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Teremts bennem Uram tiszta szívet! adj nekem új szellemet! 

51. Zsoltár, 12 . v. 

TARTALOM: A" protestáns közönségnek üdvét I — A* né-
met egyházi mozgalmak. — Kül- és belföldi tudósítá-
sok. — Levelezés. 

A' protestáns közönségnek üdvét! 
E' Lap ölöd évi pályáját kezdi meg! Legyen 

áldott az Urnák neve! 
Kezdetétől fogva mostanig számos dicséret 

és számtalan roszalás érték e' Lapot. Nyilatkoz-
nunk kell mindenik felől. Amaz, a' dicséret, le-
gyen Istené. Szálljon reánk emez, a' roszalás. 
Habár ínségnek tekintenők is e' roszalást, nem 
lehetne rá egyéb válaszunk, mint a* mellyel Pál-
tól tanultunk meg: Dicsekszünk még az Ínségek-
ben is, tudván, hogy az ínség türelmet eszközöl, 
a' türelem pedig tapasztalást, ay tapasztalás pe-
dig reményt; a' remény pedig meg nem szégyenít; 
mert Isten szeretete van kiöntve szíveinkben. De 
ugy látszik nekünk, hogy sem íróknak, sem a' 
szerkesztőknek, nem mindenkor Isten szeretete 
volt kiöntve szíveikben, midőn e' Lap hasábjain 
felléptenek. 'S épen azért ugy látszik nekünk, 
hogy még távol van mindnyájunktól a' remény, 
mellyröl azt vallja Pál, hogy meg nem szégyenít. 
'S minthogy mindez ugy látszott nekünk, azért 
tűztük Lapunk homlokára a' királyi költőnek e' 
fohászát: Teremts bennem Uram tiszta szívet! 
adj nekem új szellemet / Újévi fohászul jobbat nem 
választhatánk. Mondja el kiki, és mindnyájunknak 
imádsága lesz. S te hallgasd meg azt, Atyánk, 
Istenünk! 

A' négy év lefolyta alatt érkeztek hozzánk jó 
szándékú, köszönetünkre érdemes figyelmezteté-
sek és intések is, részint szerkesztői eljárásunkat 
illetők, részint Lapunk átalakítását tervezők. A' 
mi illeti eljárásunkat, örömest bevalljuk gyarló-
ságunkat , melly ugy sajátunk mint minden em-
beré. De megjegyezzük, miként egész Lapunk 
tanúja, hogy e' részben sokat változánk, 's eljá-
rásunkat az időhöz, szükséghez, a' teendők ter-
mészetéhez szabva, az intések és meggyőződé-
sünk nyomán sokban idomítók. És viszont meg-
jegyezzük, hogy hol ez nem történt, olt vagy 

meggyőződésből nem történt, mellyel a* szer-
kesztők épen ugy bírnak, mint akármelly más 
ember, író, vagy olvasó; vagy mivel anyánk t e -
jének, vérünknek, az éghajlatnak, melly alatt la-
kánk, a'nevelésnek, mellyet nyerőnk,'s száz meg 
száz szellemi tényezőnek befolyásából sajátságo-
san kifejlett jellemünk nem tűrhet el más eljárási, 
mint a" mellyet épen használtunk; vagy végre 
mivel meg voltak kötve kezeink, s másoknak el-
járása , mellyet tiltani nem állott hitalmunkban, 
nekünk tulajdoníttatott vétekül. Legtöbb szó emel-
tetett a' csillagozás és a' polémia szárnyainak 
megszegdelése ellen. Amaz Törököt arra bírta, 
hogy többé alig csillagozott, emez, hogy a" polé-
miának szabad tért nyitott. Székács ellenben, ha 
jól ismerjük, nehezen fog ellentállhatni csillag-— 
zási viszketegének az idén is. míg a' polémiának 
szabad tért engedend ugyan, de csak maga feje 
szerint, a' mennyiben azt az egészre nézve nye-
reségesnek tartja. Ha ellenben a' felek a'polémiát 
vi vocis veendik, legfölebb is csak egyszeri v e -
rekedést engedhet meg. Például: B-nek Il-f meg-
verni, H-nak B-t visszaverni szabad. De B-nek 
H. ellen a' verést újra kezdeni, hogy H, B elle-
nében ismét azt tegye és így infinitum: az egy 
kissé sok volna. Inkább verjék meg aztán H és 
B Sz —ot, — tollal tudniillik. 

A' mi illeti a' Lapunk átalakulását sürgető 
terveket, ezek vagy új, a' mostaninál kimerítőbb 
's szükségeinkkel szorosb kapcsolatba hozandó 
programmot, vagy pedig a' meglevő programm 
részletesb kivitelét kívánják ugy, hogy valahára 
kezdenénk már mivelni egyházi és iskolai éle-
tünknek parlagon heverő azon telkeit is, mellyek 
eddig csak a' programmban vannak meg, a' Lap 
hasábjain nyomuk sincsen, vagy alig megizleltetve 
itt vagy ott. 

Megjegyezzük, hogy új programmot behoz-
nunk nem szabad 's így csak a1 réginél maradha-
tunk. Megjegyezzük, hogy a' meglevő programm-
nak műveletlenül heverő telkeire nézve, mi is 
épen ugy ítélünk, mint a" tisztelt tervezők. A'kü-
lönbség köztünk csak az , hogy a' tervező urak 
a'telekmüvelő eszközök nyelét a1 szerkesztőkkel 
szeretnék megfogatni; mi pedig azon alázatos vé-
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leményben vagyunk — 's teljes joggal, mint hisz-
szük — hogy inkább a' tervező uraknak kellene 
megragadni a1 nyelet, 's ha aztán terv helyett 
eredményt mutatnak, mi majd az eredmény nye-
lét fogjuk meg és tudtára adjuk a' sokat váró, de 
keveset cselekvő közönségnek. Megjegyezzük, 
hogy általában, valahányszor e' Lap, a1 magyar-
honi protestáns egyház és iskola egyedüli orga-
numa, tartalmallansággal vádoltalik, a* szerkesz-
tőség bátorságot vesz magának azon köre gon-
dolni, mellyet az ember a1 levegőbe dob fel, de 
melly aztán estében a1 feldobónak fejét zúzza be. 

Az is mondatott, hogy kívánatos volna, ha a' 
szerkesztők koronként felszólalnának, például az 
év elején vagy végén, 's többek kőzi, a" múltra 
nézve a' történteket dióhajba szorítanák össze, a' 
jövőre nézve pedig terjesztenék elő tervöket, 
hogy a' munkatársak tudnák, milly mezőn óhajtja 
a! szerkesztőség munkásságukat. 

Semmi sem könnyebb tán, mint illy ter-
vet késztleni. Könnyű a' múltra nézve , mert az 
már adva van. Könnyű a* jövőre nézve, mert a' 
teendők tömegében a" választás nem nehéz. De 
megjegyezzük, hogy a'jövendőre szóló illy terv-
nek kivitele, 's az adott szónak beváltása annyira 
nehéz, hogy azzal fel nem lépni 's nélküle tenni 
meg, a' mit lehet, becsületes emberre nézve sok-
kal tanácsosabb. Mert kitől függene az illy adott 
terv életbe léptetése? Kétségtelenül a 'szerkesz-
tőktől és a' munkatársaktól.De tegyük fel, hogy a' 
munkatársak nem dolgoznak; mit szerkesszen az-
tán a1 szerkesztő? Okvetetlenül vagy saját mun-
kálatát, vagy ha ezt nem teszi, mint hazug álland 
a' világ szeme előtt. Több ízben küldénk szerte 
alázatos felhívásokat, hogy munkásokat nyernénk 
az Úr szőlejébe. Mi volt a' siker? Máté nem vá-
laszolt , állásához méltatlannak tartván leeresz-
kedni illyenamollyan emberekhez; Mark meg-
szorító kezünket, vagy egy szép phrasist küldölt 
hozzánk bérmentetlen levélben 's édesen csengő 
szavakban mintegy ennyit mondott: nesze semmi 
szerkesztő, fogd meg jól; Lukács ökröket vett 
és nem jöhetett, János feleséget, és nem ért rá; 
Pál az ö jószágába mene, avvagy az ö kereske-
désébe (Mát. 22, 4.) ; Péter irt is és dolgozott is, 
de egy kis személyes apprehensionak feláldozta 
az egész ügyet,'s azon hitet tette fel felőlünk, mi-
szerint mi egészen okszerűnek tartjuk, hogy a' 
méhész lemondjon az egész méhészetről, mint 
hogy egy méhecske ujja végében feledte fulánk-
ját; Jakab is irt, de mivel átlátni nem birluk, mit 
ö átlátni szerencsés volt , hogy az, a' mit irt, a1 

legjobb is, a' legkorszerűbb is , a' legsürgetőbb 
is: a' faképnél hagyott; Júdás pénzért Ígérkezett 
dolgozni, de mi pénzt nem adhatánk neki, azon 
elvnél fogva: hol nincs, olt ne keress. — Igen, 
ha néhány Podmanitzky János, vagy egy pár 
Szaniszló termene minden ágon, tán itt is más-
kép állanánk. így mehetnénk keresztül az egész 

ószövetség nevein is, és ki nem fogynánk a* men-
tegetőzések hosszú sorából. De mindezekből csak 
az fogna kiviláglani, hogy néhány lelkes buzgó 
ügybarátokat kivéve, kevesen vannak ollyanok, 
kikre biztosan számolhatnánk, hogy majd kitűzött 
tervünk körül adott szavunk beváltásában bizo-
nyosan fognak támogatni.— De ha mindjárt mind 
ez máskép volna i s , 's mi a' legnagyobb bizo-
nyossággal számolhatnánk elegendő munkatár-
sakra : ki áll jót ér te , hogy közbe nem jő olly 
nyomos esemény vagy történet, melly különben 
is szük hasábjainkat halasztás nélkül igényleni 's 
ugy fogja ellepni, hogy a' tervben kitüzöttekre 
csekély tér marad ? 

Ezeknek előre-bocsátása után világos,hogy alig 
lehet jobb tervet készítenünk, mint a" melly e'Lap 
programmjában már kimondva van. Ezt ajánljuk 
tehát munkatársainknak állandó terv gyanánt, mint 
ollyan tért, mellyen legjobb tehetségünk szerint 
mozogni szándékozunk. 

Különösen pedig, hogy már csakugyan terv-
vel álljunk elő: 

Azon meggyőződésből indulván ki, hogy va-
lamint általában, ugy az egyházi igazgatásban kü-
lönösen, száz meg száz bonyolódás által gátolt 
lassú haladásunk egyik főoka, a' mult időkrőli 
megfeledkezésünkben, ha szabad egyenesen ki -
mondani, az apák teltei feletti tudatlanságunkban 
keresendő: szándékunk a' magyar protestanti-
smus háromszázados egyházi életének múltját 
fedő fátyolt néha-néha fellebbentem', ezt kivált-
képen egyfelől az egyes korok rövid vagy kime-
rítőbb jellemzése , másfelől a1 zsinatok határoza-
tainak közrebocsátása's históriánkra nagyobb vi-
lágosságot deríthető okleveleknek kiadása által 
eszközlendők. — Szándékunk az istentisztelet kö -
rül teendőket — miután egy, szorosan a' lelkészi 
foglalkozásokat tárgyazó tárt mindeddig magunk 
meg nem indíthatánk, másokkal meg nem indíttat— 
hálánk — az énekeskönyvek javításával kezdeni 
meg, miről annak idejében bővebben fogunk nyi-
latkozni. — Szándékunk végre — miután a' két 
egyház közötti unió felett pro és contra annyi 
mondatott — azon uniót sürgetni, mellyet a' két 
egyháznak előbb egyenként saját keblében kell 
(szerintünk) mindenek elölt (az egybevágó és 
összhangzó kormányrendszer által) létrehoznia, 
hogysem a" két egyházat egy testté olvaszló uni-
óra sükerrel csak gondolhatnánk is. A'protestáns 
főiskolának egyesült erővel leendő felállítását kész 
szívvel pártolandjuk, mint olly intézetet, mellyből 
ha az létre jő, mit a ' jóisten adjon! kerülendenek 
ki mind a' két egyházra nézve azon férfiak, kiket 
szokás, barátság, társalkodás ugy kötendnek e g y -
be, hogy ha a' mostani, egymáshoz nem szokott 
's így egymással ismeretlen's épen azért egymást 
nem értő vagy félreértő nemzedék kimúl, ők l é -
tesíthessék azt, mit apáik látni ohajtoltak, de nem 
láttak, hallani, de nem hallottak. 



Többet nem ígérünk, nem tervezünk; mert fé -
lünk , hogy tán már is sok lesz az igéret. Ha 
azonban előre nem látható akadályok szavunk 
megtartásában gátolnának, egy ös bölcscsel szól-
v a : eiiyvio/AÓvouv dy.QoatMv Setjoóf.isd'cc. 

Ha szabad volna keresztyén őszinteséggel 
szólani, melly valamint senkit sérteni nem kiván, 
ugy senkitől megrettenni nem szokott; ha szabad 
volna túlemelkednünk minden nyűgökön 's átkép-
zelnünk magunkat egy olly térre, mellyen sem 
külső, sem belső gátok a* lélek szabad röptét nem 
korlátozzák; ha szabad volna az akarat nagy-
szerűsége mellett a' végrehajtás csigaszerüségét 
feledni: sokkal dicsőbb tervvel állhatnánk elő, 
mellynek megfejtése legsajátabb tárgya leendene 
e* Lapnak. Őszintén meg kellene vallanunk, hogy 
nálunk tudományos theologia nincsen, sőt még 
csak theologiai nyelv sem; hogy a' protestanti-
smus csak addig marad fogalmához hü, míg a' tu-
dományossággal kezet fogva já r ; hogy ezen Lap 
csak akkor felelend meg igazán rendeltetésének, 
ha a' tudományosságnak egyházban és iskolában 
méltó képviselője, terjesztője és raktára leend. 
Ezen őszinte vallomásból azon őszinte kérelem 
származnék, hogy azok, kik magukat érzik, lép-
jenek fel olly értekezésekkel, mellyek a' theolo-
giának 's annak egyes részeinek, sőt egyes dog-
máinak mostani állását alaposan fejtegessék, a' 
protestáns és nemprotestans egyházban mutatkozó 
sokféle mozgalmakat eredetök-, haladásuk-, czél-
jaikra nézve felvilágosítsák 's a't. De itt is igen 
sok okunk van felkiáltani: Ha ha nem volna, és 
nem volna volna! 

Tegyünk tehát annyit, a1 mennyit lehet. — 
Hogy biztosabban tehessünk valamicskét az isko-
lára nézve is, megkértük Dr. Tavasy urat, lenne 
szives az iskolát illetők szerkesztésében segéd-
kezet nyújtani, kinek minden jóra kész lelkétől 
várjuk e' részben azt, mit várnunk szabad. 

Legyen ennyi ez úttal elég. Az ezen év foly-
tában ismét megkezdendő levelezések ugy is 
nyujtandanak alkalmat, többször szólhatnunk a' 
közönséghez, ha a' körülmények kivánandják. 

A' világosságnak Atyja pedig, kitől alászáll 
minden jó adomány és tökéletes ajándék, adja 
mindnyájunknak szent lelkét és annak gyümöl-
cseit, mellyek a' szeretet, az öröm, a' béke, a' 
hosszutürés, a' közhasznúság, a* jóakarat, a' hű-
ség, szelídség, hogy ezen szent lélek segedelme 
által legyen e' Lap ezen évben is az evangyéli-
omi hitnek és életnek magában gyenge, de Isten-
ben és Istennel erős eszköze. 

1 ' német egyházi mozgalmak. 
A" németországi jelen egyházi mozgalmak 

kifejlődését be kellene várnunk, hogy igazán 
ítélhessünk felölök. De ez annyiban bajos, hogy 
itt a' nyugpontot meghatározni ha nem lehetetlen, 

legalább nehéz. Nem lesz tán érdéktelen ezen 
mozgalmakról azoknak szavát hallanunk, kik kö-
zelről nézik az eseményeket, sőt azt is vallhatják 
magukról: quorum pars magna fui. Illyen férfi 
Némethonban Dr. Ullmann C., ki nem rég egy 
iratkát adott ki illyen czím alatt: „Für die Zu-
kunft der evang. Kirche Deutschlands. Ein Wort 
an ihre Schutzherrn und Freunde." — Zimmer-
mann, a* darmstadti egyházi újság szerkesztője, 
méltónak tartá, ezen magában rövid, csak 80 lapra 
terjedő munkácskát bőven megismertetni, mi pe-
dig azt hivők, hogy nem teendünk szükségtelen 
dolgot, ha Zimmermann ur ismertetését közölni 
fogjuk olvasóinkkal. Az ismertetés a' követ-
kező : 

Ki Ullmannunkat irataiból ismeri, az, vala-
hányszor ennek tollából valami új származik, már 
előre el van készülve ollyasmire, a1 mi valamint 
a' tárgy alapos megfejtésére, ugy az evangyéliom 
és egyház iránti hő szeretetre is mutat. Jelenleg 
ugyanazon eset áll elő. Ullmann az egyház jö-
vője mellett szólal fel, ezen jövő neki szivén fek-
szik, ö ennek felépítésén részes akar lenni, és 
csakugyan ezt jelen iratkájában meg is tevé, 
mellyben a'gondolatok tisztasága, annak, mire 
az evang. egyháznak szüksége van, alapos isme-
retével kézenfogva jár. Bár ne lonne szava, 
pusztában elhangzó szónok szava. Arról azonban 
kezeskedik azon bizalom, mellyel Ullmann iránt 
minden egyes párt viseltetik. Azért örvendhet 
az egyháznak minden őszinte barátja, hogy épen 
Ullmann az, a' ki felszólal. Kevesen vannak, kik 
itt hozzáfoghatólag szólhatnának 

Szerző azon meggyőződésből indul ki , 
hogy mig a' kor tudományos problémait tár-
gyazó vitának , a* legtermékenyebb és leg-
nemesebb elmék együtt és egymásra hatása által 
történetileg kell kifejlődnie, az egyház olly hely-
zetbe tétethetik, hogy az, az elmék bármilly 
szabad mozgalma mellett is, folytonos állandósá-
got , 's minden különféleség melleit is bizonyos 
belső egységet biztosíthat magának, és nem lehet 
oka félnie, lételét fenyegető bármi zendüléstől 
is. Egyszersmind reményli, hogy az egyház illy 
helyzetének valósítása, ama tudományos vita fo -
lyamára , a' vallásilag erkölcsi és egyházi életre 
's az egyház erejére nézve is a'legüdvösb hatás-
sal leend. — Épen jelenleg tartja szerző az egy-
házi életben, a1 valódi építő rendszabályt a' leg-
sürgetőbb szükségnek. Mihez azon intést csatolja, 
hogy addig semmi eldöntő, tán gyógyíthatlan 
szakadást előidézhető lépések ne tétessenek, mi-
előtt lehető legérettebben meggondolnék , vájjon 
nem lehetne-e a' dolgon inkább az összetartás 
utján segíteni. Nehogy azonban synkretismussal 
és határozatlansággal vádoltassék, álláspontját 
következőkben jeleli ki: 

Az egyháznak azon egy tárgyilagos alapja, 
melly hellyett mást felállitni nem lehet, Jézus 



Krisztus, Islen és ember fia, az emberiség en-
gesztelője és megváltója; — alanyilag pedig r é -
szünkről, ezen alap a'benne való élő hit, a'benne 
adott isteni kegyelemnek bizalomteljes sajátunkká 
tetele, a' vele és szelleméveli egyesülés, melly-
foöl egy ú j , Isten által szentesített élet ered. 
Egyedül ezen alap az , mellyen eredetileg épül 
és az idők folytában ismét megujul az egyház. 
Csak hol a' lélek egységében van meg a' való-
ságos fö, ott vannak élö tagok is, csak hol kö-
zösség van hitben és lelkületben, ott van meg az 
egyháznak valóságos közössége is. Ezen alapot 
semmi sem pótolhatja ki, a1 fődolog tehát az, és 
mindig az marad, hogy Krisztus a1 megváltó mint 
új életelv, és a' benne vetett valódi szeretelben 
munkád hit csepegtessék a' kedélyekbe, és ezen 
alap nélkül minden külső javítgatás és idomítga-
tás hasztalan és hiába való." 

Előtte nem annyira az látszik nyomosnak, mi 
az egyházat kívülről fenyegeti, mint inkább azon 
positiv vagy negatív nemű betegségek, mellyek 
annak belsejében mutatkoznak. 

Szerző mindazonáltal olly alakot és alkot-
mányt, melly az egyház szellemének megfeleljen, 
felette fontos dolognak tart. Mi alatt azonban 
nem hátrálást, sem tös-gyökeres ujjá alkotást, 
hanem az egyháznak fokozatos idomitását és k i -
fejtését érti ollyformán, hogy az ujabbi időkben 
hozott némelly egyes határozatok és szabályok 
mellőztével azon örökidőkre megállapított legfőbb 
alapon kivüí, még a' reformationak lényegesb 
alapelvei is tartatnának fen, hogy igy , valamint 
az egyházi radicalismus, ugy a' stabilismus is 
egyenlőn eltávolíttassanak. 

„Nevezze bár valaki — mond továbbá szer-
ző — ezen álláspontot határozatlannak és inga-
tagnak, nem tehetünk róla. A ' m i véleményünk 
azonban ez : ki a' szorongás és zavarok idején 
valamelly közügyhöz tanácsadással járulni 's 
azon segítni kiván, annak nem lehet elkülönzött 
's felekezeti álláspontot foglalnia e l , sőt inkább 
annak egyetemes szellemétől kell áthatva lennie, 
és mindazon jó iránt, melly abban észrevehető, 
az elméknek még olly különböző nemű áradozá-
sai közt is , szorosan igazságosnak lennie ; en -
nélfogva magát nem sértöleg, nem szakadást és 
kitiltást okozólag, hanem, a' mennyiben a* köz-
ügy alapelvei és alkotmányos szelleme engedik, 
megnyerőleg és összetartólag kell viselnie. A' 
mi elmélkedéseink nem az egyes felekezetek 
kedvencz paripájára ülnek fel, hanem, a' mennyi-
ben tölök telhetik, magának az egyháznak szi-
vébe, életének kellő közepébe szállnak be, hogy 
azt, a* mi ott szétszórva van, mi olt egymást ke -
rüli, vagy eltaszítja, ezen szív körül egybegyűjt-
vén, a* legjobb értelemben egyházilag conserva-
tivek legyünk. 

„Miért is azokkal nem akarunk vádolni és 
kárhoztatni, nem ó sebeket felszaggatni, vagy 

az újakba mélyebben bevájni: hanem szemlélődni 
és szerényen megmutatni azt, mint kelljen segí-
teniés gyógyítani,— józan mértéktartást ajánlani, 
bátorságot és bizalmat gerjeszteni." 

Szerző ezekután czélját halárzottan kimondja, 
melly következő : Az evang. egyház belső ere-
jének emelése, önállósága és méltósága. Az esz-
közök mellyek által ezen czél elérhető volna' e* 
következők: az egyes tartományi egyház hatá-
rain belől létesítendő ollyan rend, melly a' benne 
meglevő erők törvényesen szabad foglalkodtatá-
sat 's használását, az ezen egyházat érdeklő fon-
tosabb kérdések eldöntése körüli befolyást, és 
benső elrendezésének megállapításábani részvé-
telt — lehetővé teszi; — továbbá az egyes né-
met evang. tartományi egyházak közötti szabá-
lyos összeköttetésnek helyreállítása, melly által 
egymáshoz kölcsönös segítő viszonyba lépnének 
szabad értesülés utján és a1 nélkül, hogy egyesek 
Önállósága 's autonomiája szenvedne, szerkeze-
teikben egymást megközelítő egyformaságot 
eszközlenének, együvé tartozásukat és közös-
ségüket kifejeznék, és híveikben azon öntudat 
ébresztethelnék, miszerint az által, hogy a' tarto-
mányi egyháznak tagjai, egyszersmind tagjai az 
egy német evang. egyháznak is. 

1) Az egyháznak, a1 kijelelt mód szerinti 
folytonos képzésének szükségéről ekkint nyilat-
kozik legközelebb szerző: 

„Az egyháznak segélyre 's gyógyításra van 
szüksége. Nyavalyája nem erőtlenségben, hanem 
az erők feleslegében áll, mellyek szabálytalanul 
és a'nélkül, hogy a' közös életet igazán előmoz-
dítanák, egymást emésztik fel. Működnek azon-
ban kebelében építő hatalmak is, és egy ember-
kor óta a' vallásos erkölcsi és egyházi mezőn 
némi tekintetben javullak a' dolgok." Miután eze-
ket sz. egyesekben bebizonyította, kénytelen 
még is megvallani, miszerint egyházunk szenvedő 
és beteg, részenként még ernyedt és kihalt, ré-
szenként erőszakkal felingerelt; sőt gonoszabb 
bajokba is eshetnék, ha a1 krisisnek természetszerű 
lefolyása által, a'kóranyagnak gyökeres gyógyu-
lásra rés nem nyittatnék. A' mai időkben megjelent 
olly sokféle tiltakozásokról, és az egyházi kérdé-
seknek vegyes közönség eleibe hozataláról szint-
olly belátással, mint mérséklettel értekezik. Ezek-
ből szerző azt következteti, hogy e' részben f e -
nyegető veszélyek mutatkoznak, de egyszersmind 
azt is hogy mivel itt egy melyebben fekvő szükséget 
elismerni kénytelenek vagyunk,a1 veszélyek alapo-
san csak úgy távolitlalhalnak el, ha ezen szükség 
törvényesen és szabályszerüleg kielégíttetvén, a' 
szabálytalan és veszélyes utoni kitöréstől vissza-
tartatik. Átmegy aztán az egyháznak a' hittan-
hozi viszonyára: „A* protestnntismus, neveze-
tesen a' német, nagyrészben csak elmélet, tanfo-
galom, rendszer, és kevéssé életközösség és élet-
organismus, betegségét a1 hittan feleslege és az 



egyház hiánya, a' hittani hypersthenia, az egy-
házi asthenia teszik, olly állapotban van, a1 melly-
ben félő, hogy mindig iskolává válhatik, mig 
egyházzá teljes mértékben még soha sem lön. Ha 
a' keresztyénség eredeti lényegénél fogva nem 
egyéb, mint csak tan, és czélja tanfogalmaknak 
kifejtése volna: úgy itt el volna érve a' magas-
sági pont; de minthogy az valami nagyobb és 
terjedelmesebb, t. i.minden irányban munkásságot 
bizonyító és közösségen alapuló élet az Istenben: 
el kell ismernünk, hogy amaz állapotban lényeges 
hiány rejlik, melly csak önállóbb egyházi élet— 
organismus kiegészítő kiképzése, és az egyház-
téreni alaposabb haladás által hárittathatik el.Nem 
az a' hiba, hogy nekünk németeknek gazdag hit-
tanunk van: hanem a' hiba az, hogy nincs egy -
szersmind nem kevésbbé életteljes, a' legnemesb 
erőket egyenlőn vonzó, és szabadon működtető, 
önállásos méltóságú és nagyszerű öszhatással 
biró egyházunk, olly egyházunk, mellyből élő 
hittan növekednék k i , 's ismét örvendetesen 
növekednék bele, de melly képes is volna, az 
olly hittani , vagy nem hittani benyomások 
ellen, mellyek egyenesen lényege vagy alapel-
vei ellen irányozvák, önerejéből és rendes uton 
védekezni. 

Az egyes tartományi egyházak és átalában 
a1 német evang. egyház életének hiányait illető-
leg így nyilatkozik: Az egyes egyházakban sok-
szorosan hiányzik még az élénk községi élet, az 
egyházi szellem teljes ereje, az evangyéliom ör -
vendeztető és hathatós hirdetése , olly rendelke-
zések és intézkedések, mellyek az ujonan kelet-
kezett tetemesb szükségnek elegendökép megfe-
lelhetnének; és ha több helyeken pártokat és fe-
lekezeteket feltűnni 's növekedni látunk, azokat 
bizonyosan részint azon körülménynek tulajdonít-
hatjuk, miszerint még az egyházon belől teljes 
kielégítés nem található, de minden esetre bennök 
azon jelekre ismerünk, mellyek az egyetemes élet 
beteges állapotjára mutatnak. Azon viszony pedig, 
mellyben a' tartományi egyházak a' német ev. 
egyetemes egyház ideájához állanak, épen nemi 
kielégítő; itt nem csak, hogy minden tettleges, 
törvényesen elrendelt összeköttetés felbontva 
van, hanem még az eszméleti egység és a' sza-
bad öszhangzás is hiányzanak; csaknem minden 
egyes tartományi egyház, a' másik tökéletes mel-
löztével, saját alkotmány formával, saját kathe-
kismussal, énekes könyvvel és liturgiával bir; 
sőt az isteni tisztelet körüli legfontosabb cselek-
mények is, mint a' keresztelés és úrvacsora, nem 
egyenlően vitetnek végbe; és még eddig csak 
igazán buzgó törekvés sem mutatkozott ezen 
visszás állapot elhárítására 's nagyobb egység 
eszközlésére. 

A1 mondottakból ered szerző szerint, a' mesz-
sze kiterjedt elégületlenség érzete , és egyházi 
életünk javítása 's átalakítása végeit leendő) fontos 

lépésnek általánosan érzett szüksége. „Ha csak 
minden jelek nem csalnak, jelenleg egyike követ-
kezett be azon nagy kritikus időpontoknak, hol 
az egyház vagy elhalásnak és feloszlásnak indúl, 
vagy egy ujjá születésnek és kifejlődésnek megy 
ellenébe; és ez , azokra nézve, kik az emberi 
ügyeket a' legfőbb igazgató után kormányozzák, 
azon komoly kötelességet szüli, hogy a' mennyi-
ben rajtok áll, azt, a' mi valóban káros, eltávolí-
tani, és az alapos és méltányos kivánatokat telje-
síteni igyekezzenek, nehogy ezen kivánatok mél-
tánytalan követeléssé fajuljanak, és az, minek a* 
szükség következtében létre jőni kell, legyen 
egészséges magzat, ne pedig kínos küzdelmek és 
görcsök közt született torzalak." így végződik az 
iratka első szakasza. 

2) Ezen második szakaszban Ullmann kime-
rítőbben adja elő gondolatait Mi segítsen tehát a* 
sürgető szükségeken ? — A* tudomány maga ezt 
tenni nem képes. Az életen csak élet által lehet 
segíteni. Itt az álladalom és az egyház jönek te-
kintetbe. Az álladalom segíthet-e vagy ennek 
feje? Ez egyedül, vagy csak jobbadán is, nem se-
gíthet. De beszéljen itt a* sz. maga. 

„Innen egyedül vagy csak jobbadán is, még 
akkor sem jöhetne segély, ha az álladalomnak a' 
keresztyén műveltség legőszintébb érdekében f e -
küdnék, és ennek feje, mint legkegyesebb 's leg-
bölcsebb egyéniség, tiszteltetnék is. Korántsem 
akarnók mi az egyházat az álladalomtól elszakí-
tani, vagy az álladalmat tisztán negatív felügye-
lés! jogra szorítani: sőt inkább az álladalom és 
egyháznak életteljes összefüggése már magában 
az egység és egyetemes nemzeti élet eszméjében 
nemcsak átalában benne van, hanem még külö-
nösen német egyházunk egész kifejlésében is olly 
mélyen gyökerezik, és annak békés 's szilárd to-
vább fejlődésére nézvo olly lényeges, hogy itt a* 
végképeni 's minket szerleoszlással 's zavarral 
fenyegető elszakítás csak valóságos szerencsét-
lenségnek volna tekinthető. De ép olly kevéssé 
szabad felednünk, hogy itt különböző hatáskörök-
ről van szó, mellyeket, ha mindeneken tisztán és 
sikeresen akarunk működni, összezavarnunk nem 
szabad. Ha a' kor egy részről azon öntudathoz 
jutott, miszerint az álladalom nem csupán rendőri 
és kényszerítő intézet, hanem, hogy szellemi, er-
kölcsi, sőt vallási érdekei is vannak: ugy más 
részről nem kevésbbé határozottan nyilatkozik a' 
vallás és egyház önállásos jelentőségének kivá-
nata is. Az álladalom az erkölcsi és vallásos é r -
dekeket maga közvetlenül nem kezelheti; a' val-
lásos oktatás és erkölcsi kiképzés munkáját maga 
nem űzheti: a' megváltás és megszentelés erejét 
nem igazgathatja; hanem vallásos erkölcsi érde-
két annak rende szerint csak az által igazolhatja, 
hogy az e' végre fenálló intézetet és községet 
védi és ápolja, hogy azt olly karba helyezi, melly-
nélfogva teljes erejét saját természete törvényei 



szerint fejtheti k i ; miért aztán ez (az egyház) 
viszont, szabad munkássága által eszközli számára 
azt, mire annak (az álladalomnak) a1 nélkül, hogy 
azt maga létesíthetné, legbensőbb lényegére néz-
ve szüksége van, és pedig annál biztosabban esz-
közli, minél kevésbbé kényszeríti arra, minél in-
kább bánik vele ugy, mint társával és segédével. 
Ha az álladalom, vagy a' fejedelem, mint annak 
feje, maga akar az egyház helyébe lépni, és köz-
vetlenül egyházilag működni, ez a' keresztyén 
és egyetemes műveltség jelen állásában azonnal 
túlhágás, és a' vallási szabadság csonkítása gya-
nánt tekintetik, 's megnyugtatás és kielégítés he-
lyett mulhatlanul csak nagyobb ingerültséget és 
zavart szül. Sőt még ha az álladalom bizonyos 
esetekben ugyanazt tenné i s , a' mit maga az 
egyház fogott volna tenni, különbözöleg fogatnék 
fel, 's különböző hatást idézne elő. A ' mit az egy-
ház — természetesen jó szerkezetű — a' vallás 
körében cselekszik, az természetszerű, önkényt 
választott és magamagában érvényes,—az pedig, 
a' mit az álladalom tesz, kívülről jövő, idegen-
szerű, ellenhatásra ingerlő valami. 

A' kinek ezen szavak keményeknek tetsze-
nének (minthogy valóban ollyanok is volnának, 
ha azon hatáskörök , mellyekben az egyház mint 
egyház, és a' fejdelem mint summus episcopus 
működnek, szorosan elkülönözve nem volnának) 
az hallgassa tovább szerzőt: 

„Ámbár tehát az álladalom, illetőleg a' feje-
delem, e' részben közvetlenül semmit nem tehet, 
tehet mégis valami nagyot, jelen pillanatban va-
lóban elhatározót: azon állásba teheti az egyhá-
zat, hogy ez maga működjék 5 és ha az Úr áldását 
adja hozzá, segítsen maga magán ; szabad tért és 
eszközöket nyújthat az egyháznak, miszerint saját 
legbensőbb életét kijelenthesse, a* benne lakozó 
szellemből megujulva lépjen elő, magát maga ál-
tal idomíthassa. — E' részben bizalommal ragad-
juk meg, mint örvendeztető előjelet és zálogot, 
azon nyilatkozatot, melly ujabb időkben felsőbb 
helyről ismételve tétetett, és csak nem rég királyi 
ajkakról ünnepélyesen származott, hogy az egy-
ház üdve és ujjá-élesztése, egyedül az egyháztól 
és az egyház által eszközölhető és eszközlendő, 
és ebben olly elvet látunk, melly illöleg keresztül 
vive, mind a' jelenre, mind a'jövőre a ' legmélyebb 
hatással leend. Valóban is csak az, mi valamelly 
községnek saját szelleméből fejlődött ki, tekin-
tethetik annak tiszta élet-terméke gyanánt, és 
csak az igy szülemlett termék képes ismét ter-
mészetszerűen elősegítőleg hatni vissza annak 
életére. Ha ez igy áll, és ha egyszersmind Né-
methonban az evang. egyháznak kicsinyben vagy 
nagyban helyzete ollyan, miszerint önállóbb és 
magasabb kifejlődés ösvényére, nagyméltóságú 
védurai és pártfogói segedelme nélkül nem lép-
het : ugy valóban annak, mit az azok nagy lel— 
küségétől vár ós esdve kér, az egyház legköze-

lebb jövendőjére végetlenül nyomosnak kell 
lennie". 

Ha hát az egyháznak magának kell működnie, ez 
csak ugy történhetik meg, ha az egyes tartományi 
egyházon belől, minden érett 's önálló gyülekezeti 
tagok az egyház működésében törvényesen ki-
szabott részt vesznek, és ha az egyes tartományi 
egyházaknak eddig egészen elkülönített működési 
köreik egymással olly érintkezésbe tétetnek, 
hogy szabad öszhangzás által, közös rendelke-
zéseket és intézkedéseket hozhatnak. 

a) Az egyes tartományi egyházak közösségi 
élete. Az evang. egyház szerkezetében két alap-
elem van: consistorialis és presbyterialis. 

A' Consistorialis szerkezet. Mint gyümölcse 
azon helyzetnek, mellyet az evang. fejedelmek 
tartományi egyházaik irányában foglalnak el, 's 
melly, mint a" reformatio korának viszonyaiból 
szülemlett szükség, érvényességgel bir, „ legfen-
söbb folyamodásban (höchster Instanz) az egyház 
és állomány összetartozását és élénk egymásba 
forródását fejezi ki, és ezen két élethatalom fel-
bomlása ellen hathatós ótalom, melly az által, hogy 
benne valóságos teljes hatalmusággal felruházott 
végrehajtó hatalom áll fen, az egyh. rendelvényei-
nek és törvényeinek kellő hatást biztosít; melly a» 
fejedelemnek szilárd kormányzat és egybefüggő 
vezérlet jótéteményét ollyképen nyújtja, miként 
ezt nagyban a' gyülekezetből előtermő szabadon 
választott és sebesen változó orgánumoktól várni 
nem lehet, — melly szóval, az egyh.ban a' rend-
nek és állandóságnak nélkülözhetlen erejét tartja 
fen6'.—Nyilatkozzanak bár a' consistorialis rend-
szer körül bármennyi obajtások is, az egyház-
nak egy józan barátja sem fogja azt az egyház ál-
lományától eltávolitni akarni. 

De nem kellene-e a' presbiterialis vagyis 
képviseleti rendszert úgy hozni kapcsolatba vele, 
hogy az mintegy hozzá vagy bele idomíttassék?— 
Erre Ullmann igy felel: „Az ilt a' mind az evang. 
protestantismus lényegében alapuló, mind pedig 
az egyházi jelenkor szükségei által sürgetett fel-
adás, hogy ott, hol ez hiányzik, a' létezővel kellő 
összefüggésü, egész taglalatában nemcsak pa -
pokból, hanem a* gyülekezet hasonjogu tagjaiból 
is alakult egyházi orgánum hozassék be, melly 
egy tartományi zsinatban tehetségeinek legbefe-
jezettebb bevégzését és kifejezését találja, és 
mint szabad választáson nyugvó képviselet, az 
egyházat ugy képviselje, hogy ez feljogosítva 
legyen kivánatait legfőbb védura és annak taná-
csosai elébe vihetni, minden nyomosabb egyházi 
rendelmény feletti tanácskozásban résztvenni, az 
egyházi törvényhozáshoz részben járulni, és az 
egyházi közügyek igazgatása felett szavazattal 
birni. Ha az egyház csakugyan a' hívőknek kö-
zössége, minden hívőknek szükségképen kell 
azon lehetőséggel birniok, hogy tehetségök ós 
helyzetök mértéke szerint az egészbe hatólag 



folyhassanak be; mert sokak között ott nem lehet 
valódi közösség, hol csak az egyik rész cselekvő, 
a' másik pedig szenvedő: hanem ez csak ott lehet, 
hol erejéhez képest kiki járni valamivel a' közös 
élethez4 '. 

Szerzőnek ugy látszik, hogy egyházunknak 
monarchico-consistorialis alapja önkényt köve-
teli, annak presbyterialis és zsinati alakká fejlő-
dését. Az evang. fejdelemnek, mint az egyház 
védurának, tanácskozásra van szüksége. „Ezen 
tanácskozás ugy lesz teljesebb és kielégítőbb, ha 
nemcsak egyes collegium, hanem egyszersmind 
az egyház legjobb tehetségeit magában foglaló 
képviselettől származandik". Mi ha történik, 
mind a' felől bizonyosabbak vagyunk, hogy az 
egyház szellemében működünk, mind pedig bizto-
sabban szabadulunk meg azon veszedelemtől, hogy 
valamit az egyház valóságos értelme és érdeke 
ellen cselekedjünk, egyszersmind az egyházbani 
végrehajtás, a' rcndelmények és törvények keze-
lése körül, oz egyházi tagok részéről, nagyobb 
erkölcsi erővel fog gyámolíltatni. 

Mennyire ajánlják a1 jelennek egyházi szük-
ségei az itt érintett ügyet, halljuk ismét Ullmannt 
Szólani: 

„Azon, mint látjuk, felébredt és magában 
véve természelszerü kivánatot, melly a1 legfőbb 
vallási és erkölcsi ügyekben részvételt óhajt, ki 
kell elégíteni, és sokkal okosabb ezen kielégílést 
rendes uton adni megnekie, mint folyvást a' ren-
detlen kitörés veszélyének tenni ki magunkat. 
Épen igy fog a' vallásos téren a' szabadság utáni 
törekvés is az igazczél felé vezéreltetni, ha a'do-
log körén belől megfelelő tér adatik, és biztos ut 
jelöltetik ki neki ugy, hogy ez által a' szabadság 
ne csupán alanyi és atomisticus, hanem az élet 
valódi központjaihoz egybegyűjtött organisált 
szabadság legyen, 's ne csak személyek, hanem 
testületek is". Mind a' kettő által psdig az egy-
házi iigyekbeni elkülönülésnek, a' sokféleképen 
mutatkozó részvétlenség és szenvedőlegesség, 
mellyeket senki sem fog valami épnek, vagy tán 
az egyházi élet elősegítő eszközének tartani, 
mindinkább háttérbe szoríttatandanak, és olly esz-
köz álland készen, melly szerint az egyházi kö-
zösség élet- és haladásban gazdagabb tagjai ed-
diginél nagyobb erővel halhatnak az élettelenek-
és hátramaradókra , és így képesebbekké lesz-
nek fokozatos mértékben járulni az igaz egyházi 
közszellem helyre állításához. Kiváltképen pedig 
az által a' kor egyik legalaposabb egyházi köve-
telésének, az unió szükségének, jutand teljes elég-
tétel ; mert ha az unió annak valódi eszméje sze-
rint nem valamelly közönyös pont feletti meg-
egyezésben áll, hanem okvetlenül ugy fogalma-
zandó, mint az elszakadt testvéregyházaknak 
olly positiv egyesülése, miszerint a' kölcsönös 
evangyéliomi cletalapon egyik és a1 másik épen 
azt közlik egymással, mi bennök legjobb, 's min-

denikök egy ujjá-alakult magasabb egészben hat-
ják át egymást: a' községi élet mezején csak az 
által fejeztetik be igazán az unió, hogy a' lutheri 
egyház a'nélkül, hogy birtokainak javáról lemon-
dana, sajátjává teszi a' reformált egyház-állo-
mányban azt, a* mi abban olly jeles és igazán 
evangyéliomi, hogy ezen egyesülésből az egyh. 
elemek tökéletesebb alakulása fakasztassék." *) 

Az itt közlőitekből kiviláglik, hogy szerző 
csak az alapelvet kivánja meghatározni, *s elis-
meri, hogy az egyházi képviseleti állomány 
modalitásainak, az egyes tartományi egyházak 
állapotához és szükségeihez képest, különbözöleg 
kell alakulniok , hol is sok már létezőt nagyon is 
sükeresen lehet a* czél elérésére használni. 

b) Viszonhatás az egyes tartományi egyházak 
között. „Most nekünk4' így szól Ullmann „ N é -
melhonban csak egyes evangyéliomi tartományi 
territoriális egyházaink vannak, de egészben 
igazi evang. egyházunk nincsen." Igaz, hogy 
egyes tartományokban a' látható védurnak sze-
mélye, az álladalmi rendelkezések és egyebek 
továbbá is, mindenféle különbségeket idézende-
nek elő. De azért az egyes tartományi egyházak 
ne különítsék el magukat szoros határok által, 's 
ne idegenedjenek el egymástól; mert mindkét 
esetben az egyház lényege sértetik meg, melly 
minden hivöket egy községbe kiván egyesítni, 's 
megvan benne az igazi katholicitásra törekvés. 
Azért is a' nemzetiségnek 's álladalmiságnak 
nem szabad az egyházat merő részegyházakká 
's egyházacskákká szétdarabolniok. Ezen termé-
szetszerüllen állapotból, melly az egybefüggésrei 
törekvés állal létre-jött Corpus evangelicorum 
feloszlása óta áll fen, ki kell az egyháznak bon-
takoznia. A' szükségnek ezen érzete nem új, 
mint a' melly szellemi, tudományos és személyi 
kölcsönhatás utáni törekvésben jelentkezett. A' 
szűkölködő hitsorsosok segedelmezését tárgyazó 
egyesületeknek is bizonyosan részint ezen szük-
ség szolgált alapul. De ez még mind nem elég, 
az egyetemes óhajtás többet kiván, t. i. a' német 
evang. egyházak szorosabb összeköttetését. — 
Ha ezen összeköttetés valósul: akkor egyesek 
vagyonai, a1 nélkül, hogy ezek az állal vesztené-
nek, szép módjával egyetemes közjavakká válhat-
nak, — és azon bajok, mellyekben az egyházak 
egyetemleg sínlödnek, egyesített tanácsosai és 
öregbített erővel háríltalhatnak el. A' szív és lé -
lek a' tartományi egyházak szűkebb korlátain túl 
emelkedés által ismét nagyobbakká leendenének, 
's egy magasabb álláspont foglaltathalnék e l , 
mellyen az egyházi ügyek vitele nagyobb mér-
ték szerint történheinék. A' mi korunknak nem 
ok nélkül vetletelt szemére , hogy az organicus 

Ezen apodosis , nálunk magyar protestánsoknál, hogy 
sokat ne mondjunk, félig-meddig megfordítva áll. 
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képezés 's építgetéshez nem ért ; íme itt volna 
egy ollyan pont, hol ezen szemrehányást dicsősé-
gesen megczáfolhatná és sokat igérö kezdethez 
foghatna. (Vége köv.) 

14 is 1- é s b e l f ö ldS t i n l ó s í t á ^ l i : 
A r a n y p a r t ' s Ü s l i a n t i - ! i í r á 3 > ^ á ^ . 

Az aranyparti missiók állapota örvendeztető. A' 
nép közt felvilágosodás uláni vágy uralkodik, az 
evangyéliom hirdetése foganatos , tanítványok 
száma a* missioiskolákban szaporodik. ,Igen ne-
vezetes vonása az e' tájoni munkálkodásunknak', 
jegyzi meg Quich téritö, ,hogy ugy a' pogány, 
mint ker. szülök nekünk adják át , még pedig 
minden kikötés nélkül , nevelés végett, gyer-
mekeiket. Az igen elégtelen papi felügyelést, 
mellyben népünk mult évben részesült, illetőleg 
érezzük, mi sok okunk van a' közte uralkodó 
jámborságért hálát adni Istennek ! Gyűléseink 
számosak 's figyelmesek's tekintet- és fontosság-
ban naponként nyernek. Cape coasti és annama-
boei kápolnáink rendszerint szépen telvék. Bajok 
megszüntetése végett egyházi fegyet kevés eset-
ben valánk kénytelenek használni. A' kumassii 
(Ashanti fővárosa) missio kilátásai igen örven-
detesek. A' nyilvános istentisztelet számosan lá-
togattatik. Az emberek nagy figyelemmel hallgatják 
az igét's nem ritkán hallani vallomásukat,hogy mos-
tani babonás szokásaik haszontalanok 's nem ké-
pesek azon békét eszközölni, mellyet a'ker. vallás 
ad. Némelly alkalommal a' téritö szabad ég alatt 
nagy néptömegeknek prédikál, mellyek illedel-
mesen 's komolyan viselik magokat. Egy estis-
kola, mellybe több ashanti jár, foganatos folya-
matban van, 's reménylhetni, hogy a' király 's 
előkelők egyéb aggodalmai az iskolákat illetőleg, 
nem sokára megszünendnek egészen. Sok befo-
lyásos főnök nagy buzgalmat kezd a' tárgy iránt 
mutatni, sajnát féjezvén ki, hogy gyermekei még 
tovább is tudatlanságban kénytelenek maradni. 
Bantama város főnöke, a'király nagy kegyencze, 
5 gyermekét a' missioházhoz hozta, nyiltan meg-
vallván, hogy minden bizalmát a' fetischekhez 
elveszté 's most meg van már győződve, hogy 
papjaik csalják őket'. (B.A.K.Z.). 

Tovább!tudósatás«rk a' dSssidcns 
katia«lici sinusról. A' linzgaui káptalan 
Wöcheler ueberlingeni dekán elnöklete alatt 
32 szóval 5 ellen következőket indítványozott: 
1 ) az egyházkerületi zsinatok újra behozatalát; 
2 ) istentisztelet átvizsgálását; 3) a' leendő pa -
pok jobb neveltetését és képeztetését; 4) a' pap-
nötlenség eltörlesztését. Hahn, Markdorf városi 
pap, következőleg nyilatkozott: ,Atyafiak, illy 
fontos ügyben puszta igen- vagy nem- mel én 
nem nyilatkozhatom. Önök ismerik koromat, tán 
8 nap múlva 76 éves leszek, 53 év óta papos-
kodom, 33 év óta a' linzgaui káptalan tagja va -

gyok. Önök hát elhiszik állításomat, hogy házas-
ságra nem gondolok. De tanulmány, papi tapasz-
talás és emberismeret kényszerítenek ma, mint 
az ősz Paphnutius püspököt a' nicaeai egyetemes 
zsinaton, azon jó akaratú óhajtást nyilvánítanom: 
vajha egyházunk ne rakna nagyobb terhet pap-
jaira, mint azt alapítója, Jézus Krisztus, tevé. Én 
az indítványra igen-nel szavazok'. — A' berlini 
,tiltakozó katholikusok6 (dissidensek a' dissiden-
sek közt) jul. 15-én olvasák fel gyülésileg hit-
vallásuk kinyomatott mutatványát. — Edinger, 
niederzenzheimi kath. káplán, Hademar mellett 
dissidens-kath. egyházba ment át. — Görlitzben 
jul. 8-án történt az első esküvés : ,Isten engem 
ugy segéljen és sz. evangyélioma.' — A' nem 
régen meghalt Capaccini bibornok előre meg-
mondá, hogy a' jezuita-rend által most követett 
túlságos irány magában a* római kathol. egy-
házban ellentörekvéseket szülend 's mozgalmak-
hoz vezetend, mellyek Roma 's a' katholicismus 
kárára válandnak okvetlenül. — Keilmann r. 
kath. kispap Giessenben dissidens-kath. lön. — 
Hasonlót tön Boroszlóban Jungnickel evang. pap-
jelölt. — Annabergben a' nem rég épített r. kath. 
templomot, mellynek oltára sz. Loyola Ignácznak 
van szentelve , bezárták, mert az egész egyház 
dissidens-kath. lön (B. A. K. Z.). — A' lipcsei 
egyház, egyetértőleg a' drezdaival, apr. 27-kén 
elhatározá, hogy pünköstkor Chemnitzben tarto-
mányi zsinatot tartsanak , minden szászországi 
diss. egyház lehetőleg tökéletes egyesítését esz-
közlendők. E' zsinatra minden száz egyház kö-
veteket volt küldendő. Egyszersmind közös pa-
pot határoztak tartani a' szász egyházak számára, 
fizetését 800 tallérra szabván. Maj. 6-án azon-
ban a* tartományi zsinat tartása még továbbra 
halasztatott, jobbnak találtatván, hogy az eszmék 
az egyházi kormány rendszer felöl előbb irva 
cseréltessenek ki 's hozassanak tisztába. Ekkor 
Marle is, kit olvasóink ,Koma' czimii czikkéböl 
már ismernek, a1 dissidensekhez ment át. A' zsi-
nat határozatai maj. 11-kén fogadtattak el. Maj. 
18-kán Hanschmann lipcsei fötanító levele ol-
vastatott fe l , mellyben az egyház katechumenai 
ingyen oktatására ajánlkozott. Mivel a' zsinati 
határozatok a' palástdijt eltörölték , jelenen pe-
pedig a' szükséges egyházi cselekvényeket, ke-
resztelés! , esketést 's t. a' helybeli prot. papok 
végzik: határoztatott, miszerint ezeknek a' palást-
díj az egyház pénztárából fizettessék. Méltán 
kérdjük: prot. papok elfogadjanak-e palástdijt az 
uj egyház tagjaitól ? Jun. l - j én választ kapott 
az egyház a' r. kath. papságtól, kiléptét a1 r. kath. 
egyházból bejelentő nyilatkozatára. Jelentetett 
egyszersmind, hogy a' várostanács 300 tallért 
ajándékozott az egyház folyó szükségeire. Thei-
neri Lipcse is törekvék megnyerni. — A' drez-
dai egyház apr. 21-én megkérte a'várostanácsot, 
engedné ez meg, hogy gyermekeik ev. iskolábe 



járhassanak. Vallásbeli oktatást ideiglen Wigard 
tanító akar adni. Az ev. temető használhatásaért 
is, de palástdíj nélkül, esedezett az egyház. Jul. 
5 -kén Wigard kérdé az egyháztól: nem akarna-
e papok hiányában , istentiszteleti cselekvénye-
ket prot. papok által végeztetni ? megjegyezvén 
azt is, hogy prot. papok esküvel vannak leköte-
lezve , symbolicus könyvek szerint prédikálni. 
Er re azt határozá a' gyűlés: hogy szolgáló pro-
testáns papokat isten-tiszteleti cselekvényekre, 
nehogy őket hivatal-esküjökkel ellenkezésbe 
hozza, nem fog felszólítani; de abba beleegye-
zett, hogy symbolikus könyvekre még meg nem 
hiteltetett protest. istenészek által épületes el-
mélkedéseket tartasson magának. Mire Wigard 
jelenté, hogy Bauer Eduin, Lipcsében magánozó 
(privatizáló) papjelölt, jul. 6-ára megigérkezett, 
elmélkedést tartandó. — A' Weserzeitung april 
22-röl Feilner Ferencz brémai r. kath. felszólí-
tását közli hitrokonaihoz Brémában szabad ker.-
kath. egyházalapítás iránt, a1 schneidemühli hit-
vallás értelmében. — Stuttgartban april. 22-én 
lön a' kamraülésben a' r.kath. egyh. mellett buzgó-
kodók részéről pálcza törve a* reformra hajlandók-
nak mutatkozók fölölt. Strobel dekán a'mozgalom 
élén álló papokat ,egypár semmirekellő papnak' 
nevezé. Maj. 8-kán az egyház folyamodványt 
olvastatott fel 's aláírás végeit terjesztetett elő, 
mellyben őfelségétől az egyh.elismerése kéretik. 
A' jul. 13-kán tartatott istentiszteletkor Loose 
Heinrik ev. papjelölt a dissid. egyházba ment át. 
— A' stettini, dissidens egyházakat gyámolító 
egylet az ulmi egyháznak 4 évre évenkénti 100 
tallért adott paplizetésre. Jun. 22-kén Würmle 
ulmi papnak iktattatott be. — Iíarlsruhéban sok 
r. kath. nem saját papjánál, hanem evang. tem-
plomban gyónt. Ök, mint sok badeni római 
kath., nem akarnak egyházuktól elszakadni, ha-
nem minden módon azt kieszközölni, hogy az 
egyház maga reformáljon. — Edingen r. kath. 
káplán, ki egyideig Rennerodban szolgált 's 
Niederzenzheimba tetetett át, Wiesbadenben mint 
dissid. egyházba átmenni akaró jelenté magát. — 
A' dissid. egyházak száma jelennen 156. — A 
berlini egyház elöljárói iskolát szándékoznak 
nyitni, mellyben a' növendékek ingyen fognak 
taníttatni, mi egészen a reform érdekében törté-
nik, mert sok szegény r. kath. szüle csatlakoznék 
az új egyházhoz, de gyermekei az elemi iskolákban 
ingyen taníttatván, e' kedvezménytől átmentével 
meg fogott volna fosztatni. A' biblia új fordítá-
sából Müller által az első szállítvány már megje-
lent 's a' szegény egyháztagok közt nagy szám-
ban elosztatott. A' tiltakozó dissidensek jun. 8-án 
akarták az első istentiszteletet tartani. Bizonyos 
Hast tr. a' prot. atyafiak 's a' dissidensek főnö-
keit vitatkozásra hítta meg M. m, Frankfurtba. 
Meghívó levele 135 tételt foglal magában, mely-
lyek mind ezen Ítélettel végződnek: ,az esztelen 
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ség.' — Potsdamban a'megválasztott pap, Ahrns-
dorf, aug. 3-kán tartá az első istentiszteletet. 
Az egyháztagok száma 315. — Az 0. m. Frank-
furtban, melly fiókegyháza Berlinnek, az egyház 
104 családot számlál. — Az ugy nevezett porosz 
tartományban a* dissidensek száma 2000 lélek, 8 
egyházzal (Danzig, Marienburg, Stargard, Thorn, 
Kulm, Graudenz,Marienwerder 's Königsberg) és 5 
pappal: Rudolph, Dowiat, Bernhard, Grabowski és 
Szatkowitz. — Danzigban mnlattakor a'porosz ki-
rály megengedé, hogy az ottani dissid. az ev. tem-
plomot használhassák. Jul. 1 í-kén azt végzé az 
egyház, hogy mise-ruha, oltári felruha és stóla he-
lyett egyszerű fekete reverendát hordjon a* pap. 
— Szatkowitz az uj egyház tanai értelmében már 
kátét irt 's kiadott. — SchneidemühJben aug. 
10-én Poss kulmi kitért prépost misézett. A' 
templomon már a' föld felett dolgoznak. A'schnei-
demühli és thorni egyházak közös folyamodványt 
küldöttek Berlinbe, törvényes elismertetésökért 
esedezvén. A' hit alapjaul, mondják, az ágost. 
hitvallást terjeszték föl (A. K. Z.). 

Mtiáatváviy. Egy franczia íőpap, belleyi 
püspök, munkájából, mellynek czime: ,Marié, 
conversant avec ses enfans pendant le mois de 
mai et les jours de grandes fétes. Lyon, chez 
Louis Lesne4, következőket akarunk olvasóinknak 
felmutatni. Az istenanya maga beszéli el történe-
teit következő modorban: ,A* vilúgfiak engem 
első rangú szépségek közé számítottak : jeles 
termet, nemes, kedves járás szabályos arczvoná-
sok, szellemdus arczkifejezés és mindenek fölött 
ama színe a' szerénységnek, melly kivált a' höl-
gyeknél minden külkellemnek valódi becset köl-
csönöz. Gyakran történt az is, hogy templomból 
hazamentemkor sok fiatal ember volt szüléimnél, 
kik kezemet kérték. Erről nekem ne in beszéltek, 
de némellykor láttam néhányat a' ház körül vagy 
az utczákon, mellyeken jártam, szemeiket rám 
vetni, mi engem igen fájdalmasan érintett 's ki-
járástól visszatartóztatott a' nélkül, hogy én ér-
tettem volna, tulajdonkép mi történt ? — A' sz. 
szűz pensions chez les saintes femmes du 
Temple' (?) neveltetett. ,Ott ugy volt, mint kolos-
tor- vagy nevelőintézetben: sz. értekezések ké-
szítésében gyakoroltak bennünket és sz. éneke-
ket csináltunk, mellyek éneklése nekünk legszebb 
pillanatokat szerzett. Munkám egyik próbáját adja 
a' ,magnificat', mi vasárnaponként énekeltetik 's 
mit én szüléim nőtestvérénél, Örzsénél, énekel-
tem.' — ,Tudjátok kedves gyermekek, hogy ját— 
szóíársnőim választásában is szigorú voltam 's 
csak jámborokkal szövetkeztem; de még nagyobb 
szigorral kerültem minden társalgást a' másik 
nemmel. Ezt fogadalmam, mit tettem tevé köteles-
ségemül, mellyet én mindig uj lelkiismeretességgel 
teljesítettem. Ekkor jött sz. József rokonom 's ke-
zemet kérte; ö olly okos, kegyes, minden tekin-
tetben olly elfogadható (convenable) férfi volt, 
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hogy szüléim nem vonakodtak beleegyezni, meg 
leven győződve, hogy én vele szerencsés leszek; 
azonfölül azt teendem, mit ők akarnak. Mihelyt 
megtették nekem az ajánlatot, néhány napot 
kértem meggondolásra 's legott imakamrámba 
(Vlans mon oratoire) mentem, a' kedves Istennel 
imában beszélni 'st. Ekkor ismét utasítást vön, 
hogy szüléi akaratához alkalmazkodjék. Uj zava-
rodottság. Azelőtt ugyanis Isten sugallá neki a' 
szüzesség, fogalmát; minő ellenkezetröl emléke-
zik meg: Ábrahámnak ellenkezet! 0 azon-
ban más, hasonló Isten nagy ivadékot igért 
Izsák fiában, kit mégis a' hegyen feláldozni pa-
rancsolt. Végre eltökéli magát, sz. Józsefre 
mindent bizni 's ez (mi nemesül!), s' oíFrit de me 
nettre á 1' abri de toute poursuite et de se fairé 
le gardien de ma vertu (!). Azután a' kettő idylli 
életének leirása következik, mellybe az angyali 
üdvözlet bibliai elbeszélése van beszőve, de olly 
együen 's olly buján körülírva, miszerint haja 
borzad fel az embernek annak meggondoltára, 
hogy e' sületlenséget fiatal leánykák megkapják 
olvasás végett. De később még szebb dolgok jő-
nek elő. ,De kedves gyermekek, uj zavarodott-
ság ! Szivem mennyire szaggattaték! Az angyal 
látogatása után némi testi bajokat érezék, — egy 
szomszédnőt hittak, ki azzal vélé sz. Józsefet 
megnyugtatni, hogy betegségem nem veszélyes, 
hanem terhesség kezdete !4 Mire jutott a'franczia 
r. kath. egyház, ha egy püspök illyen bárgyúsá-
gokat ir össze! (A. K. Z.). 

A' berl ini t i ltakozó diss idens-
hatholibiifiok Iiif val lomása. Közlök] 
tavali lapjaink 27. számában a' dissid.-kath. egy-
házak zsinati határozatait, mellyek közt kivált a1 

symbolum botránykőül szolgált a'berlini dissidens-
kalholikusok egyik részének elannyira, hogy ez 
csak-ugyan elszakadt hitvéreitöl 's új hitvallomást 
készíte. Most tehát összehasonlításul ezen új hit-
vallomást is adjuk. Legelöl az apostoli symbolum 
áll szórói-szóra. Azután mondatik: 1 ) Különö-
sen az ó és új-teslamentomi sz. irást a' ker. hit 
egyedüli kútfejének veszszük, a* szóbeli hagyo-
mányt pedig csak annyiban, mennyiben a1 sz. 
irsásal megegyez. 2) Valljuk, hogy csak a'Krisz-
tusbani hit által igazulunk meg 's kegyelemből 
üdvezülünk, de a' jó cselekedeteket, mint a' hit 
kifolyását, tiszteljük. 3) Igazi, Krisztus által ren-
delt szentségeknek a' sz. keresztséget 's úrva-
csorát ismerjük el , a' többi öt szentséget csak 
jámbor, hagyomány által megszentelt, egyházi 
intézményeknek. 4) Az úrlestté-változás tanát el 
nem fogadjuk, csak egyszerűen 's irásszerüleg 
vallván, hogy az úrvacsoránál az Űr testét és vé-
rét élvezzük. 5 ) Az úrvacsorát, nyilvánosan telt 
bűnvallomás után,Krisztust'rendelete szerint, mind 
a' két szín alatt veszszük fel. 6) A' misét Jézus 
Krisztus véres keresztáldozata emlékezetére, de 
anyanyelvünkön megtartjuk. 7) A' fülbegyónás 

kényszerét nem helyeseljük, de a1 bün önkénytes 
megvallását az egyház papjának tiszteljük, 's a* 
gyóntitkot szent- és sérthetlennek tartjuk. 8 ) 
Nem valljuk , hogy a1 pap saját hatalomteljéből 
oldoz fel a' bűnök alól, de igen Isten nevében, 
mint ennek arra rendelt szolgája. 9) Minden 
kényszerítést a* nőtelenségre helytelenítünk 's a' 
papokat házasodásra felszabadítjuk. 10) A' há-
zasság érvényességéhez annak pap általi egyházi 
megáldását kívánjuk 's a' házasságot különféle 
hitv. keresztyének közt megengedjük. 11) Bűn-
bocsánatokat (Ablásse), értelemnélküli vezeklés-
gyakorlatokat, bucsújárásokat, képtisztelést 'stb. 
nem helyeslünk; tiszteljük azonban a'szenteket a* 
nélkül, hogy őket imádnók, 's üdvünket egyedül 
az Istentől várjuk a' Krisztusnak, egyetlen köz-
benjárónknak, általa. 12) Az úgynevezett tisztító 
tüzröli tant el nem fogadjuk; de hiszünk Iélek-
tisztulást a' halál után. 13) Valljuk, hogy egy-
házának egyedüli feje a' Krisztus, ki azt kormá-
nyozza és védi, 's hogy ugy a' harezoló, mint a' 
diadalmaskodó egyház tagjai vele 's maguk közt 
benső közösséggel összekötvék. 14) E' szerint 
elszakadunk a'rómaihierarchiától; óhajtjuk azon-
ban, hogy a* keresztyén-katholikus egyház, 
mellyhez tartozunk, eredeti tiszteletes jellemében, 
apostoli-püspökiben, maradjon meg. Papjaink te -
hát püspök által fognak felavattalni, de vele együtt 
alkotmányszerüleg ollyan állásuk lesz, hogy nem 
urai, hanem az egyház pásztorai 's atyái legye-
nek. — Egyházszerkezetet illető határozatok: 15) 
A' község egyházügyekben papja 's a' korosbak 
collegiuma által fog képviseltetni. 16) Ezen egy-
házi képviselőket illetőleg szabad-választási régi 
jogát gyakorlandja a' község. 17) A" korosbak 
évenként, rendesen pünköstkor, szavazattöbb-
séggel választatandnak. E' korosbak ismét maguk 
közöl választanak egyet elnökül. 18) A1 pap, mint 
ollyan, hazai törvényeknél fogva, függetlenné 
tetessék az egyes egyháztagoktól. 19) A' ko-
rosbak gyűlésében azok elnöke melleit ü!,'s egy-
házi ügyekben övé az első 's utolsó szó. 20) Pap-
nak az egyház határozott fizetést ad, de keresz-
telés-, egyházkelő nő beavatása-, confirmatio-, 
esketés-, gyóntatás-, betegek látogatása-, holt-
testek beszenteléseért 's t. palástdij nem jár. 21 ) 
A' korosbak gyűlésének határozatai annyiban kö-
telezendik az egyházat, mennyiben amaz nem 
ment túl hatalma körén. 22) A' pap köteles a ' 

; templomi áhítatosságot a' behozandó agenda sze-
í rint tartani. Zártszékek a1 templomban, csengő-
l erszény 'st. eltörlesztetik. 23) Az istentisztelet— 

• ben lehető egység *s egyszerűség uralkodjék. 
• Minden sz. cselekvény szabályszerűen lemplom-
t ban és személyválogatás nélkül minden egyház-
l tagnál egyenlően fog végeztetni. Példányunkul, 
! valamint általában, ugy a' liturgiában is, a' kath. 
i ősegyház szolgáland. 24) Ünnepeink csak a1 s ta -
i tus által ollyanoknak elismertek lesznek. 25) Uj 



tagoknak az egyházba fölvétele a' hitvallás alá-
írása által történik, pappali beszélgetés 's a' ko-
rosbaknak bemutaltatás megelőzésével. 26) A' 
papjelöltek papokul egyetemeken kiképeztetésök 
's tan- és cselekvésből jól kiállott vizsgálat után 
avattatnak fel. 27) Erejöket a' papok tölök kitel-
hetölegegyszersmind az iskolának szentelik'sok-
tatást a'vallásban tulajdonkép csak ők adandnak. 
Papjaink általában nemcsak prédikátorok , hanem 
lelkipásztorok is legyenek a' szó egész értelmében. 
28) A'házasságok háromszori kihirdetés után pap 
által áldatnak meg. Házassági akadályoknak csak a' 
status által megállapítottakat ismerjük el. Vegy.há-
zasságokbana'szülők lelkösmeretére bizzuk,mely-
lyijk ker.hitvallásban akarják neveltetni gyermekei-
ket.Szerencsétlen házasok,megkísértetvén előbb a' 
pap's korosbak által a' kibékülés,törvényesen elkü-
lönittethetnek, házasságtörés, gonosz elhagyás-
vagy gyilkosság kísérletért el is választathatnak. 
29) Koronként zsinatok fognak tartatni, mellyek 
eredményei az illető statushatóságokkal közlen-
dők. 30) E' határozatok az egyházügyek utóbbi 
tovafejlesztésére is zsinórmértékül szolgáland-
nak (B. A. Ií. Z.). 

Tübinga. (Levéltöredék') E' város lakói 
1845-dik év oct. 31-kén különfényü ünnepély-
ben részesültek: az egyetem új épületének fel-
szentelési határideje e* napra vala kitűzve. Már 
reggeli 5 órakor zene és ágyulövések üdvözlék 
a' polgárokat. Kilencz órakor a' várudvarban a' 
tanulók sereglettek össze; tizedfélkor az ó tanács-
teremben az egyetem tanítói és tisztviselői; míg-
nem tíz órakor a' tanulók zene kíséretében az 
egyetem ó épületébe érkezvén, általok és az 
egyetem képviselői által a' törvényhatóságok és 
több egyetem küldöttségei ünnepélyesen fogad-
tattak. Az előzmények végeztével a' tanács es-
perese az ó épület nagy termében búcsúbeszédet 
tartott, kit az erkélyen rövid, de velős beszéddel 
egy evang. theologus váltott fel. Most követke-
zett két osztályban az új épülelbei ünnepélyes dísz-
menet. Az 1-sö osztályt a' polgári lovagkato-
naság 's az egyetem zászlajával mostani és egy-
kori tanulói képezék; a' másikat nagy zenekar által 
vezettetve az igazgató,ki az egyetem tisztviselőitől 
idegen vendégektől, egyetemi tanácstól, rendes 
és rendkivüli tanítóktól, törvényszékektől,kerületi 
tisztviselőktől, városi lelkészektől, a' tanoda és 
más városi iskolák tanítóitól és egyes polgárok-
tól, kik a' diszmenelben részt venni ohajtottak, 
kisérteték. Az ünnepólyes menetet az egyetem új 
épületének erkelyén a' koronaörökös fogadá, ki-
nek jelenlétében, miután az épület kulcsa az igaz-
gatónak átadaték, a' tömeg az új egyetem nagy 
termébe vonult, hol a' koronaörökös is megje-
lent. Itt rövid éneklés után az igazgató jeles be-
szédet tartott, mellybena' tanuló-ifjuságot külö-
nösen arra liivá fe l , hogy a' musa új épületében 
oktatást nyerve, egyszersmind új életre is ébred-

jenek, 's minden rosz szokásaikat, többek közt a* 
párviadalt, levetkőzzék. E' szónoklatot kineve-
zések és érdemdíjosztogalások követék, 's miután 
záradékul még Wáchter egyetem tanácsosa szó-
nokolt, az ünnepély befejeztetett. A' tanítók, 
számra 60-an, Luther palástját viselék 's négy-
szögű bársony-sapka födé fejőket. Az igazgató 
nyakán nagy arany láncz díszelgett. Az ünnepély 
kiegészítéséül a' lovag-iskolában 2 órakor 500 
személyre felkészített asztal várakozott, esteli 8 
órára pedig átalános „commersch" rendeztetett, 
hová mintegy 1000 személy, kik közt 800 ta-
nuló, a' többi tanító vagy vendég, gyűlvén be, 
víg dalok és zenészeti élvezet közt tölték az es-
tét, mígnem örömiltasan szétoszolva, az éjnyu-
galmának adák át magukat. E' nap valódi öröm-
ünnep volt. 

Ö r o m - ü i u i e p . A' rima-szombathi ref. 
egyház, miután a1 mult század vége felé (az 1771-
dik évapr. 9-kén) gyászünnepet ült két lelkésze 
Mártonyi János és Varnay István — minden ta-
nuló ifjai ezek tanítóinak a' városból lelt kénysze-
ríttetésök, temploma, iskolái, paplakai, 's minden 
külbirtokai, ezüst 's arany edényei elvétele és a' 
r. kath. anyaszentegyháznak lett által adattatása 
miatt: most 1845-dik év nov. 16-kán a' hajdan-
kori gyászból kivetkezve, 's feledve a' kiállolt 
keserveket, egy nagyszerű ünnepet ült, ünnepét 
egy ízletes alkatú — első alkalommal megzendült 
orgonának. Mondja bár valaki ismét puseyismusÜ 
Felelem, nem! öröm-ünnep! Ugyanis vájjon nem 
lehet-e örülni azon egyháznak, mellynek midőn 
egykor nem marada egyebe Isten szent segedel-
mébeni hiténél 's reményénél, nem a' vérző szi-
vek Isten dicsősége iránti buzgalmoknál, annyira 
ment, hogy már II. József 1783-dik év augustus 
10-kén kelt kegyelmes engedményéből, mintegy 
három rövid évek lefolyta alatt, templomot, pap-
lakokat, majd iskolákat pénzen vásárlóit telkeken 
építtetett: most pedig az éneklés vezetésére szük-
séges orgonát is felállíthatta ? Nem lehet-e örül-
ni, midőn a' gyenge hangusága mellett is ékes-
ajku, a' szónoklatnak egyházmegyénkben párat-
lan mestere, t. Terhes Sámuel úr, mint a' fenérin-
tett egyház idősb lelkésze, kitől minden csak jó, 
csak szép, csak szabatos, csak tökéletes papi-be-
szédet vár — szószékbe lép ós a' s.-pataki anya-
iskolabeli ifjúság éneklő kara a' templom közepén 
a' füleket édesen gyönyörködtető, a' szivet lágy 
érzésekre olvasztó, a' lelket buzgalom szárnyaira 
emelő, művészileg elzengett alkalomszerű ének 
után — könyörgéssel járulván ahoz, ki kézzel csi-
nált hajlékokban nem lakik, készíté az elméket a'vid 
de tartalomteljes egyházi beszéd figyelmes hall-
gatására, mellynek alapigéje, 1. Korint. 14: 40. 
v. Mindenek ékesen és jó renddel legyenek tiköz-
tetek. Melly alapige nyomán készült egyházi be -
szédének előszavában a* legrégibb időktől kezd-



ve előszámlálván renddel az énekléslant kezdő 
tökéletesítő művészeket, 's annak barátait, az 
énekiskolák alapítóit's pártolóit 's több híres éne-
kesnőket, kedvesen tudta vezetni az ájtatos gyü-
lekezet figyelmét az alapul felvett igék nyomán 
azon igazságra, hogy valamint mindennek az is-
teni-tiszteletben ékesen és jó renddel kell lenni 
ugy az éneklésnek is bizonyosan ugy kell mennie 
mint az isteni-tisztelet egyik nevezetes ágá-
nak, mi a' hangszer vagy orgonavezetése álta 
igen jó móddal eszközöltethetik. Ekkor megzen-
dült az orgona 's vezérlete után énekeltetett a' 
74-dik dicséret: lm bejöttünk nagy örömben 'stb. 
Majd a' tisztelt szónok, folytatva beszédét, meg-
mutatá, mi okok idegeníték hitfeleinket eddigelé 
e' hangszernek templomainkbai behozatalától, és 
most pedig mi okok javallják, sőt ajánlják annak 
behozását. Nem volt szem, melly a' tisztelt szó-
nokra ne lett volna függesztve, — nem volt fül, 
melly örömest ne hallgatta volna. 

A' tisztelt szónok szószékrőli lelépte után is-
mét zengedeztetvén éneket a' s.-pataki iskolai 
ifjúság éneklő-kara, szószékbe lépe a' r.-szom-
bati evang. lelkész t. Kaviár Dániel úr, ki is be-
szédét illyformán kezdé: Kettős örömöm van e' 
napon! Egyik örömem ez: hogy ugy állok e 
szószékben, mint a' helv. és ág. hitv. felekezetek 
egymás jobbja nyújtásának elfogadója! Másik 
örömem ez, hogy mind a' két protestáns feleke-
zetüeket e' városban, vallásokat szabadon gyako-
rolhatva, egymással békességben élve szemlélem. 
Majd, folytatva beszéde előszavait, nyilvánítá be-
széde alapigéinek az elébbi szónok által felolva-
sott igéket lenni, mellyeknek vezérlete után be-
széde öszpontosult annak előadásában: Mi teszi Is 
len előtt kedvessékeresztyén isteni-tiszteletünket? 

A* második szónok is végezvén beszédét, is-
mét hallata az éneklő kar jeles énekét, melly után 
szószékbe lépe az egyház ifjabb lelkésze, az erős 
mellű, ezüst hangú Borsodi József szónoklott 
kimerítőleg erről: vallás élete —a' vallás becse 
nem szállhat alá az emberek között. 

Bezárá az ünnepélyt az éneklő kar több rend -
beli müdarabjainakés az ismeretes — Isten tartsd 
meg királyunkat — éneknek elzengése, majd az 
orgonás ípokkali együtt éneklés. Ezután az ájta-
tos gyülekezet kitakarodván a' szentegyházból, 
közölök a' hivatalosak,a'három rózsa' nevü ven-
dégfogadóba vonultak, hol mintegy 250 személyre 
gazdag asztal volt terítve , némelly lelkes pol-
gároknak önkénytes ajánlásukból, az egyháznak 
minden terheltetése nélkül. Estve tánczmulatság 
is volt. F a l u s i . 

Hála . Palkovits A., s.-pataki oktató úr, az 
iskolaszék meghagyásából Batthyányi K. gr. urnák 
legmélyebb köszönetet mond a' 13 péld. néma-
abroszért. 

D é k á n i szel ídség. Egy úr egy risma 
papirost ajándékozott egy iskolának, a' jól sike-
rült vizsgálat feletti örömében, 's azt egy dékán 
úr kezébe le is tette. Az illető iskolatanító, miu-
tán a'papiros hónapokig sem érkezett meg, három 
ízben kérte meg levélben a* dékán urat, hogy a* 
nála heverő papirost küldené neki. A' dékán úc 
pedig papiros helyett imígy válaszolt: „Az alá-
rendelteknek hatóságukhoz folyamodni igen, de 
neheztelni reájok nem szabadd Mi szép példája 
a' lelkiatyai szelídségnek! 

Eperjesen magyar úrvacsora. A' 
helybeli collégium ifjai, még tavai esedező levél 
által kérék meg az iskolai elöjáróságot, hogy mind 
maga az úrvacsora, mind pedig az azt megelőzni 
szokott előkészítő beszédek magyar, mint szá-
mos ifjak anyai 's a' tanoda oktatási nyelvén tör-
ténnének. — Ezen új iskolai évben e' méltányos 
kérelemnek hely adatott's őszelő 26-kán t. Kol-
benheyer M. úr ajkiról az előkészítő beszéd ma-
gyar nyelven hangzott alá az azt esdve váró 
ifjúsághoz, még pedig erély- és hatással. 

Másnap maga a' nagy ünnepély, az úrvacsora 
is, magyar nyelven tartaték meg. 

ifj. M a g i n v a r y. 
Ijevelezés. A z e g y h á z u n k a t i s p i s z k o l ó 

m a d a r k á k czimü czáfoló értekezést nem adhatjuk, mert 
nem tartjuk keresztyén cselekedetnek a" c s á s z á r m a d á r szép 
farkát tőben elmetszeni azért, minthogy azt bspiszkolván, vele 
kissé orrunkat is bepiszkolá 's minthogy különben is tudhatja 
czáfoló űr, hogy a 'madarkák k o v á c s k e z e k által ápoltatván^ 
melly szenes piszkát mindenen rajta szokta hagyni, nem csuda 
ha a1 piszkos madarkák is mindent bepiszkolnak, a' mibe o r -
rukat ütik. — Sz. J. Szózata a' tanítókhoz nem vétethetik fel. 

S z é k á c s . 

JE&ünyv-JeSentés. 
Most jelent meg Pápán, a' ref. főiskola betűi-

vel (Edvi Illés Páltól) „Keresztyén Ábécze, azaz: 
a' keresztyén vallásbeli tudománynak első kez-
dete. Ágostai hitvallást követő nyolcz-kilencz 
esztendős evangelikus gyermekek számára köny-
nyü és rövid pontokban tárgyalva, a' tanítók szá-
mára pedig a' pontokhoz szabott kérdésekkel e l -
átva. Bekötve ára hat krajczár ezüstben. Har-
madik megbővített kiadás. Kis-Czellben 1845. 
Weidacher Ferencz könyvkötőnél bizományban." 
Kis nyolczad-rétben, 47 lap. Tartalom: I. Beve-
zetés. II. Az Istenről. III. A' teremtésről. IV. A' 
gondviselésről. V. Az angyalokról. VI. Az első 
emberpárról. VII. Az erény és a' bűn. VIII. Hol-
tunk utáni sorsunk. IX. Jézus életirása. X. Hit és 
jó cselekedetek. XI. Kötelességek Isten iránt. XII. 
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E M L É K L A P 

PESTALOZZI HENRIKNEK 
A' NAGY EMBERNEVELŐNEK 

SZENTELVE 
SZÁZADFORDULATI SZÜLETÉSNAPJÁN. 

Egyet akart! Kimutatni hogyan legyen ember az ember, 
'S ebben az emberiség iskolamestere lön; 

mert nagy ez egy, maga ö vagy egyetlen férfi nemében, 
Mert nagyot alkota, vagy nagy mivel egyet akart! 

S z é k á c s . 

Januar 12-kén Európaszerte a* társaság mit 
veltjei egy férfinak ünneplendik századfordulati 
születésnapját, ki az európai műveltségnek lehető 
legnagyobb körökbeni terjedését tette volt élte 
czéljául, és ezen czél feléi törekvésben végezte 
be életét. Nekünk, kik még csak a' legközelebb 
időkben fogánk helyet a' müveit nemzetek sorá-
ban, illy alkalmakat nem szabad mellőznünk, mely-
lyek által a* leendő nemzedékben a' műveltség 
hősei iránt tiszteletet, méltánylást és utánzási 
ösztönt ébreszthetünk. Igy támadt ezen czikk. 

Hadi és országlati pályán hősködök életét 
könnyen festi Clio ecsetje. — Életök jelentősége 
külső tettekben fekszik, mellyeket ügyesen képbe 
foglalni, 's híven kifesteni áz iró egész feladata. 
Az ok és okozat lánczolatja, mellyböl alakul a' 
helyes Ítélet, itt csak a' tények helyes elrendezé-
sétől függ, de ez, azoknak idő vagy térbeni egy-
másutánisága mellett könnyen eszközölhető. — 
Nem ugy van olly férfiaknak életével, kik kor-
szakot képeztek a' szellem országában, és látha-
tatlan hatalommal egy még nem született világnak 
lettek hódítóivá. Ki akarja itt festeni a' képzelet 
örökké változó tündérvilágait? ki visszaidézni a' 
perez lelkesülését, hol a' gondolat szárnyra kelve 
világokat alkot; ki akar eligazodni miképi kelet-
kezésén az eszmék szövedékének, mellyel ezer 
meg ezer gondolatfonal jár keresztül ezer meg 
ezer felől ? — Egyén és kor szakadatlanul viszo-
nyos hatásban vannak egymásra 5 de ki határozza 

meg, mi a' koré, és mi az egyéné ? 's pedig épen 
ennek ík, ^határozása az életleirónak főfeladata. 

© 

— Festenie kell az embert kora viszonyainak 
közepette, és megmutatnia, azok mennyiben vol-
tak fejlődésére nézve kedvezők, mennyiben f e j -
lődését hátráltatók. — Mennyiben hatolt jellemet 
módosítva a' mindent magával sodró kor szelleme 
az egyéniségre, 's viszont mennyiben hatott a' 
minden külbefolyások daczára ugyanaz maradott 
egyéniség a' korra. 

Azért is Pestalozzi életét leirandók, mindenek 
előtt a' történeti fejlődés azon szakát akarjuk ki-
jelölni, mellynek befolyása alatt született és fel-
nevelkedett, 's mellynek jó irányait szilárdítani, 
ferdeségeit lerontani, 's az által egy jobb kort fe l -
idézni életfeladását képezó. 

Nem ugy volt a' világon mindig, mint jelen-
leg van. Nemzetek emelkedtek és hanyatlottak 's 
minden hanyatlott nemzet az emberiség mezejébe 
a' műveltség némi magvait hinté el, mellyek az 
utókornak gyümölcsözendők. — Az egyes most is 
ugyan csak gyermeknek születik, ifjúvá serdül, 
férfikorra érik, utóbb aggságra jut és sirba száll $ 
egyszóval mindazon testi, erkölcsi és értelmi ál-
lapotokon megy keresztül, mellyeken keresztül 
ment évezredek előtt; — az egyes nem változott, 
de változott a' társaság, javult a' közerkölcsiség, 
gyarapodott a' közértelem, 's e' hatalmak előtt 
gyérül a' bün, enyészik az embertelenség, v a -
donba vonul a* durvaság. Sem gladiatorok, sem 
rabszolgaság, sem holt röghöz kötöttség nem un-
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dokítja többé Európa müveit társaságait; a' nő 
emberi jogaiba visszaállítva, a' kisded élete az 
atyai önkény ellen biztosítva és a' társaság em-
bere az ököljog, a' vallásnyomozás, a' kínfagga-
tás, és az úgynevezett istenitéletek ellen védve; 
a ' kedélyek a* kisértetek rettegelmitöl, a' kutató 
ész az eretnekítéssel járó üldözésektől, a' sír felé 
hanyatló aggnő a' boszorkányság borzasztó vá-
dától örökre megmentvék; egyszóval: az emberi-
séget baromiságban letartóztató bilincsek szét-
szórvák és a' felvilágosodás sugarai napról napra 
jobban terjednek, éltető befolyásukat egyiránt 
éreztetve a'gunyhók 's a'paloták lakosaival. É r -
zelmek és belátások, Isten- és világróli nézetek, 
mellyekre hajdanta csak ritka sors kedveltjei jut-
hattak, most a' nép sajátjává lőnek 's e* sajátot a' 
néptől soha többé földi hatalom el nem veendi. 

Ha már most azt kérdjük: mi szülte e' jobbra 
változást, mi gyújtotta meg a' felvilágosodás fák-
lyáját a' középkor homályában ? egy perczig sem 
tétovázhatunk kimondani: az iskolák és ezek kö-
zött ismét leginkább a' legnagyobb tömegre ha-
tók, a' népiskolák. Krisztus, ki evangyéliomát a' 
szegényeknek hirdetve, lett a' világnak megvál-
tója, volt első népiskolamester, és az ujabb kor 
nagy férfia, ki Krisztus tanját romjaiból újra fel-
építette, Luther, nem kevesebb érdemet szerze 
magának az iskolák reformja körül, mint a' val-
lástisztítás által. 

Azonban az Istenihlette nagy férfi által elkez-
dett mü nem sokára hanyatlásnak indult, utódai 
ügyködése alatt, kik a' középkorbeli lelkiatyák 
példájára inkább szerettek olly dolgokkal bíbe-
lődni, mellyekben minél mélyebbre hat az ember, 
annál kevesebbet tud, de annál több szót szapo-
ríthat, mintsem a' reájok bizott népnevelésröl 
gondoskodni. A1 latin nyelv, a' nagy reformátor 
által háttérbe szorítva, utódai alatt újra befúrta 
magát, válaszfalt képezvén a* nép és vezetői kö-
zött. Egy tudós barbarismus mind inkább inkább 
elhatalmasodott,és még a'mult században Burmann, 
híres német nyelvész, hona nyelvéről nem pirult 
így nyilatkozni: Quis non indignetur, gravissi-
mam et severam Germanorum nationem ita jam 
ab aliquo tempore in delendo latini sermonis usu 
laborare coepisse, ut publicae academiarum ca-
thedrae, et privatarum scholarum subsellia t re-
mendo illo et insuavi vernaculae linguae mugitu 
reboare audiantur? Illy farizáusok ültek a' ta-
nítószékekben , 's a1 sarjadó nemzedék tanult és 
nem okult, szólt 's nem gondolkodott; az embe-
riség ismét formákat ölelt életnyilatkozatok he-
lyett és szavak pótolták a' tettet. 

Tűrhetetlen teherkint nyomult ez állapot a' 
kor gondolkodó férfiaira, nem is hibáztak egyes 
hathatós felszólalások az uralkodó egyes fer-
deségek ellen; de teljes legyőzésök nem sike-
rült, míg egy lángeszű férfi — Rousseau — mar-
lyri elszántsággal fáklyájával, melly a' világot 

fénynyel elárasztandó vala, feje felett a r t á r -
saság-alkotta hajlékot meg nem gyújtja y hogy 
az utókor a' fenekéből elpusztult helyébe ujat 
építhessen. 

Azonban a' szélsőségek az emberiség fejlő-
désében jeladások a' tovább haladásra, 's nem 
egyebek. Rousseau természet embere olly te r -
mészetes, hogy a' társaság közepette olly viszo-
nyokat teremteni, mellyek közt megállhasson, 
csak egyes nagy lelkeknek lehet dolga. Rousseau 
a1 természetességet a' társasági fejlődés tagadá-
sába, és nem tovább vitelébe helyezte. — E' t o -
vábbvitel másnak lön fentartva, és ez a' más 
Pestalozzi. Természetes nevelés belölröl kívülre, 
a' társaság keblében a' társaságot újítva, a' his-
tóriai viszonyok közepett azokat tovább fejtve, 
's az által az ujabb kor igazi, bensöleges, minden 
rendekre kiterjedő műveltséget előidézendő; ez 
Pestalozzi műve. 

Pestalozzi Henrik született januar 12-kén 
1746. Zürichben. Atyja seborvos volt, és a' vá-
ros elökelöbbjei közé számíttatott. De azt korán 
elvesztette, és a' még nem egészen 6 éves gyer-
mek anyja felügyelése alatt szépen fejlődött ugyan, 
de elkényeztetett anyás fiúvá lön, kiben a1 legszebb 
tulajdonságok mellett, nemférfias valami mutat-
kozott, melly egész életén keresztül el nem 
hagyta. 

Az özvegy, bár szük viszonyok között mara-
dott, 's magát sokban megszorítani kénytelen, 
mégis annyival bir t , hogy három gyermekét 's 
ezek közt Henriket is kellőleg felnevelhesse , és 
czélszerüen oktattathassa. 

Első iskolai éveiről maga Pestalozzi igy nyi-
latkozik : „Minden gyermekjátékokban legjárat-
lanabb és legügyetlenebb én voltam iskolatársaim 
között, 's a'mellett még is mindig valamikép több 
akartam lenni, mint mások. — Ez aztán azt okozá, 
hogy némellyek velem csúfot tízének, ámbár leg-
többen jó szivüségemet és szolgálatra való kész-
ségemet kedvelték; általában ismerték félszeg-
ségem- és ügyetlenségemet, valamint gondatlan-
ságomat mind abban, a' mi nem érdeklett. 

Ámbár a' legjobb tanítványoknak egyike, 
még is megfoghatlan gondolatlansággal hibákat 
követék el , a' minőkbe a' legroszabbak kö-
zöl sem esett senki. Minthogy a' tantárgyak 
lényegét rendesen elevenen és helyesen fel-
fogtam, az alak iránt, mellyben az jelenkezett, 
közönyös és gond nélkül voltam. — És mig va-
lamelly tanulmány némelly részében tanulótár-
saim mögött messze elmaradtam, néhány más r é -
szeiben ritka mértékben mulám felül őket. — Az 
annyira igaz , hogy egykor, midőn oktatóim 
egyike, ki szinte görögül is értett, de szónoki 
tehetséggel épen nem birt, Demosthenes néhány 
beszédeit lefordítá és kinyomattatá, bátor valék, 
azon korlátolt előismeretekkel, mellyekkel bírtam, 
ezen beszédek egyikét szintén lefordítani és azt 



a' vizsgálatban, mint a' tárgybeli elölépósem pró-
báját, bemutatni. Ezen fordítás egy része a' lin-
daui Joum. egyik Agis czímü czikkéhez mellényo-
mattatott. — A' mint tanulmányaim egyes részei-
ben minden arány nélkül kevesebb előmenetelt 
tettem, mint másokban, egyátalában, nem is sza-
bad mondanom, a' tulajdonképi értés, hanem in-
kább a' tantárgyaklóli megragadtatás mindenkor 
fontosabb volt előttem, mint kiviteli eszközeinek 
betanulása. E' mellett azonban akaratomban volt, 
néhány tantárgyakat, mellyek szivemet és kép-
zelő tehetségemet megragadák, kivinni, ha bár 
gyakorlatilagi kivihetöjöknek eszközeit elhanya-
golám, mindazáltal bennem ihletszerüleg éltetve 
vala, és szerencsétlenségre a' nyilvános oktatás 
szelleme az időtájban nagy mértékben arra való 
volt, hogy azon ábrándos képzeletet felköltse, 
melly szerint az ember olly dolgok kiviteleért, 
mellyekbe nincs eléggé beavatva, magát eleve-
nen érdekeltesse, és arra magát képesnek is 
higyje.4 ' 

„Miliy előképe egész utóbbi életének Pesta-
lozzi ifjúsága!" igy kiált fel e' kép végén Pesta-
lozzi egyik életirója. — De nagy férfiaknak 
gyermekkorával ugy vagyunk, mint mikor a tó 
csendes vizeit elömli a' kelő nap ragyogása: az 
aranyozott zománcz alatt alig vesszük észre a' hig 
elemet. — Pedig valamint a' szemnek, úgy az 
észnek is vannak csalódásai. — A' csodálat f é -
nyében álló férfikor mögött hasonló gyermekkort 
sejtünk, és a' csodatettii Hercules már bölcsőjében 
ví meg győzedelmesen az öt környező veszélyek-
kel.— Az ember maga is későbbi korában, midőn 
fejlődésének eredményei előtte kitárvák, nagyon 
szeret a'lehanyatlott gyermekkor minden legkisebb 
eseményének az utóbb kifejletteknek prognosticon • 
ját látni, és természete azon mintegy öntudatlan kö-
vetkezetességén örülni, a' miért is az ember na-
gyon is, még pedig az öncsalódásig hajló ollyan, 
későbbi életfejlödésére mutató vonásokat a' gyer-
mekkor jelentéktelen eseményiben és történetiben 
látni; de más oldalról az is bizonyos, hogy vala-
mint az ember természete átalában sajátságának 
egész tisztaságát csak a' gyermekkorban mutatja: 
ugy nem kevésbbé az akkor vett ész- és kedély-
irányok a következő korok minden cselekvésein 
keresztül vonulnak. — Különösen pedig áll ez 
ollyan férfiakról, kik, mint Pestalozzi, a' mivé let-
tek, magok által lettek, és nem személyességöket 
a' társaság kaptájára, hanem megfordítva a' tá r -
saságot egyéniségök kaptájára venni törekedtek. 
Nem is híjába jövendölte neki egyik iskolames-
tere : ,te belőled soha semmi sem lesz.6 Nem is 
lön belőle valami, a ' miről iskolamesterének vagy 
más közönséges embernek legkisebb sejtelme is 
lehetett volna, — Ö, ki valamint maga nyilatko-
zik, gyermekségétől fogva az egész világnak volt 
bolondja, tiszteletét azon farizeusoknak soha nem 
nyerheté meg, kik még akkori időben is, mikor 

már csodákat teve, ujjal mutatának és kérdék: 
„honnét vannak ennél mindezek 

Már a' gyermek Pestalozzi mindenütt bátran 
az igazság mellett kelt k i , és az elnyomottak 
mellett emelte fel szavát a' hatalmas ellen, 's 
midőn az iskolában az alázatos, az ügyetlen, 
egész osztálya bámulatára egy tanító méltatlan 
bánásmódját győzedelmesen útba igazítja, midőn 
más alkalommal egy nyilvános nevelőintézet t i t-
kos alá valóságait, magát a' gyűlölség minden 
nyilainak kitéve, a' felsőbbségnek feljelenti, és 
mindenütt, a' hol alkalom adódék, „kiverni kezdi 
azokat, kik árulnak és vásárolnák vala a' temp-
lomban",—a' messzebblátó könnyen jövendölhette 
volna, hogy itt egy leendő férfi áll előtte, ki t ö -
viskoszorút fűzendő vérverejtékes homlokára. 

Nézzük meg közelebbről, milly viszonyok 
között fejlődött Pestalozzinak érintett életiránya. 
— Pestalozzi, a' mint emiitettük, születésénél 
fogva városa kiváltságos rendjéhez tartozott; de 
családja sem gazdag, sem nagy befolyású nem 
vala. — E' kiváltságos rend, mellynek Pestalozzi 
is tagja volt, akkor időben, abba helyezte főerejét, 
hogy a' hol lehetett, a' népet tudatlanság és vakhit 
eszköze által köztársasági formák alatti alávetett-
ségben törekedett tartani. Feleinek e' törekvé-
sével Pestalozzinak alkalma volt megismerkedni 
anyjáróli nagyapjánál, ki mint jámbor falusi pap 
élt nem messze Zürichtől, 's kinél nemcsak iskolai 
szünnapjait rendesen szokta vala tölteni, hanem 
kinek háza egyszersmind menedékhelye is volt 
Pestalozzinak, valahányszor igazgaságszeretete-
okozta üldözések elől elvonulni kénytelen volt. 
Itt az elnyomott parasztnép együgyű társaságá-
ban honosabb volt a' mi patríciusunk, mint ne -
gédes társfelei között. És itt nyerte meg lelke 
azon élelmet, mellyre hires tanitói Bodmer, Brei-
tinger és Steinbüchel fogékonynyá tenni iparkod-
tak.—E* tanítók befolyásáról Pestalozzi maga igy 
szól: „Függetlenség, önállóság, jóltevöség, áldo-
zaterő és honszeretet vala nyilvános művelődé-
sünknek jelszava. De az eszköz mindezekhez 
juthatni, melly nekünk kiváltképen ajánltatott, t. i. 
a1 szellemi kitüntetés, igazi és kellő kiművelése 
nélkül szűkölködő azon gyakorlati erőknek, mely-
lyek mindehez lényegesen vezetnek. Az igazság 
szóbeli megismerésében taníttatánk ábrándosan 
keresni az önállóságot a' nélkül, hogy velünk 
azoknak szüksége élénken éreztetett volna , a* 
mik mind belső, mind külső házi és polgári ön-
állóságunk biztosításához lényegesen megkíván-
tatott. Az oktatás szelleme, mellyet nyerénk, 
élénkség és ingerteli előadás által a* gazdagság, 
tisztelet és rang külső eszközeinek csekélybe v é -
telére és majdnem lenézésére irányoztata ben-
nünket." 

Rousseau megjelenése, mondja tovább P.9 
egyik különös éltető eszköze volt azon félszeg-
ségeknek és zavaroknak, mellyekhez hü, hazai 



érzelmek szárnyalása a'helvét előkelőbb ifjúságot 
vezeté.— Nem kevésbbé volt Voltairnek ,,a' val-
lásos érzelmek szentségén ejtett csábító hűtelen-
sége" elhatározó befolyással. Mindezekből ,,egy 
az összerü alkotmányi! anyaváros igazi áldásához 
illeni nem akaró szellemirány eredett, melly sem 
a' régi jót fentartani, sem valami igazán jobbat 
teremteni képes és ügyes nem vala." 

Illyen lelkesüléssel párosult félszegségekböl 
magyarázható P. fiatalságának egyik életczélról 
a' másikra csapongása, mellynólfogva a' 18 évü 
theologus a'jogászaira áttér, majd itt a'patríciu-
sok soraiban saját fegyvereikkel a' nép jogait 
védi, és ezektől nem értve, amazoktól üldöztetve, 
végre élete 22-dik évében minden tudóssággal 
felhagyva és patrícius jogait megvetve, lesz — 
paraszttá. 

Ha P. valamit megragad, azt egész lélekkel 
teszi. Lemondván a' tudományos pályáról, kéz-
iratait elégeté, és előbb anyjáróli rokonához Dr. 
Hóekéhez, — innen TsifFeléhez ment Kirchbergbe, 
kinek akkor a' gaszdászatban nagy Ilire kereke-
dett. Nála akara tanácsot keresni, mi módon va -
lósithatná legjobban terveit a* népre nézve. „Sok 
egyes nagy és helyes nézetekkel és kilátásokkal 
a' földmivelésről mint nagy földmivelői ábrán-
dozó, hagyám el TsiírelitymondP.ja1 mint sok egyes 
nagy és helyes polgári ismeretekkel, nézetekkel 
és kilátásokkal mentem volt hozzá, mint polgári 
ábrándozó." 

A' Tsiffeli-féle ábrándok nem sokára tönkre 
tevék Pestalozzit, a' parasztot, hogy az emberi-
ségnek Pestalozzit, a' nevelés teremtőjét, meg-
mentse. Életének e' fordulata hamar megtörtént. 

TsiíFeli pirosító büzér ültetvényei ekkor nagy 
figyelmet gerjesztettek, és P. utánzására csábittat-
ván, egy gazdag zürichi kereskedő-házzal szö-
vetkezék, és atyai örökéből egy míveletlen pusz-
tát vett nem messze Lenzburg helységtől (a' mos-
tani aargauicantonban}, mellyetNeuhofnak neve-
zett. 1767. P. letelepedett Neuhofban. Két évvel 
később télhó 24-én, kora még csak 24-ik évében, 
házasságra lépett Schulthesz Annával, egy züri-
chi kereskedő szép és vagyonos leányával. Most 
megállapítottnak mondhatta volna szerencséjét, 
de az nem soká tartott. — Elkezdett vállalatai 
nem sikerültek, a' zürichi ház visszahúzta tőkéjét, 
és Pest. magára hagyatva, koldus volt. 

Azonban daczára a' legnagyobb Ínségnek, a' 
mellyre jutott, P. nemcsak el nem csüggedt vál-
lalkozásiban, de 1775-ben még egy ipariskolát 
is nyitott, mellyben koldus gyámolatlan gyerme-
keket, kiket az utczáról szedett fel és házába 
fogadott, nyáron foldmíveléssel, télen fonással, 
és más kézi munkákkal hasznosan foglalkodtat-
ván , azokat nemcsak becsületes munkásságra 
szoktatni, hanem munkaközben folytatott tanul-
ságos beszélgetések által gondolkozó emberekké 
is nevelni akarta. 

E' vállalat figyelmet gerjeszte. Pest. kiadá 
az intézet tervét , melly elragadó ékesszólással 
irva, köztetszést nyert, és nem sokára Zürich-, 
Bern- és Bázelből pénzsegedelmet és gyermeke-
ket kapott. 

Most több évekig jól folytak a' dolgok, P. 
reggeltől estig a' koldusgyermekek között forgo-
lódva és utolsó falatját velők megosztva, atyjuk és 
anyjuk volt egyiránt;„koldusmódra élt maga is,mint 
maga vallja, hogy koldusokat tanítson emberhez 
illőleg élni". Azonban nemsokára ez intézet is 
lehanyatlott. A' gyermekek, kiket gyalázatos in-
ségökből kiragadott, elvadult, minden munkától 
elszoktatott, elkényeztetett fiuk, és tele igények-
kel voltak. A' szülök többnyire a' nép sepredé-
kéböl valók, kik vasárnaponként Neuhofot ost-
romiák, tetézék a' bajt, mert azok nem hogy 
jóra intették volna gyermekeiket, még inkább 
erösiték őket szemtelen igényeikben, 's nem r i t -
kán ellopták őket, miután uj ruhában látták. 

Igy lön, hogy P. ezen neuhofi intézetét 1780-
ban öt évi fenállása után kénytelen volt szétosz-
latni , miután fogyatékvagyonának utolsó fil-
lérét is e' vállalatban felemésztette. Most hely-
zete rettenetes volt, — neje, ki majdnem egész 
vagyonát elzálogitá, súlyos beteg lön, a' mellett 
a' házban borzasztó ínség, maga pedig legjobb 
barátjaitól i s , mint elveszett ember, „kin s e -
gíteni többé nem lehet, kerülve, alacsony l e -
nézésnek és szívtelen csufolódásnak tárgya. Sze-
gény ördög, ugy szólának az okosok, kevésbbé 
mint a1 legutolsó napszámos vagy képes segíteni 
magad magadon, és mások felsegítésén töröd f e -
jedet." — A' csupán közellevö czélokat ölelő 
okosság nem gondolá meg, hogy az ínség, melly 
a' közönséges embert porba sújtja, a' nemesebb 
lélekre rendesen szárnyat ölt. 

Pestalozzi, ki eddigelé olly vállalatokban 
emésztette fel ere jé t , mikhez sem hivatása, sem 
szerzett ügyessége nem vala, és hol minden szá-
moló ész embere túltehetett rajta, most a' balvi-
szonyok következésében olly mezőre szoríttatott, 
hol valamint egy részről magasb röptű lélek, ugy 
más részről dús élettapasztalatok kívántatnak, 
hogy vagy Rousseauféle ábrándokba, vagy hi-
degen számoló gépelyességbe ne essünk. 

ínségének és önkénytelen üres idejének első 
gyümölcse volt az 1780. Iselin Ephemeridáiban 
megjelent „egy remete estorája" czimü rövid, de 
tartalomdús munkácskája, melly rövid aphoriz-
mákban programmját és kulcsát adja Pest. egész 
jövő nevelési működésének. Ezen gyöngyfüzér-
nek mondható munkácska, hatás és minden kö-
vetkezés nélkül maradott. — De egy évvel az 
estóra megjelenés után 1781 ben megjelent azon 
munkájának első része, melly tágas körökben 
hatva, hirét örökre megalapitá. Ezen munka „Lien-
hard és Gertrúd" — a' nép számára irt könyv. 

E' munka keletkezésének története annyiból 



nevezetes és bélyegző, a' mennyiben szerzője, 
midőn a' rajta segíteni akaró Füszli barátja által, 
ki ügyes tollát egy alkalmi satyrából kiismerte, 
irói munkálkodásra felszólítatott, fel nem foghatta, 
hogy lehetne tőle , ki 13 év óta minden irodalmi 
mozgalmaktól elzárva , magát annyira elhanya-
golta , hogy még csak egy sort nyelvhiba nélkül 
írni képes nem volt , azt várni, hogy ő könyvet 
irjon. Pestalozzi népnevelési eszméjivel, mellyek 
lényét teljesen betöltötték, ugy volt, mint a' teljes 
épségü ember egésségével: annál kevesebbet tud 
róla, minél tökéletesebb az. — A' szükség — 
igy nyilatkozik P. —, mellyről különben azt szok-
ták mondani, hogy rosz tanácsadó, nekem most 
jól szolgált. Marmontelnek erkölcsi beszélyei épen 
asztalomon fekvének, mikor haza jövék; azonnal 
azon határozott kérdéssel vevém azokat kezembe: 
váljon lehetséges volna-e, hogy én is illyesmit 
készítsek? és miután ezen elbeszélések néhányait 
elolvastam és újra olvastam volna, ugy látszék, 
mintha ez épen nem volna lehetetlen. — Megkí-
sérték öt vagy hat illyféle kis elbeszélést, mely-
lyekről egyebet nem tudok, mint hogy egyik sem 
volt tetszésem szerint; az utolsó Lienhard és 
Gertrúd volt, kiknek története, nem tudva hogy, 
csak ugy tollamból folyt ki, és maga magától 
fejledezett, a' nélkül, hogy róla előlegesen legki-
sebb tervem lett volna vagy felőle csak gon-
dolkoztam volna. — A' könyv kevés hét alatt 
készen állott, a' nélkül, hogy tulajdonképen 
tudtam volna, hogy jutottam hozzá. Érzém becsét, 
de csak mint ember, a' ki álmában érzi egy sze-
rencse becsét, mellyről épen álmodozik. A' munka 
tartalma első eredeti kiadásában nem egyéb, mint 
egy Bern cantonbeli szegény paraszt családnak 
története azon korból, hol Helvetziában a' földes-
uraság még teljesen ura vala jobbágyánák, de egy-
szersmind ennek védje és jóltevöje is. E' család-
nak története ugy adatik elő, hogy egymás után 
az egész falu, és egy falunak minden viszonyai, 
a' falu birája, papja, urasága, és a' község egyéb 
tagjai cselekvöleg lépnek fel benne. A' fősze-
mély azonban Gertrúd, felesége Lienhardnak, egy 
jószívű, jócskán gyönge férfinak , mellynek ö 
védje és gyámja. E ' nőben, a' módban, miként 
viszi ez háztartását, miként neveli és oktatja 
gyermekeit , Pestalozzi elönkbe állítja népne-
velési eszményét. Illy háztartásokat, illy ne-
velést és oktatást kiván ö az egész népnek. 'S 
minthogy a' falu minden lakosai szinre kerülnek, 
alkalma van P.-nak a' csupán külhasznot és per-
czenetnyi jóllétet vadászó tagok nyers jellemeinek, 
valamint a' vallásos szellemtől áthatott becsületes 
rész lelkületének legkülönbözőbb fokozatát, és 
árnyéklatait szemünk elébe állítani, és egy-
szersmind következményeit e' két ellentételes 
cselekvésmódoknak kitüntetni. — Gertrúd ház-
tartása világoldaia a1 festett viszonyoknak, elle-
nében ennek egy rettenetes árnyékoldal egy 

egész község legmélyebb erkölcsi sülyedésben. 
— Kevesen értették el a' könyv igazi czélját, 
mégis közönségesen jobban kezdtek vélekedni a^ 
elveszettnek hitt férfiról, kiben most legalább nem 
középszerű regényírói tehetséget láttak. Azon-
ban találkoztak, kik a' könyv értelmét mélyebben 
is felfogták. Konstetten Károly a' nagy, Müller-
nek barátja, jószágaira hivá Pestalozzit; hasonló-
kép az austriai pénzügynök gróf Zinzendorf kö-
zelében kívánta volna birni. Később gróf Hohen-
wart által a1 toscanai nagy herczegnek jutott is-
meretségébe , ki öt hivatalba helyezni akará, 
azonban az II—ik József halála után a' német csá-
szári trónra hivatván, Pestalozzinak a' szándék-
Iott hivatalba helyezése elmaradt. 

Lienhard és Gertrúd megjelenése után Pesta-
lozzi még 17 évig folyiatá szegény é3 nyomoru-
ságteljes életét Neuhofban, hol egészen 3 0 évet 
töltött. Szegény és nyomorult életét, mondom, 
és ez illyen maradt egész haláláig. Pestalozzi 
nem volt az az ember, ki élete azon kedvező pil-
lanatait, vagy helyzetének azon előmozdító kö-
rülményeit, mellyek vagy szerencséjét megala-
píthatják, vagy legalább sorsát enyhíthetik vala, 
megragadni értette volna. — Mikor Lienhard és 
Gertrúd a' német közönség figyelmét felébresz-
tette, és a' szerzőnek közhirt szerzett, minden 
más, önjavát Jkeresö és olly viszonyokban élő ar 

község hangulatát önfelsegélésére használta volna 
ollyképen, mint azt akkortájban Millner rőfszámra 
irt regényeivel tette; de Pestalozzinak kenyerét 
illy uton-módon keresni eszébe sem jutott. — Irt 
ö ezután is, de nem a' nagy közönség mohóságát 
kielégítendő, hanem élete czéljainak szolgálatá-
ban, hol azonban egyebet nyomorúságnál soha 
nem aratott. — Mikor 1792. tájban a' kormányra 
befolyással biró némelly barátai jól jövedelmező 
hivatokkal kínálgatták, Pestalozzi, önerejét ismer-
ve, Helvetiának akkori időbeni első férfiának, ki 
egész befolyásával ígérkezett egy statushívatal 
megszerzésében segítségére lenni, azt jelentette 
k i : én iskolamester akarok lenni. 

Azonközben kitört a' revolutio. Azon embe-
riség, melly a' középkorban a' szeretet és szelíd-
ség vallása nevében tagjainak ezreit lángok kín-
jaira veté, a' XVIII-dik század végével legszen-
tebb jogai, szabadság- és egyenlőségért a ' világot 
romok alá temetni készült. 1798-ban a' forrada-
lom dühödő orkána a1 Schweicz békés bérczeiig 
is előnyomult. Az ellenszegülő hegyilakosok tűzzel 
vassal pusztítottak, és nemsokára jóllét és ipar 
helyett nyomorúság és inség lepé el azon vidé-
keket, a' hol P. lakott. 

Pestalozzi akkor 50 éves mult volt, és olly 
korba lépett, mellyben az ember megvonulva, f e -
jét nyugalomra szokta lehajtani; ö most lépett a' 
cselekvőség mezejére. Hallván, hogy szülefosz-
tott gyermekek seregesen kószálnak Stanz vidé-
kében, Pestalozzi oda siet, és maga körül össze-



gyűjti a' gyámoltalanokat, számra 80-at, egy 1 relmekre és barátai közbenjárására akkor enge-
a' városi hatóságtól neki átengedett üres kla- [ delmet nyert az alsó városi iskolában taníthatni. 
stromba. 

Készület és pénz nélkül, csak egy szolgálótól 
segítletve, hozzáfogott a' nagy munkához, és a* 
testileg, lelkileg borzasztóan elhanyagolt, e lva-
dult gyerekség Pestalozziban nemcsak oktatóját, 
nevelőjét találta: de tőle még azon dolgokban is 
nyert ápolást, melly eketmagok a' szülék is szol-
gákra szoktak bízni.— 0 mosogatta és tisztogatta 
a' rühhel és oltvarral lepett szegényeket, ö ápol-
gatá a1 betegeket, ö öltözgeté a' kisdedeket, és ö 
tanítá őket egymásnak segédkezet nyújtani. — 
Minden rendes tanítási eszközöktől megfosztva, 
Pestalozzi mindent, a' mi keze alá került, azzá v a -
rázsolt át. 

Atya és anya, parancsoló és szolga, felügyelő 
és ápoló, tanító és nevelő mindegyütt volt ő e' 
kisdedeknek, kik a' mint atyai mindnyájuk iránt 
egyenlő szeretettel viselő szivét megismerték, 
egymáshoz is testvérileg simultak. — Mikor i z -
zasztó napi munka után P. szük vacsorájához 8 0 
gyermekei körében asztalhoz ült, és mikor fejét 
nyugalomra hajtva, ágyában az ő gyermekeivel 
karban estimáját elmondta: akkor élte P. élete 
ama pillanatait, mellyekért annyit tűrt és szenve-
dett. Azonban ez sem tarta soká, 1799. a' h á -
ború szétoszlatá azt, a1 mit a'szeretet összegyűj-
tött. Junius 8-kán a' francziák, az austriaiaktól 
szoríttatva, Stanzot megszállták, és a' kolostor-
nak, melly Pestalozzi intézetének lakul szolgált, 
melléképületeit katonakórházzá változtatták át. 
Szétbocsátá tehát a' gyermekeket övéikhez, maga 
pedig, roncsolt egészségének helyreállítása végett 
Gurnigel fürdőbe ment. Jókor történt e' félbesza-
kasztása törekvéseinek, mert különben az erőkö-
déseknek áldozatja lett volna Pestalozzi. 

Gurnigelben, irja P., újra felszedtem maga-
mat, és ujulási napokat éltem, mellyekre nagy 
szükségem volt. Nem feledem e* napokat, míglen 
élek: megszabadítának; de nem tudék élni mun-
kám nélkül. Kik P. nem értették, ugyanezt mond-
ták, de egy kicsit más értelemben : ,,A' szegény 
nem tudja máskép keresni kenyerét, tehát ískola-
mesterkedik." Igaz, hogy bér után nem kérde-
zősködött , de ez magától értetik, és azért csak 
nagy nehezen tudott arra rámenni, hogy Kurg-
dorfban egy alsó parasztiskolában mint segéd-
tanító oktathasson. E' természetlen viszony sem 
tarthatott soká. P., ki mindig új utakon járt, a' 
fötanítónak sehogy sem tudott megtetszeni, any-
nyival kevésbbé, minthogy a' derék ember még 
attól is tartott, hogy P. végre iskolamesterségé-
töl is megfosztja. — Azért is nem sokára hire 
terjedt, miként P. alig tud irni, számolni, sőt még 
jóformán olvasni sem, és a' mi legborzasztóbb, a' 
heidelbergi káté veszedelemben forog. Mi volt 
illy körülmények között természetesb, mint hogy 
a' jött-ment iskolamestert ismét kitették. Sok ké-

Pestalozzi, itt a'mennyire az iskolai rendszer 
engedé, a' Stanzbanjelkezdelt tanítási kísérleteket 
foly tatá. A' természet intéseit meglesve, leginkább 
azon volt, hogy a' gyermekeket elébb, mintsem 
az unalmas betüzéssel tanulási kedvöket elölné, 
érzékeiket folytonosan gyakorolva,hasznos tárgy-
ismeretekkel gazdagítsa, és lelki erejöket kifejtve, 
beszédbeli ügyességnek birtokába juttassa. A* 
kopott falszőnyegek czifráitól kezdve azoknak 
legkisebb lyukáig, mind szemlélet tárgyává lön, 
mellyen Pestalozzi az iskolamester tanítványait 
gyakorlá. — „Ezt hisz én is tehetném itthon 
gyermekeimmel" szólának gáncsolva a' parasz-
tok; 's nem is sejtették, hogy e' gáncs legna-
gyobb dicséretére válék Pestalozzinak. Minden 
örök igazságok, és az azokon alapuló emberi cse-
lekvések ollyanok, hogy amazok, ha egyszer ki-
mondattak, ezek, ha egyszer szemünk előtt meg-
történnek, mindenki elcsodálkozik: miként lehe-
tett olly egyszerű dolgot előbb nem tudni, vagy 
a' mi még közönségesebb, nevezetesen a' műve-
letlen résznél: nem csodálja 's azért fel sem v e -
szi. — A' burgdorfiak, ez utolsó szempontból in-
dulva, csakugyan azt hitték, hogy a' gyermekek 
mitsem tanulnak. Azonban 1800. mart. 31-én a5 

városi iskolatanács Pestalozzinak 8 hónapi mun-
kálkodását megvizsgálván, működéséről ugy nyi-
latkozott, hogy igazán nem mondhatjuk, kinek 
válik a' jelentés inkább tiszteletére: az iskolames-
ternek-e, vagy a' jelentést tevő iskolahatóság-
nak? Pestalozzinak e' jelentés elégtétel volt ala-
csony állásában, a' hová nem illett, annyi idő óta 
tűrt méltatlanságokért, és visszaszerzé neki pol-
pártársinak bizodalmát, melly nélkül hatni a' t á r -
saságban épen nem lehet. 

E' vizsgálat után nem soká maradott P. alá-
rendelt állásában. — „Miután — így nyilatkozik 
P. — közel egy évig akaratfosztott zugiskola-
mesterképen az abc-t kénytettem nyögni, hirte-
len egy olly vállalatba kaptam, melly nem vala 
kevesebb leendő, mint árva- , nép-nevelőket 
képző- és tápintézet egyben; de már csak első 
évre is annyi költséget kivánt, hogy alig lehetett 
reményem csak tizedrészét is kézhez kaphatni." 

Ez intézet felállásával nyittatott meg utolsó, 
leghíresebb munkaköre Pestalozzinak, az úgyne-
vezett Pestalozzi-intézet, melly Burgdorfban ala-
pítva, innen Münchbachseebe és végre Iverdunba 
tétetett át 's mindenütt a' müveit világ figyelmét 
vonta magára. 

Tischer, a' helvét nyilvános oktatás ministe-
rének titoknoka, a' burgdorfi várban egy népne-
velőket képző intézetet akara alapítani,'s a'czélra 
a' már akkor mint tanító jelesül kitűnt Krüsit 
Burgdorfba hivá, ki is 1799-ben 28 növendék-
kel együtt eljött. Azonban Tischer hirtelen meg-
holt, és vele a' vállalat dugába dőlt. Most Pesta-



lozzi tön ajánlatot Krüsinek, hogy vele egy ne-
velő-intézet felállítására egyesülne. Krüsi örömest 
ráálla, és meghivá Toblert, ki öt év óta Baselben 
volt mint házitanító. Tobler által Busz Tübingából 
járult a' vállalathoz, és így 3 segéddel Pestalozzi 
századunk elején megnyitá az eredményeivel több 
századokra kiható intézetet. 

Nagyok és különfélék voltak a' nehézségek, 
mellyekkel mindjárt eleintén meg kellett küzde-
niük; mert azonkívül, hogy legkülönkorubb gyer-
mekeket kelle felvennie 5-töl 18 éves korig, 
származásuk és otthoni neveltetésök tekintetéből 
szinte nem volt kisebb különbféleség a' növen-
dékek között. Ugyanis az intézet első megnyit-
tatásátói fogva nem lehetett azzá, a' mivé az ala-
pító szándéka szerint lennie kelletett volna. — 
Nem lehetett azt többé szegények intézetének 
mondani, miután a' gyermekeknek egy harmadát 
kivéve, a' többiek részint tehetős polgároknak, 
részint az akkori berni népképviselőknek fiai vagy 
rokonai voltak; de szegény intézet igen is volt, 
's ez szinte nem vala legkisebb nehézség,mellyet 
le kellett győzni. — 'S mind e' nehézségek között 
az intézet olly virágzásnak indult, és olly hírne-
vet nyert, a'minövel előtte talán még soha neve-
lőintézet nem birt. — Rendkívül szokatlan volt 
itt minden; rendkívüli az intézet alkotó elemei-
nek tarkasága, rendkívüli e' tarkaság és külön-
féleség melletti egyetértés, de legrendkivüliebb 
a' nevelés és oktatás rendszere, melly követtetett, 
's a' melly Európa iskoláit vala átalakítandó. 

'S itt meg kell állapodnunk, rövid pillanatot 
vetendök ezen nevelés- és oktatásrendszerre. 

A' középkor tespedési elve azon nézetben 
gyökerezett, miszerint az emberi lélek magában 
tabula rasa, csak kívülről jövő positivitás által 
nyerheti meg tartalmát, szerezheti meg a' képes-
séget, különböztetheti meg az igazat a' hamistól, 
a' jót a' rosztól, a' szépet a' rúttól, a' jogszerűt 
attól, a' mi nem jogszerű 'stb. — Valamint a' 
mesterséget, ugy azt hitték, a* vallás igazságit, az 
erkölcs elveit, a' tudomány meggyözödésit, és a' 
művészeti ihletet is puszta tanulás és gyakorlás 
által tehetjük sajátunkká, 's vallás, erkölcs, tudo-
mány és művészet egyiránt, első elvöktöl fogva 
utolsó pontig,csak a' lélek üres táblájára Írandók, 
hogy azokat teljes tökélyben birandjuk. — A' 
franczia encyclopadisták iskolája e' világnézetet 
a' vallásra nézve tetemesen megrendítette; mert 
ha világosan nem volt is kimondva, de homályo-
san sejtették az ujabb kor azon sarkalatos meg-
győződését, melly ezen három aranyszóban köz-
pontosul : est deus in nobis. Lelkünk benső szó-
zata, 's nem a' holt betű mondja meg, mi az igaz, 
a' jó, a' szép, a ' jogszerű; mert bensőnkben Isten 
él, valamint mi az Istenben élünk. Pestalozzi volt, 
ki ezen elvet először és következetesen a' neve-
lésre alkalmazta. Neki az emberi lélek olly élet-
műszeres lény, melly önmagából fejlődik, és an-

nak igazi gyarapodását csak az eszközli és esz-
közölheti, a' mi életmüszerzetéböl folyik. Az 
egész neveléstudomány törekvésének tehát oda 
kell irányozva lenni, hogy a' lelki fejlődés tör-
vényeit kikutassa, a ' gyakorlati nevelésnek pedig 
feladata azon törvényeket alkalmaztatni és egy 
részről az akadályokat, mellyek a' lelki fejlődés-
nek útját állhatnák, elhárítani, másrészről a'mi a* 
fejlődést előmozdíthatná, a' növendéknek módjába 
ejteni. Az emberi fejlődés alaptörvénye pedig ez: 

Az ember értelmi fejlődése kiindul érzéki be-
nyomások, és ezek- szülték érzéki képletekből. 
Minden tanítást tehát közvetlen tapasztalatra, 
szemléletre kell alapítani, 's az egész elemi taní-
tást, ha azt akarjuk, hogy igazi, benső becse le -
gyen, hogy tartalommal birjon, szemléletinek 
kell lennie. Ellenkezőleg az egész tanítás szó-
cséplés lesz'snem egyéb. — Elébba'tárgy, azu-
tán a* kép, és csak azután a' szó, ez a' termé-
szetes rend, 

A' fejlődésnek tetőpontja értelmileg az ész-
szerüség, gyakorlatilag az önállóság, mind a* 
kettöhez csak öncselekvőség vezet; de öncselek-
vöségre a' lelki erők müvelése, fokonként haladó 
gyakorlás, de nem ismeretek erőszakos betöi-
csérezése, melly lankaszt és tompít, képesit. — 
Az ismeretek az elemi oktatásban csak annyiban 
bírnak igazi értékkel, a' mennyiben anyagul szol-
gálnak , mellyet, feldolgozva, a' lélekértelmi te-
hetségeit gyakorolni és munkásságba tenni 
kénytetik. 

Ezek volnának dióhéjba szorítva Pestalozzi 
oktatási rendszerének elvei. — Mondatott, és mi 
nem tagadjuk, hogy ezen elvek már Pestalozzi 
előtti oktatóktól is pengettettek, de épen abban 
áll korszakos nagysága Pestalozzinak, hogy a mit 
a'.lefolyt korok elszórva érleltek, Pestalozziban 
központosult 's mint eredeti, lelkéből fakadt tan, 
az egész nevelést újjá szülte. — Minden szellemi 
haladásnak ez a1 menete, hogy a' mit egyes ki-
váló elmék gondoltak, és azt itt-ott hirdetgetve, 
arra lassanként a 'nagy sokaságot is elkészítették, 
egy nagy személyesség által központosító erővel 
felkaroltatik, és a' társaságot megújító közvilág-
nézetté tétetik. 

Hogy Pestalozzi intézete most, miután benne 
az egész ujabb nevelés és- tanításrendszert gyö-
kerestől megújító mozgalmak történtek, feltűnt, 
könnyen képzelhető. — A' helvét kormány 1802 
Ith decanust küldé ki azon utasítással, hogy az 
intézet ügyét szorosan megvizsgálván, rőla a' 
kormánynak jelentést tegyen. — A' jelentés igen 
kedvező volt, és kinyomatott. — Ith, jelentésében 
még azt az óhajtást is fejezé ki, hogy a' kormány 
az intézetet egészen magáévá és képzőintézetté 
tegye. Ith tanácsa jóváhagyatott, és a'helvét kor-
mány Pestalozzi intézetét nyilvános nemzeti in-
tézetnek nyilatkoztatá, fizeté a' tanítókat, gon-
doskodók tankönyveinek kiadásáról, és rendelé, 



hogy hónaponként 12 iskolamester taníttassék az 
intézetben. 

Míg ezek az intézetre nézve történtek, Napo-
leon helvét követeket hivott össze Párisba. Két 
kerület Pestalozzit választá követül. Elutazása 
előtt közzétevé: „Nézetek azon tárgyak felett, 
mellyekre a* helvét törvényhozásnak kell szem-
ügyét fordítania." Napoleonnak is nyújtott be egy 
emlékiratot Helvetiának közügyei- és szükségei-
ről; de — 's ez bélyegzi az idegen érdemet olly 
nehezen méltányolni tudó francziát — Napoleon 
azt olly kevéssé méltatta figyelmére, valamint 
nem gondolt Pestalozzi nevelési törekvéseivel, 
mellyekre nézve azt nyilvánítá, hogy ö a b c ta -
nításba nem avatkozhatik. 

Nem sokára ezek után 1803. a' cantonal kor-
mány ismét helyreállíttatott, és az új berni kor-
mány a' burgdorfi kastélyt, mellyben P. intézete 
volt, egy főhivatalnok lakhelyeül rendelé. Aug. 
22-kén 1804. kénytelen volt Pestalozzi Burgdor-
fot a' München-Buchseei kolostorral felcserélni, 
mellyet a' berni kormány rendelt intézete számá-
ra. Közel Buchseehez fekszik Hofwyl, hol Fel-
lenbergnek, a' Pestalozzival csaknem egyféle 
igyekezetü emberbarátnak, egy nagyszerű inté-
zete volt keletkezőben. Pestalozzi és Fellenberg 
mintegy kiegészítői valának egymásnak. Mind a* 
ketten ugyanazon egy czél felé törekedtek, de 
nem egyféle erővel, 's nem egyféle eszközökkel. 
P. lángeszű a' inódok feltalálásában, ügyefogyott, 
esetlen volt a' kivitelben; Fellenberg ellenben a' 
kivitel embere, keveset okoskodott, de annál töb-
bet tett. A' buchseei intézet tanítói tehát jónak 
látták P. intézetét a' Hofwylivel összekötni, és 
igy a' kormányt kivenni P. kezéből. P. ismervén 
saját ügyetlenségét, beleegyezett ugyan, de a' 
lépés még is mélyen sértette lelkét. — Nem csoda 
tehát, hogy nem sokára Iverdun városának meg-
hívását vissza nem utasítá, melly lehető legked-
vezőbb bírálatokat tett intézetére nézve, ha ezt 
keblébe áthelyezni akarná. — Eleintén csak né -
hány tanítóval és kevés tanítványokkal költözött 
Iverdunba, de nem sokára követték öt a' többi 
tanítók is. 

Most P. működésének utolsó legszélesebb ki-
terjedésű szakába lépünk. Az iverduni intézetnek 
az egész müveit világban kelt nagy hire, 's Né-
met- , Franz-, Olasz-, Spanyol-, sőt Oroszország-
ból és Északamerikából is hozattak növendékek 
Iverdunba. Majdnem naponként érkeztek idege-
nek, az intézetet látogatandók. Sokan hosszabb 
ideig maradtak, P.tanmódjávalmegismerkedendök. 
1810-ben 250 ember volt az intézetben, ós r e g -
geltől fogva estig folytonos munkásság és zsi-
bongás. — Azonban valamint a' habgyürüzet mi-
nélinkább tágul köre, annál többet veszt erejéből: 
így Pestalozzi is, munkásságának köre túlterjed-
vén, nem birt többé feladatával, és először éle-
tében kívül kelletett segítséget keresnie. A' se -

gítség találkozott. Schmid és Niederer, ez alapos 
tudományosságával fejét, amaz gyakorlati ügyes-
ségével kezét pótolva, együtt vállvetve az inté-
zetet legszebb virágzásba hozhatták volna; de 
elmélet és gyakorlat, melly ritkán találkozik egy 
emberben egyesülve, a' kettőben egymásiránti 
ellenszenvvé fajult, melly az intézeten rongált. 
P. mind a' kettőnek bálványa volt, de az egyik 
eszményi P.-jának oltározván, kész lett volna — 
a' mint egy német tudós elmésen megjegyzi — 
az eszményi P.-nak épített oltáron a' valódi P . - t 
feláldozni; a' másik bálványa papjának képzelte 
magát, 's mint ollyan, tiszttársainak minden rósz 
tulajdonságival is bir t ; mindig és minden áron 
aratni akart, még a' hol nem vetett is. E ' k é t 
nélkülözhetlen férfinak szünteleni viszálkodása 
elkeseríték az öregnek végső napjait, *s csaknem 
végpusztulásra juttaták az annyi nagy remények 
közt keletkezett intézetet. P., mindezen háza bol-
dogságán 's élete legszentebb igyekezetin duló 
viszályok között is, szerető gyermekét 's kedélyét 
megtartotta. Mint a' gyermek, kinek még pilláin 
rezegvén a' köny, száját már örömmosolyra nyit-
ja, ollyan volt P. egész életén keresztül. Egy óra, 
öröm hosszú évek szenvedéseit felejtetheté el vele, 
hogy édes remények ringatása közt új kedvet 
gyűjtsön nagy munkájához. 

Saját intézetében P. reményi teljesülését soha 
sem érte. Feladata nagyobb volt tehetséginéi, de 
szerencsénkre nem a1 kor erejénél. — Midőn 
1808. Poroszhon lelkesei a' corsicai hős tiporta 
ország ujjá születését czélba vették, 's legelőször 
is szemügyöket a' népnevelésre fordították, III. 
Fridrik porosz király a' Pestalozzianus Zellert 
hivatá Königsbergbe, hogy P.-nak léJekébresztő 
és szellemfejtö rendszere utján költene új életet 
a' népben, mint a' mellytöl egyedül az országok 
üdve várható. Már azelőtt Fichte, a' nagy gon-
dolatbuvár, Berlinben tartott hires beszédeiben 
figyelmeztetett P.-ra. — Később Altenstein, a' 
derék minister, több ifjakat küldött Iverdunba, 
hogy magokat P. személyes vezérlete alatt nép-
tanítókká képezzék. „Ezek által —azt mondja egy 
német paedagog — valamint P. és tanítványainak 
számos iratai által, segíttetve a' parancsoló idő-
körülményektől, alakíttatott a' porosz Pestalozzi-
féle népiskola.—Ugyanez osztozik a' német nép-
iskola hírében általában. A* mi jóval, kitűnővel 
bír, lényegesen senki másnak, hanem P.-nak kö-
szönheti. A' hol eltérések történtek elveitől, ott 
hátrafelé történt a' haladás. A' még hátralevő 
előmenetel az ö elvei tovább fejtegetésétől függ. 
Mert azok az embertermészet lényegét illetik, 
abból merítvék. — Alkalmazása világhírű nevel 
szerzett a' német népiskolának. A' ki Frank- , 
Angol-, Olasz-,Spanyolhonban, Oroszországban, 
Amerikában kitűnő iskolát akar látni, Németor-
szágba utazik. —- A' mi a' népiskolát illeti, e' hí-
rét Pestalozzinak köszöni." Királyi ápolás és egy 



nemzet lelkesülése kellett, hogy P. népboldogító szállani látni. 1825. az iverduni intézet felbomlott, 
álmai életbe léphessenek, valósuljanak. — Saját 
kis körében, mondtuk már, szép tervei valósulá-
sát nem szemlélhette. — Iverduni intézete soha 
sem volt tisztán az , a' mit Pestalozzi eredetileg 
akart. Ö a' jól intézett elemi tanítás és nevelés 
mintaképét akará adni, hogy az áltat az akkor-
tájban mindenhol forrongó reformnak kimutassa 
az ösvényt, mellyen haladnia kell, ha igazán a' 
nép boldogítását és nem egyes hatalmasok előme-
netelét eszközölni akarja. 

Nagyban, a' mint láttuk, czélját Pestalozzi 
elérte, de saját intézetében szük körülményeinek 
volt rabja; mert midőn a' magasabb társaság igé-
nyeinek engedve, minthogy annak pártolásától 
függött intézetének fenállhatása, a' tanítást és ne-
velést magasabb lábra állítá, sem czélba vett ter-
veit életbe nem léptethette, sem amazoknak eleget 
tenni képes nem volt. Innen lön, hogy minden 
fényes hatás mellett, mellyet kívülre gyakorlott 
Pestalozzi működése, saját intézete alig tengődött; 
a' jövedelem rendesen nem födözé a' költséget, 
's P. nem sokára tönkre jutva látá mind saját há-
zát, mind intézete ügyét. 

Uj hajnal látszott hasadni az ősz törekvéseire, 
midőn összes munkáinak 1818-ban történt kia-
dása által oeconomiai ügyei ismét rendbe jöttek, 
's ö egy kis vagyon birtokába jutott. — Most pá-
lyája végén az ősz bajnok lankadatlan lelki ereje 
még egyszer lobbant fel. — Eredeti tervét szem 
elöl soha el nem tévesztvén, még azon évben 
szegény- és árva-intézetet alapított nem messze 
Iverduntól Clindyban. Ez intézet 12 gyermekkel 
kezdődött, de kevés hónap múlva a' növendékek 
száma 30-ra szaporodott. Itt eleintén P. a' ne-
velést és tanítást egészen kedve szerint intézhet-
vén, nem sokára rendkívüli sikere volt látható. 
— Öt, hat éves gyerekek vetekedő örömmel űz-
ték tanulmányi gyakorlatikat, és az iparkodást 
inkább kellett fékezni, mint ösztönözni. — A' na-
gyobb tanítványok másokat tanítottak és Iver-
dunban nagyobbra becsültetett e' gyermekek ta-
nítása, mint a' legműveltebb öreg tanítóké. Olly 
módon tudták — ugy mondatik— a' tanulmányo-
kat kisebb és gyöngébb társaikkal közleni, hogy 
ezek észre sem vették, hogy tanulnak valamit, 's 
ugy volt, mintha önmagától serkedne ki. De épen 
e' hirtelen nagy siker romlása lön ez intézetnek 
is. Tehetős szülők gyermekei betolakodtak, és 
velők magasabb igények, elannyira, hogy egy év 
lefolyta után ez intézet is az iverduni anyainté-
zettel egy vonalon állott, 's azzal egyesíthető 
volt. Ez pedig, bár gazdasági tekintetben valahára 
jobb lábra állítva, de erkölcsileg teljes hanyatlás-
nak indult vala. — A' Schmid és Niederer közti 
viszálkodások szakadatlanul folytak, és útját 
szegék minden törekvésnek az intézet felsegélé-
sére. — A' sirhoz hanyatló, közel 80 éves ősznek 
még előbb élte minden vállalatait kellett sírba 

és P. Neuhofba költözött. 
Neuhofban kezdte reményekben dúsan em-

berboldogífó cselekvőségét a* férfi és Neuhofban 
akarta berekeszteni csalódásokban dús pályáját a* 
reményeitől meg nem fosztatható ősz. — itt Neu-
hofban, közel a'sirhoz, vete még egyszer számoló 
pillanatot vissza lefolyt életére P., 's az „élet— 
viszontagságim" 's a' „hattyúdalban44 tévé le 
bokros tapasztalásit és érzelmit változatos életé-
nek. Mind a'két munka, de nevezetesen az „élet-
viszontagságim44 kesergő fájdalmat lehellnek meg-
hiúsult kísérletei és elhibázott életczélja felett. De 
e' fájdalmak mellett égi béke és szent szeretet 
lengi keresztül sorait. Nem a' világ ellen fordítja 
vádait, hanem önmaga ellen, ki szent czétokhoz 
olly gyarló eszközökkel nyúlt. Mind a' mellett P. 
még most sem tudott felhagyni élte szép álmával, 
's a' tettvágy , melly első ifjúsága igyekezetit 
bélyegzé, a' sírba hanyatló őszt sem hagyta el. 
Míg magányában élete bús rajzát készíté , Neu-
hofban egy új szegényintézetnek rakaték le alap-
ja. E' vállalat mint a' lealkonyodó napnak utolsó 
sugara volt, melly az esti szellő Ölén ringattatva, 
nem sokára az éj homályától elboríttatik. Febr. 
17-kén 1827. szállt le a' sír éjébe a' férfi, kinek 
szelleme ezredekig nap gyanánt fényleni fog az 
emberiség egén. Dr. B l o c h M ó r i c z . 

M i i ! - é s b e l f ö l d i t u d ó s í t á s u l * : 
G o t t i n ^ a i e sye íem, Majusbantettösz-

szeszámolás szerint ezen egyetemben istenésze-
tet tanult 106 benszülött, 25 külföldi, öszvesen 
131; törvény tant 142 bensz., 61 külf., öszv. 203; 
gyógyászatot 122 bensz., 73 külf., öszv. 195; 
bölcsészetet 'st. 61 bensz., 43 külf., öszv. 104; 
öszves szám 633 (A. K. Z.). — Az egyetemi 
karok pályajutalmai jun. 4-én osztattak ki; nagy 
érdeket ébresztett, hogy a" bölcsészeti kar pálya-
diját az egyetemben tanuló magyarok egyike, 
Emericzy, nyerte meg. (A. K. Z.). — Ugyancsak 
ezen egyetemben, Holzhausen eszközlésére, is-
tenészeti társulat alakult, mellynek tagjai a' téli 
iskolai félévben a' ker. hittan, a' nyáriban pedig 
a' ker. erkölcstan fontos pontjairól vitatkozandnak 
's a' kijelölt kérdések fölött rövid értekezéseket 
tartandnak. A' mult téli félévben az istenrőli tan 
tárgyaltatott 's különösen a' következő pontok 
vétettek vitatatás alá: a' ker. isteneszméröl 's annak 
viszonyvárói a* bölcsészeti rendszerek istenesz-
méihez; az isten létének bizonyítványairól; az 
isteni tulajdonokról, azok fogalma- 's felosztásáról 
és bibliai-gyakorlati használásukról; az isteni há-
romságról, a' ker. háromság viszonyáról más val-
lások és bölcsészeti rendszerek háromságához, e' 
hitágazat Írásbeli bizonyítványairól, annak egy-
házi alakultáról, 's az egyházi hittudatbanimeg-
alapíttatása legújabb kísérleteiről. A' nyári fél— 
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évben pedig következő pontok szolgáltak vi-
taanyagul: az erkölcsi személyiségről, erkölcsi 
szabadságról, erkölcsi érzésről 's leJkismeretröl, 
az erkölcsi törvényről, a' rosznak természete- és 
lehetőségéről, a" bűnről 's annak különféle fel-
osztásáról, a' vétek-és rogról (Schuld), az erény-
ről 's erkölcsi jellemről, azemberbecse- és mél-
tóságáról,a' kötelesség fogalmáról, az erkölcsi ren-
deltetés fogalmáról, 's a' legfőbb jóról (A.K.Z.). 

W i s l i c e n u s . Midőn a' porosz király 
legközelebbi utaztakor Halléban megállt, a' város 
küldötteinek 's az egyházcollegium tagjainak kö-
vetsége ment hozzá, Wislicenus ügyét kegyel-
mes figyelmébe ajánlandó ! Néhány előleges szó 
után a1 városküldöttek szónokának, Schwetschke 
könyvárusnak, mondá a' király: Wislicenus tana 
ellen nekem semmi kifogásom. Ha hivataláról le-
mondott és felekezetet alapított volna, védelme-
zendóm öt. De hogy hivatalát meggyőződése da-
czára megtartja, az esküje ellen van. Ő eskü-
szegő pap 's én esküszegő papot nem tűrök! Némi 
közbeszólások után, mikkel Schwetschke W. 
ügyét egyházaénak mondá, folytatá a' király: 12 
hitelt érdemlő férfi biztosított az iránt, hogy W. 
temploma rendszerint üres volt. Ki tehát az ö 
pártja: azok, kik templomába járnak, vagy azok, 
a' kik oda nem járnak?' Azután hozzátéve: ,Ne-
kem tiltakozásokkal akarnak imponálni. De csa-
latkoznak. Én semmi demonstratiókkal nem ha-
gyok magamnak imponáitatni! Erre Schivetschke 
megjegyzé, hogy Halléban semmi tiltakozás nem 
történt. ,Én Haliéról nem beszélek', mondá a' 
király. .Nekem ezen egész ügyben imponálni 
akarnak. Önök pünköstkori gyüíésökkel Köthen-
ben nekem imponálni akartak. E' tiltakozások 
semmi nem egyéb. De én azt tudom, nekem nem 
imponálnak.' Végül hozzátéve a1 király: Higyje 
el ön, hogy van hatalmam azt végrehajtani. A' 
gyeplőt rövidebbre veszem? (A. K, Z.). A' naum-
burgi prot. atyafiak Wislicenust üdvözlő levéllel 
tisztelék meg (A. K. Z.). 

Á t m e n e t . Dublinban a' r.kath. pap, Forst 
Salamon, ki 10 évig paposkodott a' r. kath. egy -
házban, egy fiatal, eszes férfi, nemrég két világi-
val az ev. egyházba ment át. (A. K. Z.). 

O k t a t á s F r a T s c s s i a » r s z á g b a n . Pa-
ris budgete szerint 1845-iki jövedelme 46 millió 
fr . , ebből 10 millió rendőrségre költetett, népok-
tatásra ellenben 91,000 f t . ! ! A' lakosok szegé-
nyebb része élelem-, italok- 's faadóval millió-
kat fizet 's ennyit tesznek gyermekei neveléseért! 
Francziaország 1846-ki budgete 1400 millió: 
ebből népoktatásra esik 3 millió. Van még ezen 
országban 3 megye, mellyekben az iskolatanító 
fizetése, a'tanítványok hónapkénti fizetését"oda-
számítva , nem tesz 80 cent.; e' megyék: Basses 
Alpes, Lozére és Basses Pyrénées. Utóbbiban egy 
tanító napi jövedelme egyre-másra 75 cent.; ellen-
ben egy gálya fegyencz 82 cent. kerül naponként 

a' statusnak! A' hadministerhez fölterjesztett tu -
dósításból az ezerediskolákról kitűnik, hogy jan. 
l - j é n 1843. a' sem írni, sem olvasni nem tudó 
katonák száma 227,800 volt, azaz «/5 az egész 
álló hadseregnek (B. A. K. Z.). 

i % p i - é s á g o k . A'porosz király a' palrona-
tusa alatt levő egyházak ollyan papjainak, kiknek 
jövedelme nem megy 400 tallérra, fizetését ezen 
öszvegig rendelé fölemeltetni (A. K. Z.). — Ott-
machani két r. kath. pap, jelesül Gebauer, paphe-
lyettes és Jüttner, segéd, amaz 4 héti, emez 3 
hónapi börtönre ítéltettek; mert a* status által e l -
ismert vallások ellen gyűlöletet és elkeseredést 
élesztettek. (B. A. K.Z.) — Egy dán corvette most 
a1 föld körül utaz többek közt azon missiói fe l -
adattal, hogy Hansen papja által különféle vad 
népek közt terjeszsze az evangyéliomot (B. 
A. K. Z.). — A1 belga király 25,000. f. a ján-
dékozott ev. templomok kitatarozására (B. A. 
Ií. Z.) . — A' maltai r. katholikusoknak Stanley 
lord engedelmet adott jezuita-collegiumot felállí-
tani (Kath, Ií. Z.). — A* nürnbergi bibliatársulat 
mult évben 6358 bibliát 's mintegy 1000 új testa-
mentomot és zsoltárt osztott szét. Magára Nürn-
bergre 700-nál több biblia esett. A' társulat által 
kezdete óta elosztott bibliák száma 122,000. (A. 
K. Z.). - Mondják , hogy a' Spanyolország r é -
széről a' pápával kötött concordat szerint minden 
spanyol tartományban két férfikolostor fog visz-
szaállíltatni; e' szerint 48 spanyol tartományban 
96 kolostor fogna lenni 's mindegyiknek népes-
ségét 110 személyre tevén, a' szám 10,000 sze-
mélyre rúgna (A, Ií. Z.). 

Ü V e c r e l o g . Sietek oszlopot emelni az é r -
demnek. Dec. 19-én szenderült jobb létre az ur-
nák egy szive szerinti embere, a'dunántúli evang. 
egyházkerület egyik érdemdús tagja, a' szó tel-
jes értelmében nagyiiszteletü beliczi Belliczay 
Jónás, högyészi ev.lelkész, kemenesali kiszolgált 
esperes, kerületi könyvvizsgáló, 's a' t. munkás 
életének 82-ik évében. — Dec. 22-kén tartott 
temetésére számos tisztelői gyűltek össze. — 
Jeles szónoklatokat tartottak felette Edvi Illés 
Pál esperes és Guoth Fer. csöngei lelkész urak. 
— Gyászolják, Özvegye Nagy Rebeka, kivel 
ez előtt harmadfél évvel tartá aranymenyegzőjét} 
öt, tőle nemes szív, és elmetulajdonokat örök-
lött gyermekei 's unokái; a' kitűnő tehetségű 
egyházi szónokot és nyájának a' szó legszebb 
értelmében valódi lelkipásztorát fájlalja a' hö-
gyészi gyülekezet, melly tiszteletét iránta mikint 
éltében, ugy temetésekor is nyilván tanúsította; 
a' jeles egyházi férfiút, leplezetlen keblű barátot 
nem felejtendik közel és távol levő számos tisz-
telői 's baráti, *s ezek közt Kis János sup. ő nga 
is, kihez az elhunytat régi baráti viszonyok csa-
tolák, és ki „Emlékezések" czimü jeles életira-
tában, az elhunytnak, mint autodidactosnak és 



ritka jellemű férfiúnak, szint olly szép, mint 
méltó emléket emelt. — Köleseyvel „Sok min-
dennapi embert hallék már életében és halálában 
magasztaló beszéddel hirdetni, de gyűlöletes előt-
tem minden hizelkedés, kivált a' koporsón túl, hol 
a' történet komoly muzájának országa kezdődik." 
Azonban Belliczaynak való érdemalakja nagyító 
csövek nélkül is látható és egyházkerületünk-
ben mindenki előtt ismeretes. — 0 , a' nem olly 
vagyonos szülék gyermeke, tanulói pályájának 
közepén iskolatanítói hivatalra ment; de csak ha-
mar közfigyelmet nyervén kitűnő 's szép remé-
nyekre jogosított tehetségei, papi hivatalra szen-
teltetett fel, és elsőben Sz.-Antalfán, azután N.-
Alásonyban, később Vanyolán, végre leghuza-
mosb ideig a' jeles hőgyészi gyülekezetben, mint 
osztatlan tiszteletben állott lelkész, hivatalkodott. 
Jellemzették öt, mint papot, hivatali fáradhatlan 
buzgalom, mély és alapos tudományosság, mely-
lyet neki tudós iskolák nem adhatván, mint ritka 
példáju autodidactos kitiirö, vas szorgalma által 
önmagának szerzett meg, és a' tudományosság 
egyházi terén oda jutni szerencsés volt, hová 
juthatni keveseknek engedtetik. Elete cselek-
vésteljes volt és munkátlan élni rettegett, annyira, 
hogy, hajlott korában is , midőn az akarat és erő 
közti egyensúly bontakozni kezdett és öregségében 
is mindig ifjúi elevenséggel birt lelkének a' test 
hódolni gyenge lett, enyhübb pillanatokat csak 
Íróasztalánál élvezhetett. Benne személyesülve 
látók e1 példabeszédei: „A' jó pap holtig tanul." 
Mint egyházi szónok kitűnő tehetségekkel, széles 
bibliai ismeretekkel, egyházi beszédeiben igen 
szerencsés tapintattal birt, 's nála az ékesszólás-
hoz szükséges „pectus" mellé, a' nem kevésbbé 
szükséges „mens" is járult. Mint egyházi költő, 
könnyűséggel dolgozott és csinos nyelvvel élt. 
Mint esperes és egyházkerületünk élén állott 
egyik jeles hivatalnok, a' közügyek iránt meleg 
részvétet mutatott, 's mint haladás embere, min-
den üdvös reformnak buzgó pártolója volt. A' 
kerületi énekes-könyv kijavításában egykor 
munkás részt vön. Mint családatyát, gyengéd 
szeretet , 's a' gyermeknevelésben ritka atyai 
godosság, mint embert becsületes és egyenes lel-
küség jellemzették, keresztyéni erős hitének pe-
dig hosszas és súlyos szenvedéseiben rendkí-
vüli béketüres által termette meg gyümölcsét. 
Olvassások meg Maiak. 2, 6 és 7-dik verseit és 
előttetek áll Belliczaynak élethű rajzban szellemi 
arczképe. — Áldásban tartandják köztünk emlé-
kezetét közrebocsátott müvei közöl jeles ha-
lotti énekeskönyve, melly Kőszegen Reichard-
nál 1839-ben második kiadásban jelent meg 
és egyházkerületünk több gyülekezeteiben — 
vajha mindenütt! — üdvösen használtatik; és 
„Ajándék" czimü 's a' porotestans nevendé-
kek számára, hajlott korának végső éveiben irt 
becses könyvecskéje, mellyel közlő e1 lapok ut-

ján a' közönséggel már megismertetelt ugyan > 
de annak ujabbi ajánlatára szabadjon itt közlenem, 
Kis János sup. és kir. tan. úr ö ngának a' mult 
tavaszban kibocsátott egyik körleveléből a* munkát 
érdeklöleg e' következő szavait: ,,A' szerző, ki-
nek kitűnő érdemei mindnyájunk előtt ismerete-
sek, ezzel is nagyon szép emléket emel mostani 
megéllemedett korában magának; mert részint 
benne kellemes olvasásu folyó beszédben 's még 
nagyobb részint könnyen folyó 's emlékezetben 
könnyen megmaradó szerencsés rímelésü ve r -
sekben, a' keresztyénvallást 's erkölcstudományt 
's általában a' józan életbölcseséget szive tel-
jességéből hirdeti. A' munkácska megérdemli, 
hogy kivált minden közép és alsóbb sorsú családos 
atyák 's anyák magok is figyelemmel olvassák, 
gyermekeikkel is megszerettessék és czélszerüleg 
használtassák." *) — Nyugodj immár békével fá-
radalmaid után, Istennek megdicsőült kedves em-
bere! áldásban tartandjuk nevedet, és hasznos 
tetteidnek jutalma követend tégedet, mert feletted 
virraszt — miglen követünk — emlékezetünk ! 

K. S. 
H a l á l o z á s . Az 1845. télelő 20-ikán 

tétettek örök nyugalomra hajdu-nánási születésű, 
néhai Nagy András urnák, a' mezö-berényi 
helvét hitvallású fiúiskola 45 évek hosszú során 
fáradhatatlan szorgalmú tanítójának hamvadó te-
temei. 

Hivatalban példás buzgalom, feddhetetlen e r -
kölcs, kitűnő takarékosság, őszinte becsületesség, 
's utolsó pillanatig derült kedély és éber lelki erő, 
valánaktulajdonai a'tisztes aggastyánnak, mely-
lyek öt, — nemcsak azon egyház hivei előtt, 
mellyben olly sok évekig hivataloskodott, 's hol 
emléke felejthetetlen marad, — de minden öt is-
merők előtt is tiszteletessé tevék. 

Gyászolják elhunytát négy jeles fiai, úgymint 
Ambrus, — hites ügyvéd 's Mezö-Túrvárosa 
főjegyzője, — Dániel hegyköz-kovácsi rendes 
hitszónok, József, timár-, és András, szürszabó-
mester, kik benne valódi gondos ér szerető atyát 
vesztének el. 

Isten nyugtassa porait!! B. B. 
I l á l a s z ó . A' valódi nemes erény-lelkesí-

tette népbarátok egy lelkes egyénével áldotta 
meg a' gondviselés Farkas Lajos úrban, — báró 
Sina György úr érdemdús titoknokában — a' f . -
szeli evang. egyházat is. — E' nemes honpolgár, 
hogy egyházi terhek alatt zsibbadozó f.-szeli 
hilsorsosin némileg enyhíthessen; és 17 évekkel 
ezelőtt elhunyt édes atyjának — mint a' neve-
zett egyház boldogságán 30 éveken át, holtig 
üdvösen munkált intenszolgájának, — hálás fiúi 
erényeivel, soha el nem porhadó sirszobrot emel-

*) A1 munka közlőnél Téten és t. Nagy József urnái, mint 
a 'boldogult vejénél, Felpéczen folyvást kapható 1 3 
p. krért. 



hessen: a' nevezett egyházat, — előbb: paplaka 
körüli tetemesb költségeinek enyhítésére 150 
fttal megsegíteni; később: szeretett édes-anyjá-
nak — a' női 's anyai tiszta erényekkel fénylett 
Benkovics T. asszonynak — közfájdalmat szült 
halála bekövetkeztével — nemes családja f.-szeli 
házával „iskola-alapítvány" czím alatt megaján-
dékozni méltóztatott. Im! míg a' nagy sokaság 
hatalmas tehetösbjei, a' közüdvü „népnevelés" 
mikénti sikeresbíthetésének sz.ügye felett anyira 
tanakodnak: addig a' lelkes népbarát jobbját köz-
holdogságért dobogó szivére téve — tettek meze-
jére lép. Tudom, t. férfiú! nem szomjazod a' tiszta 
erényt tán csak pirító hálaözönt: de még is — 
tisztem intésére — egyházam minden egyesei 
nevökben — itt, a' nyilvánosság biróí-széke 
előtt — lelkem mélyéből mondok „forró hálát" 
tetteidért! Élj, hon- 's vallásodnak soká! boldo-
gul! A' f.-szeli prot. egyház nevében. I. 

Hivatalos liiizleméiiy és felszólítás 
a> Pesten állítandó prot. főiskola tárgyában. A' 
számadási vizsgálatok és ellenőri tudósítások sze-
rint begyült eddigelé a' tervezett főiskolára: 

a) kötelező ajánlatokban = 6 0 9 7 7 pft, 1 i l / 4 
kr. és 8 db arany; b) készpénzben = 11064 
pft. 21 kr. és 15 db arany; összesen = 72041 
pft. 3 2 % kr. és 23 db arany. 

A' készpénz bevételekből tökésíttetett = 6717 
pft. 16 kr. A' vállalat előmozdítására tett külön-
féle költségek 5 év alatt mentek == 4240 pftra 
31 krra, (és pályadíjakra pótlékul 11 arany). A' 
pénztár jelen állapota készpénzben = 106 ft. 34 
kr. p.p. és 4 arany; melly 3 tétel az eddigi kész-
pénz bevétel összegét egyenlíti. 

Minthogy még igen számos aláírási ivek be 
nem küldettek: ujolag tisztelettel felszólíttatnak 
az illető t. cz. ívtartó urak, azoknak alkalmilag 
vagy bérmentesen leendő minélelöbbi beküldésére. 

Választmány rendeletéből, Pesten, 1846. 
januar 6-kán. B a j k a y E n d r e , 

jegyző. 
Ijevelezés* Udv. S. urnák Sz. J . üdvét! A' papi 

censuráról, melly dunántúl divatos, ép olly érdekes, mint 
szenvedélyes czikket közlött Ön velünk. Bocsásson meg, hogy 
czikke lényegét közöljem, de a ' nehéz— slapos vagy alap-
talan — vádakat elhallgassam. A1 czikk lényege ennyiből áll: 
„Leirom a1 dunántúli egyh.kerületben divatos censurát. Elvé-
gezvén iskolatanítóságát a" főiskolából kijött, "s ott minden 
tudományt végzett egyén , néhány forintocskával visszatér 
szülötte helyére, az övéihez, — itt remegve át a' kiszabott 
várakozó egy évet, költi — a' mostoha esztendő miatt — 
különben is keveset gyűjtött pénzét: ennek eltelte után mesz-
sze földről — mert az egyházkerület messzire terjed — e l -
indul oda, hot az egyh.kerület főiskolája van, nagy költség-
gel, 's alkalmatlan időben, — 's ott először is kiváltja iskolai 
bizonyítványát, — azután elmegy a' professorokhoz kétszer, 
vagy háromszor, — míg a ' bemenetelre engedélyt kapván, 
rendelnek neki bizonyos napol 's órát a ' megvizsgálásra; — 
Yan hát hat professor, "s így tesznek mind a1 hatan, melly 

kerül hét vagy nyolcz napba; — nagy költséggel tartja ma-
gát, fogadott kocsisát 's lovait a ' drágás városban, — míg 
végre keresztül esvén a ' censurán, minden pénzitől megfosz-
tatva, száraz kenyerén, vagy pedig iskolatanítóknál éldegél-
ve, ballag 10 vagy 15 mértföldnyire haza, gondolkodva azon, 
hogy az esperesi censura közelgetvén, ugyan hogyan szerez-
zen pénzt, mellybe még ez is keriilend?— Végre elgondolja, 
hogy szüléitől, vagy atyafiaitól kér csekély segedelmet; és ha 
ezek nincsenek, vagy tehetetlenek, csekély örökségét paza-
rolja e l , hogy az esperesi censurán megjelenhessen. Most 
következik a'püspöki censura, már ide kocsit fogadni szegény 
candidatusnak pénze nem levén, gyalog ballag, fáradtan kö-
nyörög a ' mellette elmenő kocsisoknak a1 felvételért, meg-
szállást esdekelve tölök; innen haza térve, mindenéből k i -
fogyva, fél a1 szinte költséges tractualis és superintendentialis 
censurától. Csoda-e há t , ha segédlelkészeink minden könyv 
nélkül kezdenek nehéz hivatalaikhoz, hogy korszerű könyve-
ket 's újságot nem olvashatván, elmaradnak; hogy iskola-
tanítóságuk alatt szerzett ruháik rólok leszakadván, ax 50 ft. 
fizetésen tengve, mint rongyosok, a' nép gúnyaivá lesznek" 
— Végül azon tanácsot adja Ön az illető igazgatóságnak, hogy 
e1 részben a" dunamelléki egyh.kerület rendszerét fogadná el. 
— Ha ez így van dunántúl, bizony nem jól van 's a' közön-
ség, valamint az igazgatóság, nem veendik rosz néven, hogy e ' 
hiányos eljárás czélirányosabb elintézésére figyelmeztető Ön 
őket. De igénytelen kérelmem oda terjed, tessék az illy hiá-
nyok előadásánál kiváltképen a' j a v í t á s i t i s z t a s z á n -
d é k t ó l vezéreltetve, jegyezni fel gondolatait; különben so-
kakban azon hiedelmet támaszthatja, hogy, a1 megvesztegetés 
vádját jobbra balra szórva 's a' pénz szomjára vezetve vissza 
az eddigi gyakorlatot, nem annyira a' javítás, mint az illetők 
pelengérre állítása volt volna Önnek czélja. Én ezt Önről 
nem hiszem ! Mentsen Isten! Én Önről azt hiszem, hogy va-
lamint minden egyes ember, ugy kivált előjárói irányában, 
még akkor sem szokott megfeledkezni a" kíméletről, midőn 
ezek tán bona fide, hibát követnek el. Én Önről azt hiszem, 
hogy csak ez egyszer feledte el ezt. Tartson meg Ön engem 
e' nyugtató hitemben. Önnek jó tanácsa minden figyelemre 
méltó, mert én is azt hiszem, hogy a1 dunamelléki papi cen-
surai eljárás a1 lehető legjobb. — Csaknem kedvem volna egy 
kis ártatlan tréfát közölni. A' rimaszombati orgonaszentelés-
ről még két czikk érkezett. Az egyik egyenesen puseyismus-
sal vádolja a' reform, atyafiakat az orgona mialt; a1 másik 
pedig — mintha összebeszéltek volna — tökéletesen az el-
lenkezőt vitatja. Mig Széky urnák egy érdekes czikkjét k ö -
zölnök, mellyel csak e" napokban találkozánk, szabad l e -
gyen a puseyismust véleményünk szerint definiálni. A' pu-
seyismus a' magyar protestáns egyházban ha nem s z é I m a -
l o m h a r c z , b i z o n y o s a n f a l r a m á z o l t ö r d ö g . 

S z é k á c s . 

Előfizetési hirdetés 

H E T I L A P R A. 
Az Iparegyesületnek ezen encyclopaedicus tartalmú folyóirata 
1 8 4 6 - b a n hetenkint kétszer nagy negyed rétben másfél iven 
fog megjelenni. Előfizetési ára félévre helyben négy — pos-
tán öt frt. p.p. Egész évre kétszer annyi. Előfizethetni alólirt 
szerkesztőnél (Seminarium-utcza 3 0 6 sz. a. Ráth-ház) Kos-
suth Lajos urnái, (Gránátos utcza Trattner-Károlyi-ház 1 -sö 
emelet) és az Iparegyesület hivatalában, (Ujvilág-utcza Ilbey-
ház l - s ő emelet) vidéken, minden postahivatalnál. 

Wargl ia István, 
szerkesztő 



PROTESTÁNS 

EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 
3 . s z á m . evi Jan. 1 8 . 1 8 4 6 . 

Coelestium admonui, has tendiculas quaeslionum et inepta certamina, ex illa curiositatis cotitagione 
profluere, qua unusquisque ingeoio suo abutitur. 

Z o s i m u s. 

TARTALOM: Polémia. S z é k á c s . — A1 német egyházi 
mozgalmak. — K ö I- és b e l f ö l d i t u d ó s í t á s o k . 
— Levelezés. 

P o 1 e m f a . 

Egy csomócska polémiát öröklöttem a' mult 
évről. Csak minélelöbb, hogy el ne késsünk vele. 

N. J. úr a' 45. sz.-ban az ott említett özve-
gyet illetőleg, illy kérdést tesz fel: „vájjon ha 
megjövend a' gyűlés ideje, és az özvegy követe-
löleg lépend fel, mit kelletik tenni?" Erre egy 

szavazatok fölfejtetvén, Szepesy L. 24, Nagy G. 
14 szóval, a' többiekkel más érdemesek tisztelte-
tének meg. — Állandó törvénye a' természetnek, 
miképen minden hatás magaszerü ellenhatást 
idézzen elő. Ettől is indíttatva egy részről N. G. 
emberei, de azon meggyőződéstől is lelkesíttetve 
más részről, mihezképest, pártoltjuk — ugy isme-
retes vallásosságánál *s értelmi képzettségénél, 
mint viselt hivatalaiban, 's a' nevelés szent ügye 
körül kitüntetett buzgóságánál fogva — segéd-
gondnoki szék betöltésére képesebb leendene, 
erősen föltevék magokban, minden utakat meg-
kísérteni, hogy ennek leszorításával, segédgond-válasz érkezett, melly igen bölcs, 's annyiból áll, 

hogy a' gyűlés lássa, hogyan fog határozni,'s ha-Jnoki hivatalunkra amazt segítsék *s emeljék, 
tározatát annak idejében tudassuk az illetőkkel. | Két párt alakult tehát, 's dolgozott nyilván és 
Egyébiránt a' válaszból azt is megértjük, pedig: titkon, törvényesen és nem törvényesen, egymás 
örömmel, hogy a' beregi gyámintézeti alapítmány 
tökéje a1 7000 váltó forintot jóval meghaladja, 
hogy a' lelkész és tanító urak járulványain kívül, 
Freyseisen D. 600, Lónyay Gy. 100, Kércsy J. 
300 váltó fttal szaporíták; hogy a' kezelés nem 

ellenébe, először ugyan, mint mondani szeretik, 
némellyek hinni is tudják, az érdekleltek tudta 's 
beegyezése nélkül; de később ennek hozzájárul-
tával 's ösztönadásával is nem élénkíttetett 's 
gyorsíttatott-eigyekvésök ? sem tagadni, sem á l -

conclaveban , hanem nyíltan történik, csak az a' lítni nem merem. — Mindkét pártnak valának hír-
baj, hogy a' kiket illet, nem igen jelennek meg; és ügynökei, baj- és futnokai, de tudtommal, pap 
hogy az jelennen is igen jó kezekben van 's a ' t . egy sem; nem ! alsó Borsod lelkészei magokról 
A' gyűlés határozatát elvárjuk és pedig olly fo r - ; ' s hivatalukról ennyire még meg nem feledkezé-
mában, hogy a'jegyzőkönyv illető pontja egész nek; hanem mindegyig világiak, mert őszintén 
terjedelmében közöltessék velünk's aztán majd szólva, mit a' történetek nagy folyamában olly 
meglátjuk, mennyiben lesz érdemes e' tárgyat a' gyakran vészhullámokban fölmerülve találunk: itt 
nagy közönség előtt még tovább is vitatni. j is egyházi ügyekbe polgári érdekek vegyülének, 

A' m. é. 47. sz.ban négyes polémiának magva | 's amazok szine alatt emezek szereplének,'s a ' t . 
foglaltatik és szerencsésen felsarjadt mindenik. ; Fel lőnek ugyan, igaz, némelly lelkészek is, 

Az elsőre, az alsó-borsodmegyei állítólagos most levélben, majd élőszóval szólíttatva 's k é -
corteskedésre nézve, illy válasz érkezett: jretve, hogy e1 vagy ama részhez hajoljanak; de 

„Alig juttatott hivatalosan köztudásra mu!t év | magokhoz méltó állhatatosságot tanúsítanak, 's 
végével, e' megyénk segédgondnoki székénekj avvagy csak közlő egyet sem tud , ki valamelly 
megürülte: világi táblabiráink egyike, G. L. azon- adomán>ban részesült, — ennélfogva okszerű 
nal odafeszíté törekvéseit, hogy ne mondjam, fő- meggyőződéséhez hűtlen lelt, 's magát alacsony 
bírói hatását, miszerint Borsod megye első alis-j korteskedés önakaratlan eszközeül oda engedte 
pánja részére egyházakat hajtson, lelkeket nyer-1 volna: többeket ellenben , kik a' fölhívást meg-
jen , szavakat szerezzen; senkimás melléit, és vetéssel utasíták vissza! — A' lelkészek egy r é -
senkimás által még elvkor de csak egy lépés senv szével e' szerint nem boldogulván, más részéhez 
tétetvén. A' szavazatzaklató erőködések óhajtóit; pedig fordulni sem bátorkodván a'kortesvezérek, 
eredménynyel gyümölcsözének: e' folyó év ta-! arra vetek elméjöket, hogy a'gyülekezetekbenita-
vaszán íartatott gyűlésünkben ugyanis, a' kijelelő! gokat vesztegessék meg, 's hajtsák a' papjaikéval 
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ellenkező véleményre. Ezeknek osztattak, mint hal-
lani lehet, bizonyos pénzöszletek 's ajándékok, 's 
itt már nem csalatkozának annyira számításaikban. 
— A' pénz szűk, az idő mostoha. Egyetlen szó-
val vagy nyilatkozattal 10 vagy 5 pftot érdemel-
hetni, oh beh ajánlkozó, oh beh kisértö! Az aján-
dékoknak mindig nagy volt 's lesz ingere, ha-
tása, mint Horacz .,subrui aemulos reges mune-
ribus" s a' t. szavaiban már régen megénekelte. 
Ezeknek varázserejétől megnyeretve, talán két 
gyenge egyházban a' presbyterek miért palástol-
nék ? — törvényt tapodni, illedelmet sérteni, ren-
det zavarni, 's már adott szavazataikat is vissza-
véve, megmásítni készek valának, 's ha ma Sz. 
L.-ra, már holnap N. G.-ra szavazának. — Vilá-
giaktól jöttek ugyan 's világiak irányában sike-
rültek e' vesztegetések, világiak által estek a' 
szavazatmásítások: de az illető lelkészek is mél-
tán esnek ez ügynél azon vád alá, mintha az 
egyház dolgai körül nem a1 leghívebb kezekkel, 
's hivataluk igényelte szilárdsággal s komoly-
sággal forgolódnának. — Mert ha a' szavazás 
consistoriumban tétetett; ha az mint consisto-
rium közhatározata, jegyzőkönyvbe vitetett, 
mint többszöri rendeleteink parancsolják; 's 
még is az érett meghányásvetés után hozatni kel-
lett határozatot két, vagy négy nap múlva meg-
változtatni engedni elég lengék valának : ment-
ségökül, ítéletem szerint, bizony semmit föl nem 
hozhatnak. — Szép a' közbizodalommal megtisz-
teltetni ! de ha erötetés járul hozzá, nem hiszem, 
hogy magávali teljes megelégülést hozzon ember-
nek. Szép egy megye segédgondnoki székét el-
nyerhetni! de ha törvénytelen az út, melly arra 
juttat: nem hiszem, hogy tövisei ne legyenek. — 
Megjegyzésre méltó azonban, mikép a' veszte-
getések csak a'székváros közelében, mint a' kor-
teskedések egyedül a' miskolczi járásban történ-
tek ! Füzesinek azon állítmánya tehát, melly sze-
rint ,,e' megyénk a1 szavazás ügyében szolgabí-
rói járásokra oszlott," csak az említett járásban 
igaz, azon kívül egy betűben sem! Az egri járás 
nemeslelkü, tiszta jellemű főbírája, noha nála na-
gyobb hatással bárkisem dicsekhetik, ez ügybe 
távúiról sem avatkozott. Vagy tökéletes igazat 
közölj, barátom! vagy tollat se végy kezedbe, 's 
csak egyre illhetö kifejezeteidet közönségesítve, 
másokat ne gyanúsíts. 

Történtek hát. a1 kortesfök helyett pirulva 
esik be vallanunk, történtek segédgondnokválasz-
tásunk körül nemtelen korteskedések, vesztege-
tések, (és vajha most történtek legyen utoljára!) 
de nem lelkészek által 's között: következőleg 
azon kósza hír, mintha az a.-borsodi lelkészek 
meggyöződésöket 10 pftért, vagy tajtékpipáért 
egyénenként eladva, magokat aljas korteskedés 
még aljasabb gépéül használtatni engedték — 
vagy — közölök ezt csak egy is cselekedte — 
volna, — a' legszelídebb kifejezetekkel sem ke-

vesebb, mint: méltatlan gyanúsítás, és eredetét 
egyedül a' vesztes félnek köszönhető boszús r á -
galom. Dec. 10. 1845. P á s z t o r . " 

A' másodikra, a' tatai egyházmegyéi illető 
vádra nézve az 50-dik számban már meg van 
felelve. 

A' harmadikra, a' csongrádmegyei ref. pa-
pokra nézve, kik azzal vádoltatnak, hogy politicu-
mokba avatkoznak, azt jegyzi meg Gaal D. úr, 
hogy ez selenographiai vagy magyarosabban szól-
va, holdkóros állítás. 

A' negyedikre, a' heves nagykunsági közle-
ményre tett jegyzetre nézve Csath F. úr ezen 
kifejezésen akad fel: E'közlemény hű lehet. Mint-
hogy ebben a1 jegyzetet tevő úr maga sem meri 
tagadni, hogy a' közlemény hü, Csath úr pedig 
azt egyenesen állítja: nem lehet neki semmi kifo-
gása ellene. Minden mellékes czél, melly a' lehet 
szóval vala elérendő, nem egyéb, mint falra hányt 
borsó, melly végre is a' borsó (jegyzet) hányó 
úr orrára pattanhat vissza, 's aztán majd vaka-
róznia is kell miatta. 

A' 48. sz.ban egy utazó 6 kérdést intéz a 'b . -
somogyi atyafiakhoz. Az első háromra a' csurgói 
oktató, az utolsó háromra a' tárgyavatolt uraktól 
kérvén választ. A' válaszok megérkeztek. Tes -
sék a' nyájas olvasónak a' pontokat az illető he-
lyen kikeresni *s az itt adandó válaszokkal egy-
bevetni. A' csurgói tanár urak felelik az elsőre: 
Igaz volt akkor egyszer. De azt az elöjáróság a' 
büntetést kiállani vonakodó ifjúnak anyja iránti 
kíméletből tette, nehogy kicsapatván az iíju, bi-
zonyítványába a' makacsság 's engedetlenség is 
beirassék. A' 2-ikra: hogy biz az nem igaz. Az 
egész onnan származott, hogy egyik oktató év -
negyedenként nem óhajtván felvenni fizetését, 
midőn rögtön egyszerre akart hozzá jutni, a 'pénz-
tár üressége hamarjában nem szolgálhatott neki. 
Ez pedig ugy könvekre fakasztá az illető oktató 
és a' gyengédíelkü utazó urat , hogy siralmuk 
visszhangja még az E. 1. Lapba is beleütközött. 
A 3-dikra: hogy az az elöljáróság dolga, ugy 
van-e vagy sem? De hogy illy gyanúsítások nem 
épen lovagias tettek. — A'három utolsó kérdésre 
Barla-Szabó János úr így felel. A' 4-dikre: azt 
nem tudja. „De azt" u.m. „tudom, hogy olly igen 
nem emancipáltuk az iskolatanítókat, mint hitsor-
sosunk véli; azt is tudom, hogy a' cantuspraeses 
illetlen bánásmódjáért, nem ahhoz, hanem egész 
megyéhez intézni a' gúnyos kérdést: logicátlan-
ság és még valami." — Az 5-dikre: A' bizony 
nem igaz. Azt harangozzák, de nem tudni, mellyik 
toronyban, hogy az egyházi főnök úr illyesmit 
igért legyen a' s.gondnok úr hamvai felett. Minek 
illyesmit az egész megyére fogni? Ez ollyasmi vol-
na, mintha mi kérdenök: Igaz-e az, hogy az egész 
b.-somogyi megye kákán csomót, orczán szeplőt 
kereső emberekből ál l , miután bizonyos, hogy 
egy b.-somogyi utazó úr kákán csomót, arczon 



szeplőt keres ? — A' 6-ikra: „Igaz, hogy segéd-
gondnokunk eltemetésekor esperesileg négy szó-
nok rendeltetett ki szónokiam; ebből azonban 
nem következik, hogy nálunk illy rendszer ural-
kodik.(( 

Kis Gábor, pápai főiskolai ellenőr úr, egy hoz-
zánk érkezett levelében jelenti, hogy 20árnak a' 
m. é. Prot. Lap 1172-dik lapján olvasható azon 
állítása, mintha ő (Kis G. űr) a' tanári székre 
ajánlkozott volna, nem egyeztethető az igazság-
gal. „Hogy" u. m. „főt. Nagy M. püspök urnák 
én is ajánltaltam 's a' komáromi egyházkerületi 
közgyűlésen is illy értelemben volt szó rólam, azt 
hálásan értettem; de — ismétlem — nem ajánl-
koztam soha" 

Mondhatom, hogy felséges emberek ezen czá-
foló urak, mintha csak velem együtt jártak volna 
iskolába. Csak így tovább is. Én azt tapasztal-
tam , hogy a' kákán csomót kereső vagy épen 
becsületes kritikus urak soha sem boszonkodnak 
jobban, mint ha nagy pathossal tett kritikus kér-
déseikre de csak egy kukk sem válaszoltatik. 'S 
mondhatom, ez a'lehető legjobb tactíca;mert vagy 
van igaza a' gáncsolódó kritikastereknek vagy 
nincs. Ha az első, tegyünk róla teljes csendes-
séggel 's ez legyen néma válaszunk, ha az utolsó, 
hagyjuk magára vagy minden válaszunk legyen 
ez: Falieris Philippe, l'ecit te bile stultum! 's ad-
dig nevessünk , míg ö mérgelődik. Kérdéseknek 
lehet, ha keli tétetniök, de a' válaszok is legye-
nek lehető rövidek. Gyakran egy igen, vagy nem 
egészen megfelel a' czélnak. Legkevesebbé csi-
náljunk tevét a' szúnyogból. 

Még a' békési egyh.megye kebelében kelet-
kezett 's a' m. é. számokban annyiszor vitatott 
eme kérdés felett is: Lehet-e az iskolatanító espe-
rességi hivatalnok ? folyvást érkeznek hozzánk 
variatiók, ama hires vita értelmében: Matthiae 
Gallns vagy Galli Matthias ? A' nélkül, hogy be-
leereszkednénk ezen variatiók betanulásába, sza-
badjon igénytelen véleményünkkel egyszeríien 
befejezni ezen igen egyszerű kérdés felett igen 
sokszerüen folytatott vitát. A' kérdés ez : Le-
het-e iskolatanító esperességi hivatalnok ? A' 
válasz ez: Bizonyosan lehet, mihelyt az esperes-
ség azzá teszi. De mért nem teszik hát az isko-
latanítókat esperességi hivatalnokokká? Bizo-
nyosan nem azért nem, hogy e' hivatalra nem 
képesek, hanem azért, mert az esperesség ezen 
urakat az iskolákban szereti tudni 's így lehető 
legkizáróbban azon mezőn, mellyre hivatva van-
nak. íla ezen hivatásuk teljesítése nem jöne ösz-
szeütközésbe esperességi hivatalaikkal,nem látom 
mért nem lehetne őket ide is alkalmazni. Itt nem 
jogról van szó, hanem arról, hogy e' jogoszto-
gatás nem hatna-e károsan az elhanyagolható 
nevelésre vissza? Aztán nem azt kell mondani, 
hogy e' hivatalokra kevésbbó képesek az iskola-
tanítók, hanem azt, hogy a1 papoknak hivatalaik-

nál fogva, képesebbeknek kellene Ienniök. Azon 
megjegyzésre, hogy illy formán az iskolatanítók 
még papok, esperesek, sup.ensekké is lehetnének, 
röviden csak annyit, hogy biz ők még másokká 
is lehetnek, például alispánokká, ezredesekké 's 
a' t. mihelyt mindezekre a' képességet— melly 
hatalmukban áll — megszerzik, és elválasztatnak 
vagy kineveztetnek. Sőt mondhatnók, hogy igen 
jó volna egyházunkra nézve, ha minden pap 
egész a* sup.ensig iskolatanítóságon kezdené pá-
lyáját, hogy először az ifjúság templomában, az 
iskolában hirdesse az igét, hogy aztán a' vének 
iskolájában, a' templomban annál sükeresebben 
működhessék. Jogkövetelések korában élünk 's 
odavittük dolgainkat, hogy a' tágabb jogok tága-
sabb mezején szétdarabolván erőnket, legköze-
lebbi hivatásunknak legkevesebbé felelhetünk meg. 
Engem is rábeszéltek néhány évvel ezelőtt, hogy 
élnék új jogommal és szavaznék a' megyei alis-
pánságra. És megtevém, de egyszersmind meg-
fogadtam, hogy utószor tevém. A' mi korunknak 
egy másik betegsége az, hogy mindenekben min-
denek akarunk lenni, 's épen azért kevesek va-
gyunk. Aztán mióta a' középszázadi jogok, czi-
mek feltámasztatnak egyfelől, 's vagy ellenök pro-
testatiók, vagy mellettok egyetemes áhítozások 
történnek másfelől: a' czim felett feledjük a' 
valót. Előttem nincs nagyobb dicsőség, mint ha 
Istenem tanúságával megegyezöleg mondhatnák 
felettem: ez jó pap, vagy ez jó iskolamester volt. 
Ha valaki consistorialis és tudós társasági és táb-
labírói és esperesi hivatali czimeket emlegetne 
felettem, már akár mint pap, akár mint iskola-
mester szeretném befogni száját, — ha t. i holt 
kezek ezt tehetnék. A' mestert és pnpot esperes-
ség és Isten és az emberiség elölt nem az teendi 
becsessé, hogy esperességi hivatalt viselt, hanem 
ha igaz ltend mindenik felöl, hogy: 

Donec vixit et valuit 
„ . schola , Beoe in . docuit coetu 
Boaum ex^mplum praebutt 
Fűit quüd esse debuií. 

S z é k á c s 

A ' l í é í i t e i e s j l i á y j m o K ^ a l n i a K . 
( V é g e.) 

Ezen összeköttetés alakját illetőleg szerző 
egy olly legfőbb hatóságnak, netán német evan-
gyéliomi egyetemes zsinatnak, melly az egyesült 
egyházak felett uralkodnék, — egyenesen ellene 
nyilatkozik. „Ez, úgymond, sértöleg vágna be 
egyes álladalmak viszonyaiba, az álladalom fe-
jének az evang. tartományi egyház feletti jogait 
nem igazolható, és következményeiben, nagyon 
aggasztó módon veszélyeztetné; a1 tartományi 
egyházat az állodalmon kívül fenéi ló központi 
hatalomnak vetné alája, 's ép ez által független-

3* 



ségét semmisítené meg, 's az egyházat átalában 
ugyanazon veszélyeknek tenné ki, mellyeket 
korábbi időkben a' feltétlenül rendelkező zsina-
tok olly sokszorosan idéztek elő." Ellene van 
nem különben szerző az ollyatén öszeköttetésnek 
is, mintmillyen politikai tekintetben a' német szö-
vetség volna, tehát olly szerződésszerű viszony-
nak , mellynél fogva az egyházi egyesülésbeni 
részvétből jogi viszonyok származnának ugyan, 
de meghatárzott kötelezettséget csak a' határo-
zatokba való önkénytes beleegyezés szülne. E l -
lenzi ezt Ullman azért is, mert itt nem jogi viszo-
nyokról és szövetségi köteleztetésekröl, hanem 
szabad egyesülésről 's szellemi behatásról van 
szó, melly az említett összeköttetés által kevésbbé 
érethetnék el. Egyszersmind ugy vélekedik szer-
ző , hogy ez által az egyes tartományi egyházak 
önállósága és a' tartományi egyházak ezekhezi 
állása szintúgy veszélyeztetnék. Szerző terve e l -
lenben a' következő: 

„Az egyes egyházak olly összeköttetése, mi-
szerint minden tartományi egyházak teljes önál-
lóságukat 's autonomiajokat fentarianák, de egy-
szersmind meghatalmazott követeik egybegyűl-
nének, 's szabad értesülés utján olly egyesülést! 
igyekeznének létre hozni, melly ezen önállóságot 
sértetlenül hagyván, a' külön tartományi egyhá-
zakat a' lehető legegyformább alapra állíthatná. 
Magától értetik, hogy ezen szabálynál 's a' köve-
tek küldésének Németország magas fejedelmeitől, 
mint az egyházi kormánynak tulajdonosaitól, és 
az egyház véduraitól kellene eredniök, és az 
ő rendelelök 's kezességök alatt olly intézke-
désnek kellene történnie, melly az egyházi kö-
veteknek szabályszerű időszakokban ugyanazon 
czélra leendő egybegyülhetésöket jövőre is biz-
tosítaná." E' tárgyról így szól továbbá Ullmann: 

„Ezen utat követve, a' fejedelem egyházi j o -
gai épségökben maradnak, 's a' tartományi e g y -
házak mindegyike fentartja önállóságát, 's képes 
leend mind azt, a' mi jóval bir, háboríthatlan sza-
badság és tulajdoniságközepettkifejteni, 's mind-
azonáltal egyszersmind eszköz nyujtatik arra is, 
hogy egyik egyház a'többieknek jelességeit saját-
jává lehesse, 's hogy lestvéri értesítés, egyesü-
lés által, a' tanításban, cultusban és az egyház 
elrendezésében való összhangzás mindinkább 
és inkább eszközöltessék; 's egyszersmind az 
egyház szivébe olly erő plántáltatott , melly, 
mint az egyes hitsorsosok keresztyén életét, ugy 
az egyetemes egyházi életet is hathatósan kie-
melni 's üdvös összhangzásba hozni képes. Az 
egyházi követek időnkénti gyűlésének hatása 
ugyan, minthogy eredményei az egyes tartományi 
egyházakra nézve kötelező erővel nem bírnának és 
kötelező erejüekké csak önkénytes elfogadás által 
válhatnának, jogi tekintetben igen csekély de az el-
fogadás mindenkor saját meggyőződés és elhatáro-
zás eredménye levén, erkölcsi tekintetben annyival 

nagyobb volna, és azon arányban, a'mint a' köve-
tek gyűlésének határozatai által az egyes egyhá-
zak legmélyebb óhajtásai fejeztetnének és az álta-
lánosan érzett szükségek gyökeresen elégíttetné-
nek ki , ezen erkölcsi erő is fokonkint növeked-
nék. És igy belölröl kihatólag a' legszabadabb 
módon, olly egység képződnék, a' minőt csak 
magunk óhajthatunk, nem gépszerű, hanem orga-
nisált, azaz, olly egység, mellynél fogva a' tagok 
minden különféleségeik, sajátságaik 's természet-
szerű önállóságuk mellett is, egy és ugyanazon 
szellemtől áthatva, erős és nem gátolt viszontlá-
tást és ugyanazon czélra irányzott összhatást 
gyakorolhatnának, és bár egyes tagok önmagok-
ban , az összes tagok még is az egyesekben é l -
nének." 

3) Az indítványozottakból milly következmé-
nyeket várhatunk ? 

a) A tartományi egyházakra nézte ? 
„Habár a' synodalis szerkezet egyedül, az 

egyháznak holt tagjait feléleszteni, vagy az egy -
házat egészben és örök időkre az ernyedéstöl 
's elzsibbadástól megóvni nem képes, képes mind-
azonáltal a' szunnyadozó erőket felébreszteni, 's 

I a1 lekötölteket feloldani segitni, és a' már feléled-
teknek több ösztönt és eszközöket nyújt, mellyek 
által a' még kihalt, vagy az élet-kifejlődés tekin-
tetében szűk táplálatu erőkre elhatárzóbban hat-
hassanak." 

Az egyházbanigerjedelmekre 's mozgalmakra 
nézve a' synodalis szerkezet igen áldásdús leend. 
A' különböző irányok képviselői egymást látnák 
's egymással szemközt fognának állani, — és 
ebben nemcsak hogy valami közelebb vivő és 
kibékítő, hanem lélekemelő és életadó is fekszik. 
Az ellenkező véleményű férfiak egymással köl-
csönös és törvényes mezőn találkoznak, 's e g y -
begyűlnek , hogy az evang. egyház kiépítésén 
kölcsönösen munkálkodjanak; az elmék hareza 
maga az egyház által leend szabályozva, és si-
kert mutatand fel; az egyház és hittan közti 
aránytalanság csak igy fog legbiztosabban ?s egy-
szersmind legszabadabban eltávolíttatni. 

b) Az evang. egyetemes egyházra nézve? 
A' szétdaraboltság vádja elhárittatik tőle; tag-

jaiban felébred a' közérzet; az irántai tisztelet 
növekedik bennök; az egyházi bölcseség gya-
rapul, az , mi a'zsinatokban jó, elérethetnék, 
az, mi bennök rosz, elkerültethetnék, — az or-
ganisáló tehetségnek hatáskör nyilnék ; ne -
vezctesb egyházi vállalatok egyesült erővel 
vitethetnének ki. — És ha időkjártával az egyik 
egyház hiányai a' másiknak tökéletesebb voltában 
lelnék fel mindinkább a' követendő zsinórmértéket, 
's egyiknek egészséges élete a' másikba akadály 
nélkül 'smindig dúsabban szivároghatna át: melly 
magasztos kilátás, ha ekkor az illy testvéregye-
sülés , a' bármelly alapos jogok veszélyeztetése 
nélkül, olly állapotot idézne elő, hol az egész né-



met evang. egyházon a' kölcsönös hitnek ismét 
egy és ugyanazon alap öntudata vonulna á t , hol 
az evang. keresztyént az életteljesb istentisz-
teletnek mindenütt ugyanazon alaptypusa, ismert 
alakban 's jótékonyan övezné körül, 's hol az 
egyházak öszhangzó elrendezése benne azon é r -
zést költené fel, miszerint sehol sem idegen, sőt 
mindenütt, hol a' német nyelv hangzik, saját egy-
házi honában van. Kihatólag pedig ez által egy-
házunk a' katholika egyház előtt nagyobb tiszte-
letre tenne szert, alaposabb béke éretnék el 's a' 
két egyház vetekednék „azon pálma felett, melly 
azoknak lesz bére, kik a1 népek keresztyén ki-
müvelésére legtöbbet tettek." 

4) Végre terveinek kivihetöségéröl szól Ull-
mann, de itt, miután már a' synodalis és presby-
terialis szerkezet némelly helyeken fenáll 's üd-
vös gyümölcseit megtermé, csak a' tartományi 
egyházaknak egymássali összeköttetésének kivi-
hetöségéröl beszél. 

Ez megkívánja az egyes egyházak követei-
nek összejövetelét, kik jelenleg csak a ' fejedel-
mek által küldetnek ki. Később talán ezen köve-
tekhez járulhatnának még az egyházak válasz-
toltjai is. A' nagylelkű német fejedelmekföl ezen 
egyesítés megkezdését méltán reménylhetjük, 
melly Ullmann nézete szerint, következőleg volna 
eszközlendő: 

Először is ezen egyesülés alapelveit kelletik 
megállapítani. Ezen elvek legyenek azok, rnely-
lyeket a' reformatio és evang. egyház már meg-
állapítottak, „de nem a'reformátorok és közelebbi 
követőik által kiképzett tanrendszer; sem ezek-
nek az istentisztelet és az egyház alkotmánya 
körül telt intézkedéseik egész tartalma: hanem 
azon utolsó alapok, mellyeken nálok minden egyéb 
nyugszik, t. i. üdv a1 Krisztusban, és az engesz-
telés- 's megváltásnak általa megállapított ren-
dében; a' kesztyén igazságnak a' szentírásból, 
mint a' valódi keresztyénség legfőbb és legvég-
sőbb normájából lett származtatása; az irás sza-
bad vizsgálatának és egyetemes használatának 
joga; a' keresztyén ember istenhezi szabad, papi 
közbenjárástól 's emberi tételektől ment viszonya, 
az egyházi és isten-tiszteleti rendnek megállapí-
tása, az írásban és apostoli egyházban adott ős és 
elö-képnek mértéke szerint, illő tekintettel az 
idők és helyek sajátságos szükségeire, az egy-
házi és világi hatalomnak meghatárzott megkü-
lönböztetése, 'sazon elismerés, miszerint az egy-
házat nem egyedül a'papság, hanem a'hivekösz-
vesége teszi, mire nézve azonban nemcsak meg-
engedjük, hanem állítjuk is, hogy itt az egyesek 
kivitelében sok máskép történhetik, mint az a' re -
formátorok által rendeltetett el, és hogy mi ezek-
nek elveik és előképeik által ép ugy feljogosítva, 
mint kötelezve is vagyunk, hogy a' keresztyén 
tan és életigazságokat, a' hol lehet, tisztábban 
fejezzük ki, mint ők magok kifejezhetők.£f 

Szerző nem óhajt egyesülést, hogy egy ú j 
hitvallás készíttessék; mert ezt korunknak vallási 
tekintetben szétdarabolt 's szaggatott állapotában-
nem tartja kivihetőnek, melly azonban a' kitűzött 
czél elérésére épen szükségtelen is. Hiszen itt 
„csak egy, már régen fenálló egyház különnemű 
alkatrészeinek olly kötelék által leendő egybeköt-
tetése czéloztatik, melly átalában mindenkit k ö -
rülfoghatna a 'né lkül , hogy valamellyikét m e g -
kötözze. Az egyes tartományi egyházak önálló-
ságuk- 's autonómiájukban megmaradnak, és így 
megmarad nálok legközelebb az általok eddig is 
követett tan és hitvallás feletti rendelkezés is, 
mellyeken csak saját szabad elhatározásuk nyo-
mán változtathatnának valamit. Mindazonáltal 
szükség egy közös kötelék által kapcsoltatniok 
egybe, és így ezen kötelék nem lehet más, mint 
az evang. egyház alapelveihez szítás általában, 
azoknak minden mellözhetlen elözvényeivel és 
következményeivel: millyenek azon formális elv, 
miszerint a' keresztyén hit-igazság megállapításá-
ban csak a' szentírás bir normatív érvényes-
séggel, és viszont azon materialis elv, miszerint 
az igazulás Isten kegyelme által történhetik meg 
Krisztusban, ha azt, hit által tesszük sajátunkká, 
melly természeténél fogva szentséghez vezet és 
szeretetben munkás." 

így szól továbbá serzö: „Ha már az evang. 
egyház szorosabb összeköttetésének korunkban 
új hitvallás alkotása valóban szükséges feltétele 
volna: még sem kellene azoknak, kik ezen egye-
sítés eszközlésére hivatva vannak, ezzel kezdeni 
meg -munkájokat; mert ez által csak tetemesb 
szakadásra szolgáltatnának okot; hanem illyes 
valami csak akkor ígérne sikert, ha teljes értesü-
lés nyomán, mint a' legnemesb elmék folytonos 
összhatásának gyümölcse, és — mit mi különö-
sen nyomosnak tartunk — nem egyedül az eddigi 
egyházkormány tekintélye által jöhetne létre, 
hanem ha olly boldogok lehetnénk, hogy azt az 
egész német evang. egyház jól elrendezett képvi-
seletének köszönhetnők. Ezen szavak olly fon-
tosak, hogy alig vagyunk képesek azoknak e le -
gendő nyomatot adni, 's azokat eléggé kiemelni. 
Ha — mi iránt az Urnák legdúsabb áldásáért ese-
dezünk — a' különféle tartományi egyházak 
egyesülése valóban létre jő, ez csak azon mér -
tékben lehet áldást hozó, a' mint azok, kik elő-
készítésére megbízva vannak, legalább most, 
az eldarabollság korában, a' dogmák és a' sym-
bolicus könyvek érvényének, melly egyes tart . 
egyházakban úgyis különböző, meghatározásába 
távolról sem bocsátkoznak. Minden beavatkozás 
ezen körbe, azonnal megboszulná magát, és az 
egész vállalatot, mellynek Isten áldása mellett az 
egész egyház bizalma óhajtható — bizalmatlan-
ság tárgyává tenné. Ekkor a' helyett, hogy 
egyesülésnek örvendhetnénk, csak nagyobb e l -
daraboltságról panaszolkodhatnánk. Ettől azon-



t an őrizzen bennünket az , kinek lelkéből ezen 
szép és felséges eszme kétség kivül származott. 
Legyen elég az, „ha Némethon különböző ev. 
egyházai egybekötve, a' reformatio alapelveinek 
egyetemes elismerése által, 's ezen alapon egy-
mást testvérileg egyesülteknek 's együvé tarto-
zóknak tekintvén , az egyes tartományok és 
egyházak régibb lutheri és reformált hitvallá-
saikat, mellyek szellemre, lényegre 's alap-
elvekre nézve egymással ugy is megegyeznek, 
azon jelentőségben, mellyel eddig is birának, to-
vábbra is egymás mellett fenállani engedik, a' 
nélkül, hogy bár ki is ezeknek felvételére kény-
szeríttetnék, vagy fel nem vétele miatt sértetnék, 

bogy a' lényegesnek és közösnek ugyan-
azonossága egyszersmind egyebekre nézve olly 
türelmet szülne, melly az egyességet fentartani 
kivánja. Csak szabad utón igyekezzünk az egyes 
egyházak szerkezetformájában, a' mennyire lehet, 
megközelítő egyenlőséget eszközölni. A' rokon-
ság azonban mindig a' fővonásokban jelenkezzék. 
A' consistorialis szerkezettel a' presbyterialis és 
zsinati szerkezet olly organice olvasztassék 
egybe, hogy az egyes gyülekezet ép ugy legyen 
képviselve benne, mint az összes tartományi 
egyház. 

Az istentiszteletben is csak önkénytes elfo-
gadás utján eszközöltessék a'kölcsönösség és kö-
zösség. E' részben annak, a' mivel már birunk, 
használata mellett sok örvendetest lehetne még 
eszközölnünk. És épen itt „volna óhajtható, mi-
szerint az időnként összejövő kövelgyüléseken 
kivül, néhány mély belátásu egyén, vagy egy 
illyenekböl álló küldöttség bízatnék meg, melly 
ezen tárgyat összefüggöleg kidolgozván, munkás-
ságának eredményét közbirálat alá bocsátaná, 
melly ha érdemesnek találtatnék, a' különböző 
tartományi egyházaknak elfogadás végeit ajánl-
tatni fogna". 

Ezek volnának lehetőleg röviden tisztes szer-
zőnk óhajtásai egyházunkra nézve. Kivánatot és 
kérelmet intézve a' nagylelkű német evangy. 
fejedelmekhez, kivánatát *s kérelmét fejezvén 
ki a' német tartományokban levő minden evang. 
egyház barátok irányában, jeles és korszerű fel-
szólítását befejezi. 

l i i i l - é s b e l f ö l d i t n d ó § í t á s o k : 
További tudÓNíláNok a'dSssUIm-

s e k r o l - A' pelplíni fővicarialus idéző levelére 
adott válaszában Grabowski többi közt ezeket 
mondja: ,A' főtiszt, püspöki fővicarialus jul. 14-
ki tisztelt megkeresésére ezennel egész alázattal 
jelentem, hogy a' szabotl határnapot természete-
sen meg nem tarlandom. 8 évig voltam r. kath. 
pap 's a' roszabbak közé soha nem számítoltak; 
mindkét halóságom erkölcsi tekintelben nekem 
soha legkisebb szemrehányást nem tön — 's ime 

mivel lelkismeretemet követem, csak ekkor bi-
zonyul be, hogy a1 nötlenség ellen két- vagy 
háromszor súlyosan vétettem ! Igen, nem aka-
rom tagadni s nem tagadhatom, az ellen vétet-
tem, s hogy nem-tagadásomat megmutassam, 
most megmondom a' vicariatusnak, mit akarok 
tenni, mit akartam régen tenni, mihez anyagot-
régóta, még r. kath. pap koromban, gyűjtöttem,— 
le fogom életemet, mint r.kath. pap, irni, a' pleba-
niafalakat át fogom ásni 's a' beszinezett sírokat 
fel fogom nyitni! — Az emberiség nekem hálát 
mondand, ha megtudja, hogy van egy sajátszerű 
tudomány, mellyről eddig sejtelme sem volt. Ak-
kor nem a' főtiszt, vicariatus, hanem a' közönség 
itélend ; nem helyes e* házat és udvart önként 
elhagyni 's jövedelmes hivatalról és a* szentség 
nimbusáról lemondani. — Czerski körlevelét a' 
lipcsei zsinat határozatai iránt lapjaink már köz-
lék; azóta más nyiitlevelet is közrebocsátott, 
melly igyen hangzik: ,Kénytelen vagyok követ-
kezőt köztudomásra juttatni: Több jelentésből's 
jelesül minden ker -apost.-kath. egyházhoz nem 
rég bocsátott körlevelemből azt következteték 
sokan, hogy czélorn szakadásokat eszközölni az 
új egyházban. Az valódi biin volna, ha valaki a' 
fiatal egyház növekedését a' viszálkodás magvával 
akarná gátolni, azt diszlésében akadályoztatni. 
Én nem földi tekintetekből 's földi czélokból, 
mint sokan vélik, léptem ki. E' lépésre rá senki 
nem beszélt, hanem a* Jézus Krisztusbani, az 
élő Isten fiábani élő hit által ösztönöztetve, min-
den földi előny hátratételével, sőt életem ve-
szélyeztetésével léptem föl. De szintazon re -
signatio- és kitartással kelek ki minden hitellenség 
ellen, bárhol 's bármi alakban mutatkozzék is az, 's 
távol vagyok bármi társaságba lépni azokkal, kik 
a' Krisztust nem tartják az élő Isten fiának. Kör-
levelem tehát nem is a' lipcsei zsinat, mint ollyan 
ellen van intézve, hanem a' hitetlen elemek 's 
csak ezek ellen, merüljenek fel azok bárhol, mert 
hallgatni, hol a' ker. igazságok védelme forog 
fen, bűnt jelent elkövetni Urunk rs mesterünk J é -
zus Krisztus ellen. ,Valaki vallást teszen én ró-
lam az emberek előtt, én is vallást teszek arról 
az én mennyei atyám előtti' A' lipcsei zsinaton 
készített hitvallást, melly engem ki nem elégít, én 
alá nem írtam, hanem csak a' jelenvoltak lajstro-
mát, mint ollyat. Mindenki , a' kinek szivén 
fekszik java a' fiatal egyháznak, ez ellen elkö-
vetett vétségnek, kénytelen azt tekinteni, ha a' 
hitetlenséget ez vagy ama lepel alatt akarnák 
bevinni az új ker. egyházközségek kebelébe. 
Körlevelemben csak azok botránkozhatnak meg, 
kik minden hit nélkül, mint ellenei a1 Krisztus ke-
resztének, élnek. Ezek Istene, mintáz ap. mondja, 
a'has'sföldiesen gondolkodnak. Nekik a'Jézusróli 
tan botrány 's a' keresztröli ige bolondság. Ez 
okból szavamat újra minden, Isten lelkétől lelke-
sített keresztyénhez intézem, nem azért, mintha 



fölöltök némi felügyelési jogot követelnék ma-
gamnak: hanem azért, mivel e' körülmények közt 
bűnnek tartom a' hallgatást, 's azt kiáltom nekik: 
Az alkalmatlan beszédeket és a' hijábavalókat el-
távoztasd, Tim. 1. 4, 7., vessétek el a' káros 
emberlételeket, de szilárdul ragaszkodjatok a' 
Jézus Krisztusbani, az élő Isten fiábani hithez, 
fussatok a' hitetlenségtöl. Törekvésünk legyen 
igazságosság, kegyesség, hit, szeretet, türelem, 
szelidség. Harczoljuk a' nemes hitharezot, r a -
gadjuk meg az örök életet, mellyre hivatva va-
gyunk. Mi mint mennyei polgárok vagyunk, hon-
nan a' megtartó úr Jézus Krisztust is várjuk, ki 
elváltoztatja a'mi alázatos testünket, hogy hason-
latos legyen az ö dicsőült testéhez, amaz ö hatal-
mas ereje szerint, mellynek általa mindeneket az 
ö birodalma alá is vethet, Filipp. 3, 20, 21. 
Czerski J. — Brombergben aug. 3-kán Czerski 
tartott istentiszteletet az ev. templomban; ugyan-
akkor Dowiat is a' szabadban. Így itt is szaka-
dás látszik. — Posenben szint egyház alakult. 
A' jul. 29-kén az ev. templomban Czerski által 
tartatott istentisztelet sajnálatraméltó nyugtalan-
ság által kisérletett. Már előtte való este csopor-
tozások történtek, de még nagyobb méríékben 
29-kén, midőn két lengyel király tiszteletére 
járdalat tartatott. Cz. élete veszélyben forgott. 
De erőteljes beavatkozás, bölcs mérséklettel pá-
rosulva, a'további kihágásokat megakadályoztatá. 
Az egyház 70 tagot számlál. Staretscheh József 
reisseni (poseni nagyherczegségben) róm. kath. 
pap kiiért. — Boroszlóban a1 nőegylet, női kéz-
munkáknak általa eszközlött kijátszásában 500 
tallért küldött az egyháznak. A' korosbak jul. 4-ki 
gyűlésében Liegnitz, Freisladt, Neusatz, Sleinau, 
Striegau, Waldenburg, Reichenbach, Köbén és 
Neisse követei is részt veitek, előleges tanács-
kozásért esedezve azon utak és módok fölött, 
miként lehetne a' sziléziai egyházakat szorosabban 
összekötni, 's abban lön a' megállapodás, hogy a' 
nevezett egyházak Boroszlóban tartományi zsi-
natot tartsanak, mi aug. 15 's 26-án 40 's egy-
nehány egyház követei jelenlétében Regenbrecht 
elnöklete alatt meg is történt. Legelőször a' hit-
vallás hozatott szóba 's a ' lipcsei zsinatéhoz né-
hány kiegészítő 's magyarázó észrevétel adatott, 
mellyek indítványokként a' jövő egyetemes zsi-
natra eleve elfogadtattak. Azután Theiner litur-
giája kijavíttatott 's helybehagyatolt. Erre a' szi-
léziai egyházak belszerkezete került szőnyegre. 
Főczimei: 1) az egyházról általában: 2) annak 
képviseltetéséröl a' korosbak gyűlése által (nagy 
egyházakban maximumul 50 tag állapíttatott meg) 
's e' collegiumnak tanácskozóra és végzőre fel-
osztásáról. A' pap viszonya a' zsinathoz, válasz 
tatása az egyház által szinte kielégitöleg dön-
tettek el. (A. K. ZJ. —• Kölnben egy római 
kath. polgár, kinek házasságát egy távol roko-
nával meg nem áldá a ' pap , ha csak pápai föl-

mentést nem kap és nem fizet, polgári esketéssel 
elégedett meg 's dissid. egyházba ment át. Egy 
ev. tisztviselő r. kath. neje, kinek 3 fia evangyé-
minak kereszteltetett, ezek r. kath. neveltetését 
sürgetvén papja, megörült 's meg akará magát gyil-
kolni. — Nitschke r. kath. pap hivataláról lemon-
dott 's Magdeburgmeghívását elfogadá. — Win-
ter alzeyi r. kath. dekán hasonlót tön. — Azt 
tevé Schmit wörrstadli tanító is. (B. A.K. Z.). — 
Theinerről következőket tudatunk olvasóinkkal: 
Rá juniusban mondatott ki a' „suspensio ab olFi-
cio et exercitio ordinis". Lemondó levelét jun. 
12-én küldé el Latussek czimzetes püspöknek. 
Felőle a1 sziléziai lap következő nyilatkozatot 
közöl: 

Hundsfeld, jun, 17-kén . Az itteni pap, T h o i n e r tr., 
engem, alulírottat , az itteni kath. egyház mindkét elöljáró-
ját, a' bischwitzi iskolatanítót es egy iskolaelöljárót ma reg-
gel hitt magához, kinyilatkoztatván, hogy elvan tökélve papi 
hivataláról lemondani, 's ezen eltökéletét további iutézkedés 
végett a 'püspöki kormánynak szándéka bejelenteni. Ez egy-
szerű lefolyta aion eseménynek, mellyet az ellenpártok már 
most legkülönnemübb értelemben kezdenek kizsákmányolni. 
T h e i n e r tr. papot egész egyháza 's vidékünkön valamennyi 
ismerőse részéről a' legegyetemesb tisztelet, mellyre neki 
kitünö tudományossága, valódi keresztyén hivataikodása és 
példás clf te legelvitázhatlanabb jogot adnak, kiséri uj élet-
viszonyába. T u c h , közbirtokos és patrónus. 

Jun. 27-kén egy boroszlói küldöttség előtt "s 
jul. 11-kén nyilvánosan kinyilalkoztatá, hogy a' 
dissid. kath. egyházba akar lépni. Jun. 27-én a' 
boroszlói dissid. kath. egyház elöljáróinak egy 
része s néhány korosbak az egész egyház nevé-
ben következő, az elöljárók 's valamennyi ko-
rosbak által aláirt üdvözlő levelel vittek neki 
Hundsfeldbe : 

Főtiszt, férfiú! Ön már 2 0 év előtt egyengeté az új 
i reformatio út ját : ez okból a" jelenkor nagy tusájában mind 
a* kf>t párt aggódva várták ön nyilatkozatát, 's barát és el-

| lenség leste a' szót, mellyet a* szellemek jelen mozgalma fö— 
! tölt a" tudós T h e i n e r tr., a' bátor, német férfin fogna 
i modani. Ön szólt. A' mit reményjénk, mit minden jóakaratú -
val a' német hazában ön tudománya-, belátása- és érzületé-
ben szilárdul bizvn váránk, az megtörtént. Ön Romának fel-
mondott ' s ezentúl csak német férfiú, német pap akar lenni. 
Ez által ön azon szellem mellet t , melly e" mozgalmat elö-
idézé, tön tanúbizonyságot 's ellenségeit megszégyeníté. Ki 
merend meg pogányoknak nevezni bennünket, ki fog még r ó -
lunk communisticus és forradalmi törekvéseket koholni, ha ön 
ügyünk vezére? Mint azelőtt, most is tehát vegye ön elö a* 
szellem diadaldús fegyverét} védjen ön bennünket a" tudo-
mány fegyverkezetévei "s hordozza előttünk a* ker. szeretet 
és ker. érzület lobogóját! Mi követendjük önt 's bizunk Is-
tenben, hogy mienk lesz a' győzelem. A" jelenkor vallás za-
varaiból dicsőén fog kibontakozni a" Krisztus egyháza, minden 
hitfelekczetet a' békepálma alatt egyesítve, mire alapítójok 
meghivá azokat. E' reménynyel ezernyi testvéreink telvék. 
Ez okból a1 hír ön beléptéről a ' ker.-kath. egyházba hirre 
lön, melly szájról szájra megy "s mindenütt örömet ébreszt. 
Nekünk is örömünk- és erősítésünkké Ion az. Szövetségre 
tehát hálatelve nyujtjuk önnek kezünket és szivünket- Kö-
zölünk egyik sem hagyandja el a1 zászlót, mellyet ön hordo-
zand előttünk. Körötte háladafos, lelkes nemzedék fog össze-
seregelni "s védeni azt az ujdon föléledt szellem minden ere-



jével. Bízzék ön is a"szeretetben, mellyet ön elébe hozunk; 
bizzék ön is a* szellemben, melly bennünket lelkesít. R o n g e 
J á n o s u n k társaságában vezessen ön bennünket a ' tusára , 
mi nem i n g a d o z a n d u D k , nem tágitandunk, míg ki lesz víva a1 

győzelem. Boroszló, jun. 25-kén 1 8 4 5 . A' k e r . - k a t h . 
e g y h á z e l ö l j á r ó i 's k o r o s b j a i . 

Az imént nevezett egyház elöljárói korosb-
jai jul. 25-kén Theiner iránt elhatározó tanács-
kozványt tartottak, mellyre ö is különösen volt 
meghíva. Theiner t. i. Boroszlóban maradását 
agendája lényegben elfogadásához köté. E' lé -
nyeghez azon körülmény tartozott, hogy a' pap 
egyháza nevében minden istentiszteletkor áldoz-
zék, ha azt az egyháztagok közöl egyik sem ten-
né. E ' pontot némellyek márcsak azért sem tár-
ták lényegesnek, mivel népes egyházban, mint a' 
boroszlói, áldozók mindig találkozandnak, mind-
azáltal kisebb egyházakra vagy még inkább ezek 
papjaira nézve fölötte fontos az. A' ker.-kath. 
egyház minden szinmutatást, minden szenteske-
dést száműzni akar az istentiszteletből, ez okból 
üres formákat és ollyan szertartásokat, mellyek 
nem sokára üres formákká változandnak, meg-
vet. Habár az űrvacsorája középpontja volt is 
az ó-keresztyén egyháznak 's istentiszteletkor 
soha nem hiányzott, ez bizonyosan csak azért 
történt, mert a' községeknek arra szükségök volt; 
de szükség'sbelösztön nélküli úrvacsorázás biblia 
szerint kárhozatevés. Kivánhatni-e tehát, hogy 
a ' ker.kath. papra azon lelkismereti teher hárít— 
tassék, miszerint ö úrvacsorázásra előre megha-
tározott órában mindig készen legyen ? Az úr -
vacsora élvezése igen szent dolog 's az egyházra 
nézve akkor épületes, ha a' pap vele úrvacsoráz; 
de az egyház épülése elenyésznék, sőt egészen 
elveszne, ha amaz meggondolja, hogy a' pap is 
ember 's úrvacsorázáshoz meghatározott órák-
ban lehetetlen mindig kellően elkészülve lennie. 
Illy körülmények közt igen örvendetes, hogy 
Theiner sok szépet magában foglaló liturgiája 
e ' pontjához nagyon nem ragaszkodott 's igy 
az egyezség megtörténhetett. — Julius 29-dikén, 
Bischwitzböl Boroszlóba megérkezte után, új 
hivatallakába vezettetett be Theiner. Bisch-
witzböl , Májunké főtisztviselő lakából Nees ok-
tató 's Langendorf hadnagy hozták öt el 's Bo-
roszlóban a' kereszt.-kath, papság 's egyház-
elöljárók fogadák öt. Beszédet Hofferiehter pap 
tartott az ünnepelthez, kinek a' házba léptekor 
babérkoszorú egy költeménynyel adatott át. La-
kában rövid múlatás után a'jelenvoltak eltávozá 
nak, miután szilárd testvéri szövetkezésre kezet 
nyujtánakneki azon Ígérettel, hogy egyesült erő-
vel rendületlenül menendnek a' nagy czél felé, 
mellyet megközelíteni nekik jog és kötelesség 
parancsol, kötelesség, mellyet minden ember érez 
magában, a' kinek szellemi szabadságra törekvés 
ós tiszta ker. vallás visszaállítása szivén fekszik. 
— Első istentiszteletet Theiner aug. 3-kán tar-
tott. A' boroszlói egyház első istentiszteletet a' 

neki átengedett Bernát templomban aug. 17-kén 
végzett. Theiner liturgiázott, Ronge prédikált. 

Ujabb mozgalmak imezek: Nitschke, aurasi 
pap, juliusban a' dissid. kath. egyházba ment át. 
— Briegben új egyház jun. 2-kán alakult. — 
Bunzlauban az első Istentiszteletet Ronge jun. 
29-kén tartá. — Coselben jul. 13-kán alakult 
meg az egyház. — Franstadtban ugyanaz jul. 
6-án történt, Lissa, Reissen és Zaborovo lakosai 
szinte hozzá tartozandván. — Freiburgban jun. 
8-kán volt az első gyűlés egyházalakitás végett. 
Jul. 3-kán harmadik istentisztelet tartatott. — 
Glauschében első istentisztelet jun. 8-án a' s z a -
badban, 70 taggal. — Glogauban az új egyház a* 
városi elöljáróság kegye- 's gyámolitásának foly-
vást örvend, 's az ev. templom használásában 
eddig nem háboríttatott. Papjául Rupreehtet hivá 
meg. — Görlitzben Förster Hermán papjelölt 
GörsseifFenböI az új egyházba ment át. Aug. 9 -
kén az egyháznak átadatott Annatemplom fölszen-
teltetett 's Förster hivatalába iktattatott Ronge és 
Bathig által. Pünköstkor első istentiszteletet Hof-
feriehter tartott. — Goldbergben a' reform bará-
tai jul. 4-kén gyűltek össze; Grünebergben pe -
dig jun. 15-kén. — Guhrauban egyházalakitás 
jul. 14-én — Hirschberg első gyűlést jun. l - j é n 
tartott. Peiger ev. diac. az új egyháztól megta-
gadá a' templom használatát. Azon nap, midőn 
ez történt, a' polgármester a' dissid. kath. egy -
házba ment át. Jun. 28-án Ronge tartott isten-
tiszteletet. — Jauerben alakító gyűlés jul. 11-én. 
— Köbenben maj. 25-én alakult meg az egyház. 
Jun. 22-kén Ronge prédikált. — Láhnben jul. 
18-dikán Balliig pap az evang. templom előtt 
tartott istentiszteletet; a'templomba vezető lép-
csőkön prédikált 's a'jelenvoltak ott úrvacsoráz-
tak. — Landshutban a'harmadik nyilvános isten-
tiszteletet jun. 3-án Rupreeht tartá. — Lauban-
ban jun. 22-kén bunzlaui, friedebergi, görlitzi, 
láhni 's löwenbergi elöljárók gyűltek össze, pa -
rochialis rendszer 's papválasztás felöl tanácsko-
zandók, 's rendszabályokat hoztak , mellyek a' 
nevezett egyházak által még helybehagyandók. 
Az egyháznak az árvaházi templom engedtetett 
át. Az egyház maj. 11-én alakult meg 52 taggal. 
— Liegnitzben jun. 9-dikén dissid. kath. iskola 
nyittatott 30 gyermekkel. 

Lübenben az elöljáróság a' temetőkápolnát 
engedé át az egyháznak's oltáreszközöket és ú r - -
vacsorához megkívántató edényeket ezüstből, 
bársony oltár- és szószékterítöt, egy oltárván-
kost 's egy olfárasztalt nőeg-ylet ajándékozott. — 
Malapaneben jul. 6-kán Wiezorek és Woinarsky 
tárták az első istentiszteletet; ez Mottnában jun. 
5-kén történt. —Neisseben jun. 15-kén, Ronge 
különös közremunkálása által, egyház alakult 93 
családdal. A' vakbuzgóság gunyszókat, köveket 
és sarat használt Ronge 's kísérői ellen. — Neu-
marktban első gyűlés jun. 4-kén. Jun. 18-án is-



ientisztelet Vogtherr, 30-án Ronge alatt. — Rei-
chenbachban az első istentiszteletet ev. templom-
ban jun. 5-kén Vogtherr, a'másodikat jun. 26-án 
Hongé vezérlé. — Schlawentzitzben az első is-
tentiszteletet Wiezorek és Woinarski jun. 8-án 
tárták a' jakobswaldi ev. templomban, németül és 
lengyelül prédikálva. A' két papot két ev. pap 
vezeté be az ünnepiesen földíszített templomba. 
— Schweidnitzben a' béketemplom használása 
apr. 19-kén engedtetett meg az egyháznak. Az 
első istentisztelet, mellyet ideiglen Báihig vezé-
rel, apr. 26-kán tartatott ugyanazon templomban. 
Az egyház Jmgnichel papjelöltet választá papjá-
nak. A* gyermekek ev. iskolába fogadtattak be. 
— Seidenbergben jun. közepén keletkezett új 
egyház, mellyhez a ' r . kath. lakosság 3 /4-de csat-
lakozott. — Steinaubanaz első istentiszteletet jun. 
12-én Ronge tartá ev. templomban. — Striegau-
ban első istentiszt. Ronge tartolt maj. 29-kén. 
Jun. 14-kén is tartatott istentisztelet, még pedig 
szabadban. — Waldenburgban a' ker.-kath. ügyet 
illetőleg nagy fordulat áll a' küszöb előtt. A' ne-
vezett városka nemcsak valamennyi róm.-kath. 
lakosa az új mozgalomhoz csatlakozott s most azt 
követelik, hogy az ottani r.kath. templom , mint 
sajátjok, adassék nekik át 's ne hagyassák a' 
rendkívül csekély számú r. katholikusok birtoká-
ban. E' miatt olly elkeseredéssel 's fejesen foly-
tak a' czivódások, hogy az ottani polgármester 
kénytelen volt az ügy mibenlétéről Wedell föel-
nököt személyesen értesíteni, minek következté-
ben az utóbbi Waldenburgba ment, de a' fölinge-
rült kedélyeket lecsendesíteni 's az ügyet el-
intézni képes nem volt. — Wieschkowitzben a! 

reformbarátok jul. 25-én tanácskoztak. — Wohl-
auban maj. 26-án alakult új egyház 's első isten-
tisztelet jun. 23-án tartatott. — Juniushan a' szi-
léziai dissid. katholikusok száma 40—50,000 volt 
becsülve. — A' második reformatio hire az éj-
szakamerikaistatusokban nagy sensatiót okozott, 
mi következmény nélkül annálinkább nem marad, 
mert ott a' kormányok gátakat nem teendnek a' 
mozgalom elébe, az egyház egészen el levén kü 
lönítve a' statustól. (A. K. Z.). — 

Cyóvipénz. Az obersdorfi pap azon hir-
detménynyel lepé meg predikátzió után egyhá-
zát, hogy ő, míg pap lesz, szokott gyónpénzt 
többé nem fogadja el. A' szász tartomány né-
melly más helyein a' papok e1 jövedelemről már 
azelőtt lemondtak 's reménylik, hogy példájokat 
még többen követendik, ha a' királyi pártfogóság 
alatti egyházakban a' legcsekélyebb papi fize-
tés, a* király akarata szerint, 400 tallérra fog 
fölemeltetni (A. K. Z ) . 

Engedmény ó-Iiitheraiius«»k ré-
szére. A' porosz király 1845 jun. 23-kán kö-
vetkező negedményt adott az ó-lulheranusoknak: 
1 ) Az ev. uralkodó egyháztól elvált lutheránusok-
nak megengedtetik külön egyházközségekké 

egyesülniök 's illy egyházegyletet közös, az ev. 
uralkokodó egyház kormányának alája nem ren-
delt elöljáróság alatt képezniök. 2) Minden egyes 
egyházalakitásra mindazáltal különös helybeha-
gyása a' statusnak kívántatik meg. E' helybeha-
gyás megadása az egyházi, bel- és igazságszol-
gáltatásügyek minisztereitől közösen függ. 3) Ily-
Iyen egyházközség erkölcsi személy jogaival bír. 
És így a' status helybehagytával telkeket nevére 
vehet, saját istentiszteletre szolgáló épületeket 
bírhat, mellyeknek mindazáltal egyház neve 's joga 
nem tulajdonittatnak. 4} Illyen egyházak papjain 
csakfeddhellen életű férfiak lehetnek, kiket bizo-
nyos meghatározott község meghí, az elöljáróság 
(1. §.) megerősít 's fölszentelt pap fölszentel. (5 
E' rendelet (4. §.) szerint kell megítélni azt is, 
e' vallásfelekezetnél eddig papokként működött 
személyek váljon 's münö feltételek alatt hagyas-
sanak meg továbbá is e'münőségökben. 6) A 'pa-
pok által (4. és 5. §§.) végzett keresztelések, cor-
íirmatiók, házasulandók hirdetései és esketései tel-
jes érvényűek 's az általok valamint elődeik által 
végzett hivatalos cselekvények visszaható erővel 
ezennel érvényeseknek ismertetnek el. 7) Szüle-
tési. esketési és halálozási lajstromok körül e' köz-
ségek papjainak a' törvényes rendszabályokat 
pontosan kell követniök 's jelesül e' lajstromok 
másod példányait lakhelyök hatóságánál letenniek. 
'S e' lajstromokból általok kiadott kivonatok köz-
hitelüek legyenek. 8 ) A' házasulandók azon köz-
ségeknek, mellyekhez a' jegyesek tartoznak, is-
tentiszteletre rendelt épületeiben ezentúl jogsze-
rűen hirdettethetnek. 9) Ha az említett községek 
tagjai egyes papi működések végett az ev. ural-
kodó egyházhoz folyamodnak csupán innen, ki-
léptök egyházukból nem következtethetik. 10) A* 
parochialis összeköttetésből folyó terhek- 's adó-
zásokza vonatkozólag az ó-lutheranusokra is a' 
honi közjog II. r. 11. cz. 261. g-ának rendelete 
alkalmazlatik, mennyiben illyen adózások tarto-
mányi törvények- vagy különös szokásoknál 
fogva nem-evangelikusok részéről ís ev. egyhá-
zaknak vagy parochiáknak 's megfordítva, nem 
fizettetnek. Tizedet az említett lutheránusok, ha a' 
tizedjogos egyház evang. fizetni kötelesek ma-
radnak mindenütt, hol a' tizedkötelesség a' fizetni 
kötelesnek hitvallása szerint határoztatik el. (A. 
K. Z.). 

Bibliaterjesztés . A' hannoverai bib-
liatársulat 184 4-ben 3555 egész bibliát 's 2277 
új testamentomot, keletkezése, 30 év óta pedig 
77708 egész bibliát 's 27453 új testamentomot, 
öszvesen a' sz. írásból 105,161 lenyomatot t e r -
jesztett el. A' jövedelem 1844-ben volt 3757 
tallér; költség 3138 tall.; pénztári maradvány 
1845-re 618 tall. (A. K. Z.). 

A p r ó s á g o k . A' cansteini bibliatársulat 
1712., keletkezte óla mult év végéig 4,561,480 
példány bibliát, új-testamentomot, zsoltárt és 



Jézus Sirák könyvét terjesztett el (A. K. Z.). 
— Schwarzburg - Sondershausenben törvény 
jelent meg-, a1 meghalálozott pap családja 's 
utódja közti viszonyokat rendezendő. A' pap 
hátramaradottal (Özvegy és gyermekek) nem-
csak halálozási évnegyedet, hanem ugy ne-
vezett kegyfélévet is kapnak, de ezért kötelesek 
azon idő alatt szolgálandó papok hozataiköltségeit 
viselni (A. K. Z.). — Rossi küldetése Romába 
tökéletesen czélt ért. A* jezuitageneral azt ren-
delé, hogy Francziaországban minden jezuitaház 
oszlattassék el. Ujonczok többé nem fogadtatnak 
el. Fekvő javait a'congregatio azonnal adja el. Az 
ellenzék közlönyei kérdik: a' kormány minő en-
gedményeket adott a' romai udvarnak kárpótlásul 
a' jezniták feláldozásaért? (A. K. Z.). — A* po-
rosz pénzügyminister jelentése szerint az e g y -
házi és iskolai hivatalok rendkívüli fölsegitésére 
1842-ben 116,947, 1843-ban 248,240, 1844-
hen pedig 278,122 tall. adatott a1 statuspénztár-
ból. — A' schleswig-holsteini bibliatársulat m. 
évben 4,819, fenállása óta pedig öszv. 112,132 
példányt terjesztett el a' sz. írásból (A. K. Z.). 
— Beyrutban franczia választmány alakult a' l i-
banoni keresztyének gyámolitása végett (A. K. 
Z.). — Egész Francziaországban, 26 egyházme-
gyében, nincs több 206 jezuitánál (A. K. Z.). — 
Francziaországban nem rég 4 pap lépett ki a' r. 
kath. egyházból (B. A. K. Z.). 

Pesta lozz i föimepek. Vájjon lehet-e 
tárgy, melylyel érdekesebben kezdhetném tudó-
sításaim *) sorát, mint a' fővárosi tegnapi ünne-
pélyek, mellyeknek lehetetlen volt a' nevelésügy 
barátjai kebleiben az öröm lágyhangú húrját meg 
nem rezzenteni. Értém az emlék-ünnepélyeket, 
mellyek Pestalozzi Henrik János száz éves szü-
letésnapjának tiszteletére tartattak. 

Az egyiket némelly pesti nevelők és neve-
lésügyi barátok délelőtti órákban a' pesti kör szál-
lásán tartották. A' kezdet előtt már félórával töm-
ve volt a' meglehetős nagyságú terem, 's a' hall-
gató közönség élén szivünk legbensőbb örömére 
látók a' hölgykoszorút, melly a' nagy nap fényét 
jelenlétével körülsugárzá. Örömmel látók a' höl-
gyeket, igenis ; mert hiszen ők képezik e' fontos 
ügy, következőleg az emberiség boldogságának 
alpháját. Kik későbben — a' kitűzött órakor je -
lenének meg — visszatérni kényteleníttettek, mi 
a' részt venni akaróknak legalább is 2/3-ával tör-
tént. 'S így épen nincs ok a' fölött kétségbeesni, 
mintha a' nevelésnek nem volnának hazánkban 
elegendő baráti; vannak bizony itt, csak egy kis 
ébresztés, egy kis figyelemgerjesztés kell. Az elő-
adások sorát Ney Ferencz „Szózata Pestalozzi-
hoz" tevé, mellyben az ünnepelt férfit röviden, 

*) E* szerint illynemü tudósítást többet várhat 's örömmel 
is vár a' S z e r k. 

de híven jellemzé. Elmondá, miként ö nem volt 
nevezetes tanító, sőt még nevelő sem 5 de atyjok 
volt a' gyermekeknek. Van azonban még egy 
gyöngédebb hang, melly a* gyermekekhez szól, 
's ez az anyáké. Itt alkalmat vön előadó a' jelen-
volt hölgyeket a' nevelésügy iránt lelkes szavak-
kal ébreszteni. Utána Tatay htedn Vörösmartynk 
„úri hölgyhöz" czimzett jeles, és nem helytelenül 
választott költeményét szavalá. Teichengráber 
Lajos, kinek buzgósága volt a' mag, mellyböl ez 
ünnepélyek fája felnövekedett, Pestalozzi müvei-
ből, jelesen pedig igen elmés meséiből közle né-
hányat. Végre Hrabovszky D.Ney nek ez alkalomra 
készült balladáját olvasá.J 

Nagy volt e' nap, nem azért, mintha az elő-
adások a1 tökély non plus ultráját érték volna el ; 
nem, de mivel ez első nyilvános föllépése volt a' 
nevelöknek. Adja Isten, hogy a' kezdet alapján 
mielőbb épüljön azon sziklavár, mellyet olly szív-
rehatólag reménylünk 1 

Délután a' helybeli ev. gymnasium ünnepié 
meg a" nevelők legnagyobbikának 100 éves szü-
letésnapját. Buzgó karének nyitá meg ezt, melly-
nek végeztével igazgató Dr. Teichengráber Lajos 
lépvén a1 szószékre, meleg szavakkal rajzolá az 
ünnepély hősének érdemeit, mellyek nemcsak ko-
rára, de a1 jelenre is kiterjednek. A' rózsa ollyan 
most, mint volt az édenben, — igy szóla ö — így 
van ez az emberi természettel is, következőleg 
ugyanazon utakon kell hatni reá most, mint egy 
század előtt. Miből azoknak hibás véleményét 
következteté, kik elbizottságuk mámorában állít-
ják, miszerint P. tanítási rendszere már elavult. 
Sőt inkább lesz annak becse — mindenkor és min-
denütt, hol ember é l , 's ember embert nevelni 
indul. Beszéde után ismét karének hangzék zon-
gora kiséretében,'s utána a'tiszteletes aggastyánt, 
Pestalozzinak hazánkban talán első apostolát, 
Schedius Lajos ö ngát látók föllépni. Ékesen dol-
gozott beszédében elörebocsátá, mik történtek 
legyen a' P. tanmód behozatala körül, az itteni 
evang. iskolákban, melly előnyökkel bir az egyéb 
tanmódok felett, 's mellyek annak ismertető jelei, 
tanúságosan idézvén nézeteit támogató helyeket 
P. munkáiból. Melly idézetek felolvasása, P. több 
példányokban látható képe, magának és nejének 
felmutatott kéziratai, P. barátnéjának, a' P. min-
tája szerint honunkban állított kisdedovó intéze-
tek legelső alkotójának gr. Brunzvik kisasszony-
nak jelenléte 's Teichengriiber által megindított 
nevelési emléklapok első füzetének felmutatása, 
olly ritka ünnepet idéztek elő, mellyben az ün-
neplők körül suhogva érzék magokat az ünnepelt-
nek közel szellemétől. 

Ugyanezen ünnepély alkalmával jelent meg: 
„Nevelési emléklapok Pestalozzi születésének év-
százados ünnepélyére" czímü könyvecske is, k i -
adva Dr. Teichengráber Lajos 's néhány magyar 
nevelő által. Tartalma: 1) Elő- és bevezetöszó. 



— Az első Pestalozzi emlékünnepély 1845-ben. 
A' Pestalozzi emlékkönyvre! felszólítás.—Pesta-
lozzira vonatkozó 's részint ö általa írt eredeti 
levelek. — Történeti adatok 's emlékünnepélyi 
figyelmeztetés. — A* kiadótól. 2) Pestalozzi ele-
mi tanításmódjának rövid vázlata. — Váradi Szabó 
Jánostól. 3) Pestalozzi személyessége és élet-
viszonyai. — Németből Kalis után. Szeberinyi 
Lajos. 4) Költemények: A' nép mentője. — Je-
nöfi. Karének P. emlékünnepélyére. — y. Ének 
ugyanazon alkalomra. — y. Tanulók fohásza. 

Ezen könyvecskében Dr- Teichengráber töb-
bek közt Pestalozzi arczképéröl így nyilatkozik: 
,,A' képről azt tartjuk, miként annak egy népta-
nítónak falán sem kellene hiányoznia, 's épen 
ugy az iskolák falán sem, hadd emlékeznének 
gyermekek és tanító egyiránt szellemi atyjukra." 
— Mi ezen szavakat az általa kiadott „Nevelési 
emléklapokra" alkalmazva, azt mondjuk: misze-
rint ezen könyvecskét hazánkban nélkülözni egy 
tanítónak sem szabad, annyival is inkább, mint-
hogy ebben Pestalozzi arczképe is foglaltatik. Söt 
a' szülék-, népbarátok-'s mindazoknak, kiknek a' 
nevelés szent ügye szivükön fekszik, hasznos, de 
egyszersmind kellemes olvasmányul szolgáland 
ezen könyvecske. Ugy vagyunk meggyőződve, 
hogy ez hazánkban a' nevelési buzgalmat hatá-
lyosan fogja éleszteni, mert a' kiadóként: „mi 
magyarok eddigelé a' nevelés körül i s , inkább 
élő, mint irott szó által igyekeztünk czélt érni és 
hatni, de ez egyoldalú eszköznek "sa't. 'sa't. ki-
egészítéséül, ím az irott szó is kínálkozik már, 's 
így egy új ú t , mellyen hazánkban a' nevelés, 
egyszer megindítva, bizonyosan vidám léptekkel 
előre haladand." Ezek szerint ugy hisszük, a' 
nagy Pestalozzi reményében nem csalatkozott, gr. 
Br. T. és D. honunk lelkes hölgyeihez irt levelében 
így nyilatkozván: „Még most is azon gondolat 
tölti el elmémet, hogy közvetetésök által neve-
lési befolyásom jutand a' nemzetek legnemesbi-
kére" (a* magyarokra) 1sa't. Több igen jeles he-
lyeket közölhetnénk ezen előttünk fekvő köny-
vecskéből , de nem tesszük azt azért, mert re-
ményijük, miszerint ezt minél többen megszer-
zendik, 's igy azt, mit mi csak töredékben adhat-
nánk , összefüggésben olvashatják. Külsejét mi 
illeti, egyszerűség és jó nyelv egyiránt ajánlják, 
a' versek könnyű folyásuak, 's így az egészet 
tiszta meggyőződésünk szerint ajánlhatjuk, azon 
b. Vay tábornokné asszonyság által nyilvánított 's 
ezen könyvecskében olvasható óhajtással: „Vál-
janak e'lapok kőalappá, a'mellyen kedves hazánk 
népének nevelése és annak fokozata megalapít-
tathassék." L ó d i és Sz.P. 

MaHáZ-oziás, Mult év. dec. 17. halt meg 
Szabó Gönczy Sándor, n.-dobronyi lelkész, mun-
kás életének 63., papi hivatalának 42. évében. 

Megemlítem csak azt , hogy gyászbeszédet 
tartának Kovács J. és Pazar J. szalókai lelkész 

urak, valóban avatott kezekkel (?) és a' megdi-
csőült szellemi nagyságához illőn. Jelesül az elsői 
1. Tim. V. 17. versét vévén tömött beszéde v e -
zérigéjeül, élénken előadá, hogy az elhunyt „nagy 
pap, nagy gazda, jó polgár, jó barát, hü férj és 
jó atya volt." A* második szinte hatalmas szónok-
tehetséggel festé élethün a' kiszenvedett életét, 
kezdve a' bölcsőtől, a' rideg koporsóig; 's a ' 
kedves édes beszéd szemeinkre csalá bánatunk 
könyüit. — Béke poraira! R á s k i L. 

— Dec. 24-kén hunyt el t. Konkoli Thege 
István úr mell-kórban, Ó-Gyallán. 

A' boldogultban t. Komárommegye jeles t e -
hetségű 's ritka-szorgalmu aljegyzőjét, — egy-
házmegyénk egyházias szellemű ülnökét, — re-
formunk meleg-keblü barátját, — minden jó ügy 
bátor védőjét vesztette el. Béke hamvainak ! 

K. J. 
S S . - C ^ a l i a . A' b.~ csabai ev. egyház f. é. 

oct. 9-ik napján, ó templomának százados emlék-
napját ünnepeié. Ezen ünnepély már csak azért 
is nevezetes, minthogy akaratlanul is Csaba múlt-
ját idézi vissza emlékezetünkbe. Mennyire meg-
szaporodhatik csak egy városnak is népessége, 
ha rend, béke, egyetértés és más külső körűimé 
nyek e' czélra kedvezöleg összedolgoznak, lát-
ható kivált Csabának történeteiből. A' jelenleg 
2000 házat, 25ezer lelket — ezek közt 20,590 
ev. ág. hitv. — számláló Csabán, melly most az 
örökváltság által szabadságának 's szebb jöven-
dőjének elébe néz, még 130 év előtt csak 22 
szegény pásztor-család néhány földalatti kuny-
hóban lakozott, 's hol most a' legnagyobb ma-
gyarországi evang. templomban vasárnaponként 
4—5ezer, ünnepeken pedig több mint 6000 buz-
gó lélek imája száll fel a' mindenhatónak zsámo-
lyához, ott még 1717—1745. esztendeig néhány 
száz lélek vesszőből font, sárral tapasztott ima-
házban dicséré azon Istent, ki őket, Izrael népe-
ként, a' vallásbeli üldözéseknek kitett rideg fel-
földről ezen ígéret földébe levezette. Szónokol-
tak ezen jeles ünnepen, tótul: helybeli lelkész t. 
Brószmann Dániel úr, 1. Pét. II. 16. 17. alap-
igékből, ezen tárgy felett: „Az ősök szavai hoz-
zátok, unokákhoz." — Magyarul helybeli segéd-
lelkész, Haan Lajos, Zsolt. 48. 11. alapigékböl, 
arról: „Micsoda okok indítanak minket arra, hogy 
a' templomot látogassuk A' szentségeket ki-
szolgáltatta és az oltári szolgálatot végezte az 
egyháznak ősz lelkipásztora t. Ilaan János úr. 

H a a n L a j os. 
P i l i s . Folyó 1846. évi jan. 4 kén egyházi 

főfelügyelőnk B.Nyáry A.úr elnöklete alatt gyű-
lést tartván 's ebben többek közt a' templom f e -
delének megújítása is szóba hozatván, e' czélra » 
fentisztelt felügyelő úr 100 váltó ftot ajánlott, 
mellyért hálás köszönetünket nyilvánítjuk. Meg-
említendönek véltük itt egyúttal n.t. Sárkány S. 
lelkész urunknak azon kitünö 's sokak által k ö -



"vetendő buzgalmát, mellyel az a' honi nyelvet 
szabados utakon terjeszteni hosszú évek során át 
törekszik. — Ez neki elvitázhatlan érdeme! 

H a l á s z ó . A' szűkkeblű felekezetességen 
tiszta polgári erényeivel felülemelkedő méltósá-
got — galantbai gróf Esterházy József urat, 
van szerencséje a'felsö-szeli prot. egyháznak is, 
kegyes jóltevöinek áldott emlékű sorába öröm- 's 
hálatelve iktathatni. A' lelkes gróf, honfitiszti 
magasztos erényeitől áthatva, hü jobbágyait egy-
iránt boldogítani óhajtván, f.-szeli evang. népé-
nek nemcsak hogy a' paplakhoz kért 25ezernyi 
tégla — ezerének csak8fljával — kiadatását kegy. 
megrendelni méltóztaték: hanem újont, a* neve-
zett felekezet kértére, annak t. Farkas Laj. úrtól, 
„iskolaalapítvány" czím alatt, ajándokban nyert 
házát, a' legkielégítőbb árban 800 ftban, szeli 
birtokához kapcsoltatni kegyeskedett. De még itt 
sem szűnt meg a' népe boldogságán örvendő 
gróf, prot. jobbágyaival szíve melegét éreztetni: 
hanem a' jövő tavaszszal újra építtetni határozott, 
's 120 gyermek czélszerü neveltetéséhez alkal-
mazandó iskolának telkét egy mellette fekvő 
gazdatelekkel téresbítletni, az építkezéshez pe-
dig löezer téglának kiállítási ároni kiengedtével 
's kétezer kéve náddal kegy. járulni méltóztatott. 
E ' dicső 's ö méltósága nagy nevére a' hon 's 
prot. közönség előtt méltó fényt árasztó jótékony-
ságot a' f.-szeli evang. egyház áldott emlékben 
tartandja örökké! 

Fogadja hálás köszönetét a'nevezett egyház-
nak Cserszky P. főkormányzó úr is, ki a ' jobbá-
gyoknak, kegy. földesurokhoz vezető 's mindig 
nyilt utjokat, nagy hatású's becsű közbenjártával, 
minden méltányos 's üdvös irányú kérelemben, 
könnyíteni, sikeresbíteni lelkesen méltóztatik. 
Egyháza nevében l . /u. 

Adakozás. A' tűz által minden vagyo-
nától megfosztott tarjányi egyház jámbor agg 
lelkészeink felsegélésére adakoztak S.-Patakon: 
Palkovits A. 20, Zsarnay L. 30, Szereml. G. 20, 
Milotay J. 30, Apáthy J. 20, Májon A. 20, Mol-
nár J. 20, Egy valaki 12 kr. — összesen 2 f. 52 
kr. ezüstben. — Komáromban pedig hat egyén 
szavalati estélyt rendezett, a' programm szerint: 

„a? tarjányi tűzvész által károsult szerencsétle-
nek" részére, mellyböl 20 ezüst ft tiszta jövede-
lem gyűlvén be, az a'programm értelmében kül-
detett el rendeltetése helyére. — Támasszon Isten 
több könyörületes lelkeket az inség enyhítésére! 

I j C V e l e S B e S . A' 2-dik sz. levelezésben a' puseyi-
smus fogalmazása által egy nagy hibát követtem el, mellyet 
jóvá tenni kötelességemnek tartok. Ama fogalmazást t . i . so -
kan ugy magyarázhatók, mintha vele igen szeretett szerkesztő 
társamat — ki legelőször hozta a ' puseyísmust e ' Lap ha -
sábjaiba — kívántam volna sérteni. Hogy ezt tenni nem akar-
tam, arról senki sincs jobban meggyőződve, mint tisztelt t á r -
sam, ki engem kívülről és belőlröi ismer. De hogy egy olly 
tárgy felett, mellyet ö érdemesnek tartott e1 Lapban megvitat-
ni, én amúgy könnyedén egy pár hamarkodó szóval eltörjem 
a1 kárhozat pálczáját 's kíméletlenül kimondjam, felteszem, 
hogy tán elhibázott, de minden esetre jó szándékú törekvései 
felett az Ítéletet, ez valóságos lovagiatlanság, "s hogy többet 
ne mondjak, szerkesztői meggondolatlanság. A* magyarhoni 
puseyismusról szabad nekem azt tartanom, a'mi nekem tetszik, 
ezt senki nem tiltja, de véleményem elmondásával nem szabad 
a" collegialitás szabályai ellen vétenem. Ez úttal pedig ezt 
tevém 's igy édes kötelességem, ünnepélyesen bocsánatot kérni 
collegámlól. S z é k á c s . 

K o n y v l i i r d e t é s . 
Épen most jelent meg német és magyar nyelven 
's egy váltó garason a' szerzőnél megkapható, 
kiváltképen létező és keletkezendő kisdedóvó-

intézeteknek ajánlható iily czímü könyvecske: 

KISDEDÓVÁSI 

N E F E L E J T S . 
Szerkeszté N e y Ferencz , a1 kisdedovókat képző intézet 
igazgatója; elfogadá a1 budapesti kisdedovók eszmecsere-
gyűlése ; helybenhagyá 's megerösíté a' kisdedintézeteket 
M. 0 . terjesztő egyesület választmánya 's 1845-diki téli 

közgyűlése. 

S S e t f l i g m c t n n i í S t " 
bet 

£3etva1)tanft(ilt 

Előfizetési hirdetmény. 

A' Protestáns Egyházi és Iskolai Lap 
a'jelen 1846-dik évben is folytaltatni 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 Hírlap kiadó-hivatalában. Hatvani-utcza Horválh-ház 483 - iksz . , földszint. 

A Prot. Egyh. és Isk. Lap szerkesztősége. 



PROTESTÁNS 

EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 
4 . s z á m . Ötödik évi folyamat. Jan. 2 5 . 1 8 4 6 . 

Serva ordinem et ordo servabit te, dixit Benedictus. I tem: ordo est anima rerum, vulgare est adagiam. At, 
qui ordo servetur, quomodo constet ipsi ordini nostro honor et existimatio, si qui putent se cuncta instituta 
nostra temnere posse ; nec ipsi revereantur ordinem suum? J o a n . S z e b e r i n y i . 

TARTALOM: Egyházi coordinatio. — Polémia. II. Felvilágo-
sítás és felelet Mézfalvinak az ellenőrválasztás tárgyá-
ban. x — y . — K ü l f ö l d i i r o d a l o m . — K ü 1- és 
b e l f ö l d i t u d ó s í t á s o k . — Levelezés. 

K^yliázi coordinatio. 
Miután Ullmannak közlött, Bunsennek közlen-

dő nézeteiből kiviláglik, hogy egész Németor-
szágban a' törekvés a" protestáns egyházaknak 
egy nagy német protestáns egyházzá alakítása 
körül forog, 's itt a' czélhoz vezető legczélirá-
nyosb eszköznek, egy evangyéliomiabb 's a1 r e -
formatio lelkével megegyezöbb egyházigazgatás 
behozatala tartatik 5 miután Liverpoolban szinte 
hasonló értelemben egyesült 13 protestáns fele-
kezet; miután saját hazánkban, mind a' két pro-
test. egyh. régóta átlátta, hogy saját ügyeinek jobb 
elrendezésénél,ennek kell az induló pontnak lennie 
's nevezetesen az ágost. evangyélmi egyház hu-
szonegy év óta sohajtozik,jegyzőkönyveiben, egy 
illy jobb coordinatio után: rendén hiszem lenni, 
e' nyomos tárgynak felélesztését e'Lap hasábjain. 
Előadom először az 1824-ki coordinatioi tervnek 
okleveles történetét; 2-or a' tervet magát; 3-or 
némelly észrevételeket és kérelmeket. 

I. Az 1824-diki egyházrendezési terv okleveles 
története. 

Az 1824-ki sept. hava első napjaiban az egyet, 
gyűlés színe előtt azon inditványnyal lépett fel a' 
bányakerület, hogy a" jobb rend és az egyh. ügyek 
könnyebb és gyorsabb kezelése végett készíttetne 
az egyet.gyülés egy új, mind a' 4 kerületre nézve 
érvényesnek nyilatkoztatandó összevágó rendezési 
tervet, vagyis idearn uniformis coordinationis, 
mint a' jegyzőkönyvben áll. Mire aztán, miután 
az indítvány általánosan pártoltatott, Gétzy István 
tanácsos elnöklete alatt egy küldöttség nevezte-
tett ki, melly ama rendezetet elkészítené. 

A' küldöttségnek elegendő ideje volt a' mun-
kálódásra, mert négy álló évig egyetemes gyűlés 
nem tartatott. 

Az 1828-dik év martius 24. és következő 
napjain tartott egyetemes gyűlésen a' küldöttség 
munkálatát 's illetőleg rendezeti tervét beadván, 

határoztatott, hogy az a' kerületeknek vélemény-
adás végett adassék ki, 's ezek ugyanazon év aug. 
1-jéig észrevételeiket küldjék be, hogy azok a' 
küldöttséggel közöltetvén ez ha szükségesnek látja 
használván ós munkálatába felvevén azokat, a" 
legközelebb tartandó egyet, gyűlésen nyilvános 
tárgyalás alá vetessék. 

Az 1829-ki egyetemes gyűlésen a'kerületek 
észrevételei beadatnak, de már ekkor az határoz-
tatott , hogy mivel remény van, miszerint ö Fel-
sége a' zsinat actáit megerösítendi, a' jelen terv 
és észrevételek feletti tárgyalás a' jövő évre ha-
lasztatik. 

Az 1830-diki egyet, gyűlésen de csak egy 
szócska sem ejtetett az annyi lelkesedéssel felfo-
gott tárgy felett. 

1831-ben gyűlés nem volt, 's így szó sem 
volt. 

1832-ben gyűlés volt, de szó nem volt. 
1833-ban gyűlés sem volt, szó sem volt. 
1834-ben gyűlés volt, de szó nem volt. 
1835-ben gyűlés sem volt, szó sem volt. 
1836-ban Halljuk! Tizenkét év múlva fel-

vételik : „az egyházi dolgok czélirányosabb elin-
tézése tárgyában kinevezett küldöttség javallata." 
'S mi lett a határozat? Szórul szóra ez: ,,A' su-
perintendentiák ezen munkálatnak, bővebb meg-
vizsgálás végett, velők való ujabb közlését kér-
vén, az hozzájok olly móddal utasíttatott, hogy 
iránta előforduló észrevételeiket a'jövő Convent-
nek bemutassák, hogy ez azután végképen hatá-
rozhasson." 

Az 1837-ki egyetemes gyűlés 4 dik pontja 
így hangzik: A' bányai, tiszai és dunáninneni ke -
rületek a' közelebb mult conventből kiadott utasí-
tás következtében, az egyházi dolgok rendelke-
zéséről szóló munkálataikat benyújtják; a' dunán -
túli azt jelentvén, hogy a' kerületi gyűléséből 
kiküldött deputatío épen e' tárgyban foglalatosko-
dik,'s ha majd készen lesz, a'munkát az elnöknek 
átadja. Ez az assumtum, a' determinatumot kiki 
eltalálhatja. 

1838-diki gyűlés jegyzőkönyvében olvasta-
lik : A' dunántúli kerület véleménye megvizsgá-
lását és szerkesztését eddig még be nem fej ez-
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hetvén. megígérte, hogy azt még azon évi octo-
berben minden bizonynyal beküldi. 

1839-ben a' dunántúli kerület jelenti, hogy 
némely városi gyülekezetek módosításai miatt 
munkálatát még be nem adhatta, de minden bi-
zonynyal „rövid idő múlva beküldi." 

1840-ben. Ki hitte volna? A' dunántúli ke-
rület munkálatát csakugyan benyújtja. 'Ski találja 
el, mi lett a' határozat ? Szórul szóra ez: Miután 
a' gyűlés legfelsőbb helyen benyújtott hódolati 
folyamodása következtében reményli, hogy ö cs. 
k. Felsége zsinattartásra kegyelmes engedelmet 
adand, ezen nyomos tárgy eldöntése oda utasít-
tatott. Ha ezekre azt mondaná valaki: Parturiunt 
montes nascetur ridiculus mus, az még mindig 
sokat mondana , mert itt még a' musnál is kisebb 
valami történt, azaz: ridiculum nil. 

A'közben felülénk a' nyelvzavarok és az unió 
magas paripáira, 's mig a' lovagok susque deque 
bebarangolák a' themamezöket, némellyek meg-
állapodván különféle monologokat tartottak, mely-
lyeknek egy példányát hiteles kútfőből vagyok 
bálor közleni. Holla ! Újból választott méltóságos 
Elnökünk legelső elnöklete alatt tartott gyűlésnek 
harmadik (16) pontjában, az egész coordinatio 
épen azon pillanatban, mellyben tizenhat év után 
valahára megszületendő vala, elejtetik. Mit je -
lentsen ez? Fogadni mernék százban egy ellen, 
hogy ez a' mélt. felügyelőre nézve semmit sem 
jelent, mert azö szándékának tisztasága felöl ké-
telkedni vétek volna. De ismét fogadni mernék 
háromban egy ellen, hogy ezen sokan nagyon 
megütköztenek. Kivált midőn a1 kérdést igy foly-
tatók : Mit jelentsen ez , kivált akkor, midőn az 
iskolai coordinatio, amannál ujabb, a'mindjárt kö-
vetkező pontban végképen eldöntetik és befejez-
tetik ? Unum facere, alterum non negligere! Már 
ejtette legyen el e1 tárgyat akármelly körülmény, 
minden esetre rosz vért okozott azon eltagadhat-
lan tény, hogy 16 év lefolyta után est natum ri-
diculum nil, 's ezen nativitásnak bábája épen azon 
gyűlés volt, mellyben az új felügyelő úr legelő-
ször elnökölt. Jegyezzük meg, hogy én senkit 
vádolni nem akarok, sem senkit menteni, 's míg 
a 'bona fidest mindenkiről felteszem, csak az ered-
ménytelenség okait fejtegetni. 

Következett az 1841-diki gyűlés, hol az első 
pontban a'nyelvharcz magvai hintetnek el, a 'má-
sodikban pedig békés unió javaltatik. 'S ime a' 
midőn az induló ismét megfuvaték az unió Ígére-
tének földe felé, megállapodtak a* seregek és 
egyenként monologizáltak. És a* monolog mint-
egy így hangzék: Ugyanazon pillanatban vesze-
kedni és egyesülni is! Olaj és víz, keverd! Egye-
sülni, midőn még magunk sem vagyunk össze-
vágó egész, kormányzatunk rendezetlen volta 
miatt, melly ép akkor, midőn rendbehozandó volt 
volna, elejtetik 's általa a' minden uniónál sür-
getőbb belső uniója ugyanazon egyháznak le-

hetetlenné tétetik. Egyesülni azon pillanatban, 
olly időben, midőn testvérek testvérek ellen nyo-
mozódó választmányt neveznek, 's czéljok nem 
annyira bocsánat, mint büntetés. Egyesülni! 's 
miért? Azért-e, mivel az unió eszméje ugy, mint 
a' coordinatio eszméje a'nép egyetemes óhajtásá-
nak kifolyása? Nem, hanem miveí épen eszünkbe 
jutott, mi felséges volna si duo fratres habitarent 
in unum. Egyesülni 's kivel? A' református test-
vérekkel, azaz, négy egymástól független kerü-
lettel. No ésmellyiknél kezdjük — mellyiknél vé-
gezzük? Kezdjük akármellyiknél, hihető lesz-e, 
hogy midőn husz év alatt magunk nem tudánk 
egyesülni magunkkal, másokkal egyesüljünk, ki-
vált midőn el volt árulva az arriere pensée, hogy 
az uniót a' magyarosodás megerősítésének esz-
közévé akarjuk tenni? Soha az unió magasztos 
eszméje jobban compromittálva nem volt, mint ál-
talunk, 's az eredményt az infinitorum calculusa 
sem fogja meghatározni. Egyesüljön előbb min-
denik testület maga a' protest. egyház presbyteri 
szelleme által alkotott egyházszerkezet alapján,'s 
csak azután egyesülhet egymással. 'S még az 
igy bekövetkezendő egyesülésnek legelső betűje is 
nem lehet más, mint a* közös egyházi szerkezet 
kölcsönös elfogadása, tehát administrativ vagy 
társaságos unió, a1 mint azt Brettschneider, Ull-
mann, Török, NagyJ. 's csekély magam is még az 
v. 42. 1841. Pesti H.-ban tervezénk. 

Végre, hála az égnek! lecsillapultak a' nyelv-
zavarok és a' szeretet leplével beboríttatának. Az 
unió ügyében egy pár szép jegyzőkönyv készült, 
egy pár meleg kézszorítás, egy pár jelentékeny 
fejcsóválás, itt-ott a' megindulás néhány könye, 
mellyről a' legavatottabb psycholog sem tudta 
megmondani, vájjon millyen fajtájú volt az öröm, 
melly azt a' szemekből kisajtolá. 

'S most jól figyeljünk. A' mint az ég lassan-
ként tisztább lett feleltünk, 's a' föld alattunk ke-
vésbbé ingadékony, az 1844-ki egyetemes gyű-
lésen ismét azon közohajtás nyilvánult, melly épen 
20 évvel előbb elismertetett. 1845-ben ezenköz-
ohajtás ismét nyilatkozott és küldöttségre bizalott, 
melly az 1846-ik évben munkálatát beadandja a' 
kor kivánatihoz alkalmazott coordinatiora nézve. 

Ma tehát épen ott vagyunk, hol ezelőtt 21 
évvel valánk, 's ha több erélyt nem fejtünk ki, 's 
a" még nagy részben élő apáls nyomán indulunk: 
mostantól számítandó 21 év lefolyta után majd is-
mét ott leszünk, hol most vagyunk's illetőleg ez-
előtt 21 évvel valánk, és igy tovább in infinitum. 

De hogy ez történni nem fog, azt, őszintén 
szólva, én nem hiszem. Én azt hiszem, hogy a* 
coordinatio kérdése be fog fejeztetni. Ezt azért 
hiszem, mert be kell fejeztetnie. Be kell pedig 
fejeztetnie, mivel különben az egyetemes gyűlés-
nek fel kell bomlania. Fel kell bomlania, vagy az 
által, hogy a' kerületek követeiket oda nem kül-
dik, hol sine nobis de nobis rendszer szerint ha-



tároznak; vagy az által, hogy határozatainak senki 
engedelmeskedni nem fog. E ' két vágyról nagyon 
sokat lehetne mondani, de minthogy hízelgő r e -
mény biztat a' jobb felöl, inkább arról szóljunk, 
mi a' közohajtás létesítéséhez közelebb vezethet 
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II. Az 1824-ki egyházrendezési terv maga. 

1. §. Az esperességi, kerületi és egyetemes 
gyűléseken kivül esperességi, kerületi és egye-
temes tanácsszékek (consistoria) is hozassanak be. 

2. §. A' gyűlések különböznek a' tanácsszé-
kektöl: 

a) Belszerkezetre nézve: — A' tanácsszé-
kek mind a' két rendből bizonyos és határozott 
időre választandó tagokból állanak; a' gyűlések 
pedig, minden gyűlésre különösen kinevezendő 
küldöttek által képeztetnek. 

b) Időre nézve: — A' tanácsszékek a'szük-
séghez képest (fictione juris) mindenkor össze-
ülnek , de egyébiránt üléseket csak akkor tarta-
nak, midőn az elnök azt szükségesnek véli; — a' 
gyűlések, mint állandó testületek, nem ülhetnek 
össze, hanem meghatározott időben vagy szükség 
esetében össze kell hivatniok. 

c) Tárgyra nézve: — A' gyűléseknek ha-
talmában áll szükséges intézkedéseket tehetni, 
melly joguknál fogva, a' haza törvényeivel és az 
egyház kánonaival megegyező szabályokat al-
kotnak. Alaptörvények és kánonok hozatala a* 
zsinatot illeti, mellyek ellenében a' gyűléseknek 
határozatokat hozni tilos. 

A' tanácsszékek birói hatalommal bírnak, de 
a' tanácsszéki ügyvédnek pere csak akkor vétet-
hetik fel ezen tanácsszéken, ha előbb az actio a' 
gyűlésben határoztatott el. A' bonyolodott ügyek 
f jus controversum) kérdésein kivül, a' tanácsszék 
tárgyalásához és köréhez egyedül azok tartoznak, 
mellyek az illető gyűlések által név szerint uta-
síttatnak oda. — Mind a' gyűlés határozatainak, 
mind a' tanácsszék végzéseinek végrehajtása az 
azoknak illető egyházi és világi elnökeit illeti, kik-
hez az igazgatási működések különben is tartoz-
nak; egyébiránt tetteikről a' gyűléseknek tudósí-
tást adni kötelesek. 

3. § A' gyűléseken az egyházak képviselőin, 
t. i. felügyelők, superintendensek, esperesek és 
küldötteken kivül, melly utolsóknak választásá-
ban az iskolai férfiak is tekintetbe veendők, 's kik 
gyűlés előtt az elnöknél küldetésöket bejelenteni 
és törvényesítni tartoznak; tanácskozási és j a -
vasló szavazattal, vagyis szóló és javasló joggal 
minden protestáns megjelenhet, eldöntő szava-
zattal azonban egyedül a' képviselők és küldöttek 
birnak, 's ennélfogva a* gyűlés ülnökeinek egye-
dül ők tekinthetők. 

A* tanácsszékek a' gyűlés mindkét rendű el-
nökeiből és tagjaiból egyenlő számmal, három évre 
választott és esküvel lekötelezett tagokból állnakj 
ezeken kivül a' bemenet mindenkinek szabad, de 

szólás és szavazatjog nélkül, kivévén, ha némely-
lyek távollétében helyöket másokkal leendne 
szükség pótolni; melly esetben mások a' távollé-
vők helyére a' tanácsszék kiegészítéséhez szük-
ségesek , a' jelenlevő ülnökök által olly módon 
helyeztetnek, hogy a' világi és egyházi rend kö-
zött ne legyen egynél nagyobb különbség! A' je -
len nem levő elnökök helyét korszerint a' legidősb 
ülnökök pótolandják. 

4. §. A' tanácsszékek és gyűléseknek hatá-
rozott hatóságok van. A' tanácsszék a' hasonha-
tóságu gyűlésnek, ha kívántatik, javaslatot adni 
tartozik ugyan, de különben, valamint az espe-
rességi gyűlések a' kerületinek 's ez az egyete-
mesnek van alárendelve: ugy az esperességi ta-
nácsszék is a' kerületinek 's ez viszont az egye-
temesnek alárendeltje. 

5. §. E' felfelé irányzott fokozat és felebb-
vitel minden alkotmánynak elkerülhetlen alapja 's 
az ellenkező vagyis lefelé irányzott fokozat t. h 
hogy a' felsőbb tanácsszékek és gyűlések határ-
zatai előbb az alsóbb gyűlések és tanácsszékek 
helybenhagyásán menjenek keresztül, meg nem 
engedhető. 

6. Az esperességi gyűlés áll a'külön egy-
házak szavazatával választandó felügyelő és es-
peresből 's ha jelen vannak, helyetteseikből, és az 
egyházak mindkét rendű küldötteiből. — Minden 
egyház lelkésze és felügyelője tulajdonképeni kül-
döttnek tekintendő, 's a' jegyző a1 gyűlés által 
választassék. 

7. §. Az esperességi tanácsszéket a'felügyelő 
az esperessel, ha jelen vannak, helyetteseik, 4 
világi 's ugyanannyi egyházi, esküvel lekötele-
zett 's minden harmadik évben az elnökökön ki-
vül az esperességi gyűlés által megújítandó ülnö-
kök képezik, a'jegyzőt az esperességi gyűlés vá-
lasztván. — Az esperességi tanácsszék kiegészí-
tésére hét egyén elégséges, ugy azonban, hogy 
a' világi és egyházi rend között ne legyen egynél 
nagyobb különbség. Ezekhez járul még az espe-
rességi ügyvéd 's hol szükséges , a' pénztárnok. 

8. §. A'kerületi gyűlés álland, az egyházak-
ban eddig divatozott szavazatmód szerint válasz-
tandó kerületi felügyelő és superintendensből 's 
ha szükséges helyetteseikből, minden esperesség 
két, egy világi, egy egyházi küldötteiből, ezeken 
kivül minden esperességi felügyelők és esperesek 
esperességök képviselőinek tekintethetnének, kik-
hez még a' kerületi ügyvéd és pénztárnok is j á -
rulnak. — Két jegyzőt egy világit és egy egyhá^ 
zit a' gyűlés választ. Tiszteletbeli jegyzőket, hogy 
mindkét rendű fiatalabbjaink ügyeink ismeretét 
megszerezzék, a' gyűlés szinte nevezhet: 

9. §. A* kerületi tanácsszék, a' már említett 
módon választott kerületi elnökökből,[ a' kerületi 
gyűlés által a' jegyzővel együtt kínevezendő ^s 
minden három évben megújítandó 8fVilági, ugyan-
annyi egyházi ülnökökből álland. — A' kerületi 

* 



tanácsszék kiegészítésére elégséges 9 egyén, ma-
gától értetvén, hogy a'világi és egyházi rend kö-
zött ne legyen egynél nagyobb különbség. 

10. Az egyetemes gyűlés álland az egy -
házak és iskolák fö- és másodfeltígyelöiböl, min-
denkerület három világi, ugyanannyi egyházi kül-
dötteiből , kiken kivül az egyetemes gyűlésen a' 
kerületek elnökei is szavazattal birandnak; ezek-
hez járulnak még a'gyűlés által választandó egye-
temes pénztárnok és jegyző. 

11. §. Hogy az egyetemes tanácsszék , mint 
legfelsőbb birói szék, munkálatit gyakorolhassa, az 
egyetemes gyűlés által, minden kerületben, a' k e -
rületi felügyelő és superintendensen kívül 3 világi 
és ugyanannyi egyházi ülnök neveztessék ki. 

Ila valamelly, az egyetemes tanácsszékhez 
intézett ügy 1-sö septemberi határidőn kivül é r -
kezend, midőn az egyetemes tanácsszék kiegé-
szítésére szükséges három kerületi egyének ösz-
szeülendnek, küldessenek az adatok rendben a' 
három kerülethez, (a ' negyedik érdeklettet ki-
zárva), hogy ott a' részletes egyetemes tanács-
széken megvizsgáltassanak. — Illy részletes 
egyetemes tanácsszék kiegészítésére öt egyén 
kívántatik, kik a' dolgot taglalván, szavazataikat 
fejenként adják,az adatokat más kerülethez, sza-
vazataikat pedig az egyetemes főfelügyelőnek 
küldendik. — Kézbesítve levén a' három kerület 
szavazata, a' Pesten levő egyetemes tanácsszék, 
a ' főfelügyelő és két, egy világi, egy egyházi, ül-
nökből álló része , az ügyet szinte tárgyalás alá 
veendi, szavazand és igy a' három kerület és ön-
szavazatát mérlegbe téve itélend. Az Ítélet ki-
egészítésére, ha a' tanácsszék nem közösen ül 
össze, 18 szavazat kívántatik. 

P o l é m i a . 
II. 

Felvilágosítás és felelet Méz falvinak az ellenőr-
választás tárgyában. 

E' Lap m. é. 43-k sz.-an Mézfalvi szeretetet 
lehelő válaszában, Vályi P.-nak szinte m. é. 3 5 -
lapi czikkére, nem épen szeretet teljes leczkét 
tart, nem csupán a* közlő Vályi P.-nak, hanem az 
öt — tudtával még távolról sem sértett s.-pataki 
oktatók- 's igazgatói hivatalnak is. Vályi P., ki 
közelebbről ismerheti a' főiskolát, 's ugyanazért 
alaposan emelhetett szót, maga részéről adós nem 
igen marad. *) E* sorok irója ezen, talán nagy-
része előtt az olvasó közönségnek ismeretlen 
ügyet némileg felvilágosítani, egyszersmind az 
iskolai ifjúság általi választásjog vagy gyakorlat 
történetét, jelenlegi hasznát vagy kárát, az a' kö-
rül tett felsőbb rendeleteket előadni kívánja, — 
mikből végre könnyű lesz megítélni, mennyiben 
lesz Mézfalvinak igaza. 

* ) Lásd a' mai levelezési. Sz. 

A' s.-pataki főiskolát a' reformatio hajnalán 
1531-ben alakítá át zárdából iskolává a' nádorfi 
Perényi Péter, S.-Patak ura, Iíopácsy és Sztáray 
szerkezetök mellett. Csak hamar azután 1551-b. 
emennek fia Perényi Gábor fö- vagy anyaisko-
lai rangra emelte, 's több jóltevői, — millyenek: 
II—ik Max császár és király, ruszkai Dobók, Ma-
gócsiak, Drugelhek, Lorántfiak, Rákócziak 's a' t. 
pártfogása alatt a' XVII-ik század viharos utolsó 
negyedéig, minden akkori honi protestáns intéze-
tek közt legszebben virágzott. De már 1671-ki 
gyászos év utolsó hónapjai a' tanuló ifjúságot 's 
oktatóit elszéledve, bujdosva, szép és gazdag 
könyvtárát, nyomdáját elszórva találta. Tartott a* 
bujdosás ideje 1704-kig, a' mikor a' szétrezzen-
tett musák ismét régi öshonukba visszavereked-
vén, azóta a' felséges ausztriai-ház kegyes en-
gedelméböl, a' honi törvények paizsa alatt, jólet-
vöinek — már ugyan nem fejdelmeknek — hatá-
lyos segedelme által újra megerösedvén, időnként, 
több-több előmenetelt vön. Régi fényét — meg-
lehet — ha mindenben el nem érte volna is ekko-
rig, — de hogy múltjával jövendője nem volna 
arányban, csak történeti gyanítás. 

E' gondolatok közt végig forgatám a' kérdé-
ses főiskola régibb megmaradt kevés emlékeit, 
keresendő azokban némelly adatokat, ok- vagy 
alku-levelet, mellyeken alapulnia kellene a1 ta-
nuló ifjúság azon mai napig is gyakorlott jogának, 
melly szerint iskolai hivatalnokait, úgymint: is-
kolai nagyot vagy gazdatisztet (senior) és ennek 
ellenőrét (contrascriba), egyszersmind az iskolai-
szék jegyzőjét, határozatainak végrehajtóját, az 
ifjaknak közvetlen felügyelőjét, főbbjei, az úgy-
nevezett esküdt diákok közöl választja. De bár 
mint hánytam- vetettem az említett iratokat — 
azokban ennek semmi nyomára nem akadtam. E* 
szerint igy okoskodtam: hogy ezen szokás vagy 
a' régi zárdai szerkezetből maradt fe l , vagy azon 
szomorú időszak bujdosási korában keletkezett, 
mellyben az ifjúság a' hajótörésből megmaradt némi 
féltőbb kincseit, alapítványi okleveleit 's egyéb 
iratait egy helyről más helyre rejtegetve, mintegy 
kényteleníttetvén hordozni, azoknak gondos őréül 
egyet maga közöl, kiben leginkább bizhatott, vá-
lasztá; vagy — a'mi hihetőbb — bármelly oknál 
fogva is, ezen jogot, talán a' külországi egyete-
mek — jelesen a1 Krakkóban és Wittembergában 
tanuló magyarok példája szerint (Lásd Bursa pó-
lón. és laskói Csókás Péter laistromát) az iskola 
kormányzói 's oktatói engedményezték; melly jo-
got a' fensöbb tudományhallgatók évek során 
emlékezetünkig minden közbotrány, erkölcs- 's 
tudományra káros befolyás nélkül gyakorlának. 
Már ezen három közöl akármellyik álljon — ada-
tok hiányában—,lehet-e azt olly jognak tartani, 
mint a' polgári állományok chartáit?! Mert az el-
sőre nézve azt mondhatjuk Mézf.-val: ugyan , 
uraim! ne pártoljuk a'baráti rendszert; a'második ok 



pedig, hála a* gondviselésnek! rég megszűnt, 's 
hisszük, elö sem kerülend többé. E'szerint a'har-
madikot kell választanunk, melly ha áll — mél-
tán következtethetjük: hogy a' mikor és a' kik 
által ezen jog adatolt, csak addig és azon erös 
feltétel alatt lön engedve, mig az ifjúság ezen jó 
végre nyert szép joggal — az iskolai föczél elle-
nére, a' tudomány erkölcs 's fegyelem kárára 
vissza nem él Mert lehet-e csak feltenni is isko-
lai kormányról, hogy olly intézvényt örökítsen, 
melly — még azon esetben is, ha káros leend — 
fentartassék ? Ha maguktól Perényiektöl, vagy 
ezen intézet legnagyobb maecenásaitól származ-
nék olly kiváltság, mellyet az éretlen korú ifjú-
ság önveszélyére elferdített: felügyelőknek kö-
telessége maguknak a szüléknek, söt a* jobb 
gondolkozású ifjaknak kérelmére, módosítani,— 
ha a1 visszaélések nem orvosolhatók felfüggesz-
teni, ha ez sem használ, végkép ellörleni. 

Számos évekig szép renddel, mások jogainak 
tekintetbe vételével élvén ezen szabadalommal az 
ifjúság, senkinek eszébe sem jött az ellen felszó-
lalni. Azonban történt, hogy 1808 dik évben a' 
seniornak következőt mellőzni akarván az ifjúság 
— mi azelőtt, a' mennyire tudhatni, példa nélküli 
volt, — az e.kerület felügyelési legfőbb jogánál 
fogva ezen szavazati gyakorlat- 's vele az ifjak 
közt kezdődőit lázongásnak egyszerre nyakát 
szegte, és senkinek eszébe sem jutott ezért az is-
kolai kormányt vagy okiatokat régi jogok elron-
tásával terhelni. — Azonban folytak az idők; az 
új eszmék mozgalomban hozák a* hont, a' megyé-
ket; pártük keletkeztek: a'hivafalkórság meg-
lermé a' korteskedés keserű gyümölcsét. — A' 
példa nem muradt hatás nélkül, mindenült hango-
zott a' korlesdal. A' tanuló is a' megyei zavaiba 
ollykor besodortatván, praeparandiánl hasznáiá a' 
tiszlválasztási mozgalmakat, mi leginkább halott 
Patakra, mellynek főiskolájában a* növendékek 
nagyobb része nemes 's első bölcsője volt a1 pro-
testánsok között a' honi jog tanulásának. — Így 
lön, hogy 1826-ban oz erejében és jogaiban bi-
zakodó fiatal óriás — diák főnökétől—nem az 
oktatóktól — mert ez soha sem történt— izgatva, 
a' rend felbontására összeszövetkezék, 's egy 
jeles kijeleltlel zsarnokságának súlyát érezleté. 
Az oktatói kar sajnálta; de az ifjúság illő csend-
ben, az illedelem és törvény korlátai kö/.l marad-
ván, sem panaszszal sem előterjesztéssel nem állt 
elö. Ámde a' közelebbi néhány választások való-
ságos kihágással, lármával, itatással folyván le: 
leik ismeretes kötelessége volt az oktatói karnak, 
jelesen az igazgatóknak feljelenteni, s orvos-
lásért folyamodni. Mert a1 fellázadt ifjúságot nem 
olly könnyű ám lecsendesíteni, nagyobb kihágás-
tól óvni, mint Mézfalvi gondolja, — főleg azon, 
még eddigelé juratus felügyelök állal, kiknek 
szerencséje azö választástiklót függ. Ennek meg-
gállására született 1843- ik 20-dik számú pataki 

e.-kerületi határozat, melly által a' választás mó-
dosíttatván — 's ha ez sem használna 's rendet-
lenség történnék — nem az elmellöztetést értem, 
mert az nem tilos — az ifjak részéről, azzal fe -
nyegettetnekmeg, hogy ezen választási gyakor-
lattól végkép el fognak mozdíttatni. 

Történt azonban, hogy az 1844. dec. egyik 
estvéjén, mikor még a' választásnak ideje sem 
volt, tűzvészt gyaníttató lármával kezdik el az 
ifjak a* választási korteskedést, 's később más 
valódi kihágások is jővén napfényre: ekkor tön az 
igazgató jelentést kötelessége szerint, — és ezt 
nem tenni hanyagság lett volna — 's ennek kö-
vetkeztében terjeszté fel az oktatói kar, bele-
egyezésével a'számvevő 's közvizsgálati küldött-
ségnek, a' hasonkihágnsok előzése 's jölesen az 
1843-dik e.kerületi határozat teljesedésbe vétele 
végett. Ki nem látja, hogy ez a' legkövetkezete-
sebb 's törvényes eljárás ? és még is mi lelt az 
eredménye az 1845-ki julius 15-kén történt sok 
vitatkozásoknak? Nem egyéb, mint a' mit már 
VályiP. is közlött, hogy t. i. ezentúl véletlen idő-
ben az év (iskolai) kezdetén algondnoki e l -
nökség alatt viendő végbe a1 választás, — mi si-
kerrel ? a' jövendő kimutatandja. 

Ha még ezek után kérdezné valaki: vájjon káros-
e v. hasznos az iskolára 's ifjakra nézve ezen v á -
lasztási gyakorlat? Erre, ha a'történtekből ' s tö r -
ténhetökböl szabad logicai egymásutánnal követ-
keztetni, kereken felelhetni: hogy igen is káros. 
Mert az iskola nem egyéb, mint a' tudományok 's 
szép erkölcsök műhelye, mellyben fötörvény a* f e -
gyelem és jó rend fentartása; minden, mi ezekkel 
ellenkezik, az iskolából száműzendő. Legyen bár-
melly régi gyakorlat vagy jog által szentesített 
intézmény, melly az iskola ezen föczélai ellen 
működik azt károsnak nem ismerni, azt, ha jóvá 
nem tehető, kiirtani nem igyekezni, annyi, mint az 
iskola 's ifjak romlását szembehunyva nézni. 

Ezen elvből indulva ki hozta az 1845-ik évi 
számvevő szék következő határozatát: — ,,Az 
ellenőri választásra nézve már az e.kerületi kor-
mány több ízben mondván ki szigorú határozatát, 
hogy ha ezen választás körül, a' meghozott sza-
bályok mellett is, visszaélések tapasztaltatnak, 
ezen iskolai gyakorlat töröltessék el; — a1 meny-
nyiben azonban ezen határozat foganatosítására 
nézve kikötőit feltétel az ifjúság által közelebb is 
vakmerően megrontatott, — de különben is ezen 
félreérteit választási mód és gyakorlat az anya-
iskolának egymást testvérileg ölelni tartozó nö-
vendékei közt csak pártoskodás, gyűlölség, söt 
nem ritkán örökös üldözést is szülne; a' tudomá-
nyok csendes ölében már a'polgári pályán ís egy-
hangúlag kárhoztatott korteskedés 's erkölcs-
vesztegetés magvait hintené el, 's azzal egybekö-
tött 's a' békés polgárok nyugalmát is zavaró k i -
hágások legfelsőbb helyről megrovást, 's ez által 
iskolai szerkezelünk's kormányunk tekintélyének 



veszélyeztetését méltán maga után vonhatná, — 
végre a' minden tudományos intézetben fötekin-
tetet érdemlő iskolai fenyíték naponként aljaso-
dására 's az erkölcsök általános megromlására 
az által, hogy az ifjak erkölcsei fölött örködö es-
küdt diákkar ebbeli kötelességét a' kegyvadászat 
nézetéből olly szigorúan, mint tartozik, nem tel-
jesítheti : — tág kaput nyitnak 's a' t. ezen okok-
nál fogva véleménye oda járul, hogy az e.kerü-
let többször kimondott határozatához rag-aszkod-
ván, azt általában eltörleni 's ezen hivatal betöl-
tése iránt bölcs belátása szerint czélszerüen in-
tézkedni méltóztassék." 

Itt az indokok eléggé kifejtvék, bár ezekhez 
még többet is lehetne adni. 

Mi bírhatta még is az e.kerületi gyűlést ennyi 
előzmények után, nem az eltörlésre, nem is a' 
felfüggesztésre, melly véleményben szólott az 
igazgató: hanem ez úttal is még csak a' módosí-
tásra?! — Annak bizonyosan nem az az oka, a' 
mit Mézfalvi után (kinek—mint gyanítják — mel-
lékes egyéni kinézései is vannak) közelebb elso-
rolánk. 

Mélyebben kell tehát keresni okát annak, hogy 
az e.kerület az illy visszaéléssel járó gyakorlat-
nak egyszerre nyakát nem szeghette. Gyanítják 
ezt, kik a' protestáns egyházi 's iskolai kormány-
zat szerkezetébe avatvák, 's ismerik, mikép tár-
gyaltatnak sokszor a' szőnyegre került ügyek. 
Ha a' népképviseleti rendszer, melly polgári- 's 
egyházilag annyi pártolókra talált, 's e' Lapban is 
már többször sürgettetett, felöltvén tisztes ruhá-
ját, létre kapand: bizonyosan más alakban tűnnek 
fel a' tanácskozások, 's máskép döntetnek el a1 

tárgyak. Bármennyire tiszteljem a' kérdéses pa-
taki e.kerületi gyűlés döntő baloldalát: még is 
nehéz megfognom hogy az — bár többség véle-
ménye — üdvös határozat legyen, már csak azért 
is, mivel az e' tárgyban legtöbb tapasztalattal bí-
ró, nem önhasznát, tekintélyét néző, és igy tiszta 
akaratú oktatói kar előterjesztése, továbbá a' 
számvevőszék által felhordott alapos okok 's a' t. 
nem vétettek illő tekintetbe. Mi ismét onnan ered, 
mert sokan inkább az ifjaknak, azok informálga-
tásának, mint az oktatói karnak adnak hitelt; és 
mondjuk ki nyíltan, mert némellyek félnek még 
az illyenekben is illiberalisoknak látszani; mert 
ebben valami alkotmányszerü bálványt képzel-
nek, melly az ifjúságot szabadsághoz szoktatja; 
mert az előítéleten nehéz erőt venni 's a't. — A' 
helytelenül alkalmazott szabadelmüség tehát az, 
melly miatt ezen jelenleg botrányossá vált jog 
pártoltatik. 

Van az ifjúságnak joga tagadhatatlan, a' kor-
szellení és a' hon kivánalmihoz irányzott vallásos, 
erkölósi nöVeltetést, a' magán- és közszükséghez 
mért tudbmányos oktatást, az élet működésére 's 
jövő pályájára szív's értelem tílüveltetést követélni 
az iskolától} de éretlen kornak jól rendezett társa-

ságban meg nem engedhető ártalmas korteskedést 
gyakorlani a' józan ész ítélete szerint is semmi 
joga sincs. — Nem jogokra, uraim ! — mert ezt 
az ember könnyen megtanulja — hanem köteles-
ségek teljesítésére szükség az ifjakat szoktatni. 
Azt kell erősen szivökbe csepegtetni: hogy nekik 
kötelességök minden felsőbbeknek az ő javukra 
intézett rendeléseiket kész engedelmességgel tel-
jesíteni 5 magukat az illedelem és törvények kor-
látai közt tartani; mások jogait 's személyét tisz-
telni, önmagukét nem bálványozni, értelmök 's 
szívok kiművelése által hasznos polgárokká ké-
szülni 's a't. 

Egyébiránt bizonyos-e Mézf. előtt, hogy az 
oktatók 's nem az ifjak korteskedése oka az is-
kolai zavarnak 's kihágásoknak ? Tudja-e bizo-
nyosan, hogy az ifjak mindig a' legszentebb czél-
ból 's az iskola javára választottak? Szivére vet-
te-e: mennyi ifjak lettek már e' miatt szerencsét-
lenek? hányan lakoltak testi és szellemi bünte-
téssel? hányan fakadtak keserű könyekre, átkoz-
ván az illy veszélybe döntő intézkedést ? Tudja-e, 
hányszor zavartatott meg az annyira szükséges 
iskolai csend s tágult a' fegyelem ? Felszámlálta-e 
mennyi jobbvégre használható órák, napok vesz-
tek el a' tervezés-, pártoskodás-, torzonkodás-
és ellenszegüléssel az erkölcs 's tudomány tetemes 
kárára ? Berekesztésül illő megjegyezni, hogy itt 
nem magán személy, hanem köznevelö-intézet 
érdeke forog fen, mellynek jólléte mindenkinek 
szivén tartozik feküdni. Nyuljunk azért kebelünk-
be 's irtsunk ki abból minden személyeskedést; 
ne gyanúsítsunk ok nélkül senkit, kivált testületet, 
melly csalhatatlanságot nem követel ugyan, de 
megfontolás nélkül sem igen cselekszik; ápol-
gassuk, conserváljuk a' régit, ha jó, de régiségé-
ért jogosnak ne tartsuk; közintézet ügyében a' 
könnyen vérszemet kapó ifjúság előtt óvakodva 
szóljunk 's írjunk; ne rontsunk, ha nem javítha-
tunk. Végre ne képzeljük , hogy mindig üdvöst 
mondunk, a' mikor megtapsoltatunk. 

x — y. *) 

H i í l f < U d i i r o d a l o m . 
Der Landpfarrer. Eine Schrift für das deutsche 

Volk. Von JuliusKell. Lipcse, 1845. Ára % tall. 
E' mtnikácskában a' sz. a' falusi pap életét 's 

hatását, Szenvedéseit és örömeit törekvék raj-
zolni, 's egyeszerü falusi történetekben, minők az 
életben ma is előjőnek, működését leirni azon f a -
lusi papnak, ki egyházától szerettetve, házánál 

*) Minden k u r t í t á s e l l e n é r e , mellyet amúgy 
igazán gyakoroltam e' czikben, az még is meglehetős 

i hosszura terjedett. Ugy sodortattam be ezen polémiákba, 
mint Pilátus a' credoba. Kérem az illető urakat, érjék be 
ennyivel 's miután pro és contra minden elmondva vaiv 
legyenek szivesek e ' tárgy további vitatásától elállani. 

S k e r k. 



boldog, vidám és buzgó, hivatalában az úr dicső-
ségére jár el; szemlélhető példákban akarta meg-
mutatni a' nagy *s áldásdús, ámbár néha tagadolt, 
befolyást, mellyet érdemes év. papok egyházaik 
fölött gyakorolhatnak; hatásosan kitüntetni továbbá 
az egyházi 's a' ker.-vallásos élet nagy becsét s 
mindenek fölött az Isten igéjének áldását; végre 
magából a' nép életéből az Isten igéjének megvi-
lágosító , megszentelő 's boldogító erejét bebizo-
nyítani. 'S feladatát a' sz. az általa rajzolt fris, 
életteljes képpel szerencsésen megoldá. 

Versuch, die Anhanger HegeVs und Schel-
ling's durch eine vernunftgemasse Offenbarungs-
ielire zu versöhnen. Von Dr. Joseph Thürmer. 
Berlin 1843. VIII. és 80.1. n 8 - r . Ára fűzve 10 gr. 

Az, mi e' munkában adva van, a' rationalis-
mus és superrationalismus tanai közt középen áll, 
mindkettőből az igazat egyesíteni törekedve, a' 
tévtant pedig kizárva. Igy békitöleg lép föl a' 
két párt közé. A' benne mondottak tehát nem 
annyira a1 két rendszer ellen, mint mellelte van-
nak. A' rationalistáknak meg akarja mulatni, 
hogy észen kivül más tehetség is van az ember-
ben, megismerni az istenit; más részről a' super-
rationalisláknak bebizonyítani, hogy a* legfőbb 
lény más módon is, melly csupán az ember belse-
jéből származik, kinyilatkoztathatja magát. Igy a' 
szomorítóan egyenetlenkedö két vélemény végre 
közös ponton összetestvérednék 's ellenséges 
egymással szemközt állásuk kiegyenlíltelnék. E' 
czélt eléri-e a' sz. ? most még kétségbe vonható. 

Christliche, Religions- und Kirchengeschich-
te, dargestellt für gebildete Familien und Lehrer 
Volkschulen, zur Erweckung und Bewakrung 

evangelischer Glaubenstreue und Glaubensfreudig- l 
keit von Kari Ludwig Sachreuler, Pfarrer zu 
Raunhaim am Main, im Grossherzogthum Hessen 
Zweite Auflage. 1. köt. XXXII- és 262. 1. II köt. 
VI. és 344. 1. n. 8. r. Darmstadt, 1843. Ára 3 f. 
36 kr. 

Munka, mellyet minden müveit protestánsnak, 
ki a' vallás- és egyháztörténet fontos mezején 
nem akar idegen maradni, hanem azzal velősen 
megismerkedni, méltán ajánlhatunk. A' feldolgo-
zott anyagok logicai rende, az alaposság, melly 
az egészen elömlik, a 'szeretet és türelmesség, 
mellyet az egész munka elejétől végéig leheli, 
eléggé nem dicsérhetök. 

Weimariches Herder-Album. Egy réztáblá-
val. Jena, 1845. n. 8r. VI. és 461. 1. 1844-ki 
aug. 25ke volt Herder születésének százados év-
napja 's a' kitűnően jeles fórfiait hamvaikban is 
tisztelő német nép legott sietett a'humanitas neve-
zett hőse iránt tiszteletét nyilvánítani. E' kegyelet 
eredménye a1 jelen munka, azzal együtt, mellyet 
alább ismertetendünk meg. A' jelent a' weimari 
dalárda elöljárói adák ki's a' jövedelom a'nhgség 
iskolatanító neveidéjére fog fordíttatni. A' „Pro-
log" Schreibertöl jó szándékkal van irva, de da- j 

czára a' kötött beszédnek, csak próza. A' közle-
mények a' nhgség levelezéséből Herderrel 7 — 
42 1. terjednek, 's az irodalom és kor történeteire 
nézve különös kizsákmánylásul nem tekintethetnek 
ugyan, mégis örül az ember a' szives viszonyon, 
mellyben a'hg Herderrel állt. Ezeket Herder két 
levele váll ja fel Amália hgnöhöz. Peucer elbe-j 
széli Herder meghivatását Weimarba 's itt tartott 
beköszöntő predikátziója Herdernek szinte adva 
van; — 92 - 104 1. Herder nyilatkozata kö-
zöltetik „a ' földieknek (Landsmann) egyeteme-
ken megengedhető társulata" iránt. A' következő 
költemények jó szándékúak, de minden igazi ke-
net nélküliek. Schwench Frankfurtban 115 — 
136 I. ,,Herder rövid jellemzését" adja, melly 
jól van irva 's figyelmpt érdemel. „Minő be-
folyással van Herder az ujabb német istenészet 
fejlődésére?" ez tárgya Müller I.G, baseli tanító 
értekezésének, mellyet a' következővel: „ H e r -
der mint pap" legnagyobb érdekkel olvashatnak 
az istenészek; emezt Schivarz Jenában irta. 193 
— 254. I. Schöll Weimarban Herder „érdemeit 
a' régiségek 's képző művészet méltatása körül" 
fejtegeti, Gernhard pedig Weimarban mint hu-
manistát tünteti öt elő. Éhez ,,Herder hangá-
szali szempontból" csatlakozik Keferstein pap-
tól. A' 333 laptól következő adalékok részint 
Herder emlékezetének szentelvék, részint cse-
kély vagy épen semmi összeköttetésben nin-
csenek az ünneppel. ,,A' szenvedő philoktet" 
Osann tanártól Giessenben nagy tudományosság-
gal van irva, de félannyi idézet, mint szöveg, 
van benne, mi albumban igen különös. Jótéko-
nyan hat egy utazástöredék „Kisázsiábó!" Schu-

berttől, ki Jonia dicső vidékeit érintve, Herderröl 
és eszméiről érzékenyítő fájdalommal emlékezett 
meg. Rückert is töredékeket adott: „a ' brahrna-
nok bölcseségéhez." Két, még kiadatlan, megle-
hetősen érdekes levele Winckelmannnak Beren-
dishez zárja ezen albumot, melly gazdag í'ogla^-
latával czéljának eléggé megfelel. — A' másik 
album : 

Maurerischcs Herders- Album. Gedenkblátter 
an den Bundesbruder J. G, von Herder zur Erin-
nerung an die Fcier seines hunderljahrigen Ge-
burtstages am 25. August 1844. herausgegeben 
von II. Kilnzel, zweilem Aufseher der Loge zu 
Darmstadt. Darmtadt 1845. n. 8. r. XII. és 220 
l. toldalékokkal. 

Ezen album lulajdonkép a' szabad kömivesek 
számára, kik közé Herder is tartozott, van kiad-
va, igy a' nagy közönség birtokához, mit sajnál-
hatni, nem igen ji.that. 1—33 1. logeünnepélyek 
's beszédek foglaltainak, emezek közt az utol-
só „ifjúsági emlékezetek Herderre" Iloffmann-
tól Weimarban. ,Keresztyénség és humanitas" 
Markwortlól jeles eszméket nyújt. 49 — 68. 1. 
dalokat hoznak Herderre. A' többi czikk mint 

ireformátort, mint szabad kömivest, mint hu-



manitastanítót 's viszonyait Darmstadt irányá-
ban, ismerteti. Ezután Herder értekezései 
és nézetei — köztök néhány diadatlan — válta-
koznak vonzó értekezésekkel, mellyek közt Steitz 
G. E.-é Frankfurtban „humanitas, vallás és ke-
resztyénség44 czim alatt nagy tetszésre számol-
hat. A' kiadó, Künzel, adaléka „Herder viszo-
nyai Darmstadthoz44 köszönetet érdemel. Jeles 
adomány a' zenetoldalék: ,,A' szerelem44 Herder 
dala, zenére téve Mangold W. által. 

M. Rosenmüllers Miigabe für das ganze Le-
ben, beim Ausgange aus der Schule und Eintritt 
in das bürgerliche Leben; am Tage der Confir-
mation der Jugend geheiligt. Dreizehnte Auflage, 
durchgesehen, berichtigt und vermehrt von Chr. 
Niemeyer, Pfarrer zu Dedeleben st. 6 aczélmet-
szettel. Lipcse, 8. r. X. és 268 I. 

Rosenmüller „Nászajándéka az egész életre44 

kétségkül a' legelterjedettebb 's legolvasottabb a' 
számos communiokönyv közöl, mellyek vala-
mennyien arra rendeltetvék, hogy az ifjút, ki ön-
állóan lép ki az életbe, és szüzet, ki élte legfon-
tosb korszakának megy elébe, vezessék 's elté-
velyedésektől megőrizzék. A' körülmény, hogy 
e 'könyv 13-ik kiadásban jelent meg , mutatja, 
hogy az még most is használhatónak találtatott. 
'S csakugyan nem tagadhatni, miszerint R. könyve 
gazdagabb foglalatú, mint igen sok a' hozzá ha-
sonlók közöl, 's hogy általán érthető előadása kü-
lönösen képessé tevé alsóbb körökbe is bejut-
nia. Föltétlenül azonban mégsem helyeselhetjük 
e' munkát. R. adott, mi álláspontjából adható 
volt 's az ő idejében könyve ifjak és szüzek szá-
mára a' meglevők közt könnyen a' legjobb lehe-
tett. Álláspontja azonban másnak, mélyebb ke-
resztyéninek volt kénytelen helyet adni 's mun-
kája nehezen volna már képes az ifjút és szüzet 
megtartani 's tökéletesbítni a' hit- és szeretetben, 
miket mi most a' ker. élet lényegének ismerünk. 
Ez okból a'jelen könyv más mélyebb dolgozatok-
nak leend kénytelen helyet engedni a' nélkül, 
hogy az által eredeti érdeméből veszítsen. 

Predigten für trauernde Herzen, von Kari 
Wilhelm Schultz, Kirchenrathe, Dekán und Pfar-
rer zu Wiesbaden. Wiesbaden, 1845. 8. r. VI és 
280 I. 

Schultz e' munkájában azoknak, kik kedveseik 
sírjánál szomorgnak, igazi ker. vigasz gazdag 
kincseit adja. Az előnyök, mellyek a' sz. prediká-
tzióit kitüntetik, közönségesen tudvák. A' mosta-
niakhoz járul még olly biztos ismerete a' fölötte 
különböző alakoknak, mellyekben a' fájdalom 
minden egyes halálesetnél mutatkozik, hogy sok 
kesergő kísértetbe esik hinni, miszerint a'különös 
veszteség, melly őket érte, lebegett a' sz. szemei 
előtt. 'S mivel e' beszédekben egyszersmind igen 
benső rokonérzés szól, az, mi a'sz. szivéből folyt, 
bizonyosan sokak szivébe hatand. 

Das Leben Jesu. Ein Erbauungsbuch für 

christliche Jünglinge und Jungfrauen vor und nach 
ihrer Confirmation. Eine Miigabe für's Leben von 
Dr. F. J. Th. Wohlfahrt, evangelischen Predi-
ger zu Kirchhasel bei Rudolstadt. Neustadt Orla 
m. 1842. 478 I. i r a 1 tall. 

Ismét egy uj, asceticus felfogása 's kidolgozása 
a' Jézus életének jó hangzatos nevü írótól. A' sok 
régibb és ujabb asceticus illy nemű dolgozatok után 
fölöslegesnek látszhatnék e' munka, ha, sz. meg-
jegyzése szerint, a' vallásos szükségletek nem 
volnának olly különfélék, hogy azokat a" legna-
gyobb különféleséggel is csak némileg lehet kie-
légíteni. Ez okból tehát sz. szemei előtt különö-
sen ifjakat és szüzeket, confirmalio előtt és után, 
tartott 's épen azért munkájának sajátságos, *s 
mindenek fölött ifjúságnak tetsző hangot adott. 
Távol t. i. minden polémiái kifakadás-, valamint 
a' vastag dogmaticai színezettől, miben bizonyos 
pártbeli ujevangelikusok korunkban annyit he -
lyeznek, kivált minden értekezés végén álló kité-
réseiben azt emeli ki, mi az ifjúság szivére 's e r -
kölcsi ébresztésére közelről hat, 's a' szerzőnek 
más asceticus munkáibői dicséretesen ismert épü-
letes irmodora tökéletesen képes előmozdítani az 
élőbeszédben kimondott czélt, t. i. hogy az if jú-
ság kedélye nemcsak az isteninek tisztelésében, 
hanem lélek- és igazságbani követésében is erő-
södjék. E' végre bibliai nyelvet tartott meg a' sz., 
ámbár kitéréseiben saját, zilált körbeszédek miatt 
ifjúságnak sokszor nehezen érthető nyelven be-
szél (Th. L . - t t . ) 

V&iíl- é s b e l f ö l d i t u d ó s í t á s o k * 
Dissid.katli . egyházak lajstroma. 

A' már megalakult vagy alakuló dis.-k. egyházak 
abc-rendben következők : l)Alzey. 2) Annaberg. 
3)Auras. 4) Bacharach. 5) Berlin. 6) Barmen. 7) 
Baumgarth. 8) Bergen. 9) Bingen. 10) Braun-
schweig. 11) Bremen. 12) Boroszló. 13) Brom-
berg 14) Brieg. 15) Bunzlau. 16) Caub. 17) 
Chemnitz. 18) Chodziesen. 19) Cöln. 20) Cre-
feld. 21) Crossen. 22) Dahlen. 23) Danzig. 24) 
Darmstadt. 25) Dingelstadt. 26) Döbeln. 27) 
Dortmund. 28) Drezda. 29) Elbersfeld. 30) E r -
furt. 31) Frankenberg. 32) Frankfurt M. m.. 33) 
Frankfurt O.m.. 34) Freiburg. 35)Freistadt. 36 ) 
Friedberg. 37) Fulda. 38) Glauchau. 39) Glausche. 
40) Glogau. 41) Görlitz. 42) Graudenz. 43) 
Goldberg. 44) Graffenberg. 45) Grünberg. 46) 
Guttentag. 47)Herchenberg. 48)Halberstadt. 49) 
Halle? 50) Hamburg? 51) Hamm. 52) Hanau. 
53) Hildesheim. 54) Hohenstein. 55)Hoerter. 56) 
Idstein. 57) Iserlohn. 58) Köbén Sziléziában. 59 ) 
Kolberg ? 60) Kreuznach. 61) Láhn. 62) Lands-
hut. 63) Langenberg. 64) Lauban. 65) Lipcse. 
66) Leobschütz. 67) Lichtenstein. 68) Libenthal. 
69) Liegnitz. 70) Löwenberg. 71) London. 72) 
Lüben. 73) Lublinitz (Sodow). 74) Magdeburg. 



75) Mannheim. 76) Marienberg. 77) Marienburg. 
78) Marienwerder. 79) Marklissa. 80) Meve. 81) 
Nakel. 82) Nauen. 83) Neumarkt Sziléziában. 84) 
Neusalz. 85) Neusladt Hardt m. 86) Nürnberg. 
87) Neisse. 88) Offenbach. 89 ) Offenburg. 90 ) 
Oppeln. 91) Oschatz. 92) Parchim. 93) Penig. 
94) Pless. 95) Potsdam. 96) Reichenbach. 97) 
Rawitz. 98) Saarbrücken. 99) Saarlouis. 100) 
Salzwedel. 101) Sangerhausen. 102) Schlawen-
tzilz. 103) Schneidemühl. 104) Schoppau. 105) 
Schrim. 106) Sebweidnitz. 107) Schwersentz. 
108) Stargard. 109) Spandau. 110) Stolpen. 111) 
Stultgardt. U2)Sleitin. 113)Steinau. 114) Tar-
nowitz. 115) Thorn. 110) Trebnitz. 117) Trier. 
118) Ulm. 119) I nna. 120) Walderburg. 121) 
Wiesbaden. U2~) Wismar. 123) Witten Ruhr in. 
124) YVohlau. 125) VVörsládt. 126) Worms. 126) 
Wurzen. (Kath. Kirchenref.). 

A1 kaiserswerthi diako-
nissa intézet 8 ik (1841-ki) évi tudósítása is az 
intézet örvendetes nevekedését tanúsítja. Az 
anyaház 's diakonissaképzö hely most 89 ápoló-
nőt számlál, kik közöl 55 beavatott 's 34 ápolást 
tanul; 60 az anyaházon kivül működik 's közölök 
36 kórházak- és szegények-intézeteiben. A' 8 
kórházhoz, mellyekben eddig ezen intézetbeli 
hölgyek ápoltak, 4 új járult. Felszólítások diako-
nissa-küldés iránt olly gyakoriak, hogy azoknak 
eleget nem is lehet lenni. A' kórház 1844-ben 
421 ápolt, 129-czel többet, mint egy évvel az -
előtt. Közölök csak 19 halt meg, 94 pedig 1845-
ki jan. l-jén ápolás alatlmaradt. A' tanítónők in-
tézete a' nevezett évben 45 's igy eddig 182 ta-
nítónőt képezett ki. (A. K. Z.) 

Prot . atyafiak. Nyilvános lapok jelen-
ték már, hogy a' prot. atyafiak nyilvános gyűlé-
sei Poroszország több helyein, péld. Berlin-, Kö 
nigsbergben 's másutt, felsőbb parancsok követ-
keztében rendőrség által eltiltattak, illetölegmeg-
szüntetlek. Nem rég a' föconsistoriumok is tu-
datták az egész ev. papsággal, hogy a' belügyi 
ministernek legfensöbb cabineti parancs alapján 
kelt rendeleténél fogva, az ugy nevezeit prot. 
atyafiak- vagy világosság barátainak gyűlései 
egészen megtiltattak, mihelyt azok a' részvevők 
száma- vagy rangkűlönsége- vagy a' gyűlések 
helyénél fogva népgyűlési jellemet vesznek föl 
(A. K. Z.). H 

IflozKalom Francziaor§zágban. 
A' ,Semeur' terjedelmesen értekezik azon visz-
hangokról, mikre a' dissid.-kath. egyház elvei 
Francziaországban találnak, egyeszersmind a'saj-
tónak ultramontanismus elleni harczára utal. De 
a' mozgalom Franciaországban külsőleg is kezd 
mutatkozni, miről a' nevezeti lapban ezeket ol-
vassuk: ,Az ország különféle vidékeiről vett tu-
dósításaink megfelelnek várakozásunknak 's nyil-
ván mutatják, mennyire hajlandó a'nép elfogadni 
az evangyéliom vallását, ha ez nyujtalik neki. 

Meg vagyunk győződve, hogy nálunk is nagy 
megrendülés van készülőben, 's előre látni, hogy 
annak, a1 munkásságba tett eszközök szerint, két-
féle jelleme leend. A' port. proselytismus már is 
népesiti a' ref. templomokat; az ökénytes antiro-
manismus, melly mozgalmát nem kiilröl kapja, ha-
nem önmagában leli, valószínűleg, mint Német-
országban, különös alakot és saját egyházakat 
nyerend. Okunk van hinni, hogy a' két irányú 
új mozgalomhoz tiszteletreméltó papok is csatla-
kozandnak, kiknek Trivier, dijoni pap, épen most 
bátor példát adott, püspökének hivatalról lemon-
dását nyújtván be.4 

N c i t á n y a n g o l e g y h á z i t á r s u l a t . 
I. A' „bibliát fordíttató társulat" ötödik évi tudó-
sítása szerint az merikai bibliatársul. 516 f. st. 
küldött neki a' már megkezdett sanskrit fordítás 
elősegítésére, 's további segélyt igért. 1844-ki 
aug.-ban a'bengal ótestamentom elkészült (az 
új test. már azelőtt); hindu nyelven az egész 
biblia újra kiadatolt; egy perzsa és egy arab sajtó 
alatt van. Fordításokra 1600 f. st. szavaztatott. 
— A^Baptist Missio. Society" 53-ik évi tudósí-
tása szerint a' társulat Indiában 38 térítőt 's 71 
benszülött papot és tanítót tart. A' megtérítettek 
száma 1404, közölök 95. 1844-ből. A' 78 napi 
és élelmező iskolában (utóbbiakban a' gyerme-
kek laknak, esznek 'st ) 3115 tanuló oktattatott. 
1844-ben a' társulat 150,000 röpiratot osztott 
ki. Afrikában állomásai vannak Fernando Po-n 
's a' szárazon, 7 benszülött tanítóval (Jamakiából) 
's 700 tanitványnyal. 1844-ben 20 személy ke-
reszteltetett meg 's a'sz. irás részei anyanyelvre 
fordíttattak. Amerikában, Jamaikán kivül (34,000 
taggal 's 5000 napi tanitványnyal) legfontosb 
állomások: Honduras, Kanada, Trinidad, Hayti 
16 téritővel, 35 benszülött tanítóval 's3027 egy-
háztaggal. Francziaországban a1 társulatnak van 
3 állomása 2 pappal, kiknek egyike azújtest bre-
ton nyelvre fordítja. Bretagneban 3 millió lakos 
közt csak 4 ev. pop lakik! De száznál több 
breton meg van már nyerve a'térítés ügyének, 's 
földieiknek prédikálják oz evangyéliomot. — A' 
„Town Miss. and Scripture Readers Soi". évi tu-
dósítása szerint különféle városokban 52 egylet 
alakult és 120 térilö (kikhez 1844-en 23 járult) 
használtatott. Utóbbi 5 év alatt csak Manchester-
's Leedsben 2171 személy térittetett Istenhez, 
vasárnapi iskolákban 2770 gyermek oklattatott, 
2146 istentisztelet látogatására biratolt, 80 hitet-
len 's 280 iszákos megjobbittatott. — A' „Bri-
tish and foreign School Soc." (britt's külföldi is-
kolatársulat) 40-ik évi tudósítása szerint a' pél-
dány-iskolákban 700 fiú 's 3 — 400 leány na-
ponkénti oktatásban részesült, az osztályokat 217 
ifjú és 154 szűz látogatá 's közölök 264 iskola-
szakra van rendeltetve. 1844-en a' társulat 204 

i iskolát építtetett 's különösen 153at ollyan he-
lyeken, hol britt iskola valószínűleg még soha 

4* 



nem volt. Ezen iskolákban 30,000 gyermek ta-
nult 's a' nevelés évenként 15—20,000 f. st. kí-
vánt volna. — A' „Wesleyan Miss. Soc." jöve-
delme 105,687 f. st. Állomásai a' világ minden 
részében vannak (Németország-, Schweitzban is), 
különösen pedig nyugoti 's déli Afrika- (Sierra 
Leone-, Gambia-, 'st .) , Polynesia-, déli Ázsia-, 
keleti 's nyugoti India-, Kanada-, Ujfoundland-
ban 'st. Valamennyi középponti állomás száma 288, 
ezekhez tartozik 1865 kápolna 's más imahely, 
382 téritö (ide tudva a' segédeket és számfelet-
tieket), azonkül 1608 más fizetett ügyvivő, ka-
techista vagy napi iskolatanító, fizetetlen ügy vivő, 
péld. vasárnapi iskolatanító 'st. 5104, öszvesen 
tehát 7094 működő egyén. Ezek 102,750 valódi 
's 4956 még próba alatt álló egyháztagot 's 
65,431 iskolást számítanak maguk közt. A' tár-
sulatnak 7 nyomdája van 's a' sz. írás ujabb for-
dításaiból ismét több kiadást készített. — A' 
,,Christian Instruction Soc." elnöke borzasztó ké-
pét adta a' fővárosi pauperismusnak. Londonban 
naponként 70—80,000 ember kel föl eszköz 
nélkül, magának étket készíthetni; a' nyomor e' 
mélységét ki még senki nem puhatolá, az ellen 
semmi parliamenti végzés, semmi választmány, 
semmi fizetett ügyvivöség nem segít, hanem csak 
rendszeres látogatása a' segényeknek; de az or-
szág valamennyi ker. családjának, nők-, leányok-, 
's fiaknak segíteniek kell. A'társulattal 106 egy-
let áll összeköttetésben s 2221 ügyvivő 53,156 
családot látogatott meg, a' sz. Írásból 470 pél-
dányt és sok röpiratot osztott szét, 1964 gyermek 
iskolába adatott, 245 beteg gyámolittatott. Fer-
guson az oxfordi grófságban egy hónap alatt 19 
helyen 34szer prédikált 's 45 kunyhót látogatott 
meg. De végtelenül sokat kell még tenni 's a' 
jónak minden barátai felszólittattak, hogy önkény-
tes látogatókként tagjaivá legyenek a' társulat-
nak. — A' „Church Missionary Soc." 98 állo-
mással bír különféle világrészekben 's évi jöve-
delme 105,249 f. st. (925 f. több, mint 1843ban) 
's kölcsége 92,000 ftban van megállapítva (1843-
ban csak 87,000 f. volt). E' nagyszerű eszközök 
még sem elegendők eleget tenni a' sokféle köve-
teléseknek, és Stowell sajnálá,hogy Chinába, ám-
bár ott végtelen mező nyílik a' térítésnek 's 
utóbbi évben több gyónt, mint 30 év alatt öszve-
sen, a' társulat csak két téritöt küldött, holott 200 
r. kath. pap püspökpálczával 'st. üté ott fel ta-
nyáját. Kötelessége tehát az angol egyháznak, 
hitét nemcsak védeni, hanem terjeszteni is (B. A. 
K. Z.). 

p r ó s s ^ o l t . Zirndorfer, a' ,Frkf. Blát-
ter4 szerkesztője Coblenzben sétáltakor a'jezuita-
utczában rútul megveretett. E' kiáltás volt hall-
ható: ,Dat is der Hongé, schlagt ihn todt! Auf 
ihr Bürger, dat deutsch-kathol. Bist ist hier! 
(B. A.K.Z.).— Hire jár, hogy Ronge- és Czerski-
nek meg van tiltva lakhelyeiken kivül 

prédikálni és gyűléseket tartani. (B. A. K. Z.).— 
A'schneyi ev.egyház templomépítésre 800,aschaf-
fenburgi 500, grosssteinhauseni 1000 ftot kapott 
a' bajor királytól. (B. A. K. Z.). — A' mostani 
pápa szám szerint 258-ik. (Kath. K. Z.).— Beris, 
nankingi r. kath. püspök tudósítása szerint Kiang-
Sou tartomány népességének tizede r. kath. hitv., 
Nankingban 1,200,000 lakos közt 80,000-nél 
több róm. kath. van, az európaiak által leginkább 
látogatott 3 tartományban pedig egy milliónál több 
találtatik. (Kath. K. Z.). — A' poseni nhgségben 
olly nagy hiány van r. kath. papokban, hogy m. é. 
jun. végén 104 egyház volt pap nélkül. (A.K.Z). 
— Alexander jeruzsálemi püspök harmadik évi 
tudósításából látjuk, hogy oda jötte óta 37 sze-
mélyt megkeresztelt, 26. confirmált, 9 diaconust 
és 5 papot felavatott; utóbbiak közt 4 megtért 
zsidó van. (A. K. Z.). — A' dessaui hg megpa-
rancsolá, hogy a'reformatio ünnepe ezentúl az 
egész országban oct. 31-kére következő vasár-
nap egyházilag ünnepeltessék meg 's ez előtte 
való vasárnap szószékről hirdettessék ki. (A. K. 
Z.). — A' berlini tiszti kar a' városi iskolai tanács 
által a' vallászavarok fontosságáról emlékiratot 
dolgoztatott ki, azt a' királynak benyújtandó. E ' 
terjedelmes, erélyes petitióban nyíltan kéretik: ,ö 
felsége ne álljon a' pietisták részére', továbbá: ,ő 
fels. oda utasítsa a' legfőbb statushatóságokat, hogy 
a' kormányzati rendszabályokat ne hozzák ezen-
túl azon párt értelmében 's kedvezésére, melly 
csak ingerültséget terjeszt. (A. K. Z.). — A' ba-
jor prot. föconsistorium intő rendeletet bocsátott 
a' papokhoz, hogy az úgynevezett prot. atyafiak 
'st. kárhoztatásától az egyházmegyei vagy más 
hivatalos gyűlésekben, papi tanakodásokban 'st. 
őrizkedjenek. (A. K. Z.). 

"WálasaB tiszt. Hajnal Ábel úr Prot. Egyh. 
és Isk. Lap m. é. 36. számában foglalt kérelmére. 

Hogy olly későn felelek Tisztelendöséged fel-
szólítására, annak oka részint többszöri betegsé-
gem, részint azon körülmény, hogy illyen város-
han, millyen Temesvár, nem lehet akármikor 
teljes számú presbyteri gyűlést tartani, kivált mi-
kor az egyik fögondnok,— kinek jelenlétét Tiszt.-
ged mindenekelőtt kívánja, és kinek aláírása nél-
kül a' presbyteri határozatnak semmi érvényes-
sége vagy hitele nem volna tisztelendő úr előtt 
— már jó idő óta csak vendég Temesváron, kit 
saját családja alig láthat egy pár órára. De az ily— 
lyen kitorturázott presb. határozat nem is szük-
séges ; a' ki szavamnak nem hisz, ha lelkemis-
méretére mondom, hogy a' temesvári unió még 
eddig erős lábon áll, higyjen nekem a' cselekede-
tekért, mellyeket az unió és egyetértés fentartá-
sáért cselekedtem. 

Átmegyek a' mi egyesülésünk feltételeire, mely-
máshol'lyekezek:ha képes leend az ekkl. két papot, vagy 



egy papot és egy káplánt tartani, legyen az egyik 
ág., a' másik helv. vallású, addig pedig a' pap ev. 
és a' tanító református; katolikus ünnepek — 
Krisztus megjelenésének napját kivévén — ne 
tartassanak; az evangélikusoknál bevett perico-
pák olvastassanak fel az oltár előtt, predikátzió-
nak pedig, a1 reformátusok szokásuk szerint, sza-
bad leczke választassék; a' német istentiszteletnél 
az ev.pesti, a'magyar istentiszteletnél a'ref. ma-
gyar énekeskönyvből énekeltessék (ugyanazt 
hoztam be a' temetéseknél is); az Úr sz. aszta-
lához együtt és egymás mellett járuljon evang. és 
reform, — amaz térdelve vegyen ostyát, ez mel-
lette állva kenyeret. 

Még néhány szót a' nekem tett szemrehányá-
sokra ! A' kik a' papi szószéknek az oltártóli kü-
lön építtetését kívánták, valának épen olly buzgó 
barátai az uniónak, mint a' kik annak az oltár 
felibe való helyheztetését sürgették , és ha ezen 
utolsók kereken kimondták volna, hogy ez az 
unió jele és lényege, ha ottár felett van a'szószék, 
akkor tán engedett volna a' másik fél(mert attól nem 
függ sem az egyesülés sem az elkülönözés, és tiszta 
evang. ekklézsiákban építették a' szószéket oltár 
felibe, mikor még szó sem voltazuniorul): hanem, 
tudom, hogy későbben megbánták volna, mivel 
nyilvános, ha egy 14 ölnyi hosszú templomnak 
egyik végén a'szószék, a'másikon pedig a' több-
nyire nyitva álló föajtó, mellette bolthajtások és 
üregek, és felette a' chorus vagyon, hogy akkor 
megakad ott a' hang és vissza nem jöhet a1 hallgató-
nak fülébe. A' híres Ilausknecht ezen körülmény 
alkalmatlanságát és czéliránytalanságát ismervén, 
sokszor megkért minket,hogy, ha lehet, a'szószék-
nek illyen helyheztetését meggátoljuk. Tehát ne 
tessék hinni, tisztelendő úr, hogy a' nagy kereszt 
miatt tétetett oldalra a' szószék, hiszen még róm. 
katol. templomban sincs olly roppant nagy kereszt, 
melly a' prédikáló székig felérne vagy útjában 
állana. A' mi pedig a' gyertyának az istentiszte-
let kezdetekori felgyujtatását illeti, ez ugy történt: 
valaki áldozott az ünnepekre két szép gyertyá-
val; az egyházfi azokat bemutatván, mondá ( 's 
jól jegyezzük meg, ö református vala): ,,be szép 
és illő volna ezeket mindjárt felgyújtani, képzel-
hetem, millyen kedves és vigasztaló lenne ez az 
áldozónak; ha megengedné tisztelendő ú r , én 
felgyújtanám." — Erre én felelék : „nem bánom, 
tegye meg 1" De bizony megbántam, és többé a' 
világért sem hagytam volna felgyújtani; igaz, 
nem az egész gyülekezet, nem is sokan, ha-
nem csak egyetlenegy ütközött meg benne, és 
én egynek sem akarok botránykozást okozni, 
kivált mikor az érdemes és értelmes egyén, 
kit, mint egyesülésünk legerősb bajnoki egyi-
két , tisztelnem kell. De szabadjon kérdeznem: 
ha ugy annyira iszonyodnak a' reformátusok égő 
gyertya és egy kereszttől, melly egyszerű és ék-
telen templomunkat más közönséges gyülhelytöl, 

vagy zsidó és török imaháztól megkülönbözteti, 
miért oktatják gyermekeiket a' róm. kat. vallás-
ban és jártatják azokat róm. kat. templomba, hol 
sok gyertya ég és sok kereszt van felállítva? 

Ha alkalmatlan nem lennék, bátorkodnám 
tiszt. Hajnal urat egész tisztelettel felkérni, mél-
tóztatnék azt kieszközleni, hogy valamint több 
ekklézsiáknak papjai és tanítói a' tractusi fundusból 
fizettetnek, ugyanazon forrásból Temesváron is 
alapíttassék egy felsőbb tanítói hivatal, mellyre 
ugyan csak a' ref. tractus, a' temesvári gyüleke-
zetnek tudtával és megegyezésével (mert ez is 
jánulna hozzá valamivel) alkalmatos egyént vá-
lasztana; mert sem felsőbb polgári, sem reál, sem 
gymnasialis osztály nem létezvén nálunk, igen 
sok evang. és reform, gyermek kénytelen r. kath. 
normális és gymnasialis iskolába járni. Ha azon 
tanító egyszersmind káplán lehetne és engem hi-
vatalomban segítene, szívesen vállalnám magamra 
terhének egy részét, 's igy megszűnnék talán 
végképen némelly uraknak azon aggodalmuk, 
mintha a' reformátusok az evangélikusoktól e l-
nyomattatnának. — Béke velünk és köztünk. 

K a r n e r V i l m o s . 
Halálozás . — Böszörményi Varga Sá-

muel, kun szentmiklósi ref. lelkész úr, a' duna-
melléki helv. hitv. egyházkerület 's a' solti ref. 
egyházmegye táblabírája, szélütés miatt szenve-
dett hosszú és fájdalmas betegség következtében, 
életének 61-ik évében folyó hó 16-kán elhunyt. 
Földi maradványai 19-én tétettek örök nyuga-
lomra — alkalmi derék szónoklatot tartván a' bol-
dogult fölött t. Barczay Sámuel dömsödi lelkész 
úr az egyházban, — a' sírnál alulirt. Hitvese — 
hü férjet, öt élő gyermekei gyengédeden sze-
rető atyát, hívei 33 évig volt tisztelve szeretett 
jó lelkipásztorukat veszték benne. Nyugodjanak 
békével porai! V e r e s m a r t h y J ó z s e f . 

— N.tiszt. Ángyán János veszprémi ref. pap 
egyházmegyei szelíd tollú főjegyző, — sok éve-
ken át e.kerületi könyvbiráló fáradhatatlan mun-
kás élete 80-ában f.é. januar 6-án hosszas erŐt-
lenkedései következtében öröklétre szenderült,— 
mint ritka talentomokkal ékesült férfiúnak, részre-
hajlatlan bírónak, jó édes atyának, csendes fér j -
nek, hü lelkipásztornak, nagy tudósnak becses, 
hasznos élete bővebb rajza rövid időn követke-
zendő; — ezer áldás fedett sírhalmán béke lebeg-
jen! Id. V.-Sz. S. 

f * á p a > Az itteni collegiumban — ha igaz — 
m. évi december 8-kán azon határozat léptetett 
életbe, miszerint azon ifjak, kik a' tanítási díjjal 
adósak maradtak, mindaddig iskolába ne járhas-
sanak, míg adósságaikat le nem fizetik. Követke-
zése lön, hogy 40—50 tanuló közöl alig jelent 
meg 10 — 15 a'tanítási órákon, minthogy a'többi 
mind adós volt, sőt ugyanezen okból egy hétig 
iskolai órák sem tartattak. Tudósító azt jegyzi 
meg, hogy „ez soká igy nem maradhat" 



Kedvezőbb hir az , miszerint az itteni tanuló 
ifjúság „Jótékony Egylet"-et alapított, mellynek 
czélja : a' tanulóktól szabadadakozás utján bejött 
öszvegböl, betegtársaik ápolása 's gyógyitttaása. 
Az egylet orvosa jelenleg Pscherhoffer D. izra-
elita, ki a' beteg ifjak körül részvéttel 's ügyes-
séggel fáradozik, melly tette annyival inkább é r -
demel méltánylást, minthogy az ifjak fáradozásai-
ért csekély jutalmat nyújthatván, legfőbb jutalma 
a' nemes öntudat. 

Nápoly. Dec. 16-kán e' város de Girolo-
mini nevü templom sekrestyéjében egy r. kath. 
pap más paptársán, borotvával vágván el nyakát, 
gyilkosságot követett el. A' templom ez időtől 
zárva van 's a' szentség eltávolítva, az épület 
pedig engesztelő áldozatra várakozik. (Pesther Z.) 

kéjedéimt tett. Cs. k. föherczeg Is t-
ván ö fensége ismét új bizonyságát adá népneve-
lésünk ügye iránti magas figyelmének, — midőn 
kecskeméti oktató Bátky Károly elemi iskolák 
számára készített olvasó könyvét ö cs. k. Fen-
ségének Prágába megküldvén, a' magas kegyü 
pártoló a* hódoló irót legkegyelmesebb figyelmé-
ről 's méltánylásáról, hozzá intézett levélben é r -
tesíttetni méltóztatott. 

^ 5 g y e f l m e z t e í é s . írók, kik az általam 
szerkesztett Egyh. Beszédek 2-ik kötetébe dol-
gozatokat küldöttek, *s mindeddig tőlem e' gyűj-
teményből példányt nem nyertek, nyomtatásban 
megjelent mindegyik szónoklatukért járandó egy-
egy példánynak tőlem elvitetése iránti intézke-
désre figyelmeztetnek. Erdélyben lakók pedig e' 
végett tiszt. tud. Salamon József közoktató úrhoz 
tisztelettel utasíttatnak. T ö r ö k . 

j f l i í ^ j a r á z a t . A' hétköznapi, reggeli 's 
esti templomi könyörgések készítésére felszólító 
leveleket, néhány híján, immár illető egyénekhez 
juttatván: több helyünnen, válaszul, a' felajánl-
kozás mellett, azon kérdést vettem: Mit értek a' 
kezdő fohászon 's berekesztő rövid imán ? 's mit 
értek e' szavakban: „Minél előbb lehetséges ke-
zemhez juttatni szíveskedjenek? 

Szabadjon eme kérdésekre, — hogy több-több 
levél-írástól magamat megkíméljem, egyszers-
mind pedig a' postadijt is, — e' Lapok utján vá-
laszolnom. Első kérdést illetőleg: A' helv. hit-
vallásuaknál szinte ország-szerte szokásban van, 
hogy hétköznapi istentisztelet alkalmával, szó-
székbe lépvén a' lelkész, elsőben is rövid fohászt 
mond, miután a' rendes, terjedelmesb ima követ-
kezik. Ezen fohászt lehetne nevezni nyitánynak, 
kezdő vagy nyil-imának , — a' németek An-
fangs-Collecte-nak hívják. — A' rendes, terje-
delmesb könyörgés 's uri imádság után, a' pap az 
istentiszteletet szinte rövid fohászszal zárja be, 
mellyet én berekesztő imának neveztem levelem-
ben, 's mellyet zár-imának lehetne mondani, — 

németül Schlusz-Colleete. A' német nevezet, re-
mélem, legjobban megérteti kérdőkkel, mit akar-
tam kifejezni. 

A' második kérdést illetőleg: A" minél előbb 
lehetséges, szerintem elég világos: de ha kérdők 
épen határidőt kívánnak kitüzetni,—mivel minden 
általam kijelöltekhez mindezideig nem küldhelék 
fölszólító levelet, sőt a' munkára nem ajánlkozott 
egyének helyett is másokat és csak e* napokban le-
het 's kell a' tartaték-seregböl fölkérnem: a' be-
küldés határidejéül folyó évi pesti medardi vásárt 
óhajtanám megtartatni. Eddig azok is, kik mártdol-
goztak, sőt dolgozataikat már be is küldték, nyer-
nek időt az általok netalán szükségesnek itélt ja-
vitás- és ráspolyozásra. T ö r ö k . 

ILevelCíKés. S c h n e l l K á r o l y , péteri ev. 
lelkész úrtól levelet vetünk, mellyben panaszosan emiéti föl, 
hogy közleményét a ' mull évi Prot. Lap 32-dik számában, 
bizonyos temetési ügyben, e l f e r d í t e t t ü k , b e l ő l e s o k a t 
k i h a g y t u n k , h o z z á t o l d o t t u n k , söt kikel a1 K. be-
tűvel jegyzett á l s z e r k e s z t ö ellen i s ' s lb . 's mindezeknél 
fogva kijelenti új évi kivánatát: ,,bár a' szerkesztőség a' be-
küldött czikkekkel kimeletesben 's lovagiasban bánnék"! 

Szabadjon e' terheli vádakra neháuy axiómával felel-
nünk. Vannak események, miket nemcsak egy ember tud: ily-
lyen a1 péteri temetkezés Vannak események, mikról szer-
kesztőt 's általa a"1 közönséget többen is értesítm kívánják; 
illyen a' péteri temetkezés. Szerkesztő ugyanazon esemeny-
ről irott czikkek közöl szabadon választhat: igy a' péteri 
eseményt illetőleg, nem volt kénytelen épen Schn- II urét vá-
lasztani. Végül, az értekezések alá nemcsak szerkesztő, ha-
nem a1 közlő is a' nélkül, hogy álszerkesztővé válnék, tehet 
jegyzetet, mellyet magáétól azzal különböztet meg szerkeszlő, 
hogy ez alá maga nevét igtatja, amahoz pedig iró neve első 
betűit, vagy K—t = közlő tesz. 

Most már készen van a1 felelet. Schnell úr czikkét sem 
elferdítettük, sem csonkítottunk, sem toldottuk, hanem épen nem 
adtuk, inkább ez általa is megirott eseményről mas egyén 
tudósítását közlöttük. És ezzel az öt netalán vádló- vagy 
kárhozlatókaf. lerázhatja magáról 's utasíthatja K — ra, a' ki 
nem Schnell ú r ; és zsebbe dughatja szükségtelen új évi ki-
vánatát, mert szerkesztő megtartá igéretét, mellyet a' mult 
évi Lap 1 - ső számában tett. T ö r ö k . 

Tiszamelléki urat biztosítom, hogy .,S P. e?y pár szó" 
czimü értekezését kiadom, h a : 1 -ö r Tisztábban 's olvashatób-
ban leirat j i . 2 -or Saját érdekében a' parallelát S. P. és D. 
között kihagyja, hanem 3 - o r egyedül a" tárgynál marad 's 
azt ugy, a 'mint tevé, pusztán történetileg adja » lő. A' paral-
lelát bizza a"1 gondolkodó olvasóra. Kérem egyebiránt, vigye 
a'dolgot in medias res, minden előszó nélkül "s ha végigment, 
tegye le tollát. — Vályi P. úr válssát Mézfalvi urnák a1 pa-
taki elleoőrválasztás felett irt czikk^re vettem, de miután már 
e1 tárgyról elég volt mondva, befejezettnek tekiutheljiik azf, 
pro hic et nunc legajabb. Magi Vályi úr is e1 véleményben 
van ""s ö hallgatással felel vala u. m. Mézf, úr czikker1 , ha egy 
fontos körülmény nem kényszerítene volna. A' körülmény 
az , hogy noha a1 kerületi gyűlés elhatározá, miszerint: ,,« z 
e l l e n ő r s e p t . k e z d ő n a p j a i n a l g o n d n o k i e l -
n ö k l e t a l a t t v á 1 a s z t a s sé k ' "s e' határozatot a* 
győz'os fél hozta: még is még dec. elején sem történt meg a' 
választas 5s igy jobb lett volna semmit nem hatarozni, mint a' 
határozatot meg nem tartani ns a t . 

S z é k á c s . 



PROTESTÁNS 

EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 
5 . s z á m . Ötölik évi folyamat. F e b r . 1 . 1 8 4 6 . 

Noch ist alléin die r e p r a e s e n t a t i v e , Presbyterial-Synodal-Verfassung übrig, nach welcher die kirchliche Gé-
ni ^inscliaft znnüehst sich selbst durcb selbst gewáhlte Reprásentaiiten regirt , und es wird sowohl aus directen 
als indireclen Grundén einleuchten, dasz dieso d-ts natürliche Product des protes'antischen Princips der kirchli-
chen Freiheif, und Gleichheit isf, und dasz es folglich die sein wird, bei welcher die protes'antisehe Kirohe am 
erfireilichsten gedeihen katin. C I a u s e 11 

TARTALOM: Egyházi coordinatio. III. — Evang le'készek 
egyházmegyei és országos tanakodásaik S c h n e l l e r . 
— Utószó ehhez. S z é k á c s . — K ö n y v i s m e r -
t e t é s . — K ü l f ö l d . — Levelezés. 

Egyházi coordinatio. 
III. 

Az egyházi szerkezet okleveles történetének 
és tervének közlése után, mint fenebb ígérők, 
némelly észrevételeket vagyunk teendők. De itt 
ismét lehetetlen mellőznünk névszerint azon ész 
revételeket, mellyekkel az 1824-íki küldöttség 
beadott tervét kisérte volt; 's ezt annál kevesebbé 
nem, minthogy ezekben a* küldött urak maguk 
igazolására, és az illetők felvilágosítására, hiven 
és alaposan fejtegetik azon indokokat, mellyek 
ösztönözték, azon elveket, mellyek tervök kidol-
gozásában vezérlették őket. Csak ezen észrevé-
telek által lesz a' terv igazán megfoghatóvá. 
A' tervet kisérö munkálat, sajátképen a' küldött-
ségnek tudósítása, a' következő: 

Az 1824-ik évben tartatott egyetemes gyűlés 
jegyzökönyve 17-dik pontjának következtében, 
az egyházi ügyek jobb elintézésének kidolgozása 
végett kiküldött választmány alázatosan jelenti: 
hogy a' reá bizott ügynek körét, az evangelicus 
egyház alkotmányának természetét 's a' jelen 
dolgok állását mélyebben vizsgálván, munkálatá-
nak alapjaul 's elözményeül következő elveket 
tarta szem előtt: 

1-ször Hogy azok, mellyek szerkezetünkben 
lényegesek, az egyház szellemével és természe-
tével megegyezők 's ennélfogva czélnak meg-
felelők, sértetlenül hagyassanak, annál inkább is, 
minthogy a'magyarhoni protestánsok, három szá-
zados viszontagsági közölt, létezésöket legna-
gyobb részt szerkezetök szellemének köszönhetik. 
— Ezen czélból 

2-or Hogy az evangelicusok belszerkezeté-
nek lényeges részei sértetlenül fentartathassanak, 
— azon akadályok, mellyek e'törekvést gátolják, 
mozdíttassanak el 's azok, mellyek a1 mult idők 

tapasztalata szerint javítandók, javíttassanak ki, 's 
igy azon szükségek, mellyek e' jelen küldöttség 
kinevezésére okul szolgáltak, elégíttessenek ki. 

3-or Hogy az e' czélból kidolgozandó terv 
az egyetemes zsinaton nyilatkozott egyházak 
ohajtatinak és kivánatinak minél jobban megfelel-
jen. — Mellyeket elvül előre bocsátva: 

A' keresztyén egyház, eredete, természete és 
szelleménél fogva, szabad társulat, mellynek czélja 
a* vallás és keresztyén erények gyakorlata, tagjai 
pedig egyenlő jogokkal felruházvák. Mennyiben 
az egyházigazgatás és a' társulat törvényeinek 
kezelése minden tagjai által nem gyakorolható, 
közös, minden tagok szavazata által választott, 
tehát mindenek helyét pótló egyénekre bizaték. 
Az első keresztyén egyház ezen jellemét és szer-
kezetét megháborítá azon körülmény, hogy az 
egyház szolgái urakká lettek, a' laicusok a' tanács-
kozásból kizárattak 's a' clerus a' hierarchiát ke-
rítette kezére. 

A' XVI-dik századi reformatio, mellynek az 
evangyéliomi hitvallás eredetét köszöni, nem egye-
dül az egyház tanai, hanem az egyházigazgatás 
és egyházszerkezet ellen is volt intézve. Innen 
harcz támadóit az egyes hivek jogai és a' clerus 
uralkodó hierarchiája között, mig végre az egyház 
minden tagjainak jogai, az új vallást követő minden 
testületeknél, csakugyan kivívat'ak. Visszaállít-
tatván az első ker. egyh. jelleme 's eltöröltetvén az 
egyházban előbb divatos papuralgás, az új egyház 
közerővel köztanácskozással kormányoztaték. 

Magyarhonban elterjedvén a' megújított egy-
háznak tanai, az egyházszerkezei is a' ref. által 
helyreállítón első ker. egyház elveinek szellemé-
ben alakíttatott, 's az uj egyház ügyei, helybeli, 
esperességi és kerületi gyűlések, mellyekhez leg-
közelebbi években az egyetemes is járult,—rend-
kívüli esetekben pedig zsinat által igazgattattak. 

Jóllehet a' szomszéd Némethonban, tán mivel 
az egyh.jogai hason hilfelekezetü fejedelmek vé-
delme által biztosítvák, vagy pedig az e.kormányzat 
öszpontosításának tekintetéből a' tagok gyűlése 
előkelők presbyteriumává 's lelkészek tanácsszé-
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kévé alakulván, már többé minden egyháztagok 
segé lye és támasza szükségesnek nem tartatik 
a' magyar egyház az első keresztyén egyház fel-
vett jellemét jelenkorig megtartotta, vagy azért, 
mivel különbözvén a' némethoni egyházaktól, a1 

magyarhoni evang. egyház jogai , örökös harcz 
között, az egésznek tanácsa, ereje és segélye ál-
tal voltak megóvhatók; vagy mivel a' magyar 
evangyélmiak a' megyei és országgyűlésekben 
összpontosított polgári alkotmány által vonzatva, 
egyházi ügyeiket is e' polgári alkotmány mintája 
szerint rendezve, önként ölték fel az elv ter-
mészetében rejlő első kereszt, egyház alakját. 

És hogy a' magyarhoni evangelicusok, olly 
számos viszontagságok közepett, lételöket, azon 
isteni erő és élő lelken kívül, melly minden igaz-
ságban, de főkép a' vallásosban rejlik, leginkább 
azon szerkezetöknek köszönhetik, mellynél fogva 
minden tag tanácsadás- és segélyre van felhíva, 
annál bizonyosb, minthogy a'közügy, melly min-
denkit érdekel, közlelkesedést szokott ébreszteni. 

Némethonban azon közönyösségi hajlam, melly 
egyidö óta protestánsok közt mutatkozik, és a* 
vallás iránt csökkenő lelkesülés, mellyet a' refor-
matio emlékezete a* mély álomból felrázott, v a -
lamint más részről a* pietismus és újra támadt 
vallásos felekezetek onnan származtathatók, hogy 
az egyház-ügy megszűnt közös ügy lenni, — mi-
nélfogva mások,kisebb s nagyobb mértékben levén 
vallásosak, vagy közönyössé, vagy pietistává, 
vagy misticussá váltak, melly két bajról honunk-
ban semmit nem tudunk, mivelhogy a' szérencsésb 
magyarhoni protestánsok elődeik egyházi intéz-
ményeit, mellyek jelenleg Némethonban az evang. 
egyházi alkotmányról kiadott iratokban annyi pa-
naszszal vitattatnak, állhatatosan megtartották. 

A' választmány tehát, az egyháznak helybeli, 
esperességi, kerületi és egyet, gyűlésből, rendkí-
vüli esetekben pedig zsinatból álló alkotmányát, 
biztos védpaizsul tovább is megtartandónak véli. 

Hogy azonban ezen intezetek czéljoknak 
megfeleljenek, és a' nagyobb összejövetelekkel 
többnyire együttjáró rendetlenség, mennyire l e -
het, elkerültessék : a' választmány némelly mó-
dosításokat, mellyek által t.i. az egyház lényege és 
szelleme nem változik, hanem inkább tisztasága 
eszközöltetik, bátorkodik ajánlani. — Illyenek: 

1 -ör . Több egyházaknak esperességgé alaku-
lási természete kivánja, hogy az egyházak minden 
tagjai a' közügyek tanácskozásában részt nem v e -
hetvén, — minden egyház követek által kép-
viseltessék, az esperességi küldöttek a' kerületit, 
a* kerületi küldöttek pedig az egyetemes gyűlést 
képezzék; ezeken kivül a' gyűlésbe mindenkinek 
szabad legyen a' bemenet, sőt minthogy a' jó ta-

*) I t t az eredet inek értelme sántikál 's igy nem állok jól 
a1 fordítás hűségéér t . Átalában m e g j e g y z e m , hogy az 
egyetlen eredeti példány, mellyhez juthattam, nagyon 
roszul volt irva. S í . 

lács, akárkitől származzék is, mindig jó marad: 
anácskozási és javasló szavazattal is birjon, — 
iz eldöntő szavazat azonban aC több egyházakat 
s esperességeket képviselő gyűléseken, azoktól, 
:ik azokat nem képviselik, megtagadtassék. — 
Uon joggal és szavazattal, mellyel a' különösen 
iiküldöttek felruházvák, azok is bírjanak, kik hi-
vataluknál fogva, mellyet az egyháztagok bizal-
mából viselnek, képviselői jellemmel ékesítvék; 
Ilyenek az esperességi gyűléseken az egyházak 
elkészei és felügyelői , kerületin az esperességi 
elügyelők és esperesek, az egyetemesen a' k e -
ületi felügyelők és püspökök. 

2-or Ezen választmánynak a'szövetséges a l -
;otmány természetével teljesen ellenkezni látszik 
iz: hogy valamelly szövetséges gyűlés határzatai és 
végzetei, érvényesség végett, előbb a' gyűlés kie-
jészítö részeinek terjesztessenek eleibe, p. o. a* 
területi gyűlés határzatai az esperességeknek, 
ízekéi pedig az egyes egyházaknak. Mert több 
ígyházak épen azért lépnek szövetségre, hogy a' 
íözügy köztanácskozással döntessék e l ; mert 
/agy a' szövetséges gyűlés képviseli kiegészítő 
•észéit 's ekkor a' részeket kötelezi, vagy pedig 
lem, 's ekkor a' gyűlések hatástalanul működnek, 
A' mint t. i. valamelly gyűlésnek határzatai egy 
felsőbb gyűlésnek méltán terjesztethetnek elébe: 
agy ellenben, ama rákmenetü utalás és hivatkozás 
az alsóbb részekre, mint látszik,a' szövetség termé-
szetének, a'jó és helyes rendnek ellenére 's a' köz-
ügyek tárgyalásának halogatására csúsztattak be. 

3 - o r A' választmány azon véleményben van, 
hogy a' gyűlések működése egyedül határozatok 
(statuta) hozatalára 's az egyházi ügyek kiviteli 
módjának megállapítására terjedhet ki, részint 
azért, mivel a' gyűlések ritkán tartathatván, az 
igazgatás és végrehajtás általok nem gyakorolíat-
hatik; részint pedig, mivel a' gyűlési szavazatok 
száma nem levén határozott 's ennélfogva a' birói 
hatalom nem ruházlathalik reájok. Ugyanis az 
igazgatási és végrehajtási szövetséges képviselet 
épen azért szükséges, hogy a' gyűléseknek imént 
említett működését eszközöljék, míg ellenben a' 
birói hatalom csak külön megbízás által ruháztat-
hatik reá. A' gyűlések köréhez tartozik tehát a' 
haza polgári törvényeivel és egyház kánonaival 
megegyező szabályokat alkotni; nem különben új 
rendeleteket hozni be , segedelmeket kérni, ugy 
szinte az egyházi hivatalok betöltése s az igaz-
gatási és birói hatalommal felruházandó tagok ki-
küldetése csak a1 gyűlést illethetik, a' mennyiben 
t i. a* gyűlések képviselői azon részeknek, mely-
lyekböl alakulnak. 

Ezen gyülésekrőli vélemények előmutatására 
a' választmány annál inkább felhivatva érzi ma-
gát, minthogy azok a' gyűlések természetével és 
régi szokásokkal megegyezők, 's általok az intéze-
tek tisztasága, mellyek, mint minden emberi inté-
zetek, elfajulhatnak, megőriztethetni reményltelik 



Hátra van még, hogy a' választmány azon 
hiányok betöltésére, mellyek eddig szerkezetünk-
ben éreztettek, a'birói és igazgatási ügy elintézését 
vegye tekintelbe. 

Hogy a' gyűlések természetével ezen műkö-
dések egyike sem egyez meg, már fent említők. 
Az igazgatási működések ugyanis a'gyéren ösz-
szejött gyűlések által annál kevésbbé gyakorol-
hatók, minthogy a1 gyűléseken nem mindig ugyan 
azon egyének jelennek meg s így az ügyek fo-
nalát sem tudják, de az ügyek fölölt nem is azon 
nézetekkel birnak, — honnan is gyakran tapasz-
taltatott, hogy a' gyűlési határozatok a'szerint 
másíttatlak, a' mint e' vagy ama helyen tartattak. 
A' birói eljárás pedig még kevésbbé tartozik a' 
gyűlések köréhez, leginkább azért , minthogy 
gyűléseken az ülnökök száma határozatlan, minél-
fogva a1 perlekedő részek ügyészeiket és pártfo-
góikat a' gyűlésekbe szokták küldeni 's igy az 
igazságot mintegy kiküzdeni, sőt mi több, gyű-
léseken az igazság kiszolgáltatás gyakori vitákra 
ad alkalmat, mellyekben az ilélö birák a' felektől 
alig különböztethetők meg. 

Ezen nézetek a' választmányt arra bírták, 
hogy az igazgatási és végrehajtási hatóságot az 
illető gyűlések elnökeire ruházzák, kik azonban 
működéseikről jelentést tenni és számot adni tar-
tozzanak; a' birói hatóságot pedig állandó és bi-
zonyos, mindkét rendből kinevezendő egyénekből 
álló gyűlésekre, vagy úgynevezett tanácsszékekre 
(consistorium) bízzák, mellyek leendőihez a' bo-
nyolodott ügyek kérdésein kivül azok tartozand-
nak, mellyek az illető gyűlések által különösen 
oda utaltatnak. A' tanácsszékek alatt azonban 
semmikép sem értetnek azon némethoní intézetek, 
mellyek az evang. egyház szellemével ellenkezni 
látszanak; 's ennélfogva a' tanácsszékek elleni 
legnagyobb ellenvetéseket az által véli megelőz-
ni, hogy a' törvényhozást tovább is a' gyűlések-
nek engedve, a'tanácsszéket kinevezés és minden 
harmadik évbeni megújítás által tervezi élelbe-
léptetendőnek. 

Az ezen értelemben vett tanácsszékeket a' 
választmány annálinkább ajánlhatja, minthogy a1 

tanácsszékek nyomai a' magyarhoni evangéliku-
sok között is, már a' legrégibb korban láthatók; 
minthogy az erdélyi szászoknál, kik eldödeiktöl 
alapított intézeteiket tisztán megörizék, jelenleg 
is fenállanak; minthogy az egyetemes zsinaton 
összegyűlt evangélikusok közohajtata a ' tanács-
székek részére nyilatkozott; minthogy a' kerüle-
teknél gyűlések gyéren tartatván, a' kisebb, ta-
nácsszék czimü összejövetelek mindig használtat-
nak; minthogy ő Felsége a' tiszántúli reform, ke-
rülethez intézett parancsában a' behozott tanács-
székeket kegyelmesen helybenhagyja 's refor-
mált hittársaink mindenütt rendezett tanácsszé-
kekkel birnak; végre minthogy már körünk-
ben is volt eset, hol némelly ügyek, felsőbb 

parancs következtében, tanácsszéken rende l t e t ik 
felvétetni. >7$ 9 

A' tanácsszékek rendezésében a' választmány1 

következő elveket követelt: 
1 -ör Hogy világiak és egyháziak egyenlő4! 

számmal legyenek bennök. ' 
2-or Hogy a' mint a' fokozat és felebbvitel * 

egy tanácsszéktől a' másikhoz fokozatosan megy* 
felfelé: ugy az egyének száma is növekedő arány-* 
ban nagyobbodjék, — minthogy minden felebBÍ^* 
vitel alapjának annak kell lenni, hogy több szem 
többet lát és az ügyet jobban megvizsgálhatja. 

3-or Hogy a' tanácsszéki ülnökök az illéíÖ^ 
gyűlések által és pedig csak három évre válasz- ; 

tassanak, azon okból, hogy a' tanácsszékek á*s 

közbizalmat mindig birják; minthogy pedig az e P 1 

nökök választás alá nem jönek , nem lehet t a r -
tani, hogy az ügyek fonala a' választások által 
megszakadjon. ^vyga lal 

4 -e r A' tanácsszékre a' bemenet mindenkinek11 

szabad, részint azért , hogy a' törvényszékek 
nyilvánosságát több okok ajánlják, és minthogy az 
evangélikusok tetteiknek nyilvánosságától soha'11 

sem tartottak; részint pedig azért , hogy ezen 
jog, az evang. egyház természeténél fogva, s e n -
kitől meg nem tagadható. — Az ítélőszékek el-
rendeléséből különben is önként folyván, hogy itt 
a' tanácsszéki tagokon kivül, senkit, még öáál t^ 
javaslati szavazat sem illethet. — Végre? B ^ 

5-ör Használá a' választmány a' tariécsszékek 
elintézése körül, valamint a' régibb zsinatok t é g - ) 
zéseit, ugy a' legújabb zsinatok határzataít is, . 
segédül vévén még az erdélyi szászok és r e -
formált hiltársak rendezetét. .löt íju .'.íim 

Legnagyobb nehézségre akadt a' választ— 1 
mány az egyetemes tanácsszék elintézésében^ í 
minthogy egyrészről a' kerületek tekintete ki- » 
vánja meg, mint mellyeknek végzései vitetnek t 
az egyetemes tanácsszékhez, hogy az egyetemes « 
tanácsszék a' kerületinél több számú és minderi 
kerületekbőli egyének által képeztessék; más- < 
részről pedig, minthogy lehetlen az egyszer t a r - * 
tatni szokott egyetemes gyűlés idején kivül, min- f? 
den kerületekből nagyobb számmal egyéneket « 
összehíni, holott az ügyek, tapasztalás szerint, gya« k 
korla olly sürgetösek, hogy az egyetemes gyűlés 
határidejéig nem halaszthatók. 

E' helyzetben a1 választmány a1 bécsi tanáé?- '1 
szék mintájára, hol az egyének összejőni sohasem W 
szoktak, hanem egyenként szavaznak, ollyHervet i^ 
készített, melly a' több egyének tanácskozását ® 
sem zárja ki, de minden'tagok összehívásának d 
szükségességét sem parancsoljál, annyira, hogy; ^ 
az illy, több egyének jelenl^tébeni részletes t a -
nácskozások, olly ítélőszékek felett, hol minden 
birák jelen vannak 's gyakorta egy tekintélyének 
mindenik hódol, elsőséggel birnak. 

A'választmány az itt kifejtett elvek szerint 
I indulva dolgozá ki az egyházi alkotmány tervét 



azt egyes •/. vessző alatt egész alázatossággal az 
egyetemes gyűlés eleibe terjeszti, 's egyszersmind 
ínég két jegyzettel toldja meg. 

1-ör A' választmány a* helybeli gyűlések és 
presbyteriumok intézésébe nem ereszkedett, mint-
hogy e' részben az egyes egyházak különös kö-
rülményei 's ennek különfélesége végett, átalánoe 
szabályt hozni nehéz, és igy az egyházi szerke-
zetnek e' része az egyes egyházak körülményei-
nek tekintetbe vételével, magukra a' gyülekeze-
tekre bizathatónak tartaték. 

2 -or A' választmány ugy vélekedik, hogy 
jóllehet ezen tervet előbb a' kerületekkel kell kö-
zölni, az egyetemes gyűlés és tanácsszék rende-
zése mindjárt eszközöltethetik, részint azért, mint-
hogy e' rendezet egyenesen az egyetemes gyűlés 
feladata, részint pedig azért, hogy a'szükség 
további halogatást ne szenvedjen 's példaadás ál-
tal egyszersmind a1 többi gyűlések rendezete is 
nagyobb sikerrel eszközöltethessék. 

'S ezek azok, mellyeket a' kiküldött és munká-
latát benyújtó választmány, tervének elvei és 
indokai gyanánt, megemlíteni szükségesnek vélt. 
— Kiadá Lissovényi László m. k. választmányi 

jegyző. 

£ v a i i ? c 1 i k u « i l e l k é s z e k e g y h á z m e -
g y e i é s o r s z á g o s t a n a k o d á s a i * 

A* protestantismus mindaddig az alanyiság 
(subj.) és a* vélemények fövényalapján ingadozott, 
söt tagjainak teljes lelki és gondolkozási szabad-
ságról engedvén á t , — némileg önmaga ellen is, 
mint egyházi testület ellen, harczolt: ') míg a" sz. 
lélek sugallása és erélyes közbejárása által kebe-
lében olly egyletek nem létesültek, mellyekben az 
egyháziasság üdvös öntudata igen nagy foganat-
tal ébresztetik és tápláltatik. Elmellözvén itt mind-
azon egyes, vagy a' missiót és bibliák lerjeszté-
sát , vagy szegény gyülekezetek gyámolílása és 
más szentséges ügyek mellett híven buzgólkodó 
egyletek elösorolását csupán azon egyletekről 
akarok itt terjedelmesben értekezni, mellyeknek 
majd minden többi egyletek mindannyi buzgón 
átölelt és dajkált gyermekei: a ' papi egyletekről. 

A' papok feladása nem az, hogy a' lelkésziek, 
hanem az, hogy a' lelkiek mellett buzogjanak. 
Hogy ezen magasztos czélt egyesült erővel előbb 
lehessen elérni, mint magányos igyekezetek által, 
•világos. Kölcseynk szerint: „egy csepp víz mit 
sem ér, de milliomként egyesült cseppek megdöb-
bentő erőt fejtenek ki." — A* papi tanakodások 
fogalmát legalkalmasban fejtendjük meg ugy, hogy 
ha mindenek előtt azon papi egyletek nyomai után 

járunk a' történettanban, mellyekben igaz keresz-
tyén, szent lélek uralkodott. 

I. Históriai tájékozás. 
Példás lelkészi tanakodásokra már a1 Jeruzsá-

lemben tartott apostoli összejövetekben (Ap. cs, 
15.21. r .) 's ulóbbi tanácskozásokban is akadunk 
— mindaddig, mig a1 keresztyén papi rend (oko-
zati nyilvánosabban elö nem tűnnek, 's — elsőben 
csak a' görög tartományokban, hol az acháji szö-
vetség még fris emlékezetben volt, de majd az 
egész egyházban is, rendes, a1 köznépet képvisel6 
és egyházi törvényeket szabó zsinatok nem ala-
kultak. Már Cyprián idejében a' püspökök csak 
jóakaratból közlék teendőiket tiszttársaikkal, 
a' zsinatokon nem a* gyülekezetek vagy tiszltár-
saik megbízásából, hanem „sancto spiritu sugge-
rente, etdomínoper visiones mullas et manifestas 
admoner.te" szavaznak 2), és a' papok szellemi 
köteléke csaknem egészen fel levén bontva, egy 
Vercellibeli Eusebius, egy Nestor és Augustinus 
híjában munkálódnak annak szorosb összekapcso-
lásán. — Az alexandriai főiskola, melly a' lV-ik 
század elején — alkalmasint Pantaenustól alapít-
tatott, a' papok müvelésére és közszellemílésére 
csak keveset halolt. Chrysoslomus két beszédé-
ben a' syriai papok elparasztulásáról keservesen 
panaszkodik; — de ez természetes volt, mert az 
„aposlolicae constiluliones" (VIII. c. 32.) értel-
mében sok helyen választattak meg papokká lai-
kusok és autodidaklosok. — Hogy, illyen tenge-
rek és országok, anyagi és szellemi puszták által 
elválasztott lelkészek közt eszmecserék és tana-
kodások nem is lehetlek, természetes. — Továbbá 
az „ódium theologicum," melly Ilume 3 ) szerint 
a' legmérgesebb, a' legdühösebb és legengesz-
lelhellenebb — különösen a'história ezen homály-
lepte vidékein válaszlá el a' lelki tanítókat. Ha vé-
gül a" mindinkább elhatalmasodó hierarchia min-
den szellemi életet, és a1 gondolatot már ötlö rep-
tében ölte el: a' zárdák falai a' ker. lelki szabad-
ság fáját keresztül-kasul ugy meglörpítellékés el-
nyomták, hogy annak csak egyes ágozatai tudtak 
a' dűlőfélben levő egyház hasadékain át rést nyit-
ni maguknak, és napfényben virágozni. — A' re -
formatio elölt fellépett reformátorokat értem. — 
Mint a' zárdai élet tulegyenes ellensége, már 
1384-ben lépett fel Groot Cerhard, ,,a'közös élet 
testvéreinek'4 társaságát alapítván. Ezek mind-
nyájan papok levén, rendesen összejöttek, 's va-
lamint később Fiemont völgyeiben Wald tanítvá-
nyainak „pásztorai" vagy „barbes"ei — lelké-
szi tanakodásokat tartottak. A'cseh testvérek pe-
dig arról már korán gondoskodtak, hogy főpapjaik 

' ) L. a"1 német szellemészeken kívül (Slrauss, Wislicenus, ' ) Ep. V-ta: primordiocpiscopulusnáci s t a t u i , ni! sin® 
tt.) különösen: Vinef, esssisur la manifestation des con- consi io vesiro, privátim senteutia agcre ." K. 
victions religieuses "s a' t 4 1 9 . 1 hol ez az egyediség 5 ) Cyprmii ep. LlV. K. 
egyházáról (de l'église d'individualité) álmodoz. K. 3 ) 1. Kis János emlékezései I. p. 168. K. 



hivatalos látogatásainál jelen legyenek lelkészeik 
valamennyien, még az Akoluthonok is. J) 

A1 reformatio idejében, a' midőn a' lelkészi 
hivatalnak egyszerű méltósága (ró 
SaGY.ahaq) ismét helyreállott, több helyen látunk 
papokat összeállani, hogy a' hitben erősödjenek, 
's magukat szellemileg kimiveljék. — Így Calvin, 
visszahivatván Strassburgból Genfbe, egy rendes 
consistorium felállításáról gondoskodott, 's ez ál-
tal egy kánont dolgoztatott ki, ezen czím alatt: 
„Ordonances ecclesiasliques et mode devivre." 
A' nevezett kánonban Genf minden papjainak erő-
sen meghagyaték, hogy minden pénteken gyüle-
kezzenek össze, 's a' sz. Írásról tanácskozzanak.2) 
Még ennél tökéletesb idomára a1 most alakítandó 
papi conferentiáinknak saját honunkban lelünk. 
Ugyanis Ribini, a1 memornbilia Ecclae A.C. czi-
mü, Pozsonban 1787-ben kijött munkája l.r. 218. 
lapján ezeket mondja : „Anno 1569-no de bono 
ordine in ecclesia observando, promovendoque 
cursu solliciti deliberant minislri 7 montanarum 
civitatum, Cremnitzii congregati... Accomodatum 
videbatur, . . ut ministri verbi divini quotannis, 
consiliorum inter se communicandorum gratia 
conveniant. Itaque consensu unanimi statutum est, 
ut haec ab omnibus et singulis, ea, qua par esset, 
üde ac religione observentur." Ezen, a' papok 
egyesültét czélba vett henoticus igyekezetek az 
úgynevezett pielistáknál különösen szembetűnök, 
— 's e" tekintetben ők példányosak. Miként az ö 
tiszteletre méltó elődük és képviselöjök Spener 
Filep Jakab, ki 1687-ben nyárhó 18-án Lipcsé-
ben a' fiatal tudósok között testvéri szövetséget 
alapított, mellynek czélja volt: v a ' szent irás tu-
dós magyarázatában és jámbor használatában — 
gyakorlás": ugy most is ők mindnyájan egy ér-
telemmel azon vannak, hogy valamint minden hí-
veiket, ugy különösen paptársaikat a' keresztyén 
szeretet lánczaival magukhoz minél közelebb von-
ják, — hogy, magukat előbb szorgosan kiművel-
vén, egyesült erővel és szilárd akarattal mások 
hitét megerősítsék, müvelödtét elősegítsék. Leg-
inkább az ö fáradozásaik következtében alakultak 
ezen század derekán, 's akkor is különösen Né-
methonban, synodalis papi tanakodások, mellyek-
ről jelenleg terjedelmesben értekezendünk. Azon 
egyletek már nálunk is ismeretesek ezen czím alatt: 

II. Egyházmegyei papi conferentiák. 
Mint legközelebbi napokban értesítetém 3), 

már 1836-ban létezett, Zalában papi egylet. Azóta 
Nógrád, Kis- és Nagy-Hont,Zólyom. Pest és több 
bányakerületi — azon kivül Gömör és alsó-vasi 

' ) Rothe, Grundlagen der Chr. Kirckenverfassung S. 1 2 7 . 
K 

J ) I. Gocbel, die Disciplin in der reformirten Kirche bis 
Calvin 1540 , a ' „Kirchl. Vierteljahrsschrift" 1 8 4 5 - k i 
I. füzetében. K. 

s ) t. P —y urnák ezért nyilvános köszönet! K. 

egyházmegyékben alakultak illy egyletek 'se 
tudjuk azt is, hogy a' bányai egyházmegyék már 
kerületi conferentiába is olvadtak össze. 

1. Nehézségek: 
a) Igaza van azon radikális magyar papnak, 

ki a1 lelkészi conferentiák alakultának lehetségét 
csak ott találja, hol a' papok gazdálkodási életre 
már nem is szorulnak, hol életidejükre 's elveikre 
nézve nem igen különböznek, hol minden már ol-
olvasó egyletek által szerzendö előismeretekkel 
bírnak, hol a' literariai mozgás olly hemzsegő, a* 
szaktudományi ipar olly nagy, hogy ez előre k e -
zeli és biztosítja az egyletnek, ha virágzását nem, 
legalább fenmaradását. — Igaza van , ha ezekre 
azt feleli: 

Atqui: Nálunk a' papoknak még eddig csak 
az után kell látniok, hogy családostul becsülete-
sen eléljenek: egy nagytekintetü férfiú is szól 
második indokom mellett 2): nálunk előbb olvasó-
egyletek kellenek, azután haladjunk tovább pru-
denter atque circumspecte: hisz tapasztaljuk, hogy 
az a' néhány, nálunk már divatozó egyházmegyei 
egylet milly hanyagon látogattatik meg 3): 

Ergo: A' papi conferentiák behozatalának ide-
je még jelenleg nincs i t t! 

Igen látszatos, igen alapos észrevételek, va-
lóban; csak hogy ezekre is ellehet mondani a* 
Pascalfélét 4 ) : „Chaque chose est vra! en partié, 
et fausse en partié!" — és a' Bacofélét 5): „non 
est arctandus mundus ad angustias intellectus, sed 
expandendus intellectus ad mundi imaginem reci-
piendam, qualis invenitur." „Schick dich in die 
Welt 's a' t . " 

Egy nagyobbnak, egy hatalmasbnak kell en-
gedelmeskednünk, kinek ugyan nem bocsájtatunk 
sarui feloldására, de ki saját lábainkat akaratunk 
ellen is mindig mozgásban tartja, — 's ez az idő-
nek, az Urnák szelleme! Ez adta kezeinkbe fon-
tos hivatalunkat, hatalmunkat gyülekezeteink 
épültére, nem rontatásárac); ö maga czáfolja meg 
az említett ellenvetéseket, mondván: „Nemcsak 
kenyérrel él az ember," „az egyházi szolgálat-
ban különségek vannak (életidejökre, elveikre 
nézve különböző papok), de egyazon Ur." — Mí 
pedig azt mondjuk: Olvasó egyletek alakítása an -
nál könnyebben fog sikerülni, minél jobban teste-
sül az Urnák lelke hirdetőiben, — és minél na-
gyobb buzgóságot fejtünk ki enmagunk és kikí 
külön: annál jobban közelítjük meg azon czélt,, 
mellyet elérni kísértünk. — Elfogult ész kisszerű 

' ) A' soproni olvasó-egylet, mellynek én is tagja vagyok, 
alkalmasint papi egyletté fog átalakulni. 

K. 
2 ) Kis János emlékezései I. p. 181 . K. 
8 ) Igy ezen Lap egyikében ntolsó számai közöl, nt. Biszkupr 

úr a' nógrádi conferentiában kikel az absensek ellen. K, 
4 ) Pensées. I. 9, 63 . K. 
5 ) Parasc. ad Hist. nat. IV. K. 
6) 2. Korinth. X. 8 , v. K. 



okaival folytonosan harczolni az idö szelleme el-
len, nemcsak Don Quichotcféle szélmalomharcz, 
hanem egyszersmind a' sz. lélek ellen elkövetett, 
engesztelhetetlen bűn. 

b) Továbbá az is igaz, hogy a' pap, éven-
ként 6-or, 8 -o r vagy tán épen mint Pomerániá-
han havonként eltávozván gyülekezetéből, azt 
vagy ennek csorbája, vagy saját elszegényedése 
nélkül nem teheti. 

De erre könnyű a' felelet. Hisz nekünk nem 
kellenek olly gyakori összejövetek. Elegendők 
magos czélunk elérésére a' 2, kántor-szerdán 
tartandó egyleti ülések. — Amugyis azoknak a' 
szerdáknak sok helyen nincs más rendeltetésök, 
mint az, hogy ez alkalommal papok, papnők néha 
a' gyülekezetek némi botrányára is egyenek, 
igyanak, vigadjanak. 

c) Időnk szelleme is e' tekintetben némileg 
mint ellenségünk lép fel. Mert vannak papok, kik 
a' jó tónhoz tartozandónak vélik, lelkészek társa-
ságában is csak ész- és lélektelen dolgokról be-
szélgetni! — De elegendően megczáfolta ezeket 
Jenisch ' ) , megmutatván azt, mi nagy lelki sze-
génységre mutat az a' lelkészekben, ha a' lelki-
ekről való beszélgetést unják, kerülik- ,,A' derék 
pap (Rom. I.) nem szégyenli a' Krisztus evan-
gyéliomát, mert ez Istennek hatalma." 

d) Azon ellenvetés is méltánylandó, hogy a' 
papok közt a' nagyobb felvilágosodás által a' val-
lásbeli nézetek és irányok sarkalatosban tünend-
nek elő, 's hogy nagyobb vallásbeli buzgóság fel-
ébredése által tán nálunk is talpra állana az Isten-
nyugosztotta hitbeli polémia. Legalább Német-
honban aligha van papi conferentia, mellyben 
idegen más iránynak hódoló lelkész, ki ennek irá-
nyát még nem ismeri, ugy ne érezné magát, mint 
Saul a' próféták között. 

Milly szép ruházatba takarózik az obscuran-
tismus és a' henyeség! Természetes, hogy a' 
homályhoz szokottak szemei kápráznak, ha hirte-
len napvilágra jönek , vagy ha álmukból hirtelen 
felköltetnek. — A' régiek, Polybius szerint leg-
inkább délben tartottak a' rosz lelkektől (cstto tcŐv 
Saifjióvíiov (iea/i/x^QívMv'), de szinte régiek mond-
ják 2): „non si male nunc, et olim sic erit." És a' 
henyeség éjjeli örtársul ajánlkozik az obscuran-
tismusnak. Miután amaz minden újítások ellen 
nagy lármával kikelt, hallgatagon leülepedvén 
fészkére, Philoval (leg. alleg.) azt mondja: „Ipse 
labor minor et vilior est, quam quies, sicut et im-
perfectus, quam perfectus". . . 'S tökéletességé-
nek magasztos érzetében — elalszik.. . . Ezekkel 
nem akarjuk azt tagadni, hogy a'felvilágosodás 
némi tekintetben egységet nem bontó, de vélemé-
nyünk szerint a' szellem, ha egyrészt bont, más-
részt egy magosb, emberibb egységbe köt össze. 

J ) A* XVIII-ik század szelleme czímü füzetében. K. 
2 ) Horatii Od. II. 10 . K. 

Az Úr nemcsak az olajággal, hanem a' karddal is 
jöve e' világra; de csak ott,a'hol az Urnák lelke 
van, ott van szabadság I 

e ) Hogy akár erkölcsi, akár egyházi, akár 
polgári tévirányok e' testület szelleméből (esprit 
de corps) ki ne fejlődhessenek, mert hiszen effé-
léktől is tartanak tán némellyek ' ) : arra nézve 
biztosítékul szolgáland a' teljes nyilvánosság, 
melly bármilly színezetű és rendű — müveit férfi-
únak szabadon hagyandja a' jelenlétet és hall-
gatózást. 

f ) Végül azon szomorú tapasztalások, hogy 
a' papi tanakodások némelly megyékben olly ha-
nyagon látogattatnak meg, a' derék ezen tárgy 
körül fáradozó egyháziak és világiak buzgalmát 
nemcsak nem csökkentetendik, sőt inkább kettö-
zendik; és csak találkozzanak minden egyházme-
gyében Kubinyiak, Kolbenheyerek, Schediusok, 
Vidosok: akkor a' szent ügy szentül ki fog 
vívatni. 

2. Ezeket előre bocsátván, az egyházmegyei 
tanakodások fogalmát kifejteni, hatáskörét és irá-
nyát meghatározni már nem lesz nehéz. Az egy-
házmegyei conferentiák különösen a' papok foly-
tonos müvelésére, időkérdések irás- és szóbeli 
tárgyalatára 's az ujabb literaturával olvasó egy-
letek és könyvbirálatok által történendő ismerte-
tésére hivatalbeli tapasztalások és alkalmi szónok-
latok közlésére, és a' testvéreknek a' hivatalos 
tevékenységben kölcsönös buzdítására szolgáló 
nyilvános tanakodások. Hitbeli zsiboletje a' sza-
badon összesereglett papságnak ez: „in adiapho-
ris, libertás, unitas in necessaris, in omnibus ca-
ri tas!" 

3. (Hasznuk a' p. c.-knak): Nagy fontosságú 
dolog már az is, hogy bizonyos megyebeli lelké-
szek időről időre összegyülekeznek. Az elkülön-
zés mindenek iránti közönyösséghez és misan-
thropismushoz, — a' minden ellenmondást kizáró 
szónoklat olly papi gögre és türelmetlenségre ve-
zethet, melly nem tudja megkülönböztetni a' sze-
mélyt a' dologtól; — egy kizárólag világiakkal 
való társalkodás végtére azt eszközli, hogy a' pap 
lelki magasztosságáról egészen lesülyed a' világi 
zajongásba. 's már nem is képes, gyülekezetét az 
égiekhez felemelni. 

Már pedig a'papi conferentiáknak feladata az, 
hogy mind illy lélektelen lelkészetet 2) kiirtsanak, 
a' régi formulákhoz! ragaszkodás mellékeltessék, 
az öregek által a' fiatalokat practicus nézetekkel 
ellássák, a'gyülekezeteket papjaik kiművelése ál-
tal mindig szellemi magasztosságukban fentart-
sák, jótékony befolyást gyakoroljanak a' külön 
lelkészetre, és Ullmann szerint, az egyházi öntu-

' ) Mint Napóleon, ki 1802-ben, különösen kath. papi egy-
letek ellen szabott törvényt. K. 

2 ) Luther levelei II. 674-ben (de Wette kiadásában) azt 
mondja; dass der geistliche Stand nichts sei , nnd Gott 
die geistlose Geisterei ausrotten wolle. K. 



datot minden p r o t e s t á n s b a n felébresszék és 
ápolják. 

A* mi különösen ezen utolsó pontot illeti, ta-
gadhatatlan, hogy benső egyet-nem-értésünket 
tükröztetvén, igen is különfélék egyes gyüleke-
zeteink külső szertartásai. Akár 10 gyülekezetbe 
rándulhatok ki: csaknem mindenütt v.külön színű és 
szabású a1 papi ruházat, vagy sajátlagos az isten-
tiszteletek rende és modora, vagy más ágendák, 
más énekeskönyvek, más lélek a'papban más 
szellem a' gyülekezetben ' sa ' t .— Úgyannyira, 
hogy a' gyengék tévelyegnek, az ezeket meg-
vizsgálok és megfontolok kelletlen érzésektől le-
petnek meg, egyházunk ellenségei pedig trium-
fálnak. 

Hozzatok be lelkészi conferentiákat 's szét-
szakadozott egyházunk szemlátomást fog egye-
sülni és központosulni. Az által egyházunk már 
külsőleg is méltóbb és imposánsabb állású lesz. 
— Avvagy nem kell-e csendes elragadtatással 
csudálkoznunk azon gépen, mellynek számtalan 
kerekei soha olly erőszakos súrlódásba nem jönek 
egymás közt,hogy azáltal az egész hirtelen meg-
állíttatnék? — *S hát még a' benső innét szárma-
zandó javak ? — Ha a" papok kölcsönös súrló-
dások által keményöket egyszer ledörgölték, s 
magasztos czéljaik elérésére testvéri kezet fog-
nak, ha olvasó társaságokat képezvén, a'tudomá-
nyos világgal mindig összeköttetésben maradnak, 
ha tiszttársaik eszközöltére itéleterejöket folyton-
folyva élesítik, eszmelánczolataikat hosszabbítják, 
practicus ismereteiket bővítik: akkor egészen más 
színben fognak állani a' római egyház, az állada-
lom, a'világiak irányában,— akkor benső hatás-
körük is, melly szellemi műveltségen és szeretet 
átihlelte tetteken alapul, végetlenre nagyobbodik. 

Végtére nem hagyhatom említetlenül, hogy a' 
gyámintézet, melly szegénységünkön legjobban 
segíthet, szinte papi conferentiák vállain csüng, 
's részszerint ezeknek köszöni roppant 's legüd-
vösebb befolyását egy ú j , erélyesb egyházi élet 
mindünneni felvirasztására. Legyenek üdvözlöt-
tek mi tőlünk is a' papi conferentiák, mint egy-
házi életünk már-már felviradó reggelének első 
sugarai 's Igehathalósb tényezői. 

/ / / . Evangyéliomi országos tanakodások. *) 

Dannhauer szerint a' protestáns egyház mind 
azon számtalan szereteti intézeteit 2 ) , mellyek 
egy pár évtized óta kebelében keletkeztek, és 
mellyek ott állanak — vagy mint egyedek buzgó-

' ) Főkutforrása ezen pontnak: E .F . Dannhauer, die grossen 
freien Pasforalconferenzen, a1 Berlini „Virteljahrsschrift 
1 8 4 4 ki 2 - ik és 1845-k i 3-ik füzetében. K. 

s ) Millyenek a' philos.-missiói és biblicus társulatok, Adolf-
egylet, — ev. vallás terjesztését, egyházi zene, ének-
könyvek és népnevelés jobbítását, — vasárnapok tisztes-
ségest) ünneplesét, mérsekletesb élet felélesztéséi, 1s tt. 
czélba vett, számtalan egyletek. K. 

ságának csudamüvei — egyedek kezelése alatt? 
vagy mint a'lelkészi conferentiák hün ápolt gyer -
mekei, — idővel egyesíteni és hóna alá hozni kí-
vánja: — 's igaz, hogy D-ral együtt több 
lelkes protestánsok agyában felvillant már azon 
gondolat, mikép valaha csakugyan létesülhetne 
egy az egész protestáns világra szétágazó föegy-
let, melly mindazon munkálatokat, mellyeket egyes 
egyházi embereknek vagy kisebb társulatoknak 
létrehozni sikerült, egy központi,az egész egyház 
minden mozgalmait figyelemmel kísérő választ-
mány által vezéreltetendi. 

Erre az eszmére azonban kettős észrevéte-
lünk van. Első az: hogy ha valami eszményileg 
még olly igaz is, practicabilis- e az egyszersmind? 
— Másik az, ha kivihető is, jó volna-e az, ha az 
eszme valósulna? 

Ha már amaz első kérdést a' jelen ügyre a l -
kalmaztában függőben hagyni kényteleníttetünk: 
emerre egyenesen azt feleljük : a' mi vélemé-
nyünk szerint ama választmánynak aligha nem 
sz. Péter kulcsa adatnék kezébe. ,,Petrus vero 
vetat EpiscoposdominarietEcclesiis imperare." 

Állapodjunk meg tehát az evangyéliomi or-
szágos tanakodások behozatásánál. Neve ezen 
egyletnek Német-,Frank és Angolhonban:,,nagy, 
szabad lelkészi conferentiák!" — Valamint min-
den, a' mi nagy és dicső, ugy ezek is tíz és né-
hány évvel ezelőtt Pomeraniának Triglaíf nevü 
helységében, mysticus homályban szövődtek. Az 
idők szelleme és ura egy ottani közbirtokosban 
felkelté azon gondolatot, a1 helységben divatozott 
missíói évnapra meghívni szomszéd papokat és 
világiakat, hogy ott átalános egyházi ügyekről 
tanácskozzanak. A' csekély mustármag bámula-
tos gyorsasággal nevekedett fel; — eleintén 20, 
pár év lefolyta után 200 részvevő volt 5 *s ha 
mostan a' keleti és nyugoti tengerek , Svécia és 
Svaicz között elnyúló országokban — lelkészi 
vagyis inkább evangyéliomi, szabad tanakodások 
tartatnak, ezek már 500—700 hívektől látogat-
tatnak meg. — Némelly birodalomban pedig, mint 
Szászországban, az e'féle tanakodások központo-
sítására már középponti országos tanakodás 
(Central Verein) is rendeztetett, melly üdvös m ű -
ködéseinek zsengéit már most is mutatja. 

Az 1843-ban Lipcsében tartott conferentiá-
nak elnöke ezen országos conferenliákról igy 
nyilatkozik: „ ö k nem egyebek,mint szabad e g y -
házi egylet , melly ellene nem szegi magát az 
egyháznak magának (quasi ecclesiola in ecclesia), 
— hanem annak tagbeli munkálata, melly az e l -
holtnak élemedésére, a' sértettnek meggyógyitá-
sára, 's a' gyengének erösbítésére szolgálandó. 
Ezen egylet minden többi egyházi egyleteknek 
mintegy központját foglalja el, azok vagy e g y -
házi vagy egyházellentes igyekezeteinek próba-

' ) Ágostai vallástétel vége. K. 



ftöve, melly azoknak az illü határt szabja 's nor-
mális éltöket kiszolgáltatja. ' ) 

Az evangyéliomi országos tanakodások fo-
galmát legjobban fejtendjük meg ugy, ha ezek 
közt és az egyházmegyei conferentiák közt pár-
vonalt huzunk: 

Mind a' kettő alapelv gyanánt azt jegyzi ki, 
hogy létesült az egyházi ügyek virágoztatására 
*s egy élénkebb egyházi élet gerjesztésére. Mind 
a' kettő szabadon összekelt egylet, melly üléseit 
nyilván tartja, melly csak a' meggyőződés utján 
akar nemes igyekezetekel előteremteni, mellynek 
határozatai nem törvények, melly végtére semmi 
hitbeli sajátságos nézeteket nem sürget. 

De azért van mégis lényeges különség ezen 
2 egylet között. — Az egyházmegyei conferentiák 
alapeszméjének szükségeskép papokban kellett 
támadnia, — mert czéljok: papi műveltség eme-
lése, papi hatáskör hivebb és alkalmasabb betöl-
tése és gyümölcsöztelése. A' megyei conferen-
tiák határozatai gyakran csak ebben a' megyében, 
csak ezen bizonyos körülményekben alkalmazha-
tók 5 mert mi a' papoknak mindennapi éltökben 
leginkább szemök előtt forog, az tárgyaltatik 
ott, és csupán papok positiv részvéte mellett. — 
Az országos conferentiák alapeszméje legelőször 
egy világi közbirtokosban támadott. Ez minden 
esetre jelentős! — Továbbá az országos tanako-
dások nem a' papok műveltségét, hanem az egy-
ház felélesztését, minden egyházi ember felvilá-
gosodását, minden gyülekezetek gyámolítását, 
minden kerületek czélszerübb kormányzását teszik 
laglalgatásuk foglalatául! — Azértis az országos 
ülésekben részt vehet a1 tanácskozásokban — tett-
leg is akárki. 2) Egyházmegyei tanakodások már 
akkor is hozathatnak be, mikor az egyházi élet és 
tigy még minden vidékeiben parlagon hever: or-
szágos tanakodásokat az egyház szinte maga 
fejt ki felelevenedett kebeléből akkor, mikor bu-
ján sarjadozó inlézetkéi központi intézetet szük-
ségkép igényelnek. — A' megyei conferentiákban 
az egyház legbensőbb életét és kormányzását te-
kintő kérdések csupán tudományos: a' központi 
gyűléseken már gyakorlati oldalaikról is tekin-
tetnek. — A* megye tanácsol, az egyház er-
kölcsileg kényszerít. — Kevés és kisebb tekinté-
lyű papok némi tekintetben még elfogultak lehet-
nek: az országos egylet az idő szellemében ha-
tároz, azt a' Krisztus ihlete által módosítván. — 

i ) Már ezekhői is kiviláglik, hogy nálunk, hol üdvös egy-
házi egyleteknek még első nyomaira is alig találunk, az 
országos conferentiák nem annyira, mint az egyházme-
gyeiek sürgetendok A1 mi a' tervezett k e r ü l e t i con-
fereutiákat illeti, azok sajátszerű alaknak épenséggel 
n*m lehetnének, ha csak eleintén az országos, utóbb 
mikor ezek mar életbe léptettek^ az egyházmegyei tana-
kodások szerkezetét nem követik. K. 

*) A1 gnadani conferentiaban még némberek is vettek, tett-
leg részt. i K. ] 

Ott az országgyűléseken alkotolt új vallásbeli tör-
vényekről csak futólag van szó: itt czélszerü, 
practicus, egyes esetekben előfordulandó alkal-
maztatásuk alaposan taglaltatik, — szóval: az 
evangyéliomszerü szabad, országos conferentiák 
a' protestáns egyházban hasonlók egy központi 
(szellemi) naphoz, melly a' híveket felélesztvén 
és vigasztalván, sugarait mindenfelé löveli, az 
egész egyházi körre hömpölyögfeti. — Bárcsak 
minél előbb kelne fel ezen dicső szellemi nap ho-
nunk láthatárán is! 

Minthogy pedig az ezen pontkan foglalt dol-
gok mind csak „pia desideria": csak egy pár szót 
elegyítendek az itt előveendő munkálatról. Elnéz-
vén dogmatikus nyomozások- és tanácskozásoktól 
csak egy pár idökérdést kívánnék szőnyegre ho-
zatni, millyenek ezek : az unióról, presbyterialis 
alkotmányról, a' főgyülés igazabb 's czélirányo-
sabb elrendezéséről, gyámegylet foganatosb mű-
ködéséről, országgyűlési törvények 's hozzánk 
áttért papok alkalmazásáról, sy mbolikus könyvekre 
esküvésről, papok működéseiről az iskola körül, 
ifjúság számára elrendezendő istentiszteletekről, 
biblia fordításáról, népnevelésröl átalán. 'stb. 

Ezen igénytelen soraimat nem fejezhetem be 
a' nélkül, hogy pár szóval meg ne érinteném, 
mi adott légyen Írásukhoz alkalmat. Hogy az iga-
zat megvalljam, az utolsó hetekben szórakozásra 
volt szükségem mindennemű ügyes-bajos dolgaim 
miatt. Midőn tehát ft. ngos föpásztorunk Szé-
kács urnák a' papi conferentiák iránt tett felszó-
lítását épen akkor közölné 's bennünket felszólí-
tana, mondjuk meg ebbeli véleményünket: kap-
tam ezen alkalmon 's ezeket összeirkáltam. — 
Igaztalan volnék magam iránt, állítván, hogy ezen 
czikkecske írásához, azon kivül, más melegebb 
érdekek is nem vezéreltek volna. — Adja Isten, 
hogy némelly szavam néhonnan a' kívánt visz-
hangra találjon! . . . Tőled, nyájas olvasóm I 
eléggé megjutalmazottnak érezném magamat e' 
tárgyban tett fáradozásimért, ha azon, Weber 
Gyulától olly nagyra becsült tanúbizonysággal en-
gem is örvendeztetnél, hogy látni tudtam: „11 
savait voir!" S c h n e l l e r . 

Utószó* 
Ösztönözve érzem magamat a1 conferentiákra 

nézve röviden nyilatkozni. Péter vagy Pál pendí-
tette-e meg behozatalukat, az tökéletesen mindegy. 
De hogy minél előbb behozassanak, az sürgetős. 
Az okokat elősorolta Schneller ur. De szükség itt 
kiváltképen tisztába jönünk a' felett: Millyviszon-
ban állandanak az egyházmegyei, kerületi, egyete-
mes conferentiák az egyházmegyei, kerületi 's 
egyetemes gyűlésekhez ? És itt ki kell nyíltan 
mondanunk 's a' kimondottat becsületesen meg is 
tartanunk, hogy a' gyűlések hatáskörébe conferen-
tiáinkkal bevágni semmikép sem akarunk. És e' 



részben őszintén megvallom, hogy a'külföldi con-
ferentiákra való hivatkozás nekem nem nagyon 
tetszik, mivel ott azokat nem egyéb szülte, mint 
az egyháznak a'consistorialis rendszer által, a' 
presbyteriumi rendszer szerinti szabad gyűlések 
és tanácskozások teréről lett Ieszoríttatása. Mi e' 
részben hála apáinknak és a' törvényhozásnak, 
jobban állunk; nekünk nincs okunk a' földkerek-
ség bármelly protestáns egyházával történendő 
egybevetés után is egyházi szerkezetünk alap-
elvei miatt pirulnunk. Tehát ne itt keressük az 
összefüggés fonalát. "S ne is keressük azt olly 
borzasztó messze. 

Ha kellene és időm volna, előadhatnám histo-
rice,ugy, a' mint az önként fejlődött ki hivatalos-
kodásom viszonaiból. Most csak ennyit. Kettőt 
vallottunk be egymásnak nyilván és szemközt, 
az egyik az, hogy a' mi bármelly néven neve-
zendő gyűléseinkben nem mindig olly tárgyak 
fordulnak elő, mellyek az egyház benső életének 
emelését illetnék, "s azok, mellyek előfordulnak 
nem ugy vitattatnak, mint azt keresztyén testvérek-
től várnunk lehetne. Mi ennek oka? Sokan sokban 
's mint szokták távol keresték itt is az okokat. Én 
végre is az okot abban találtam , hoyy mi papok 
nem teszünk eleget kötelességünknek. Ott áll a' 
két tábor, azzal a'zsidó levitái és nem-Ievitai, pa-
lástos és kardos különbséggel, mellyet Krisztus 
eltörlött 's mit mi nemcsak elismerni nem, ha-
nem épen felállítani akarunk 's fekete vonalt 
húzni a kettő közé. Szerencsétlen meghasonlás, 
mellyet ki kell irtanunk. Hogyan? Ugy, hogy kiki 
teljesítse kötelességét. Az egyes gyülekezeteket 
kiváltképen a' papokra bízták és igy a' gyüle-
kezetek összesége, az egyház is kiváltképen a' 
papokra van bizva, de nem azért, hogy az egy-
házon uralkodjanak, hanem hogy Krisztus egy-
házának szolgái legyenek 's mesterök szerint 
legfőbb nagyságukat abban keressék, hogy minél 
többeknek szolgáljanak. No már ha valaki, ugy 
épen ezen egyházi szolgák képesek kimutatni, mit 
kiván minden időben az egyházi életnek java, 
mellyek hiányai, mellyek teendői, melly eszközök 
segíthetnék elő virágzását sa ' t . 's igy akárki mit 
mond itt, az initiativát kiváltképen tőlünk várja 
meg a' világ. De mi e' részben vagy igen keveset, 
vagy semmit, vagy nem a' maga rende szerint 
tevénk. Óhajtom tehát, hogy tegyünk valamit. Az 
pedig, a1 mit teendünk, vagy ollyan lesz, a1 mit az 
egyház által elönkbe szabott korlátok között ten-
nünk szabad, vagy ollyan , mi felett az egyház 
magának tartá fel a1 határozást. Mihelyt ollyasmi 
forduland elő conferentiáinkon, melly ezen utolsó 
categoriába esik, azzal azonnal a' gyűlés eleibe 
kell lépnünk indítvány alakjában, 's attól függend 
aztán határozatot hozni felette. Nekünk minden 
esetre kötelességünk, indítványainkat nyomatékos 
okokkal támogatni, mellyeket épen a conferen-
tiák nyujtandnak kezeinkbe; de ha aztán az indít-

vány elbukik, legalább azon vigasztalásunk ma-
rad, hogy szerintünk jót akartunk, de az egyház, 
mellynek engedelmeskedni tartozunk, máskép ha-
tározott. Átalában kivánom megjegyezni, hogy 
a' conferentiák alatt nem akarok érteni olly tár-
sulatot, melly az egyházi társulat mellett vagy 
ellenében külön társulatot képezzen: hanem olly 
barátságos összejöveteleket, hol az egyház jelen 
kérdései előlegesen meghányassanak, 's innen a' 
gyűlésekbe idomosabb alakot nyerve juthassanak. 
Semmi alapszabályok, semmi jegyzökönyvek, ha-
nem legfölebb az összegyűltek közöl nevezett el-
nök és szabad, testvéri tanakodás. Jól emlékezem, 
hogy a' feledhetlenB. Prónay Sándor idejében illy 
conferentiák előzték meg minden gyűléseinket. 
Halála óta illyesmit nem láttam, nem hallottam, *s 
az eredmény, németesen szólva, tenyerünkön fek-
szik, leirhatlan zavar a' gyűléseken, a' mint e* 
vagy ama rögtönzött paripára felültünk. Igazi 
szívfájdalommal tapasztaltam , hogy ez által, kü-
lönben is rövid gyűléseink mezejéről, a' legnyo-
mósabb egyházi és iskolai tárgyak szoríttattak le, 
's elkeresedve távoztak el azok, kik az egyház 
javáért különben áldozatra is készek lettek volna. 
Egyszersmind tapasztalám, hogy papok és vilá-
giak között a' legnagyobb összeütközés onnan 
származott, onnan a' leghevesb vita, hogy egyik 
rész sem tudta, miről van sajátképen a'szó. Ezen 
tudatlanságon ismét csak conferentiák segíthet-
nének legjobban, hol készebbek volnánk megval-
lani egymásnak, hogy vere sumus ignorantes és 
aztán itaque discere debemus. — Végre tapasz-
taltam, hogy az egyháznak nem papi tagjainál az 
ignorantiát némileg még lehetne menteni, de a' 
papoknál bizony nem igen , mert hogy vezessen 
a' vak világtalant V Tehát ismét conferentiákat, 
hogy a' mit az egyház által elönkbe szabott kor-
látok között tennünk szabad (I. f.), segítsünk tu-
datlanságunkon. Ne méltóztassék, ezt kérem, ap-
rehendálni, mert hiszen,ha kell,visszaveszem sza 
vamat azon kivétellel, hogy én magam csakugyan 
igen sokban ignorans vagyok. Ignorantiám kiseb-
bülését pedig kiváltképen annak köszönöm, hogy 
Isten alkalmat nyújtott többször találkoznom olly 
testvéreinkkel, kik lefaragtak egy-egy forgá-
csocskát ignorantiám vastag törzsökéről. A sí-
mili tehát azt hiszem, hogy ha a'conferentiák so-
kakra nézve szülnének illy találkozásokat, igno-
rantiájok forgácsocskája egy-egy szálkácska le-
hasítása által minden esetre kisebbülni fogna. — 
Denique közlekedés által legjobban segíthetünk 
egymáson. Ezen szempontból indulva ki, alapit-
lottuk e' Lapot, mellynek én és Török barátom 
köszönünk legtöbbet, a1 mennyiben tudtunkra esett, 
hogy elég hatalmas erejű testvéreink vannak, 
kiknek világossága a' mi setétségünket is felde-
ríté. Ezen szempontból indulva ki , ajánljuk a' 
conferentiákat. Ha agarászok és rovarászok és 
lovászok és színészek és állatászok és nyulászok 
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és körészek 's tudj Isten millyen ászok és észek 
összeállanak, mért ne állhassanak össze a' leiké-
ssek is a' lelkek örök javainak előmozdítására? Itt 
veszedelmes társulatról csakugyan nem lehet szó, 
's a' legelső teendő az volna, hogy a* gyűléseket 
szándékunkról tudósítsuk. — Másszor tán többet, 
mert a' szedő sürget. 

S z é k á c s . 

R S n y v i s m e r t e t é s t 

Új Plutarch; vagy minden korok és nemze -
tek leghíresebb fér fiai és hölgyeinek arcz- és élet-
rajza. Magyarázta Bajza. 

E' magyar munka, melly külsejére nézve bár-
melly külföldivel versenyt futhat, fordítás; és a' 
fordítónak országszerte elismert tehetségei egy-
szersmind arról kezeskednek, hogy becses erejét 
's idejét közönyös tartalmú munkára nem vesz-
tegeti. A' német kiadás nagy részvétre 's párto-
lásra talált 's méltán megérdemli. hogy magyar 
köntösében, mint kellemesen mulattató 's tanító 
könyv, minden műveltebb magyar háznál megle-
gyen. Foglalván tudnillik magában, mint czime is 
mutatja, hires férfiak 's hölgyek arczképeit 's élet-
rajzait, reá-való-szorulás felette gyakori; mert 
közönséges társalgásunkban, épen e' hires sze-
mélyek közöl, majd ez, majd amaz fordul elő: és 
hogy a' kérdésbeni tárgyról meggyőződhessünk, 
e' könyv, mint a' hires személyek szótára, hasz-
nos utmutatóul szolgálhat: minél fogva hitem az, 
hogy e'könyv, valamint vitázni szerető férfiaknak 
's nőknek, ugy különösen olvasni szerető ifjúság-
nak , mellyre a' történeti példán felül a' kép is 
élénkebben hat, felette szükséges. E' könyvből 
fekszik előttem öt füzet, mellyek közöl mindenik 
foglal magában 24 arczképetés árultatik 40 ezüst 
krajczáron, 's kiterjedése mind az öt füzetnek 
240 oldal, nyolczadrétben. V. J. 

K ü l f ö l d . 

P e M a l o z z l ü n n e p . Berlin. Jan. 13-án. 
Tegnap este 5 órakor összegyűlt 400-ál jóval több 
ember, kik mindnyájan a'népnevelésért buzognak, 
mert hiszen a'népnevelés atyját, a'halhatlan Pes-
talozzit jöttek dicsőíteni. Köztük voltunk mi itt tanuló 
magyarok is, 's akarom hinni, mi is azért jelentünk 
meg mert a' népnevelést szivünkön viseljük,avvagy 
nem vagyunk e fiai azon hazának, mellynek leg 
ujabb jelszava: „népnevelési6'? — Minden illy 
ünnepély, melly a' német nevelök és tanítók fü-
zéréből alakul, magyarra kedvesen, de fájdalma-
san is hat, —azonban megszokta már a' magyar 
szűk marokkal mért örömét könyek közt élvezni. — 
Minap azt kérdé tőlem egy itteni tanító: „hogy van 
az, hogy Magyarországban, mint hallom, a1 neve-

lői és tanítói rend 's különösen a* néptanítók 
nem tiszteltetnek? azt vélném , hol a' tömeg még 
nem áll a' műveltség magas fokán, ott könnyebb 
a1 műveltség magasb fokán állónak, tehát népta-
nítónak is, tiszteltetést kivívnia?" Éreztem, e' 
kérdés csak egyoldalú igazságot foglal magában, 
de kénytelen voltam azt is megvallani, hogy csak-
ugyan azért nem tiszteltetik az érintett rend, mert 
az, ugy szólván még teljesen hibázik nálunk, nép-
tanítónk még nem született meg! — De hagyjuk 
most azt, úgyis máskép lesz az ezután, ha Isten ugy 
akarja, mint magunk; — a' tegnapi ünnepélyről 
akarok pár szót mondani. 

Összegyűlvén a'társaság, öten olvastak érte-
kezést, igy képviseltetvén mind az öt itt létező 
tanitóegylet. Érdekes volna az egyes értekezések 
tartalmát rövideden megérinteni, de azt nem tehe-
tem: mert a' porosz tanítók 's főleg az egyetemi 
tanárok mindennel birnak, csak előadási tehetség-
gel nem, — 's mert ha ez ember olly sok jót hall 
egyszerre, igen keveset tart meg magának, leg-
alább én ugy járok vele. Tehát csak azt mondha-
tom, a' legérdekesebb Diesterweg beszéde volt, 
mellynek első felébenPestalozzi tanmódjáról szólott 
másikában pedig a' tervezett Pestalozzi intézet 
mostani mibenlétéről értesített. Itt fájdalommal em-
lítette, hogy azon szép á'om ringatta őket, midőn 
illy intézet felállítását tervezék, hogy az ollyan 
tárgy lesz, melly előtt minden felekezeti 's egyéb 
meghasonlások háttérbe szorulnak és eltűnnek, 's 
egész Németország egyetemben és egyértelműleg 
pártolandja azt, de fájdalom, csalatkoztak 's ismét 
bebizonyult, hogy a' német egység csak puszta szó! 
De tervezetök, folytatá Diesterweg, nemcsak fáj-
dalmat hozott nekik,hanem bő örömet is; mert főleg 
a' szegény néptanítók hő lelkesedéssel üdvözölték 
az ügyet 's meleg szívvel nyújtogatják filléreiket; 
egész Németországban, 's Pesten is akadtak se-
gédeink 'sa't. — Kalisch, az ünnepély elnökének 
beszéde is nagyon megfeszítette a' figyelmet, 's 
több helye zajos tapsokat aratott. Átalában a' ne-
velés és a'szabadság körül forgott az ö beszéde, 
mondván, hogy theoreticus szabadság van, mely-
lyet közönségesen ismeretnek, tudásnak neveznek, 
's practicus szabadság, mellyet mindenki hordoz 
ajakán. Mindkettő a' nevelés tárgya és czélja, de 
az utóbbiról nem igen akar most szólani. A' ne-
velés a' szabadsággal olly viszonyban van, mint 
az inas az urfival, kimért lépésekkel utána kell 
járnia, mint az úrfi után az inasnak, kitől azonban 
mégis követelik, hogy nyakát lábát ki ne törje az 
úrfi. Zajos éljent fakasztott következő helye is : 
,,A' szabadság ellentéte az önkény, mellyet szó-
rakozottság,badarságnak 'sa't. is neveznek. A' régi 
iskolamesterek csak önkényt hoztak elő, azon 
önkénynek aztán szinte önkénynyel szegültek ellen 
s vitézül forgatták a' vesszőt, botot. Mások 
azonban sima mázzal kenték be az önkényt, — 
ezek a' legkárosabbak voltak. — Valamint azon el~ 



ménczkedése is tetszelt: „Előünnepünk, mivel 
kissé jókedvűek voltunk, botrány kövévé lett; de, 
uraim! mi nagy épületet akarunk fölépítni, mellyre 
sok köre van szükségünk 's mellyet mi nem is 
hozhatandunk födél alá, hanem még utódaink is 
építendnek rajta: mi t. i. a' népnevelés épületén 
építgetünk, ne féljünk hát a" kövektől" 'sa't. Az 
utósó beszédek kissé kifárasztották a' figyelmet 
's kisebb hatásuk vala. — Az értekezések elol-
vastatván, 9 óra felé az élterembe mentünk. A' 
terem hátubó falát fehér kárpitok boriták, mely-
lyeket virágfüzér szegélyzett. A' kárpitok előtt 
szónokszék volt, lépcsözetein kétfelöl virágok 's 
bokrok zöldeltek. A' szónokszék mögött emelke-
dett egy oszlop 's rajta az ünnepelt népatya ko-
szorúzott mellszobra. — Asztalhoz ülvén, csak-
hamar föllépett az elnök, 's megéljeneztetvén az 
uralkodó házat, Peltalozzira irányozta szavait 's 
emlékére hivta föl az éljent, 's szűnni nem akaró 
„éljen" dörgött végig a' társaságon. 

Aztán ének következett. Most Dieslerweg 
lépett föl,'s elörebocsátván felszólítását, miszerint 
„most tegyük le a'hivatalos nyelvezetet", szeszé-
lyes előadásával igen jó hangulatot árasztott el a' 
társaságon. Sok felköszöntés volt még azután's a: 

kedv mindinkább növekedett, hogy alig vevők 
észre, hogy már éjfél elmúlt. — Aláírási ívek is 
keringtek az asztalokon a1 Pestalozzi-intézetre; 
Pestalozzi arczképe áruitatott az előcsarnokban 
'sa't. miszerint gondolni lehet, hogy szépecskén 
beffyült az intézetre, melly Pestalozzi nevét meg-
örökítendő. — Ma a' nevelő- és tanítónők ünnep-
lik a' népatya emlékét, csak Diesterweg vehet 
benne részt, mint elnök, egyéb férfi nem. — 'S 
megérdemli-e Pestalozzi, hogy emléke megünne-
peltessék, érdemes-e arra, hogy — mint Diester-
weg mondá, — emléke, ha nem is a' Walhallában, 
de szivünkben emeltessék föl ? A' ki benne két-
kedik , jöjön ide, tekintse végig a' tanítók sorát, 
kik az ő szellemében működnek, 's igent fog 
mondani. H u n f a l v y J á n o s . 

T á j é k f í / i s a" németlioiii egjhá.fJ 
mozgalmak felett . Berlin. Jan. 14. Itt 
most, mint tudva van, evangelicus zsinat tartatik, 
de többet én sem tudok róla, mint, hogy az egyes 
német államaktól kiküldött képviselők valahol ösz-
szeülnek és tanácskoznak, miről? sejditni lehet, de 
most még titok fedi e' tanácskozást. Általában alig 
lát itt valamit az ember azon vallásos mozgalmakból 
mellyek mégis egész Németországon végig vonag-
lanak; mert sem községi, sem rendes ker.gyülések 
nem levén, tehát minden törvényes léteg hiányoz-
ván, mellyben az egyház, vagyis inkább a'gyüle-
kezet szelleme nyilatkozhatnék, vagy kávéházak-
ban gyűléseznek, a' kik csakugyan gyűlést tartani 
akarnak, mint a' „világbarátok", vagy röpiratokba 
öntikkikeblöket, 's ezen közlöny leginkább diva-
tozik most, ugy hogy minden nap szele új meg új 
röpirathullámokat dagaszt, mellyeket egyesember 

át nem lábolhat. Igen sokféle húron pendülnek aztán 
azon röpiratok, mellyek igy nem a' legkedvesb 
összehangzást támasztják.—Három főirányt lehet 
mégis azon vallási mozgalmakban megkülönböz-
tetni. Az egyik élén Hengstenberg áll, amaz igen 
édes szavú, szép és kellemes külsejű, 's szerkesz-
tője az „Ev. Z."nak. Azon irányban nem haladnak, 
hanem guggolnak azon rideg hitű emberek, kik a' 
symbolicus könyvekből egy vonást sem engednek 
kitöröltetni 's az egyházi beszédekben igen sokat 
sohajtoznak. Fő- és alaptanuk az eredeti bün, a* 
többi bűnök iránt, mondják, engedékenyebbek. 
Jellemző vonásuk még az is, hogy az egyház mos-
tani szerkezetével teljesen meg vannak elégedve, 
's a' laicusok beavatkozásaitól nagyon irtóznak. 
— A' másik ezzel átellenesen álló párt Feuerbach 
„humanismusát" hordozza ajkain. A'bibliát, sym-
bolicus könyveket 'sa't. már túlhaladta, sem „be-
tűről", sem „szellemről" nem akar többé hallani; 
Wislicenust, Unlichot, Königet, Ronget 'sa't. de-
rék embereknek tartja ugyan, de még koránsem 
elfogulatlanoknak; mert még mindig „a' confes-
siók" balitélete alatt nyögnek,—különben miért al-
katott'volna új credót a' lipcsei zsinat ? — legfölebb 
pár lépéssel odább akarják a' szellem korlátait tenni, 
de nem azokat teljesen lerombolni. De a' szellem 
már szabad, többé nem szenved sem közel sem 
távol álló korlátot, csak önmagában keresi és ta-
lálja az igazságot, csak maga szab magának, ha 
tetszik, határt, mellyen akármikor megint túllép-
het, mert „badar beszéd, melly az ész korlátolt-
ságát hirdeti; maga a' korlát, a' határ a' túlra mu-
tat", mondá Hegel. Ezen párt tehát egyházat, 
papságot, vallást nem akar, ezek mind megannyi 
békói a' szabad szellemnek; 's hiszi hogy oda az ösz-
szes emberiség, a' most megvetett pór is eljutand, 
hol magától azon szégyenítőjármot, mellyet rá a' 
vallás és kezelői raktak, lerázza. 'S akkor megér-
kezendett ama „te országod". Az lesz szerintök 
az igazi mennyország, mellyet most a' papok a' ha-
lálutánra tesznek önzésből, de mellyet csak itt e* 
földön kell keresnünk, mert itt van az örökkéva-
lóság és végtelenség is, melly, Hegel szerint, iden-
ticus a' végességgel, a' Kantféle transcendentalis 
idealísmus és rationalisticus végtelenség és örök-
kévalóság csak „rosz végtelenség", csak valót-
lan agyrém levén. Azon párt igen el van terjedve, 
főleg az ifjak közt; senki nemondja magát ratio-
nalistának előttük, ha ki nem akar kaczagtatni; a" 
pietista iránt őszinte fájdalommal és szánakozással 
viseltetnek. Hogy a' népet is megnyerje számára, 
nagy munkásságot fejt ki a' sokféle röpiratokban 
'sa't. Igy megjelent pár hét előtt egy röpirat: ebben 
egyesek nyilatkozatai vannak a' föld népe közöl, 
miszerint nagyon örülnek, hogy valahára már va-
lami okos dolog van létesülöben; hogy már megun-
ták a' halál utáni útalást, itt akarnak boldogul élni, 
— mit bánják, mi történik velők elrothadásuk után 
'sa't. Azon két szélső irány közt van igen széles, 



ellálhaUan sok szálakból álló irány, ugy hogy ez 
egyes szálakat még nem lehet megkülönböztetni. 
De két nagy félre hasítható mégis. Azon felet, 
melly a' Hengstembergféle irány felöl húzódik el, 
de vele koránsem egyesül, azok foglalják el, kik 
nyilatkozatukban mind a' hengstenbergianusok, 
mind a' „világbarátok" ellen szólaltak föl; a'másik 
felet, melly a' „humanisticus" irány felöl vonul el, 
a1 világbarátok képezik; azon két felet összeol-
vasztja ugy, hogy a szakadást alig venni észre, 
sok műkedvelő, a' többi közt a' berlini tanács is. 
Egyes átszökések mindenütt történnek a1 főirá-
nyok szélein, sőt mondják, hogy a' hengstenber-
gianusok néha salto mortale-tis csinálnak's egy-
ugrással egészen átszökelnek a' középirányon. — 
Azon igen Összetett középirány jelleme már körül-
belöl ez: A" sztirás tartassék tiszteletben ; vallás, 
egyház keli, de az egyháznak engedtessék szabad 
fejlődés, tehát oldassanak föl a' papok a' symbo-
licus könyvek betúlánczától, csak az egyház histo-
ricus összeköttetése ne szakasztassék el. Azt, ki 
az eredeti bűnben nem hiszen, épen ugy, mint 
Hengstenberg, azért nem akarják mindjárt átok 
alá tenni. 'S különösen abban az egész irány 
egyetért, hogy jobb, szabadabb egyházi szerke-
zetet kiván, akar községi gyűléseket, zsinatokat, 
presbyteriumokat ésconsistoriumokat. Ugy látszik, 
legtöbben a' rajnavidéki egyházi szerkezet után 
sóhajtanak. Sydow az angol egyházat ajánlja, 
ámbár nem föltétlenül, mert Angolországban sincs 
községi gyűlés, nincs gyülekezet, hogy e' foga-
lomra kitétele sincs az angol nyelvnek, mert 
„church" csak az épületet jelenti, — 's ezt Sydow 
is roszalja. Bunzen, kit Magyarországban legalább 
az. Augsb. Allgemeine-ből ismernek, egészen 
eredeti és igen szabályosan kiszabott egyházszer-
kezetet tervezett.. *) 

Az itt tanácskozó zsinat természetesen fon-
tolóra veendi mind a' három irányt, 's hihetőleg 
kap majd mind a' három iránytól felszólítást, a' 
mint a1 többi köztUhlich már egyet intézett hozzá. 
— Nagy eredménye azonban nem lehet, mert a' 
vélemények még nem tisztultak meg kellőképen; 
a* mozgalmak még sok habot hánynak ki; 's mert 
a'nép, mellyet mégis csaknem általában elkapott a' 
hullám nincsen benne képviselve. 

H u n f a i v y J á n o s . 
Utóirat. Wislicenus folyóiratot szándékozik 

kiadni, mellyben leginkább az egyházi reformok 
fogalmáról és szükségességéröllesznek értekezé-
sek. — Königsbergben jan. 7-én az új gyülekezet, 
melly magát minden symbolicus 'sa't. kényszertől 
föl akarja szabadítani, gyűlést tartott 's Rupp 
tanárt választotta papjaul. Rupp elfogadta a' vá-
lasztást de holmi feltételek mellett, pl. hogy a' 

* ) Közölni fogjuk. 

gyülekezet tagjai egymást tézzék 'sa't. Föltételei 
hosszas vitát támasztottak 's végzéssé az lett: 
hogy Rupp föltételei el nem fogadhatók most, mert 
nem akarja az új gyülekezet a' communismus és 
quakerismus gyanúját magára vonni. Rupp nem 
akarván föltételeitől elállani, inkább lemondott a' 
papságról. 

Jjevelezés vagy polémia, ez nt-
tal mindegy. Alig érkezik dunántulról posta , melly 
a1 pápai főiskola ellen panaszt, vádat ne hozna kezünkbe, 
"s mindez névtelenül. Őszintén megvallom, hogy midőn 
embertársam minden oldalról vádoltatik, épen ez által tá-
mad részvét bennem iránta, melly ha bűntelenné nem teheti 
is, legalább kész Öt menteni. Én nem hihetem hogy Pápa 
olly bűnbarlang, millyennek hirdettetik; 's hizelkedés nélkül, 
— cujus causam procul habeo — az ott működő férfiak nagy 
részét a' haza a' legjobb oldalról ismeri. Nem volna-e du-
nántúl egy ember sem , ki nyilt sisakkal, nyilt lélekkel, j ó -
szándékti szisorusággal, részrehajlatlan ítélet el, nem a' kár-
hoztatás, hanem a" szeretet hangján szólalna fel e ' tárgyban? 
Megvallom járatlanságomat reform, testréreim ügyeiben áta-
lában, az issiolaiakban különösen; de ugy látszik nekem, mint-
ha nem alaptalanul vettem volna észre, hogy valamint minden 
főiskolának kezei csak maga felé hajolnak: ugy a1 belölök 
kikerültek kezei is csak azon iskola felé hajladoznak, melly-
ben épen tanultak, 's hogy ezen egyfelé szító 's különben el-
taszító indulat az egyeseknél gyakran a" sírig tart. Ki fejti 
meg nekem e"1 tüneményt ha, az több mint tünemény ? ki győz 
meg engem arról, hogy e' tünemény ha, való, a1 magyarhoni 
protestantismus javával szorosan függ egybe? Ki vigasztal 
meg engemet, midőn e* tünemény okait, nyomozva, sejtelmeim 
ollyakat gyanítnak, miket magamnak sem szeretnék bevalla-
ni? Ideje vo'na már a' dákos megtámadások korával felhagy-
ni, és magasabb, hozzánk méltóbb, az egé?zre nézve sükeresb 
szempontból indulva ki, »' javítas stadiumába lépni. Karcíol-
gatásaink és vagdalkozásaink ugy is elég vért ontottak már, 
elég sebet nyitottak. Lássuk már egyszer a1 ílastromot is. J e -
lentem alázatosan, hogy mig Pápa felöl olly czikket nem ka-
pok, mellybü kiveszem, hogy írója imádsággal kezdé, imád-
ságsal végzé, "s igy ugy irá az/, mintha Isten előtt állott vol-
n*, ki nem I»gyezi ugyan a' bűnöst, de halálát sem kívánja, 
hanem hogy éljen és örök életre jusson: addig minden csip-
deső, karezoló, siránkozó, pityergő,zokogó, lamentáló, uszító, 
gyanúsító 's a1 t. ctikket e"1 három szóval küldendek vissza: 
F l a s t r o m é s R e t o u r ! — Farkas G. sz.-györgy-
völgyi ref lelkész úr ügye is ismét felmelegíttetik, de nekem 
nincsen kedvem füzet rakogatni a1 fazékhoz. Annyit bizonyo-
san kivehet Farkas G. testvérünk az egészből, hogy mig a' 
vegyesházassági törvény a' tökéletes kölcsönösség vagy, mi 
ugyanannyit tesz, a" szoros igazság alapjára nem állíttatik: 
addig u' pastorialis prudentiával mindig nehezen megegyeztet-
hető dolog marad, hogy heidelbergi pap olasz menyecskével 
keljen egybe. — Poór S czikkét nem adhatjuk, Qui multum 
demonstrat, nil demonstrál! — R. kérdésére a' m. ó. Lap 50. 
számában egy pár válasz érkezett, de nem ügyvédektől, hanem 
másunnan. Az egyik id. V. Sz. S. talpra esett és okleveles 
ugyan de, én még is jobban szeretném, ha már csakugyan 
felelni kell a' kérdésre, ha a' válasz az ügyvéd uraktól szár-
maznék, kik között előfizetőink vannak ugyan, de azt mondják, 
hogy a z e l ő f i z e t ő k még nem mindig o l v a s ó k is. — 
Id. V. Sz. S. úr egyéb pontjaira kimerítöleg meg nem felel-
hetek. — Kiskúti úr czikkét nem adhatjuk. 

S z é k á c s . 
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Egyházi coordinatio. 
IV. 

Az 1845-ki egyetemes gyűlés 5-dik pontja 
alatt mélt. Szirmay A. úr elnöklete alatt az egy-
házi coordinatio tárgyában egy választmány ne-
veztetett ki, melly a" jegyzőkönyv szerint az 
tárgyban ez előtt több évekkel készített dolgoza-
tok nyomán a? fenérintett emlékiratot (a1 tiszán-
túliakét) 's más e' tárgyban írt magány értekezé-
seket is használva, készítsen javaslatot 's terjesz-
sze jövő közgyűlés elébe.lí 

Ezen tisztelt választmányhoz nekem egy pár 
nagyon alázata es nagyon szivem mélyéből fa-
kadt kérelmem volna. — Az első az: Tessék a' 
választmány minden egyes tagjának meggyőződni 
a' felöl, hogy kezeikbe a'magyarhoni evangyélmi 
egyháznak a' jelenben, legfontosabb ügye van 
letéve, mellynek szerencsés megoldásától egyhá-
zunk kebelében a' béke, rend, bizodalom, ezek-
nek nyomán pedig Isten országának örvendetes 
terjedése függ. — A' második az: Hogy e' meg-
győződéstől vezéreltetve, üljenek össze minél 
előbb 's a' rájok bizott tárgynak alapos kidolgo-
zásáról idején gondoskodjanak, mert ha ezt nem 
teszik, a' história fel nem mentheti őket azon vád 
alól, hogy midőn az egyház kebelében siralmasan 
uralkodó béke-, rend-és bizalomhiány megszün-
tetésének eszköze kezeikbe tétetett, kötelességü-
ket megtenni elmulaszták. — A'harmadik az: Hogy 
keblök ismert tisztasága szerint még a' legké-
nyesebb kérdések taglalásába is határozot-
tan bocsátkozzanak be, 's véleményöket ugy fe-
jezzék ki, hogy a' gyűlések kész indítványt lel-
jenek fel bennök. 

De ha aztán a' választmány épen olly szor-
galommal járand el megbízatásában, mint az 
1824-ki küldöttség, mit hiszünk is és remélünk 
is ; bekövetkezvén a' gyűlés, „majd ha ember kell 
a' gátra, ne maradjon senki hátra !" Mert hiszen 

ott keresendő a' baj , hogy nemzetünk közös hi-
bája, sok szó, kevés telt, sok terv 's kevés kivi-
tel, a'mi hibánk is. Melly hibához még azon meg-
bocsáthatlan szűkkeblűség járul, hogy mindenütt 
becses személykénkkel állunk elö, mellynek fel-
áldozzuk gyakran a' közjót is. Ezen themáról ép 
olly igazán mint siralmasan lehetne Írnunk 's be-
bizonyítanunk, hogy a? magyarhoni protestanli-
smus egyetemes ügyei, kevés kivétellel mindig, vagy 
személyes, vagy helyzeti, vagy egy töredék magán 
érdekein szenvedtek hajótörést. I3e lehetne bizo-
nyítani, hogy kivévén az üldözések korát, hol a* 
lángba borult közösház oltásában egyek valánk, 
— az egység azon mértékben fogyott közlünk, a* 
mellyben az üldözések szűntek 's a' hazai törvé-
nyek legyezgetni kezdtek. — Az utolsó évek az illy 
egyenetlenség no továbbját tükrözteték elönkbe. 
De tán ezek is szükségesek valának, hogy a' leg-
szentebb kötelékek bomlásnak indultában is-
mernök meg a' gondviselés mutató ujját 's azon 
kötelességet, hogy kibontakozva szük helyzetünk 
igényei közöl, azokról gondoskodnánk, mik az 
egésznek javát volnának képesek maradólag biz-
tosítani. Az unió kérdése, a' gyámintézet és ez a* 
coordinatio maga kétségen kivül helyezik, hogy a* 
legmagasztosb eszmét is olly egyházban, melly-
ben rend, összefüggő szerkezet, az ügyek tár-
gyalása körül rendszeres lánczolat és így közszel-
lem is, nincsenek, életbe léptetni teljes lehetetlen. 
Azt mondom ma öt évvel később, mit öt év előtt 
mondtam, hogy az uniónak legelső stadiuma, a" 
két egyház igazgatásának ugyanazon evangyélmi 
— képviseleti összevágó rendszer szerinti elren-
dezése, 's ha lehet, egy közös gyűlésben (zsinat?) 
összeolvasztása. E' nézetet nem akarjuk testvé-
reinkre rátolni, — de az ágostai egyházban azt 
sürgetni annál szentebb kötelességünk, minél ün-
nepélyesebben volt az százszor kifejezve gyűlé-
seinken, minél több szellemi erő pazaroltatott ei 
annak életbe léptetésében, minél régiebb a' terv, 
minél több az elhanyagolt éveknek sora, mellyek-
ről sokan, a' tisztes Schedius bizonyosan, elmond-
hatnák Tacitussal. Pauci ut ita dixerim, non modo 
aliorum, sed etiam nostri superstites sumus; 
exemplis e média vita tot annis, quibus juvenes 



ad senectutem, senes prope ad ipsos exactae acta-
tis terminos, per silcntium venimus. 

'S meglehet, hogy midőn e* tárgyról szól-
tomban keserűség árnyéka követi szózatom me-
netét, az elhunyt dicsők emlékezete, az élő dicsők 
aggodalmai, vegyílnek borút derűim közé. Meg-
lehet, hogy e' keserűség itt-ott talán sérelemmel 
határos, a' nélkül, hogy az szándékomban feküd-
nék. De nem tehetek róla, ha midőn Prónay S., 
Géczy, Lissovényi után, a' sír réve felé látom 
evezni legdicsőbbjeinket,kik egyházukért áldozni 
tudtanak, a' jelenben nem igen lelek férfiakat, 
ki«röl elmondhatnék, hogy bennök a' dicsők ki-
pótolva vannak. Nem tehetek róla, hogy bánat 
száll lelkembe, midőn ha pörlekedni, vitázni kell, 
száz nyelv mozog 's kétszáz ajak habzik 's négy 
száz kéz-láb izmai rángatóznak; ha pedig dol-
gozni, kivinni, izzadni, az akadályokkal víni kell, 
akkor ilP a' berek, nád a' ker t , — a' t. cz. urak 
szélnek erednek 's csak akkor jőnek ismét össze, 
ha pörlekedni 's azokat, kik a' kivitelt eozközölni 
nem bírják, gyanúsítni, korholni, vádolni lehet. — 
Nem tehetek róla, ha elkomorul kedvem, midőn 
látom, hogy ez egyháznak egy gr. Gasparinja nincs. 
De hogy ne isboszonkodjékaz ember, midőn azon 
urak, kiket a1 mondottak illetnek, e' sorok olvasásá-
nál azt kérdezik: Ki az a' gróf Casparin? — Da-
nischmend! Wer war denn der König Dagobert? 
De hagyjuk ezt! Csak annyit akartam mondani, 
hogy ha a' választmány beadja munkálatát, „ne 
maradjon senki hátra, ha majd ember kell a' gátra !" 

Ne maradjanak hátra a' püspök, esperes és 
felügyelő urak. De kezdjük mindjárt a' főnél. Ne 
maradjon hátra, a' legfőbb felügyelő úr. Ö nem 
maradt hátra midőn az országgyűlésen az egyház 
jogaiért férfiasan víni, midőn az iskolai rendszert 
éleibe léptet ni kellett. Hála neki ezekért 's tisz-
telet ! De ha szabad alázatos kérelem gyanánt 
figyelmébe ajánlani egy körülményt, arra kérnénk, 
hogy egy esztendőben egyszer, addig maradjon 
köztünk, mig elmondhatja jó lelkismerettel, hogy 
az egyetemes gyűlésből nem maradt hátra de csak 
egy ügy is, mellyet el nem végzett, el nem vég-
zettünk volna. — Ugyanez áll a'püspök és kerü-
leti felügyelő urakról is. A' dunántúli püspök, az 
én szeretett mesterem tisztes képét, nyolcz év 
lefolyta alatt, csak egyszer látók Pesten. A' 
többiek is ingadozni kezdtek, 's a' tiszántúli ősz 
Nestor már háromszor hiányzott. Már nem bá-
nom, üssetek, de hallgassatok meg! Krisztus U-
runkra Jeruzsálemben halál várt és még is elment 
oda, hogy bizonyságot tegyen az igazság felöl. 
Luther Wormsba elment, noha Husz és Kosztnitz 
felvillantak emlékezetében. Minél nagyobb a* 
zavar az egyházban, annál sürgetőbb kötelessége 
a ' főpásztoroknak, helyt állani, hol helyt álla-
ni kell, 's én nem ismerek sérelmet, melly őket 
ezen kötelesség alul felmenthetné. A* dunántúli 
felügyelő urat, ha jól emlékezem, egyszer láttuk, 

pedig tapasztalásokban annyira gazdag lelkére mi 
gyakran rászorulnánk. A' |liszai felügyelő urat 
inkább csak egyik fiában ismerem, kitől egyszer 
azon gondolattal: Boldog a' méh, melly hordott 
tégedet! 's ezen szavakkal búcsúztam: Kérje meg 
édes atyját, hogy szorgalmasabban járjon el az 
egyetemes gyűlésre. — No de hagyjuk ezt! Csak 
azt akartam mondani: Hogyha ember kell a'gátra, 
ne maradjon senki hátra! — 'S ezt nem mondha-
tom elég gyakran 's elég hangosan , mert ha jól 
emlékezem, tán épen azon egyetemes gyűlé-
sen, mellynek elején, a' terembe nem térvén, a' 
templomba menénk, legvégül a' főfelügyelő, a* 
bányai és dunáninneni kerületi felügyelő és a' 
jegyző urakon kivül mindössze hatan tevők az 
egyetemes gyűlést. Össze pedig semmit nem hord-
nak vala, hanem egymást lehordják vala 's aztán 
magokat elhordják vala. — 'S most menjünk 
tovább. 

Az 1824-ki választmány munkálata fonalának 
végére csomó gyanánt e' szavakat kötötte: „A* 
választmány ugy vélekedik , hogy jóllehet ezen 
tervet előbb a' kerületekkel kell közölni, az egye-
temes gyűlés és tanácsszék rendezése mindjárt 
eszközöltethetik, részint azért, minthogy e' rende-
zet egyenesen az egyetemes gyűlés feladata, 
részint pedig azért, hogy a' szükség további ha-
logatást ne szenvedjen 's a' példaadás által egy-
szersmind a' többi gyűlések rendezete is nagyobb 
sikerrel eszközöltethessék." 

'S aztán mért ne valljuk meg, mit tagadnunk 
ugy sem lehet, hogy ezen csomónak megoldásá-
val lesz szükség az egyházi szerkezet javítását 
kezdenünk. Ezt elismerte az 1824 diki választ-
mány, a1 tiszai kerület szinte ezt sürgette tán már 
három izben is, a' bányai megint csak ezt kíván-
ta. E' szerint ha a' közohajlást szándékosan nem 
hallani nem akarjuk, az 1815-dik választmány-
nak azon bevezető megjegyzéssel kell kezdenie 
munkálatát, hogy különböztessük meg az egye-
temes gyűlés rendezését az egész egyház coor-
dinatiójátórs szóljunk 1-szer amarról, aztán 2-or 
emerről. 

No hát szóljunk! Boldogult Lissovényitöl azt 
kérdeztem egykor: mi lehet oka, hogy az egyet, 
gyűlés rendezésébe, annyi sürgetés után is, be 
nem vágunk? Köztünk maradjon a1 szó, válaszolt 
a' lelkes férfiú, mivel az elnöki kérdéstől fázunk. 
Minek folytában fejtegette aztán a' nehézségeket, 
reám nézve, mint átalában, ugy ezúttal is tanusá-
gosan. De én aztán így kezd'em azóta okoskodni: 
Uram Isten! hát végre is nyer-e az egyház az 
által, ha valami felelt okvetlenül tisztába kellene 
ugyan jőnie, de minthogy e' tisztába jöveteltől 
fázik, tehát nem jő vele tisztába, hanem fázik? Is -
ten bocsássa meg bűnömet, de én ugyan nem sze-
retek fázni, sőt didergőkkel sem szeretek mulatni, 
különben ugy rám ragadhat a' fázás, mint az ásí-
tozás. Mind a' keltő ragadós nyavalya. No de 



hátha aztán rád bíznák a* fűtést és parázst és a' 
gesztenyét, mit fognál tenni? Megmondom. Üsse-
tek, de hallgassatok meg! 

Szabályul tenném , hogy a9 hivatalára nézve 
legidösb püspök a9 főfelügyelővel az elnökségben 
osztozzék. Ez volna a' legártatlanabb mód, melly-
be a' világiaknak beleegyezni, mellyel a' papok-
nak megelégedni nagyon tanácsos volna. Ha ez 
el nem fogadtatnék, tervezném a' következőt: 

1. §. Az egyetemes felügyelői hivatalnak egy 
külön személyre ruháztatása, mélt. gr. Zay Kár. 
úr halála (kit azonban Isten sokáig éltessen!) vagy 
lemondása esetében eltöröltnek nyilváníttatik. 

2. §. Helyette az egyetemes gyűlésekben a1 

hivatalra nézve legidösb kerületi felügyelő és 
püspök elnöklendenek. 

u. §. Gyűlésen kivül az egyház folyó ügyeinek 
vitele egy, mind a' négy kerület által kinevezett, 
kevés számú tagokból alakítandó 's világos és meg-
határzott utasítás szerint működő középponti vá-
lasztmányra bizatandó, mellynek elnökei az egyet, 
gyűlésen elnöklő vének, vagy azok által egyes 
vagy minden esetre szabadon kinevezett (vagy 
az egyetemes gyűlés, vagy maguk a' választmány 
tagjai által választolt) helyettes elnökök. 

Ha a' választmány munkálatát vagy megelőz-
ni akarnám, vagy azon kilátásom nem volna, hogy 
e' tárgyra ugy is még vissza kell előbb-utóbb tér-
nünk, bővebben fejtegethetném az okokat, mely-
lyek ezen indítványra bírtak. Annyit mondhatok, 
hogy indítványom nem egyéb, mint az 1824-diki 
tervnek kiegészítése, az abban kimondott dua-
lismus elve szerint, mellyet kiváltképen a' béke 
kedveért, kívántam pártolni, és azért, mert ha 
azt elvetjük, az egész tervet semmivé tesszük. 
Mert meg vagyok győződve, hogy a' kettős 
elnökség, bár megengedem, hogy tisztán evan-
gyélmi szempontból indulva, a' próbát bajjal állja 
ki, annyira összeforrott históriai fejlődésével egy-
házunknak, hogy tőle megválnunk tetemes ráz-
kódás 's Ián veszély nélkül nem lehel. Ha elv 
gyanánt ennyi mondatik: Minden egyházi gyűlés-
ben, a' községitől kezdve az egyetemesig, egy vi-
lági 's egy papi személy viendik az elnökséget, a' 
czél is érve lesz 's a' beke is fentartva. De ha 
elv gyanánt ezt fejezzük ki: Minden egyházi 
gyűlésben, a9 községitől kezdve az egyetemesig, 
csak egy személy vigye az elnökséget; meglehet, 
hogy apostoliabban intézkeüénk, de békítöleg 
csakugyan nem. Mert épen ez által fognánk meg-
örökíteni az egyházban amaz örökre kiküszöbö-
lendő különséget és harezot a* világiak és egy-
háziak között; a' mennyiben aztán mindenik párt 
a'maga emberét szeretné az elnöki székbe behe-
lyezni. — Én tehát részemről az első elv mellett 
nyilatkoznám. — A' mi az egyetemes felügyelő-
ség eltörlését illeti, erre többek közt kivált képen 
mélt. gr. Zay Ií. úr és mindnyájunk kedvencz 
eszméje az unió hozott. Ugyanis, ha azt, mint én 

hiszem, az egyházszerkezeten ksll kezdenünk, n a -
gyon könnyen kivihetőnek tartom, hogy mit f e -
lebb négy kerületről mondtam, nyolezra is alkal-
mazhassam 's a* négy-négy kerület középponti 
választmányaiból egy választmánynyá olvadandó 
gyűlés élére az egyik részről világi, a' másikról 
egyházi elnököt ültessek. De azt nem látom, ho-
gyan kényszerítendjük arra reform, atyánkfiait, 
hogy ők is részükről egy egyetemes felügyelőt 
válasszanak, 's ha választanának is, eo ipso az 
egyházi és világi elemből alakult dualismus meg-
semmisíttetnék,'s végre is egyetemes püspökökről 
kellene gondoskodnunk. 'S bár mi kedvencz esz-
mének lássék is ez sokaknál, sőt bizonyos szem-
pontokból helyeselhetőnek is, én részemről inkább 
a' mellett maradnék, hogy semmi generális, fe l -
ügyelő épen olly kevéssé, mint püspök. Entia 
absque necessitate non sunt multiplicanda. — De 
van még ennél tán nyomosabb okom is, t. i. az, 
hogy én olt, hol 365 nap közöl csak két napig ül 
össze az egyház, 363 napig az egyház folyó 
ügyeinek vitelét nem biznám egy emberre, ha ez 
mindjárt Luther vagy Melanchton maga volna is. 
Vegyük a' dolgot gyakorlatilag. Minden társulat 
's igy minden egyház kebelében is gyakran for-
dulnak elő olly esetek, mellyeknek eldöntése ha-
lasztást nem szenved, melly ha igy vagy ugy 
döntetik el, conpromíttálhatja az egész egyházat. 
Én tehát, már akár hogyan dőljön el az egyetemes 
gyűlés rendezése, a'főfelügyelőt e'patriarchátlan 
's férfias öntudatra ébredett korban, ama fenebb 
érintett középponti választmány által vagy támo-
gatni, vagy épen nélkülözhetővé óhajtanám tetet-
ni. Tegyük, hogy nem az utolsó, hanem az első 
fogadtatik el, mi nyereség magára a' főfelügye-
lőre nézve, hogy tetteit az egyház bizodalma ál-
tal választott férfiak tanácsa szerint intézvén el, 
leggonoszb esetben a' felelelterhet ezek is segí-
tik hordozni; mi nyereség az egyházra nézve, 
hogy az intézkedések azok tanácsából erednek, 
kiket ő maga ültetett a' tanácsba; mi nyereség 
az egyesre nézve, hogy ez állandó központi ta-
nácsot mindig meglelheti, míg az egy felügyelőt 
tán nem, vagy nehezebben. Erről sokat lehetne 
mondani.Ellenben mi keserves állapot lehet az mind 
felügyelőre, mind egyházra nézve, ha amaz bona 
üde olly tettet követett e l , mellynek helyeslete 
által az egyház szenved, mert a' telt reá nézve 
káros, roszalása által pedig ismét szenved, a1 

mennyiben saját felügyelője ellen kelt nyilatkoz-
nia. A' mi pedig mindig bajos, mert a' főben meg 
van gyalázva az egész test. Itt természetesen sok 
függ az egyéniségektől, *s lehetnek esetek, hogy 
az egyéniség több üdvét fejt ki, mint bármelly 
tanács, — de állhalván az ellenkező is (Phaedr. 
I. 1. f. 2.} minden esetre jó, az egyéniség terére 
nem vinni kizárólag az illy kérdéseket. Az egye-
temes gyűlés elrendezésének egyéb pontjairól itt 
felesleges volna szólani. 



Szóljunk még egyről, az 1824-ki tervnek, vé-
leményem szerint, legnagyobb hiányáról, melly 
valószínűleg ismét merő lazás miatt köveltetett 
el. Már én legalább, midőn a' választmány tudó-
sításának e' szavait olvasom: „ A ' választmány 
a? helybeli gyűlések és presbytcriumok elintézé-
sébe nem ereszkedett, minthogy 's a' t., szintúgy 
látom a' didergést 's magam is érintetem általa. 
'S aligha csalódnánk, ha azt hinnők, hogy itt a' 
fázást ismét az elnöki kérdés okozta. Ki a' Prot. 
Lapot olvassa, az tudja a'ráhói, szarvasi 's ezek-
hez hasonló eseteket, mellyek olly szomorúak, 
mint csak lehetnek, 's egyenesen onnan származ-
nak , hogy ki legyen a1 kakas a' dombon, a' fel— 
ügyelö-e vagy a' pap. Illy esetek nem ritkák, 's 
ha valahol, itt kell segíteni világos és határozott 
szabály által; mert ha szivünkön fekszik a'jó rend 
az esperességi, kerületi's egyetemes gyűléseken: 
szivünkön kell feküdnie annak az egyes gyüleke-
zetekben is. 'S itt ismét lehetetlen az 1824-diki 
terv nyomán és elvei szerint más szabályt hoz-
nunk, mint ezt: A' községek gyűléseiben az el-
nökséget a' helybeli lelkész és felügyelő tiszik. 

Végül meg kell vallanom, hogy ezen tárgy-
nak további vitatását akkorra szeretném halasz-
tani, ha már az 1845-iki választmány munkálata 
készen és az illetőkkel közölve lesz; noha ezáltal 
végkép gátolni a' vitatkozást nem szándékozom. 

S z é k á c s . 

K e l l - e urvacsorát adni a' kórok-
n a k ? 

1. §. Az evangyelisták 's apostolok Írásaiban 
legkisebb rendelkezést sem találunk az úrvacso-
rának gyülekezeten kivüli kiosztásáról. 

2 .§ . Hogy az ebő keresztyéneknél a' gyüle-
kezetben meg nem jelenhető kórok is úrvacsorál-
tak, Justinusmartyrral szokott bizony íttatni, kinek 
idevonatkozó szavai ezek : Q Oi xalúfiévoi naQ 

iv diáxovoL, SiSóccoiv ey.ág(j) twv ticíqÓvtiov ps-
Tulafteív (XTio tö évxccQigvOévTog ágra xat olvu 
xai v S a t o g, y.ai, roZg s Ttaqtíöiv aTtocps-
qsoi. Justinus korában — a' második százban 
— tehát, diakonusok vittek úrvacsorai kenyeret 
és bort és vizet a' távollevőknek. 

3. §. Nem mind helyes ám az, és igy nem 
követésre méltó, mit az első keresztyének csele-
kedtek. Lám ők, a' felebb idézett szavak szerint, 
vizet is használtak az úrvacsorában. Vízzel ele-
gyílék a' bort, talán azért, mert Jézus oldalából 
Vér és viz folyt, vagy talán azért, mert ők is olly 
véleményben voltak, mint későbben a* karthágói 
3-dik concilium, melly a' 24-dik kánonban ha-
tározá: Ut in sacramentis corporis et sangvinis 
Domini nihil amplius oíferatur, quam ipse Do-
minus tradiditf hoc est panis et vinum aqua 
mixtum— Mi ezt épen nem tennők. 

* 4. §. Későbbi időkben mindinkább divatba 

jött a* kórok úrvacsorálása, *s már a' nicaeai zsi-
nat és Hieronymus mint viaticumot tartják azt 
szükségesnek. És származának legbalgább véle-
mények az úrvacsora felöl, mellyeknek elsorolása 
nem czélom. Ki ezekről olvasni akar valamit, 
nézze meg Sviczer János Gáspár „Thesaurus 
Ecclesiasticus"át a' JZwafyg szó alatt és az Ali— 
gemeine Iíírcbenzeitung 1844-dik évi 14-dik 
számát, ott említve vannak röviden. 

5. §. Miután Krisztus és az apostolok nem 
rendelkeztek s Justinus kora reánk nézve nem 
kötelező tekintély, a' későbbi idők még kevésbbé, 

nézzük, mit tanítnak symbolikus köny-
veink. — Hiában nézzük, mélyen hallgat mind a* 
kettő. 

6. §. Hát kánonaink mit parancsolnak? 
A' komjáti kánonok csak ennyit mondanak 

(lásd Tert. Class. XVII can.): „Sacramenta non 
debent administrari, nisi in publico loco praesente 
coetu, et quidem antemeridiano tempore 
— excepto tamen casu necessitatis.(i Milly hatá-
rozatlanság ! 

A' Gelei kánonok már elég világosan és 
határozottan rendelkeznek (lásd a* LXI. k á -
nont). ,,Extraordinarie — úgymond — privá-
tim quoque clinicis, seu aegrotis lecto affixis, 
iisque fidei infirmioris, impense e f f l a g i -
tantibus, Communio sacra haud deneganda 
est, iis praesertim locis, in quibus reliquiae 
adhucquaedam Pap is mi supersunt, 
vei ubi Orthodoxi cum Papistis mixtim habitant; 
modo ne id in ordinarium usum vei potius abusum 
abeat. — Nyilván van, hogy e' kánon ugy tekinti 
a' kórok urvacsorálását, mint az utolsó kenet 
pótlékát, a'papismusra hajló vagy a'pápisták közt 
lakó orthodoxusoknál. 

7. §. Kánonunk nem egészen barátja a' kórok 
úrvacsorálásának, — hibliánk és symbolikus 
könyveink pedig egy szót sem szólnak arról. E' 
körülményből nem ok nélkül következtethetni, 
hogy azt valami nagyon szükségesnek nem tart-
ják, sőt miután a' kórok körüli lelkipásztori fog-
lalkozásokról körülményesen intézkednek: lehet-
len feltennünk, hogy az űrvacsoráról — ha azt a' 
kór részére csak valamennyire is szükségesnek 
tartották volna — említést tenni elfeledkeztek 
volna. 

8. §, Lássuk ezen intézkedéseket. 
A' sz. írásban Jakabnál V: 14 mondatik: 

,,Beteg-e valaki ti köztetek, hivassa az egyházi 
szolgákat és imádkozzanak érette 

Helv. hilv. 25 rész 2-dik §. „Meglátogas-
sák — az egyházi szolgák — idején a' betege-
ket, hivassanak is egyszersmind a' betegek ál-
tal, ha tudniillik a1 dolog ugy kívánja; vigasz-
talják pedig akkoron azokat és az igaz hitben 
erősítsék; bátorítsák továbbá a' sátánnak suga-
lási ellen; ismét a1 betegnek házánál is könyör-
gést tegyenek; és ha szükséges, könyörögjenek 



b' betegnek megtartásáért a' közönséges gyüle-
kezetben is; és gondot viseljenek arra , hogy e' 
világból boldogul múljék ki. A' pápások módja 
szerint való látogatást az ö utolsó kenetökkel 
együtt, mi helyben nem hagyjuk." 

Gelei LXXV-ik kánon: „Inter praecipua Pas-
torum Ecclesiarum officia non postremum etiam 
est visitare et consolari aegrotos, supplicioque 
afficiendos, fidei potissimum domesticos: quod ut 
rogati et vocati facianttum pietas ergaDeum, tum 
vero charitas erga proximos svadét, conscientia 
autem ipsa etiam instigat." 

íme ez idézett helyekben szó sincs arról, hogy 
a' kóroknak űrvacsorát kell adni, de van arról, 
hogy őket látogatni s érettök imádkozni kell. Ez 
van különösen kiemelve 's szivünkre kötve, mint 
a' kórokra nézve jótékony hatású. 

9. §. Azonban, minthogy a' szegény kórok, 
kínos helyzetök miatt, bár mint akarnák, a 'gyüle-
kezettel együtt nem úrvacsorálhatnak, holott erre 
nagyon vágynak: megtagadnók-e úrvacsorát sür-
gető kérelmök teljesítését, ha azzal kárt nem te-
szünk? Hiszen nem ugy adjuk fel nekik az úrva-
csorát, mint absolute necessarium vialicumot,sed ad 
fidem tanlummodo ipsorumlangvidam, in exlremo 
cum gravissimis morbi letalis doloribus, ac sa-
tanae tentalionibus agone, corroborandam?! (lásd 
Gelei LXI-dik kánon). 

Más részről tagadhatlan, hogy sokan vannak, 
kik az úrvacsorálással balhitet kötnek össze, ne-
vezetesen, hogy az úrvacsorálás megtérés jele, 
szent élet nélkül is boldog halálnak, üdvnek esz-
köze, saluberrimum viaticum 'st.b. — Vannak, 
kik azt gyógyerövel bírónak is hiszik. — Orvost 
nem hivat a'paraszt, ha módjában van is, de hívat 
vén asszony kuruzslókat, és ha ezek nem segítnek, 
megpróbálja az urvacsorálást is hogyha használna! 
— Továbbá, egészséges korukban sokan mellő-
zik a' templomot 's urvacsorálást, 's a' megtérést 
is, minthogy ennek fogalmát az úrvacsorálással 
egybekötötték, — mellőzik, mondom, mert ugy 
okoskodnak, hogy kórágyukban egyszer minden-
korra leróvhatják adósságukat 's absolváltatnak. 
Illy előítéletes emberre nem kevésre találunk. 

Nem jobb volna-e hát, ha a' pap midőn kór-
hoz hívatik, a helyett, hogy tüstint úrvacsorát vin-
ne , elébb meglátogatná öt 's komolyan utána 
járna, mi okból akar úrvacsorálni ? 'Sértésére 
adná, hogy a nem úrvacsoráló, de megtért beteg 
el nem kárhozik, a' meg nem tért beteg pedig ha 
úrvacsorál sem üdvezül, — testi bajt sem gyógyít 
az úrvacsora. Továbbá reábeszélné a' beteget, 
hogy tüstint orvosért küldjön , — a' körötte le-
vőknek pedig hathatósan szívökre kötné a' gyön-
géd gondoskodást, — azután mondana a' beteg 
házánál egy szívreható könyörgést, 'stb. 

És ha ezekulán is úrvacsoráért esengne a' 
' beteg, már ekkor rendkívül is neki azt fel nem 
adni, nagy emberlelenség volna. De én meg va-

gyok győződve, hogy száz közöl alig akadna 
egy , ki illy előzmények után is úrvacsorát 
sürgetne. 

10. §. Mint sok másra, ugy a'kórok úrvacso-
rálására nézve is különböző szokások uralkodnak 
ekklézsiáinkban. 

Néhol kevés beteg hal meg úrvacsora nélkül. 
Menni kell a' papnak akármelly napon gyónlatnir 
csak az hiányzik még, hogy éjszaka menjen. Lo-
bogó gyertyák világánál, fekete ruhában, hal-
dokló kórnak — míg künn a' vihar zúg — úr-
vacsorát osztani, —Puseyi ták , nem dobog-e 
szívetek ? ! 

Másutt — mint például nálunk Kisújszálláson 
is — a' kórnak egyedül csak akkor adatik úrva-
csora, mikor az egészségesnek. Templomi úrva-
csorálás végeztével megy a1 pap a'szent jegyek-
kel az előrebejelentett betegekhez, — egyébkor, 
alig van eset, hogy hívnák. És ne gondolja ám 
senki, hogy ez vallástalanság eredménye! N é -
pünk — hála istennek 's tisztelet azon hü munká-
soknak, kik az Urnák e' szőlőjében ezelőtt igaz 
protestáns szellemben munkálkodának! — vallá-
sát szerető 's tisztelelhen tartó buzgó nép, — de 
— hála ismét az Urnák 's tisztelet a'volt munkád 
soknak — még sem olly túlbuzgó, hogy az ú r -
vacsorát rendkívüli napokon is kiszolgáltatni k í -
vánná a' kóroknak. 

Van ollyan hely is — ezt csak hallomásból 
tudom — hol a' kórokat felviszik a' templomhoz, 
hogy ott a'gyülekezettel együtt úrvacsoráljanak, 
— de e' szokás, ugy vélem, csak a' sánlabénákra, 
szélütöttekre 'stb. nézve divatoz. 

Néhol csupán a'kórnak adatik úrvacsora, nem 
pedig a' körötte levőknek is, - másutt „Eccle-
siolae ex domesticis ac vicinis lempeslive monilis 
collectae" administráltatik az a' Gelei 61 kánon 
szerint. 

11. §. Mit mondtok mindezekre, atyámfiai? 
12. §. Én ezt mondom: 
Ám szolgáltassunk úrvacsorát a' kóroknak 

saját házuknál, de csak a'rendes napokon, midőn 
t. i. a' gyülekezet is úrvacsorál, 's ekkor is az 
ezzel összeköttetni szokott előítéleteket erősen 
oslromlólag szolgáltassuk. 

Látogassuk — ha hívattatunk — a' kórokat, 
vigasztaljuk, erősítsük őket és imádkozzunk ére t -
tök. Az illy látogatások alkalmával sok jót tehe-
tünk, a' keresztyén józan felvilágosodásnak, igaz 
hitnek, megtérésnek 'st.b. nagy részben előmoz-
dítói lehetünk. 

Többet ennél nem mondok. 
13. §. Végül még is ide irom Luthernek a' 

kórok úrvacsorálására vonatkozó szavait. 
„Ich meine und wünsche, dasz die Privát com-

munion gánzlich allenthalhen abgeschafft würde, 
namlich solchergestalt, dasz man das Volk in der 
Predigt lehrte, wie sie namlich des Jahres drei oder 
viermaicommunicirenund sodanndurch Trost dea 



Worfes und Stárkung daraus zu aller Zeit, wenn 
gie Gott abforderte, selig entschlafen sollten. 
Denn solche Privatcommunion wird endlich ein 
onertráglich und unmöglich Werk sein, sonder-
lich in der Pestzeit. Und es ist auch nicht biliig, 
dasz die íurche so mit den Sacramenten als eine 
Magd aufwarten sollte, sonderlich denen welche 
sie oft so lange verachten und alsdann im Falle 
der Noth die Kirche dienstfertig für sich habén 
ivollen, der sie doch nie gedient habén. WeiI aber 
das noch nicht geordnet ist, so werden die Pries-
ter thun, wie sie können. Indesz mögen sie nur 
den Kranken das Abendmahl alléin (námlich ohne 
Oelung) reichen: sie müssen aber ausdrücklich 
dabai bezeugen, dasz sie es nur auf einige Zeiten 
thaten, und werde es nicht immer bei ihnen sein: 
denn man wird doch hierin eine Ordnung treffen 
müssen." Szenczi F ö r d ö s L a j o s . 

G y ű l é s e k . 
Zalai esperessé^. Jan. 19-én 1846. 

Dörögdi fiók gyülekezetünk kebelében tartott es-
peresi gyűlésünkben, mult 1845. évi Zánkán tar-
lóit gyűlésünk végzéséhez képest tisztújítás tar-
tatván , esperesnek nt. Lajpczig János kapolcsi 
lelkész, egyházmegyei törvényszéki ülnököknek 
tt. Barcza Károly, Stelczer Pál, Diskay Jonathán, 
Bárány Endre, Nagy Sándor táblabíró, tiszt. Ács 
János, László János és Erdős Márton lelkészek, 
továbbá esperesi jegyzőnek Erdős Márton, az em-
lített törvényszék jegyzőjének és az esperesség 
ügyészének Mezericzky Kár. hites ügyvéd urak 
választattak, és pedig egyhangúlag három évre. 

S t e l c z e r P. 
A.' t a t a i egyházmegye legközelebbi gyű-

lése tartatott dec. 16-kán Nagy-Igmándon és ez 
egy évben negyedik gyűlésünk vala. De e' mel-
lett a' gyülekezetek nem szenvedtek, mert mi a' 
költséget magunk visszük, 's ezt ajánljuk feleink-
nek is minden időre. — Pap J. eddigi helyettes 
jegyző hivataláról, a' történtek feletti fájdalmas 
megilletödése miatt, lemondott. A' hiba hiba ma-
rad, noha azt tetemesen menti az, hogy nem any-
nyira rosz akarat, mint a' gyarlóság rovására 
Írandó. Helyét Kiss Antal csépi lelkész foglalta 
el. A' rendes jegyzőnek választatása azon időre 
halasztatolt, ha majd a' losonczi kerületi gyűlés az 
esperesi kérdést, melly mind e' napig függőben 
van, elintézendi 's nem helyettes, hanem rendes 
esperesünk leend. — Az ászdri megüresült gyü-
lekezet betöltésénél ismét kitűnt papalkalmazási 
rendszerünk bokros hiánya. A' nélkül, hogy ebbe 
bővebben ereszkedném, mi már ugy is százszor 
el volt mondva, a" káplánokra nézve behozandó-
nak vélném a' következő rendelkezést: 1) Min-
den gyülekezet, mellyben a' lelkek száma ezeret 
halad, tartson káplánt. 2) Ha öreg, gyengélkedő 
vagy hivatalnok a' lelkész, tartson káplánt. Alkal-

matlan lesz ugyan e" köteleztetés a' rendes lel-
késznek, de nem az ö kényelmét, hanem a' nép 
szükségét kell tekintetbe venni. — 3 ) Papi cen-
sura legyen csak egyszeri, az egyh.kerületi köz-
gyűlés színe előtt, — és időről időre csak annyian 
vetessenek be — a' legjobb vizsgálatot adottak — 
kikről részint kápláni állomások, részint nevelői 
helyek dolgában gondoskodhatik a' kerület; a' 
többieknek szabadság adatván, jövőre újra vizs-
gálatot állni, mellynek szigora legyen kérlel-
hetlen. Az eddig magányvizsgálatokon átmente-
ket, azokon az idő- és pénz-vesztegető 's czélra 
legkevésbbé vezető tekervényes utakon I szinte 
ezen közgyűlési vizsgálat egyenes útára, kellene 
visszaigazítni. — így ,Af! nem leend szükség, 
— tényeket mondok — 9 — 10 évi káplánkodás, 
sőt még ebből is gyakori kimaradás után, pálinka-
főzést tanulniok, vagy uradalmi ispánság, falusi 
jegyzőség után széttekintniök a' reményvesztett 
's már nem is ifjú papi egyéneknek. Mert ki a' 
szigorú vizsgálatot kiállandotta; kire az egész 
kerületnek gondja leenaett: valahol csak bejutand 
rendes lelkészi állomásba; — igy nem undokíta-
tandik az egyház, hivatalvágyók egyre-másra tett 
korteskedéseikkel, az ekklézsiák nyakára kínál-
kozó feltolakodásokkal, ígéretekkel, — mint tör-
tént jelenleg Ászárral, hová vége hossza nem 
volt a' papolm járóknak. De minden igyekezet 
ellenére is, Ászár még sem nyert papot, minthogy 
Kisbér, annak népes filiája, mást akart, mint Ászár. 
— Végül püspök urnák levele olvastatott fel , 
mellyben ezen megyétől búcsút vesz. 

S t e 11 n e r J. után S. J. , 

Hl ii 1 f ö 1 d i i r o d a l o m . 
Allgemeines Volks-Bibel-Lexieon, eon Dr. 

A. G. Hofmann. Mit Abbildungen. 
A' midőn e' most sajtó alatt levő könyvet a' 

teljes czimü közönségnek bemutatnám, mindenek 
előtt ki kell fejeznem, hogy az előttem fekvő ti-
zenegy füzetnek olvasása 's csendes rostálgatása 
édes örömre 's mintegy belső tudományos kéjre 
gerjesztett. Ugy járunk mi tudnillik a' fontos tar-
talmú künyvvel, mint a' vándor, a' ki gyönyör-
teljes tájra akadván, annak látásánál édesen érez, 
's szépségein szemeit legeltetvén, csak hamar ugy 
találja, hogy levegője könnyebb, vize tisztább 's 
egészségesebb, földje mások felett termékenyebb 
'sa't. és e' tulajdonokat másutt miért nem 
veszi észre ? Mert másutt a' táj nem tetszett ugy. 
Hogy azonban hosszas ne legyek, egyéni Ítéletem-
hez járulok, 's feltéve, hogy a' még hátra levő 
füzetek e' szellemben sikerülni fognak, kívánnám 
hogy e* könyvet minden paptársam bírhassa. Kül-
seje 's nyomtatása igen Ízletes; a' bibliában előfor-
duló tárgyakat pedig, szokott concordantiák for-
májára, betü-rendben tudományosan fejtegeti, *s 
fejtegetéseit fametszvényekkel (ötszázat igér 



belölök) világosítja, mi is felette kellemesen tanít. 
Absalon emléke első a* képek közt — azután az 
„Ackerbau" szónál látja az ember a' szántóvetőt 
's egyszerű ekéjét. Másutt, a' madár-neveknél, a' 
rajzolt madarak láttatnak; és ismét másutt, a1 

„Götzendienst" szónál, a' mindenféle bálványok 
alakjai láthatók — 'sa't. Az előadás maga ér-
telmes 's világos, melly az ö czéljára minden-
féle munkákat mesterileg felhasznál, gazdagítván 
tartalmát a' régiségek 's utazások tárából, nem 
különben a' természet- 's föld-tanból, a' keleti 
népek általános szokásaikból 'sa't. E' szótár ki 
fog jöni mintegy 26 füzetben 'steend jó két kö-
tetet; 's minthogy mindenik füzet 6 ezüst garas, 
tehát meg fog kívántatni érette 7 f. 19 garas p. 

V. J. 
Die christliche Religion und Kirche. Ein 

methodisches Hülfs- und Handhuch beim Unter-
réchte nachjedem Katechismus für Lehrer an 
Bürger- und Landschulen von, A. Ludewig, Di-
rector des Sckullererseminars und der gesammten 
vereinigten Bürgerschulen zu Wolfenbüttel und 
Docenten am Predigerseminare daselbsí. Erstes 
Buch. Die christliche Religion. Eisleben, 1843. 

r. 542 1. Ára 1. tall. 16. gr. 
Polgári és falusi iskolák tanítói által igen 

használható könyv. A' sz. 20 éves seminariumi 
gyakorlatból beszél 's elmondja a' bajokat, mely-
lyeken segíteni, könyve feladata 's mi hozzá tesz-
szük, képes is. E' bajokhoz számítja először azt, 
hogy némelly vallástanító,jelesül a' tulajdonképeni 
népiskolákban oktató, könnyen megelégszik azon 
vallásbeli anyaggal, mit egy jó vagy rósz káté 
ad kezébe. 'S ezt sz. azért nevezi bajnak, mert 
az magában véve igen korlátozza a' tanító esz-
méinek körét, nemcsak, sőt gátolja öt a' messzebb 
maga-körül-tekintésben 's vallásoshatására nézve 
tanítványai fölibe felemelkedésben, holott azt min-
den tanítónak tennie kellene. — E'bajokhoz szá-
mítja sz. továbbá azon még gyakrabban előfor-
dulót, hogy sok tanító nem tudja jól, a' nyert 
anyaggal tulajdonkép mit csináljon az iskolában. 
Különösen pedig némellyek nem tudják, mi az 
elemi, mi a' közép, mi a' felső osztályokba való. 
— E' bajokhoz számítja végre azon, részint már 
a' másodikban foglaltat, hogy némelly tanító igen 
kevés illő példával tudja előadását bebizonyítani, 
's a' miket tud is, nem mindig kellő helyén hasz-
nálja azokat. E' bajok elsején akar a'jelen könyv 
az által segíteni, hogy népszerű hit- és erkölcs-
tant, vagy a'ker. hit- és erkölcstanból annyit ad, 
mennyit a' polgári és népiskolák tanítóinak leg-
alább tudniok kell, hogy müveitekhez számíttas-
sanak és tanítványaik fölött álljanak. A1 sz. elő-
adását, egészben véve, sükerültnek mondhatjuk.De 
hit- és erkölcstana érthetőbb a' magasb polgári, 
mint a' falusi iskolák tanítóira nézve. Aztán is-
tenészeti gondolkodásmódjával sem érthetünk 
egyet egészen. Ezen első könyvet nem sokára 

a' második követendi, melly a' ker. egyházai és 
igy a'történeti részt foglalandja magában, a 'ker. 
vallásoktatást kiegészítendő. 

Commentar über die Psalmen. Von E. W• 
Hengstenberg, Dr. und Professor der Theologie 
zu Berlin. I.Band. Berlin, 1842. Ára 1 tall. 16 gr. 

Az egész commentar három kötetben fog 
megjelenni; a'jelen első az első 21 zsoltárt bib-
liai egymásutánban foglalja magában; a' második 
folytatást hozand; a' harmadik az egésznek be-
végzésén fölül több értekezést adand, mellyek a' 
rendszerint bevezetésben fejtegetett tárgyakon 
kivül a' zsoltárok hit- és erkölcstanával foglal-
kodandnak." Maga a' magyarázat egészben véve 
bő- és alaposnak mondható; vannak benne né-
hány jó nyelvmagyarázatok gyakori utalással 
Ewald nyelvtanára; a' sz. által talált értelem bi-
zonyítványokkal 's különösen más commentarokra, 
jelesül Lutherére hivatkozással bizonyittatik be 
igaznak; eltérő magyarázatok figyelemre méltat— 
vák, helytelenek visszautasítvák, de mind a' mel-
lett nem lehet nagy dogmaticai elfogultságot a' 
munkán észre nem venni, mi kivált ott tűnik eld 
élesen, hol egyes helyek szellemét's történeti vi-
szonyokat kell fejtegetnie, 's mi a' sz. dogmaticai 
álláspontjának természetes következménye. 

13 e S í' ö l <3 b i r o d a l o m 
E' Lap nemcsak egyház, hanem iskola, n e -

velés, tanítás organuma is levén: ezért szüksé-
gesnek tartom a' „Gyermeklant"~járól már is-
meretes derék Károlyi Istvánnak épen most meg-
jelent szinte illynemü munkáját — melly már po-
litikai 's divatlapokban ismertetett — ebben is az 
illetők figyelmébe ajánlani. 

A' 163 lapból álló 's Pesten Trattner Káro-
lyinál nyomott munka czíme ez: „ S z ü n ó r á k , 
mellyeket különböző korú gyermekek mulatságaul 
szerzett Károlyi István— Áll versek- és szín-
darabokból. — A' versek ezek: Az Eltévedett; 
(Ballada ) Talány; Egyik, Másik, Harmadik; Tü-
kör; Vesúv; Földönfutó (Ballada.); Leány és 
csalogány; Szép, szebb, legszebb; Kis tanuló 
dala. — Színdarab kettő van a' munkában: 1) 
„Püspöksüveg, vagy a' krekeládi pap." Erkölcsi 
vígjáték 5 felvonásban és 2) „Kitetszik a' szeg 
a' zsákból," szinte vígjáték 4 felvonásban. — 
Ára 48 p.kr. 

Részletes ismertetésbo nem szándékom eresz-
kedni; csak annyit mondok, hogy Károlyinak a* 
Gyermek-lant 's ezen munkában megjelent szín-
darabjai gyermekszerüségök- 's eredetiségöknél 
fogva a' magyar literaturában még eddig páratla-
nok 's egyetlenek; csak annyit mondok, hogy 
Lukács Pál, eddig egyetlen gyermekszerü irónk, 
bátran kezet foghat a' gyermeki észt, hajlamot és 

I ízlést ismerni eléggé megtanult, praclicus neveld 
Károlyival. Csak annyit mondok, hogy mindazon. 



apák, tanítók 's gyermekbarátok, kik gyermekeik, 
növendékeik 's kis barátiknak nemesebb 's szel-
lemibb élvet, gyönyört, jó kedvet kívánnak sze-
rezni 's csinálni, — mulattatva tanító, igazán er-
kölcsi víg tartalmú könyvet ajándékozni — bíz-
vást megvehetik a' „Szünórák"-at. Kaphatók 
Pesten magánál a' szerzőnél (Szervitatéren gróf 
Teleki házban); Eggenberger könyvkereskedőnél 
és a' ref. segédpapnál. K. K. 

I s k o 1 a-fi fs y 
T . c y . S z e r k e s z t ő ú r ! Emlékszem, mi-

ként lapjának harmadévi egyik számában, felszó-
lílá a1 prot. tanodák igazgatóit aziránt, miszerint 
az igazgatások alatt levő tanintézetek tanulói né-
pességét, netalán még némelly más ide vágó jegy-
zetektől és az egész közönség érdekében álló 
tudnivalóktól kisérve; félévi vagy legalább évi 
tudósításokban közölnék, ezen felszólttást, nem 
csak emlékezetemben tartva, hanem egyszersmind 
üdvös és szükséges voltát magam is elismerve, 
sietek im e' kötelességnek eleget tenni, t. Szerk. 
urat arra kérve, méltóztatnék e' száraz és rövid, 
közlést és tudósítást azok közé és azok rovatába 
felvenni, a' mellyeket netalán e' tárgyban már 
eddigelé vett és veend. Közlésemmel sietek már 
csak azért is, nehogy azon vád érjen, hogy a' 
tűzhöz legközelebb állván, még sem rakok reá fát. 
Iskolai tanhirleményeket kiadni még nem szok-
tunk, mig ollyanokat kiadhatandunk, bizony jó 
volna, ha valamennyi iskoláink, évről évre érde-
kesbülö lapját 's illetőleg lapunkat, igyekeznének 
magokra nézve, némileg közös iskolai programmá 
tenni. Ki egyébiránt 'stb. 

A pesti prot. ev. esp. tanodák vizsgálatai és né-
pessége az 184%-ik tanév első vagy téli felében. 

A' félévi vizsgálatok ezen tanintézetnél jan. 
23-kától febr. 2-ig folytak le. Kezdettük a' vizs-
gálatokat — mint rendesen, ugy most is, — alulról 
fölfelé, mert az iskola organismusával megismer-
kedés kedveért igy illik kezdelniök. Az első na-
pon : az első elemi fiúosztály vizsgáltaték meg, 
mellynek anyakönyvébe az idén 93 gyermek van 
beirva, — közbe, ugyanaz nap délutánján, az an-
gol és franczia szaktanítók tevén le vizsgálatukat, 
amaz 13, ez 24 növendékkel; a' másik napon d. 
e. a' második elemi fiúosztály került a' vizsgálat 
alá 81 fiúval; a' 3-ikon az első és második pol-
gáriam osztály, délután pedig az első és második 
gymnasialis osztály, 71 tanítványnyal, kik mind 
ennek, mind amannak az osztálynak közös növen-
dékei, kevesen levén csak, kik a' latin nyelvet 
nem tanulják; jan. 26 kán d. e. következők a ' 
harviadik és neguedik polgár-tanosztály, d. u. pe-
dig- a ' harmadik és negyedik gymnasialis vagy in-
ferior és superior szókölési osztály, összesen 62 
növendékkel; ezt követte jan. 27-én a' gymna-

sium ötödik és hatodik vagy szónok-költészi osz-
tálya, melly tisztán gymnasialis irányú, hasonló-
képen 62 tanulót számlálván. Bevégeztetvén a* 
fiúosztályok vizsgálata, következének a' leány-
osztályok, u, m. jan. 29-én az első elemi leány-
osztály 51, és más napon a'felsőbb vagy második 
leány-osztály 32 növendékkel. Jan. 31-kén az 
az ének- és rajzoktatásból folyt a' vizsgálat, ez 
utóbbiban 50 leány és külön oktatási órákban — 
83 fiu nyert utmutatást. Végre febr. 2-kán be-
végeztetett a' vizsgálatok sora a' tót elemi tanoda 
vizsgájával, a'mellyben a'beiratási könyv 28 fíu-
és 22 leánynövendéket mutat fel 'S igy az inté-
zet összes népessége 397 fiu- és 104 leánynö-
vendék, összesen 501 tanítvány. — Az új félév 
febr. 5-kén vette újra kezdetét, közben, ú j tanu-
lók lépvén még be egynémelly osztályba. 

A' jövő nyári félév vizsgálati idejére remé-
nyünk van már — az e'Iapok utján egy izben ter-
vezett tanhirlemények (programm) által az illető 
szüléket és pártfogókat meghívhatni és iskolánk 
egész szerkezetét bővebben megismertethetni. 
Alulirt által kiadott székfoglaló két beszéde — a r 

humanitás eszméjéről német nyelven és az iskolai 
igazgatás eszméjéről magyar nyelven — ugyan 
e' czél elérésének javára, u. m.a'programm-költ-
ségek fedezésére jelentek meg nem régiben *s 
kaphatók (20 p kron) részint Geibel K. könyv-
kereskedésében Pesten, részint a' szerzőnél. 

Dr. T e i c h e n g r á b e r L. 
igazgató-oktató. *) 

K i i I - é s b e l f ö l d i t u d ó s í t á s o k . 
B e r l i n , télelö 30. 1845. Ezelőtt néhány 

évvel itt, a' „Verein"-ok székhelyén, ismét új 
egyletet fontak a' nevelésügy barátai a' tanítói 
egyletek füzérébe: A' ,,társas-tanítói-egylet"-et. 
Czéljául tüzé: havi többféle tanácskozmányokban 
különböző neveléstani feladatokat megvitatni; 
időnként szerzett tapasztalatokat felderíteni, gya-
korlatba átültetni, felhasználni. Ma ülte ötödik é v -
ünnepélyét. 

Az ünnepélyt többrendü felolvasás nyitá meg: 
az egylet származása szakonkénti tanosmüködé-
sének vázlata; neveléstani szabályokat tartalmazó, 
válogatott adatokkal megrakott értekezés és egy 
humoristicus darab. 

Hogy e' felolvasások alatt nem egyszer 

*) Megbocsát nekem Ön, hogy hozzám intézett levelét is 
kiadtam, melly közönség elébe nem volt szánva. Ezt 
csak azért tevém, hogy az schemaul szolgáljon igazgató-
társainak, ha azt lithographirozni 's évenként kétszer az 
adatok kíséretében hozzánk beküldeni valahogy eszökbe 
jutna. Jó volna talán, ha Ön magára vállalná a ' l i thogra-
phálás eszközlését, mellynek költségeihez magam is j á -
rulnék egy pár pengő húszassal. Eddig még egy adatol 
sem vettem, do ez könnyen megmagyarázható, rosz utak, 
későbbi examenek, sok dolog 's aztán quid ego scio 
quid. Sz. 



gondoltam honomra, világos, ha csak azt em-
lítem is meg, miszerint ama tanos értekezés 
végszava is magyar életből merített volt. 

Elhangozván a' végső darab humoristicus 
szavai, a' mellékterem karzatáról leriadt táro-
gatót intöjelül vevők, megtekinteni a' teremet, 
mi ez ünnepély főszinhelyéül elrendezve volt, és 
— lakomáztunk. Beállott a1 köszöntések sora. 
Első poharát az elnök üríté a1 királyért, ki szent 
buzgalommal fogván fel kora jelszavát, erélyes 
előmozdítója a' népnevelésnek, — 's családjáért, 
mit alkalmi versek mindenki előtti példányból 
eléneklése fejezett be. Majd az elöljárókért, az 
egylet elnökeiért, több egyéneiért ürültek poha-
rak, mindegyik elköszöntést alkalmi ének kisér-
vén. És végre megeredt egy szózat: sükert óhaj-
tani azon, emelkedésnek indult haza buzgó törek-
véseihez, melly a' népnevelést országgyülésileg 
is sürgős teendői elsőjének vallja; mellynek gyer-
mekei olly nemes szomjjal keresik fel a' külföld 
intézeteit, kik olly érdekeket bizonyítnak be ez 
egylet iránt is. — Az ég hallgassa meg !! 

Ekkor az elnök felszólítására elindult nők a1 

körülhordolt tányérral megérkezvén, a' tanítói-
gyámintézet javára önkénytes adakozásból begyült 
néhány tallér felszámittatott,'s az egylet pénztára 
neveléseül női müvek játszattak ki — 's utána 
kezdődött a' táncz. 

Tánczolni — mi is csak tudunk. De szabad-
jon egy igénytelennek, ez ünnepély folyama alatt 
's utáni gondolatait, forró óhajtásait egy-két tö-
redékszóval kifejezni. 

Nemes szivü lelkész urak! engedjék forró 
ohajtásomat nyilatkozni. Minthogy tanító-képzö-
intézeteink nincsenek — a' jelen pedig súlyosab-
ban ránk nehezedett a'népnövelés szükségessége 
igényeivel: erösb lángra gyujtá kebelünkben e' 
szent ügy rokonszenvét, hogysem perczig is két-
kednénk, magasztos kebellel, szilárd akarattal, 
cselekvőség terére lépni: egyedül önök kezében 
a' varázskulcs, nemesszivü lelkész urak! mi a' 
tanítótestületet e térre jutni segéli. Nyissák fel 
önök karjaikat, magokhoz karolni hivataltársai-
kat, a' tanítókat; szeretettel felkarolni egy testü-
letté, mellyben bizalom szavai honoljanak. Üljön 
össze e' barátságos testület — körülményekhez 
képest — havonként legalább egyszer; kölcsönös 
eszmecsere-nézeteik közlése által egymást ok-
tassák, derítsék, szilárdítsák. Ha illy testületek, 
helytávolság szerint több, kevesb egy egyházme-
gyében — lehetne csak egy, ez volna a'legjobb -
alakulnak; ezeket leikész urak szeretettel vezér-
lik, tapasztalat-tanácslattal barátilag segélik; 
tanító urak pedig neveléstani tárgyakat vitatni, 
gyakorlati adatokat gyűjteni, egymást kölcsönösen 
oktatni, buzdítani, barátilag tekinteni, testvérileg 
segélni készek : a' népnevelés ügyének kedvező 
folyamot nyitandnak; illy testületek létrehozásával 
lelkész és tanító urak czélszerüleg pótolandják a1 

tanító-képző-intézetek hiányát, — mik czélsze-
rüségöket még akkor sem veszítendik el, ha ha-
tóságaink—szócsatákban elfáradtan — tettben e n -
gedik nyilatkozni a* tanító-képzö-intézetek szük-
ségességének eszméjét — mi , hogy még eddig 
sem történt — fájdalom!; ha, még tovább marad: 
megbocsáthatatlan! y. 

T o v á & b i t u d é s í t á s o k a ' d i « § i d . 
k a t l i o l i k u ^ o f e r á l . Stettinben sz. hár. utáni 
13-ik vasárnap tartatott az első tisztelet a' gyin-
nasium teremében. Predikálásra Czerski hivatott 
meg 's ö a' meghívást elfogadá, „mert a' fiatal 
egyház az apostoli symbolum megtartása által 
kedvessé tette magát előtte." Misézés Braunerre 
volt bizva. Előtte való nap Ahrnsdorf potsda-
mi 's Brauner berlini papok és Flcischinger 's 
Müller, berlini egyház elöljárók is oda érkez-
tek. Éjjel tanácskozvány tartatott, mellyben a' 
berliniek túlnyomósága a' már megállapított mű-
ködési rendet egészen felforgatá. Predikálással 
Brauner bízatott meg, Czerski csak rövid beszé-
det volt oltártól tartandó. Czerski engedett; be-
széde hitének eleven szivömlengése volt. Az erre 
következett predikátzió Braunertöl Czerskiének 
ellentéte volt; ö t.i. az apostoli symbolum mellőz-
te- 's helytelenítésével a' lipcsei hitvallomást vál-
lá, 's fölolvastatván emez, Czersky felkele 7s a* 
teremet odahagyá. Nép közt híresztelek, hogy 
Czerski roszul lett; ö azonban világosan követeié, 
hogy e' hirnek nevében ellenmondassék, mert ö 
mitsern akar azokkal, kik, mint Brauner és Ronge, 
megtagadták a' Krisztust. Több barátja legott 
szállására kiséré öt, boszúságát lecsillapítani tö-
rekedve, de hasztalan, ö határzottan mondá: ,a' ki 
én velem nem takar, tékozol4. Utóbb több philo-
phot is törekvők Czerskit megnyugtatni, ö azonban 
szilárd marada 's e' szavakkal vált el: ,Én azon 
sziklán állok, meliy a 'Krisztus; elszakadásomat 
Ronge- 's övéitől titkolni nem akarom söt kívá-
nom , hogy az lehetőleg tudva legyen min-
denütt" A' berlini tiltakozó dissid.-katholikusok 
aug. 31-kén tartották első nyilvános tanácskozó 
gyülésöket, mellyben Sclimidt tr. a' németországi 
apóst, ker.-kath. egyházak fölsegelésére London-
ban nem rég alakult választmány megbízottja fe-

leségestül volt jelen. A'tiltakozás és ahoz tartozó 
hitvallás felolvastatott 's az utóbbi sok új tag ál-
tal aláiratolt. Közörömre ki lön hirdetve, hogy a' 
tiltakozó dissid. katholikusok egyházi rendszeré-
nek szilárd megalapítására, pap, orgonista, egy-
házfi 'st. fizetésére megkívántató pénzt az említett 

j választmány több évre megajánlá, ugy szinte 
Schneidemühl-, Bromberg-, Tliorn-, Slellinnek 
és mindazon egyházaknak is , mellyek a' ber-
lini tiltakozó hitvallás szerint alakulandnak. — 
A' Gusztár-Ádolf-alapítvány körében több he-
lyen fölmerült azon kérdésre: a' dissid. katholi-
kat kell-e az alapítvány pénztárából segíteni? a' 
nevezett alapítvány lipcsei középponti választ-

6* 



Tánya körlevelet bocsátolt jun. 9-én minden fő-
egylethez. tudatván, hogy az érinteti segedel-
mezés az előszámlált okok miatt nem történhetik 
meg, — mit a' Gusztáv-Ádolf-egyület Stuttgart-
ban, sept. ben, tartatott közgyűlése el is fogadott. 
— Theiner sept. 14-én avatta fel pappá Kaulfus 
papjelöltet. — Ronge sept. 8-kán az első gőzko-
csival Briegbe akart menni, ott első istentiszte-
letet tartandó. Azonban Giese rendörügyelő 
Jleinke titk. korm. tanácsos elébe idézé öt, ki azon 
felsőbb rendeletet közié vele, hogy istentisztele-
tet csak az ö egyházában és azokban, mellyek 
fiókegyházakként hozzá-csatlakoztak, lehet tar-
tania 's minden más, általa tartandó istentisztelet-
re felsőbb engedelem kívántatik meg. Egyszers-
mind feleletadásul két kérdést intéze hozzá: Hal-
herstadtban t. i. 1) a' nyilvános tért önhatalmú-
lag választá-e istentiszteletre, miután azon czélra 
templom engedtetett á t ; 's 2) predikátzióját e' 
szavakkal végezte-e : „Romának buknia kell 's 
bukni fog". Az első kérdésre azt iktallatá jegy-
zőkönyvbe Ronge , hogy a' nyilvános tért nem 
önhatalmúlag válaszlá, hanem a' rendörügyelő 
's a' rend fentartására kiküldött rendőrök állí-
ták, miszerint lehetetlen a' népsokaságnak tem-
plomban elférnie 's igy rendőri tekintetek-
ből kívánatos , hogy az istentisztelet nyil-
vános téren tartassék. Ezután a' rendőrség *s 
helybeli hatóság keresték ki 's határozták meg a* 
helyet. A' második kérdésre Ronge nem tagadá, 
hogy e'kifejezést: „Romának buknia kell 's bukni 
fog" használta ; de nyilvánítá, hogy e' mondás 
helyesen csak összefüggésben érthető. Ki-
emeló egyszersmind , hogy azon vakbuzgó 
férfi, ki követ dobolt feléje, azt az egész 
beszéd alatt kezében tartá 's akkor is feléje dobá 
vala, ha Ronge azt mondta volna: Roma örökké 
fog fenállni. 'S mivel az alatt a'gözkocsi Briegbe 
elment, Ronge különfogaton ment oda 's Theiner 
és Dowiat társaságában tartá az istentiszteletet 
(B. A. K. Z.). Raudtenben a' r. katho-
likusok a'kéményseprővel, ki dissid. katholikussá 
lett, nem akarták többé kéményeiket sepretni. 
Egy nő körleveletakart kibocsátani, romai szava-
zatokat gyűjtendő, hogy kürtőiket ezentúl nem 
fogják az elpártolt állal tisztíttatni, hanem más 
kéményseprőt hivatnak. De a' felsöség meghiu-
sítá e' tervet, meghagyva az aggódó lelkeknek, 
hogy illetőségeiket ezentúl is az eddigi kémény-
seprőnek fizessék, mert ö tűzvészkor az egész 
városnak köteles szogálni, két kéményseprő pe-
dig, egyik r., másik nem romai kath. e' városban 
meg nem élhet. — Wittig Hermán hamburgi r. 
kath. pap, 17 évi szolgálata után, kitért. — (B. 
A. K. Z.). — A' londoni dissid.-kath. egyház 
vezetője, Lhotsky, pappá Czerski által akar fel-
avattatni; e' czélból mult öszszel volt Schneide-
műhlbe menendő. Levelében azt is mondja, hogy 
a* vele egyesült olasz papok az ö ordináltalása 

előtt nyíltan nem szándékoznak föllépni. — A* 
schneidemühli egyház új temploma aug.-ban 15 
lábnyira volt a1 föld fölött, Mihálykor szándéko-
sának azt befedni 'soct. 19-én reformaliójok év-
fordulati ünnepét benne megülni. — Papok állan-

dóan következő helyeken hivataloskodnak azokon 
kivül, kiket olvasóink már ismernek : Theiner tr. 
Boroszlóban ; Arnsdorf Potsdamban; Förster 
Görlitzben ; Jungnichel Schweidnitzbnn ; Karrier 
Berlinben; Loose Wormsban; Nitsehke Magde-
burgban ; Post Culmban; Schmid Wörrstadban; 
Sfareczek Reisenben; Winter Kreuznachban; 
Wilrmle Ulmban. — Vezérei a' franczia-kath. 
egyháznak, melly mindjárt a' juliusi forradalom 
után keletkezett 's igen sokban egyez a' német 
dissid.-kath. egyházzal, mellyet azonban 7 évi 
fenállása után eltiltott a' kormány, egy szép, de 
nem közölhető levelet intéztek a' német dissid.— 
egyház vezéreihez. 

IVéliwiiy ifiu ol eKjhái'J társulat . 
II. A' „British and foreign Bible Soc." jövedelme 
1844b. 81,404 f.st., költsége 85,817 f.st.; azon év-
ben elosztott egész bibliapéld. száma 915.811. 
Csak Iíerry-grófságban bibliaolvasás által 800 r . 
k. téríttetett ki 's Irlandbansok ezer van, kikre a' 
sz. írás hasonló áldást hozna. Az iskolákban most 
103,000 gyermek közt 33,000 r. kath., kik, da -
czára a' papság ellenzésének, olvassák az Isten 
igéjét. — A' „London City Mission" 10-dik évi 
tudósítása szerint a* 101 előbbi térítőhöz 20 új 
járult, kik 554,089 látogatást tőnek (39,469-et 
betegek 's haldoklóknál), imádkozás, bibliaolvasás 
és magyarázás végett 10,729 gyűlés tartatott, 
sz. írásból 7577, röpiratokból pedig 573,050 
példány osztatott ki; 2364 halott közöl 750-et 
csak térítők látogattak meg, 1884 személy az is-
tentisztelet rendes látogatására biratott, 4219 
gyermek iskolába hozatott, csaknem mind az 5 0 
koldusiskola (ragged Schools) téritök által tarta-
tott fen, 86 személy boltoknak vasárnap bezárá-
sára biratott, 672 személy külsőleg megjavítta-
tott, 571 halottnál űdvremény volt, 140 vissza-
esett újra megtéríttetett 's más 1041 egyén ele-
gendő bizonyítványait adta megjobbulásának, 's 
más 343 egyén az urvacsorához bocsáttatott. — 
A' „Sunday-School Soc." eszközlése által a1 va-
sárnapi iskolák Dania-, Francziaország-, India-, 
Australia-, Antioua-, Jamaika-, Bahama-, Uj-
scolia-, Prince Edwardsisland-, üjbrunswich-, 
's Kanadában tetemes elölépéseket tőnek. A' ká-
léárulássali felhagyás kártékonyabban hatott, 
mint elejénte gondolák, a' választmány tehát an-
nak ujra elkezdését határozd el, mi a'társulatnak 
1844-ben 9591 f. st. jövedelmezett, mellyekből 
5763 f. st en 10 iskolaépítés eszközöltetet t . To-
vábbá 284 kölcsönkönyvtár gyámolíttatott 's 525 
iskolában (5 milesnyi területen) 10,341 tanító 
által 99,479 tanítvány oktattatott. Jamaika nyu-
goti részében csaknem fele a' lakosságnak tanit-



talik, csak ott 758 tanító van, közöltök 500 az-
előtti rabszolga 's folytonos felügyelésök alatt 
8854 gyermek. — A' „Church Pastoral-Aid 
Soc." 20,426 f. sterl. jövedelemmel 's 22,566 
f. st. kiadással 258 papot 's 41 világi segédet 
gyámolitott, kik közel 2 millió lelket láttak el, 
ugy hogy egyre másra 8000 lélek jut mindegyikre 
(ámbár néhánynak a' papok közöl 20000, hatnak 
10,000-nél több Jelke van.) — A' „London Soc. 
for promoting christianity among the Jews" 
25,711 f. st. jövedelemmel 30 állomáson (Jeru-
zsálem, Smyrna, Bagdad, Bussorak, Aleppo, Ma-
rokko, Beyrut, Amsterdam, Varsó, Strasburg. 
Berlin, Liverpool, Bristol 'st.) 76 térítőt 's ügy-
vivőt tartott. 120 zsidó keresztelteték meg. — 
A' „Naval and military Bible Soc." 1844-ben a' 
sz. írásból 13,141 példányt osztott ki száraz földi 
's tengeri katonák közt. — A' „Religions Tract. 
Soc." 360 könyvgyűjteményt gyámolított, kül-
földre 21 családi könyvtárt küldött a' térítőkkel 
és 182 űj munkát 's öszvesen 15,380,322 röp-
iratot terjesztett el,közölök Nagybritanniában csak 
1,749,432, 1832. óta 96 különféle nyelven mint-
egy 396 millió röpirat terjesztetett el e' társulat 
által, melly 1843-ban Chinára nézve külön tökét 
alapított. — Az indus és zsidótérítés barátai a' 
skót szabad egyházból űj állomásokat alapítottak 
Nagporéban ,Keletindiában (Calcuttán kivül); 
déli Afrikában Burnshill- és Pirie-n kivül egyet 
a' kaíferföldön; térítők vannak továbbá Málta-, 
Gibraltar-, Madeira-, Livorno-, Pest-, Jassy-, 
Damaskus-, Berlin- 's Konstantinápolyban. 45 
zsidó keresztelteték meg; Bombayben ezernél 
több gyermek 's 200 felnőtt, Poonahban 500 ben-
szülött, Madrasban 800 nevendék oktattatott 
(egyszersmind angolul tanulnak). A' szabad 
egyháznak utóbbi két év alatt 600 tepmlomot 
kellé építenie 's 700 pap élelméről gondoskodnia, 
mit olly kielégitöleg csak a' legnagyobb részvét 
(Calcuttában is 5000 f. st. Íratott alá) eszközöl-
hete. — A' „British Reformation Soc." isten-
tiszteletét London- 's más városokban r. kalholi-
kusok látogatták 's többen közölök kitértek. — 
Az „Irish Evangelical Soc." 125 állomáson 34 
ügyvivő által terjeszteti a' sz. írást 's azok 1102 
gyermeket oktalnak 's öszvesen mintegy 20,000 
hallgalójok van. — A'„London Missionary Soc." 
439 állomást 131 templommal tartott fen, azon-
kül 165 téritöt és 603 (többnyire benszülött) se-
gédtanítót, 15 nyomdát; 21 személyt (térítőket 
nőkkel) kiküldött. — A' „British and l'oreign 
Anti-Slavery Soc." következő adatokat közöl: 
Afrika még most is évenként 3—400,000 gyer -
mekétől fosztatik meg; ezek 2/3 elfogatás- és át-
szállításkorelvesz. Brasiliában legalább 2 l / 2 
lio, az egyesült statusokban 2,750,000, a1 spanyol 
gyarmatokban 800,000, francziákéiban 250,000 
hollandok-, dánok- és svédekéiben 100,000 a' 
délamerikai respublicákban 400,000, Texasban 

30,000, öszvesen 6,830,000 rabszolga van. — 
A' „National Temperance Soc." 577 iszákost 
birt mértékletes életre , 30,962 röpiratot osz-
tott szét 's 9 missionar által 20,945 személyt lá-
togattatolt meg, — E' társulatok összes kiadása 
3V3 millió tall., de hangosabban, mint a' számok, 
szólnak az élő eredmények, mellyeket az tígy az 
egész világon kivívott (B. A. Ií. Z.). 

második *) lajstroma a' tlissicl.-
katli. e g y h á z a k n a k . — 128) Altenberg. 
129) Altona. 130) Andelshofen. 1 3 ' ) Antwer-
pen. 132) Bartenstein. 133) Bochum. 134) 
Brüssel. 125) Constanz. 136) Cosel. 137) Der-
kingcn. 138) Dijon. 139) Duisburg. 140) Erlan-
gen. 141) Eschborn. 142) E>lau. 143) Festen-
berg. 144) Frankenthal. 145) Fraustadt. 146) 
Goschütz. 147) Gottesberg. 148) Guhrau. 149) 
Hachenburg. 150) Hannover. 151) Ilerdwangen. 
152) Heidelberg. 153) Ileiligenstadt. 154)Jauer. 
155)Iltendorf. 156) Karlsruh. 157)I\oblenz. 158) 
Königsberg Poroszor. 159) Iíönigswinter. 160) 
Kluftern. 161) Láhn. 162) Ladow. 163) Laulkirch. 
164) Ludwigslust. 165)Lissa. 166) Mimmenhau-
sen. 167) Münster. 16S)Meurs. 169)Memel. 170) 
Mackdorf. 171) Meersburg. 172) Müchlheim. 
173) Malapane. 174) Molna. 175) Naumburg. 
176) Neustadt. 177) Osleritz, 178) Owingen. 
179) Posen. 180) Polichno. 181) Plauen. 182) 
Reichthal. 183) Roggenhausen. 184) Ruhrort. 
185) Neu-Ruppin. 186) Reisen. 187) Stargard. 
188) Speier. 189) Sproltau. 190) Striegau. 191) 
Sodow. 192) Seefelden. 193) Schmiegel. 194) 
Solothurn. 195) Stadtberge. 196) Seidenberg. 
197) Uberlingen. 198) Wahlwies. 199) Zoppau. 
200) Zinten. 201) Zarbarowo (Kath. Kirchenref). 

A p r ó s á & o k . Migroni r. kath. pap a' sé-
gonzaui templomban (Francziaorsz.) kitért 's egy-
háza egy része példáját akarja követni (A. K. 
Z ). — Alexandriában prot. templomot kezdtek 
építeni (B. A. Ií. Z ). — A' Gusztáv-Adolf-ala-
pitvány Stuttgartban m. é. sept.ben tartatott köz-
gyűlésében 835 egyén vett részt, köztök 174 
idegen, Németországon kivüli, jelesül: 4franczia, 
17 schweizi, 1 erdélyi, 2 magyar (az egyik Wim-
mer), 1 kurlandi, 1 belga, 1 angol, 1 portugál, 
egy amerikai, 1 indus, 2 dán, 1 afrikai. Követ 
volt 146. (B. A. K. Z.). 

Halálozás . Jan. 13-kán f. é. mult ki a* 
dunamelléki egyh.kerület papjainak egyik legje-
lesbike nt. Acs László laskói ref. lelkész, és alsó-
baranya-bácsi alesperes, 56 éves korában. 

Ritka ember volt ő ! . . Mintha egyenes lelkű, 
törhetlen vallásos buzgalmu, szelíd, de a' mellett 
Jézus evangyéliomát tűzzel hirdető régi jó papjaink 
korszakából mutatványul maradt volna jelenko-
runkra. 

*) Az elsőt 1. Prot. Egyh. és Isk. 1. 1 8 4 6 . 4. sz. 
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Folytonos olvasás által tudományát tökélete-
sítni, tehetségei által szerzeit tekintélyét szelíd-
ség, jogosság, feddhetlen élet 's kíméletet önma-
ga iránt nem ismerő kitürö szorgalom által szi-
lárdítani sikeresen igyekezett. — Szerették öt 
hallgatói, mint kitünö szónokot 's a* népnek békét 
eszközlö 's fentartó lelki atyját 's tanítóját, sze-
rették tiszttársai, mint vidám nyájasságu 's vál-
tozhatlan hüségü barátjokat. De legfőként szerette 
öt családja, melly az ö szeretetteljes szivét leg-
inkább ismerte és tisztelte. 

Az egyházmegye 1834-dik évben aljegyzői 
hivatallal diszíté ö t ; ö pedig hivatalát diszesíté 
példátlau szorgalommal, mellyet bizonyít az egy-
házmegye levéltára. — 1839-ben alesperesi hi-
vatalra választatott's itt szép jellemének egy vo-
nását tisztelem; mert erötlenülését érezvén, hi-
vataláról tüstént önként lemondott, megmutatván, 
hogyö annak nem csillogó fényét szerelte, hanem 
a1 közjót, mellynek terheit midőn már vállai nem 
bírták, az üres czímet nem kivánla viselni. Le-
mondását azonban a' kegyeletes érzésű egyház-
megye el nem fogadta , hogy ezen bizodalom is 
némileg emelje betegség miatt törődött lelkét. — 
Közönségesen 's még a 'nép közt is ismeretes é r -
demeinek másik bizonysága az , hogy még élte-
sebb korában is az egyházmegye legnagyobb 
egyházai ohajtotlák öt lelkészükül, de ö állandóul 
maradt ott azon nép közt, mellyel 25 év lefolyása 
alatt háborítlan békeségben élt, tiszteltetve 's 
szerettetve. 

'S kit ekként szerettek mások , mikép ne 
szerette volna öt saját háza népe? . . Özvegye *s 
négy árvája nem gyász ruhával, de tisztelő bús 
érzelmekkel gyászolják öt nemcsak hideg sír-
kövön, de szerető szivökbenis fentartandják ked-
ves emlékezetét. Nyugodjék békeségben! 

• K u í a l ^ m t c t c l . A'sólti e. v. tanítói-egy-
let mult őszi közgyűlésén kihirdetett ezen tételről: 
„Mellyek azon nevelési lépcsők, mellyeken mind 
a1 fimind á leány-növendékek rendeltetésök 
czéljálioz legkönnyebben eljuthatnak?" kinek azon 
e. v. tanítói közöl a' választandó biróság által 
munkája legczélszerübbnek 's Iegkimerítöbbnek 
fog ítéltetni: annak tettes kis-jdczi Szeles Lajos 
t.b. úr, 's azon egylet fő-elnöke jutalmul „hat cs. 
Jt. aranyokat" tűzött ki. — Adjon Isten minden e.-
vidékben tanitói-egyletet! minden tanítói-egylet-
nek illy lelkes főnököt! 's minden egyes egyhá-
zakban a' tanítók iránti szeretetet, illő tiszteletet 
és méltánylást! így minden bizonnyal éber mun-
kásságban tartalik a' tanítói szorgalom, melly a' 
növelés jobb korát derítendi az azután sóvárgó 
hazára, U. J. 

A' mezőföldi egyh.megyében Bali M. esperes 
és Halász S. urak lelkes pártfogása által iskola-
tanítói egyesület alakult, melly az egyházmegye 

állal helybenhagyva, m. é. oct. 25 én Lepcsény-
ben tartá első ülését. Vajha más egyh.megyék is 
kövessék a' mezöföldiek példáját 's gyakori ösz-
szejövetel, közlekedés, könyvtárgyarapítás, gon-
dolatok kicserélése 's kölcsönös gyámintézelek 
által emeljék a1 nevelési ügyet. 

G y u l á n a' helybeli ref. egyház iskola-
tanítói számára gyámíntézetet alapított. 

S o p r o n . Király J. ú r , a* soproni Iyceum-
ban a' theologia és physica eddigi oktatója, hiva-
taláról lemondván, kövágóeörsi lelkészszé válasz-
tatott. Óhajtjuk, hogy helyét Sopronban olly férfi 
foglalja e l , ki a' theologiai tudományok minden 
ágaiban jártas, ha lehet, a' haza előtt is ismeretes 
férfi legyen. 

I r o d a l m i i n » x ^ a ! o m . A' szeplőzet 
siralmai az érzékeny szülék, lelkes nevelök és a' 
bizonyos, veszélynek vaktába rohanó ifjúság értel-
mére irta Dr. Malalides. Előfizetni lehet reá 30 
p. kr. a' szerzőnél, aldunasor 47. sz, és minden 
biztos könyvárusnál. 

J u C V C f CSECS. Sok felöl érkezvén hozzánk tudako-
zódások a1 Török kiadta egyházi beszédeket rostáló B. M. úr 
igazi nevének felfedezése felől, ké ' júk az illető urat, hogy ha 
neki ugy tetszik, nevezze meg magát. Egyszersmind jelentjük 
a' tudakozódó uraknak , hogy ha ö maga nem nevezi meg 
magát, mi sem nevezhetjük meg, mert ehhez jogunk nincsen. 
— A1 számtalan áttérési eseteket egyenként nem szeretjük 
közölni, nehogy térítési gyanúba ejtsük magunkat; ha-
nem kérjük az illető esperes és főtisztelendő püspök ura-
kat , hogy egyházi statistikánk végett minden ev végén 
summásan közöljék velünk az áttértek számát. Illy formán: A* 
b u d a p e s t i e v a n g . e s p e r e s s é g b e n a z 1 8 4 5 - d i k 
é v b e n á t t é r t e k : 45-en . A' borsodi, erdőháti "s a ' t . e s -
perességben pedig ennyen meg ennyen. Még jobban szeret-
nők, ha ezt főtiszt, püspök uraink volnának szívesek tenni. De 
azért az egyes tudósításokat annyiból veendjük szívesen, meny-
nyiben ha felszólamlásunknak itt is azon eredménye lenne, mi 
volt annak, mellyet az iskolák igazgatóihoz küldénk, némil-'g 
ezekkel pótolhassuk a' hiányt. — A— V— egyházi beszédeit 
nem vehetjük fel, minthogy még soha beszédeket e1 Lapban 
nem adánk. Nem ártana ugyan arról is gondolkodnunk, hogy 
olly folyóiratot indítanánk meg, melly vagy beszédeket adna 
ki, vagy pedig keresztyén előadásokat közlene a1 nép és mű-
veltebbek számára. Régóta ijesztgetnek már, hogy nem sokára 
egy más Egyházi és Iskolai Lap fog megjelenni valahol. Bár-
csak történnék, hogy mi azután másra velhetnők fejünket. 
Ránk nézve semmi örvende'esb nem lehelne, mint ha leszorít-
tatnánk a1 térről. Bizony tudnók magunkat vigasztalni. De az 
örök ijesztgetés, midőn senki meg nem ijed, ollyan, mint a' 
váz , mellynek a-1 veréb fejére ül. — A 1 „Gl03sarium a1 dunán-
túli 1845-k i evang. egyházkerületi gyűlés jegyzőkönyvére" 
czímü értekezést nem adhatjuk ; hanem arra kérjük szerzőjét, 
hogy azt magukkal a" jegyző urakkal magán úton méltóztas-
sék közölni. Kevés van benne, mi a' közönséget érdekelheti, 
igen sok, mi egyedül a ' jegyző urakat illetheti. Ok bizonyo-
san szívesen veendik a" figyalmeztetést, de én feleslegesnek 
tartom azt a1 Prot. Lap utján juttatni kezökbe, 

S " z é k á c s . 



PROTESTÁNS 

EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 
7. szám. Ötödik évi folyamat. Febr. 15. 1846. 

Bonnm est homini, ut eum veritas vineat, volentem: quia malum est homini, ut eum veritas vineat 
invitum. Narn ipsa vineat necesse est sive negautem sive contitentem. 

S. A u g u s t i n u s . 

TARTALOM : Prot. egyházszerkezet terve. D a r u. — Kül-
és belföldi közlemények. 

I*rot. esjháicwzerliezet terve. 
Nincs ország tán Európában, hol az egyház-

szerkezet nem foglalkodtatná a' prot. elméket. 
Nálunk is olly fontossá vált ez ügy, hogy egyik 
jelesünk, a' derék Fdy, pályakérdésül tűzné azt ki. 
így bizonyosan figyelemmel kisérék olvasóink e' | 
lapok idei 1. és 3-ik számában Ullmann nézeteit i 
a' némethoni prot. egyház igazgatás felől. De a1 

legszebb elmélet is csak ugy nyer érdekben, ha 
gyakorlatilag kivihető, 's hogy emigy kivihető le-
gyen, ismét csak elméleti tervezgetéshez kell fo-
lyamodnunk. Illyesmit tőn a' prot. egyház egyik 
tekintélyes férfia, tervet adván a' prot. egyház-
szerkezet gyakorlati életbe léptetésének miként-
je iránt. E* tekintélyes férfi Bunsen tr. porosz 
követ Londonban 's ide vágó munkája czime: 
Die Verfassung der Kirche der Zukunft. Prak-
lische Erlautcrungen zu dem Briefivechsel über 
die deatsche Kirclie, das Episkopat und Jerusalem. 
Mit Vorwort und vollstándigem Briefwechsel. 
Jlerausgegebcn von Krislian Kari Josias Bunsen, 
der Philosophie und der Rechte Doclor. London 
és Hamburg, 1845. 's e' munka ismertetését is, 
mint Ullmannéét, jónak véltük az Alig. Zeit. után 
olvasóinkkal közleni. Az ismertetés igy szól: 

Ullmann tr.jelenté, hogy a'prot. egyházszer-
kezetreform küszöbén áll. Másik kérdés az: e ' re -
form miként történjék? Sokan, mielőtt csak kísérlet 
történt vagy megvitatás végett terv volt volna, 
készen valának a1 felelettel: az, ugy mond, a1 mit 
ti akartok, lehetetlen. Némellyck az ígyen ítélők 
közöl ollyanok valának, kik a' prolestantismus 
fejlődése tusáit kívülről nézték: elhalárzolt egy-
házi férfiak, de a' keresztyén közösség más alak-
jához tartozók, e' küzdésben : ki nem elégítő ál-
lapotból kibontakozás és szilárdabb megalakulás 
felé tán csak bevallását látták a' belső felbomlás-
nak egy vetélkedő hitvallás részéről, melly-
nek már is végrendeletien örököseiül tekinlék 
magokat, megfeledkezve arról , hogy az, mit 
c&y cgyh&z vallásbcli élelfrisségben nyer , iz-
gató élesztő, melly általában a* keresztyén is-

tenországnak, közvetlenül tehát más hitvallá-
soknak is javokra szolgál. Más ellenszózatok 
magából a' protestanlismus kebeléből emelkedtek 
kétféle kétkedők vagy ellenzők részéről. Né-
mellyeknek már az volt némileg gyanús , hogy 
sokan, különben egyháziatlan 's világias érzele-
tüek, helybehagyólag szavaztak, ők politikai pár-
tok, világi vitatkozások becsúszásától a' kegyes 
szemlélődés körébe tartottak, megfeledkezvén, 
hogy az annyira elterjedett egyházi közönyös-
ségnek szintollyan oka az alaktalanságig meg-
belsöités (Verinnerlichung), mint az alak meg-
csonkítása ; 's hogy e' szerint a ' : Cogite intrare 
ker. eszély parancsa. Ezekhez följebb emelt cate-
goriaként tartoztak azok, kik Draseke és Eylert 
ev. püspökök aug. 15-ki tiltakozó nyilatkozatá-
ban kizáróknak, párlnak, ,,melly a' ker. vallás r e -
formatio kezdetekori felfogásához merevül r a -
gaszkodik," 's „formulának, melly neki pápa," 
hódol, bélyegezvék 's az egyházban uralomra 
törekvésről vádoltatnak. Nálok valamint feleke-
zet fogalmává zsugorodik össze az egyház fogal-
ma, ugy hajlandók valának az ó és új prolestantis-
mus közötti ellentélet tűhegyre állítani, ők 
prot. czélokra történt minden nagyobb szövetke-
zést, ha tőlök függ vala, nemcsak meggátoltak 
volna, hanem a' rationalisták egész nemzetségé-
nek minden oldalágaival fel- és lemenő vonal-
ban, kezdve Wisliccnus-, Uhlich- *) 's a* 
„prot. atyafiak" kölheni és hallei egyleteinek 
társain — ámbár ezek a' sz. írás tekintélyén 
még mindig sarkallanak 's a' symbolicus könyve-
ket sem vetik egészen félre, hanem csak inkább 
gyakorlati keresztyénséget, mint dogmaticai egy-
formaságot sürgetnek — söt azoknak is, kik 
csupán egyes szabadabb nézeteknek hódolnak 's 
a5 protestantizmusban bizonyos fokig tökélyedhe-
tési elvet ismernek el, a' közösséget felmondot-
ták volna. Ök positiveknek is szeretnek neveztetni; 
e' szerint a' negativek, az ifjú bölcsészet extre-
mistái, résznyire repülni még nem alkalmatos 
tollú korlátlan madarak, az ő természetes ellen-
lábasaik, de az egyházi szerkezetreformról ezek 

* ) Pl „prot . atyafiak" fővezérei. D. 



szintolly keveset akarnak tudni, mint amazok, 
csakhogy más okból: amazok szeretnének re-
formot az ö értelmökben , 's annak csak azért 
szegülnek ellene, mert illyesmit kivíni nem 
reménylhetnek; emezek pedig mindenütt ter-
hes fegyet, kényszert, reactiót fejtenek, hoz-
zátévén : ha reform lehetséges volna is, nem kí-
vánatos. 

A' vélemények illyen ide 's oda rángódására 
legjobb felelet kidolgozott terv előterjesztése, 
ugy hogy a' kishitű kevesebbségeknek mondhat-
juk : Jertek és lássátok. Illy tervet adBunsen Ir. 
Tudományosságot annyira bebizonyított jellemű 
férfitól, ki azon fölül két magas állomáson, a' ro-
manismus- és anglicanismusban, különféle tünemé-
nyeiben vizsgálhatá az egyházi életet *) nem lehete 
megtagadni illetékes itélhetést egyházdolgokban, 
mellyek személyét, mint tudva van, mélyebben ér-
deklik. De ellene általán azon kifogás volt, hogy ál-
láspontja nem az ev. egyházé, mintáz a' reformatio 
főidéből Németországban felnőtt: hanem neki ide-
gen hierarchiai elemmel akarja öt összekötni, 
elemmel, mellyhez a' prot. Németország különös 
vonzalmat épen nem érez 's melly ott is, hol az 
új egyházban legerősebben fentartá magát, merő 
kedves gyümölcsöket nem termett. Svédország-
ban, hol a' papság, mint szabadítékos rend, or -
szággyűlésre követeket küld, tudomány 's minden 
más hitvallás elleni orthodox fanatismussal (mint 
azt aT Nilssohn festész esete által külföldön is 
elhírhedt vallástörvény mutatja **) 's a' szabadí-
téktalan rendek irányában a' legjobb szándékú, 
legszükségesb javítási javaslatoknál is, mellyeket 
egy elavult statusszerkezet körülményei idéznek 
elÖ, makacs ellenzéssel tünteti az ki magát; a' ma-
gas egyházi hivatalokra inkább világi talentumok, 
mint papi érdemek jogosítanak fel; jelesül az egész 
politikai intézet, mellynek biztosított fenállásához 
misem hiányzik, csak Svédország szellemi elzárása 
Németország irányában, mi amaz ország értelmi 
táplálékát igen meg fogná okvetlenül rövidíteni a' 
nélkül, hogy ,,a' német scholasticátóli megszaba-
dulás," mellyet Wingard, upsalai érsek, egyháza 
felvirágoztatására kiván, elegendő volna önálló 
svéd istenészet megalapítására ***). 'S az angol 
magas egyház miként ajánlkozik prot. példány-
egyháznak ? Az plutokratia, mellyet azon súlyos 
vád terhel, hogy a' népoktatás ügyében sokáig 
majd mitsem tön, hogy a' czimes papságot dőzsöl-
ni, a' lelkipásztorkodót és szolgálót pedig sanya-
rogni hagyja 5 anyja számtalan, nagyobbára igen 
ábrándos felekezeteknek (shakerek-, mormonok-

-

) Tudva van, hogy a' kölni ügyben B n n s e n udvara r é -
széről Romában követ volt. D. 

**) N i l s sol t n r. kath. egyházba átmente miatt hónából 
törvény világos rendelete szerint száműzetett. D. 

***) B e c h F. „Über die Ilierarchie in Schweden und ihre 
Stellung zu unserer Zeit" a1 Vierteljahrsschrift 1 8 4 5 -
ki II. köt. 2 2 3 — 2 6 4 1. 

nak 'stb.), mellyekkel a* britt szigeteket 's az új 
világot megnépesíté, s mellyek képzelhetők sem 
volnának, ha ö maga nem zárkóznék egészen el 
bölcsészeti búvárkodás és tudományosság irányá-
ban 5 végre hagyománykép átvett már eredeté-
ben nem nagyon gazdag prot. hitkincshez tapadt 
rendszer következményeiben av legszélső hatá-
rokig, puseyismusig, jutott, melly magát protes-
tantismusnak többé nem érezi, hanem inkább át -
meneti stádium Romávali egyesülésre, mit Pusey 
tr. nem homályosan ad tudtunkra Newman tr. át-
mentéről közzétett levelében *). II;i mind a1 

mellett angol irányú egyházreformok előmozdí-
tójául tariák Bunsen tanárt a' protestantismus fő-
őrei. az félreértés volt, mi ellen ö nyilvánosan és 
ünnepélyesen védekezik. 0 mindenesetre azt 
véli, hogy az emheriségi (rnenschheitliche), a' 
a' katholikns elem, mit a' prot. egyház is igé-
nyel, alak és episcopatus nélkül nem létesíthető — 
ez igazság, melly nála is erősen áll: de a' föltéllen 
jogú 's angol értelemben vett episcopalismust ssi-
getszerü idiosyncrasidnak, illyet Németország va -
lamelly részébe behozni akarni, árulásnak 's olly 
félrevetendő gondolatnak nyilvánítja, miszerint 
ezt mondja: ,, 'S ha égi angyal mondaná nekem, 
hogy az által a' német népet nemcsak a' föld 
minden népénél dicsőbbé 's hatalmasabbá tehet-
ném. nem , hanem a' hitetlenség, pantheismus és 
atheismus elleni szerencsés elöharczossá is maga-
síthatnám, azt még sem tenném, Isten engem ugy 
segéljen, amen! Meglehet, miszerint sorsunk^ 
hogy, egyház és status, elveszszünk: de nem az 
fog bennünket megmenteni, hogy külsőségekben 
álló életre törekedjünk." **) 

Mi hát az, mit Bunsen tr. az ev. egyház r e -
generatiója kieszközlésére s a' ,,jövőkori egy-
ház" fölépítésére javasol ? Statusegyházat akar ö? 
Nem. Ö azt a' romai birodalom szolgai örökségé-
nek, melly polgári lelkismeretszabadság's élő val-
lásosság mellett meg nem állhat, tartja, fictiónak 
(mi költeménynyel határosjcsaknem mindenütt vé -
res és erőszakos nyomdokokkal (Bunsen 107.1.). 
Ö valamennyi egyházalak közt körülnézé magát 's 
a' legtöbbekben nagyobb vagy kisebb mértékben 
papi egyházakra ismert. Illyet ö nem akar; azt 
ő középkori hagyománynak tekinti, melly papot 
és népet egymástól elválasztott, az egyházit 
evangyéliomszerünek s a' papság rendeleteit 
egyháziaknak vevé, az egyház iránti engedel-
mességet a' hit, 's az egyház Ítéletét a' lelkisme-
ret helyébe tevé — és igy ellenkezetnek tekinti 
a' feladattal ,,a' ker. vallás nagy eszméiben az 

*) Kinyomatott a1 nov. 5-k i Universben. D. 

**) Lásd az igen tisztelt Gla d s t o n e úrhoz (egykori ke-
reskedelmi ministerhez 's e ' munka : A' status egyház-
hozi viszonyában, szerzőjéhez) 1843 -k i sept 15-kén 
írt 's B u n s e n munkája 4 1 1 . I. angol eredetiben köz-
lött levelet. 



egész néptudatot kiművelni 's azokat a' status-, 
tudományos és társas élet minden ágával össze-
kötni," névszerint tehát ellenkezetnek a' protes-
tantismusnak egyetemes papságról szóló tanával, 
mennyiben az érzület egyedül- érvényessége, a' 
személyes erkölcsi felelősség's egyesek tökéletes 
lelkism.-szabadságának elismerése általa legyőze-
tik, de akadálynak tartja egyszersmind „a ' tant és 
szerkezetet helyes viszonhatásba hozni" 's ennek 
következményét,t.i. majd a' szerkezet tulnyomósá-
gát a' tan fölött, mi által ez legfontosb felfogásaiban 
meghomályosíttatik, majd ismét a' tan vagy iste-
nészeti nézpont tulnyomóságát a' szerkezet fölött, 
azon szirtnek találja., melly a' reformatio egyhá-
zait hajótörési vészbe hozza 's végtére „angol, 
lutheri vagy presbyteri, háznál készült papismust" 
állít elé (u. o. 72., 117. 's k. 1.). Ezen egyolda-
lúságtól Bunsen tr. szintúgy nem tudja mentnek 
mondani a' presbyteri rendszert, mint az angli-
kanismust, „a1 Krisztus összetört egyházának e' 
két töredékét;" mert amott az egyház zárt, magát 
megnyujító testületet képezett, mellyben a' pa-
poknak volt uralkodó befolyásuk, de a' népnek, 
mint községnek, épen semmi, 's midőn fürkészi az 
okot: Németország prot. egyházaiban a' status 
miért keríté kezére a1 dictatorságot? (merte1 bajt 
nem akarja szerkezetnek mondani), azt a' világiak 
eltökélett érzetében találja, kik a' conferentialis 
kormányrendszert „védeszközül a' luth. papos-
ság ellen" (e* szót statusférfilag kirekesztő papi 
karérdek szorosb értelmében véve) szívesen el-
fogadák és elszivelék, valamint megfordítva az 
independentismusban önkéntességi elvével 's az 
egyház és status elválasztásának tanával a véd-
eszköz más alakja fekvék, t. i. visszakövetelése 
a* községek elidegeníthetlen egyházi jogának 
ugy a' status-, mint a' papi egyházak ellenében, 
de jognak a' legalsóbb , helybeli egységben és 
visszakövetelése a' szabadságnak nagy nemzeti 
közösségen kivül, kétféle szolgálatra-kötelez-
tetésben, papoknak t. i. a'helybeli község vagy 
többségének ábrándossága és az egyháznak papja 
egyoldalú, semmi történeti fejlődés által meg nem 
szeiidítelt dogmalismusa alatt (u. o. 128 — 138. 
I.). De a' román és germán, reformátorok szer-
kezelmüvei közti választáskor Bunsen az utóbbi 
géniuszának hajlandó hódolni; ha amaz, ugy mond, 
Genfet példányul véve, szabad várost, mellynek 
polgárai mindnyájan az ev. egyház tagjai volná-
nak, ker. status példányul állíta fel, azzal mély 
gyökerű érzéket szabad szerkezetalakra oltott 
ugyan egyházába, de a* világeseményü új szer-
kezet szabad fejlődését is az akkoron egyedül le-
hetséges tökéletlen alak korlátozottsága állal 
meggálolá, Lulhcr pedig átlátá a' lehetetlen-
séget, hogy a' kezdődő új élet gyümölcsét a' 
hanyatló mult héjába üríthesse, ő min den ké-
relmezést uj egyházszerkezet felállítása iránt 
elutasított 's igy az egyházai külsőleg a* fe j -

delmek haszon-vágyának, a' nemesség önzé-
sének 's a' községek vadsága- és gyámolta-
lanságának — mert illyen fejdelmeket, illyen ne-
mességet 's illyen községeket nevelt föl 's ha-
gyott a' középkor 's különösen a' status- és egy-
házügyekben valamennyi század közt a' legelve-
temültebb, Istentől legelrugaszkodottabb XV-dik 
század engedé át, de az emberiség képez-
hetésében 's az érzület és egyetemes lelkismeret 
isteni erejében bízott (u. o. 83., 84. 1.). 

Mit Bunsen tr. akar, az községi 's népi egy-
ház, ev. nemzeti egyház — határozottabban kife-
jezve, egyház, melly a' nemzeti életet , annak 
Istenre viszonylásában, a'szabad erkölcsiség kö-
rében szintolly tökéletesen és önállóan tünteti elő, 
mint a' status (szorosb értelemben) ugyanazon 
életet világra viszonylatában a' jog körében va -
lósítja, egyházat, melly az egyetemes egyházhoz, 
a' nagy istenországhoz, ugy áll, mint a' népek az 
emberiséghez, melly tehát maga nem teheti ma-
gát egyetemes egyházzá, de nem is lehet igaz 
egyház a' nélkül, hogy magát ezen egyetemes 
egyház részének gondolja, ugy mint a' népek az 
egységeket 's magasb személyiségeket a' világ-
történet részeiül: hanem keresztyén nemzeti köz-
ségek csak azok, mellyek a1 megváltott emberi-
ség testének istenileg meghívott tagjaiul, alakok-
's intézetekül ismerik el magokat, mellyekben az 
emberiség egyetemes tudata valóvá lesz, nem 
nemzeti, hanem ker. községgé az lehet, melly 
hiszi, hogy e' tudatot megtevé, vagy megteheti 
vagy megtennie szabad (u. o. 107., 100. 1.). Illy 
nemzeti egyház megfelelő példányára a' fenálló 
ev. egyházszerkezetek közt Bunsen tr. egyben 
sem talált; van ugyan kettő, melly eszméjéhez 
közelít —az egyesült statusok püspöki egyháza's 
a' rajna-weslphaliai zsinati rendszer. Amaz, melly-
nek ö nagy jövendőt jósol, a' világiaknak 's pa-
poknak az egyház igazgatása- 's törvényhozá-
sában jobban osztá ki a' jogot, mint a' presbyte-
rianismus; amazokat a" népszónok ábrándos-
sága , emezeket nem mint községi, hanem 
egyházszolgai minőségben szabadságukban biz— 
tosílá, a' személyes tudatot a' magasb község-
ben püspökök által megtarlá 's a' dogmatismust 
történeti és népszerű liturgia által megenyhíté, az 
independenlismusnak megmutatá, hogy az a' füg-
getlen helybeli község mellett saját és az anya-
ország egyháza, valamint az egész keresztyénség 
alapján organicus egészszé 's testvéri szabályo-
zott összehatássá ténylegesen van összeköttetve, 
erős egyházi fegyet tart fen, mit nem rég talpra-
esetten bebizonyíta, egy püspököt nem dogmati-
cai, hanem erkölcsi tekinteteknél fogva elmozdít-
ván, mást pedig hivatalától felfüggesztvén. De ez 
is, mint a'rajna-westphaliai zsinati rendszer, de-
rék kiképzést nélkülöz még: amott aT réginek el-
lentétei inkább külsőleg egymás mellé állítvák, 
mint bensőleg legyőzvék 's közvetítvék, emitt sok 



még a' holt betű, az egyházi fegy szendereg, a1 

kerületi zsinatok hatalom nélküliek 's consistoria-
lis kormánytól függnek (u.o. 140., 199 's k. !.)• 
Azonban, jóllehet Bunsen eszméje egyházát va-
lósítva sehol nem leli *s e' mialt jövökori egy-
háznak nevezi azt, nem tagadja mégis, hogy az 
elemek hozzá megvannak 's csak gyűjteni kell 
azokat, hogy belölök épületköveket nyerjünk — 
nem valami foltozott és vegyíték-egyházra, hanem 
szép öszhangzó székestemplomra. De ezen épü-
letköveket ö nem annyira papi körökben, mint a' 
népben keresi általán; ö nem kérdi: az egyházi 
élet kül- és belvivöi fekete köntöst hordanak-e 
avvagy kéket?az egyház-vagy statushoz tartoz-
nak-e, egyházi vagy honi jogtól származnak-e? 
Néhány pnpot, kik az egyház hitével nyíltan meg-
hasonlottaknak látszanak, figyelembe nem véve 
és sajnálva, hogy sem annyira nem lelkismere-
tesek, sem annyi becsületérzés nincs bennök, mi-
szerint lemondanának ollyan egyházi hivatalról, 
melly bölcsészeti és történettani meggyőződése-
ikkel saját vallomásuk szerint ellenkezik, az ige 
szolgáiban ö nagyobbára komoly műveltségű 's 
komoly törekvésű férfiakat ismer el, kik nemcsak 
általános emberi műveltséget magokévá tőnek, 
hanem a' ker. vallással is, annak philolologiai, 
történeti és szemléleti oldaláról, Németország fő-
iskoláiban tudományosan 's mint élethivatással 
megismerkedtek, említi azonban azt is, mit a' 
zajtalanok az országban, ámbár látszólag elszi-
getelve 's tekintet nélkül a' világ előtt, a' ker. 
vallás legbensőbb körében, a' tevékenyen szol-
gáló szeretet mezején végrehajlának; ö meg van 
vigasztalva 's épületeskedik, midőn egy vagy 
más ujdon fölélesztett eszme előbb a' bölcsészet 
és tudomány, vagy költészet köntösében és irói 
pályán jelenik meg 's a' nemzet nagy gondolkodói 
felöl ékesszólóan nyilatkozik. A'tudomány, mond, 
az egyházi éleinek visszanyeré az emberiség 
egész nagy összes életét. Az erkölcsi tudat sza-
badsága, az erkölcsi törvénynek, mint az isteni 
világrend törvényének függetlensége alapján, 
mellyet Kant tanított, többet tön a' ker. élet föl-
elevenítésére, mint valamennyi száraz hittana a' 
század sionöreinek. Fickte idealismusa benne és 
sok ezerben vágyat kelte föl istenbeni örök életre, 
mellyet a' ker. vallás hirdet, holott abban ama 
sionörök emitt csak száraz hitformulát, amott egy 
unalmas élet végtelen kéjelmét vehették észre. 
Schelling nagy alapgondolata a' végtelen- és föl— 
tétlenről, mint minden véges és föltétezett szel-
leme-, kútfeje- és alapjáról 's minden ellentétes 
élet isteni egységéről, kültörténetitől függetlenné 
tette az eszmét, mellyet a' ker. vallás elöfeltesz 
és követel'smelly azt minden hivő szive- 's bei-
tapasztalásában jónak tényleg bizonyítja be (u.o. 
152., 1 6 1 - 1 6 3 . , 166. I.). 
pH Az egyház szabad községi legyen mint illyen, 
3 vagy 4 testületiformában (mert mindegyiknek 

egyenlő becs nem tulajdoníttatik) mutatkozik, 
mellyek organicus fejlődésben egymásból folynak 
's legfelsőbb fokukon az egyházi élet egész kü-
lönféleségét összefoglalják 's e' formák: helybeli, 
kerületi, tartományi és országos község, mind-
egyik a' maga különös, majd szorosb, majd tágabb 
körével az egyházi kormányzatnak, de mindegyik 
azon egyházi föuralommal a' községben, hogy az 
erkölcsi világrend e' jogánál fogva más felsőbb 
hatalmat el ne ismerjen, mint az egyetemes sza-
bad lelkismeretet, mellyhez hitvallását a ' r e f o r -
matio intézé (u. o. 152., 156—159. 1). Ezen 
elvből, alkalmazottan, következik, hogy mind-
egyiknek, ki egyházigazgatásihivatalt visel, azt a* 
községtől 's községben kell nyernie, hogy azonban 
illvennek nem kell általában papnak szükségkép, 
hanem csak keresztyénnek lennie *) 's annak el-
határozása, hogy bizonyos egyházigazgatási hi-
vatalra pap érdemel-e elsőséget vagy világi, attól 
függ, a' hivatalbeli tevékenység isteni vagy vi-
lági oldalra, a' szeretet vagy jog mezeje felé 
irányul-e inkább. 0 az istenészeket és papokat 
nem épen különös ügyességű üzéreknek (Ge-
scháftsmann) tartja, kivált jog körébe vágó ügyek 
körül; sőt inkább tapasztalásra 's történettanra 
hivatkozva azt hiszi, hogy ölt, hol testületként 
működnek, csaknem akaratlanul a' morál mezejére 
csapnak ki 's igy a' két mező összezavarásávaí 
gyakran igazi jogrontókká válnak (u. o. 154., 
155. 1.). Midőn tehát az egyházi autonomia hely-
reállítását indítványozza 's azt a' helybeli község-
nél kezdi, a'papi's világi egyházigazgatást mind-
kettőnek léteges összekötésével igy osztja fel. 
Minden helybeli községben presbyterinm alakítta-
tik, melly legalább négy tagból, két korosabból, 
templombiró- vagy számtartó- és szegények 
gondviselője- vagy diakonból áll 's ezek a' pap-
pal,mint állandó elnökkel, a' község elöljárói. Ezen 
elöljárók 200 lélekig felmenő kis községekben 
minden önálló, egyház- és sakramentomokhoz ra-
gaszkodó, teljeskorú 's feddhetlen (az 1845-diki 
rajnai zsinat követelése szerint még az egyház 
szükségeire adózó) községtag által 4 évre, na-
gyobb községekben pedig középtag, 16 —60 tag-
ból álló, szinte választott községképviselet által 
választatnak ugy , hogy felök minden két évben 
kilép, de újra választható, hacsak ezen nagy ta-
nácsfélét egészen nem akarjuk kihagyni, mivel az 
a' község és elöljáróság, mellyek választás által 
az ö kezeiben vannak, jogainak egyenlően ártal-
mára látszik lenni. Deönkiegészítés semmi esetre 
meg nem engedtethetik, mert az csak testületeket 
tenyészt, a' község folytonos tevékenységét ki-
zárja, a* közérzelmet gyöngíti 's a* presby terium-
nak nem-felelős testületek sorsát készítené! A* 
községi elöljáróság hatásköre positiv és csak er~ 

• ) Islcolatanító tehát B u n s e n szerint is lehet esperességi 
atalaok. D. 



kölcsi: az egyházi rend és fegy fentartása, a' 
nyilvánosan megvizsgált confirmálandók község-
tagoltul felvétele, a* kerületi zsinatra küldendő 
követeknek korosbak közöl választása ( a ' r a j n a -
westphaliai egyházban ez községkép viselet által 
történik), paphiváskor el nem fogadási, jobban 
mondva, ajánlási, patronatusi egyházakban pedig 
együtt meghivási vagy beleegyezési jog gyakor-
lása, azután a' templombiró számadásainak meg-
vizsgálása és sajtó utján közzététele, végre a'pap 
és nép közti közbenjárás, mert az elöljáróság és 
község tanban ugy, mint életben tisztelet- és bi-
zalommal viseltessenek ugyan a' pap iránt, de 
ha ez tannal vagy élettel lelkismeretben aggodal-
makat vagy botrányt okoz, az elöljáróság meg-
intheti 's kötelessége öt keresztyénileg meginteni, 
és azon egyes községtaggal, kinek illyen aggo-
dalmai vannak, szinte oktatólag, csendesitöleg, 
intöleg bánhatik. Így az egyházi fegy nem a' 
papi hivatal által, hanem testületileg fog gyako-
roltatni. A' pap öre az üdveszközöknek tanban és 
sakramentomokban s általa történik az egyház-
szolgák beavatása, mert egy hivatalnak sem kell 
beiktatás nélkül lenni, és igy a' diakonok, koros-
bak, egyháztanácsosok beavatása (u.o. 291. 's k. 
1.). A' községi egyháznak ez az első foka. 

Második fok a' kerületi község, mert dekana-
tusi kerületeknek megfelelő felosztás, tizedes köz-
ség, elmarad, mivel itt inkább kormányzati, mint 
egyházi öszlet van, de a' tizedes vagy káptalani 
kerület annyiban mégis szellemileg tagosult egé-
szet fogna képezni, mennyiben a' tapasztalatok 
kicserélésére 's a1 szellemi és egyházi élet meg-
élénkítésére a' prot. Németország némelly tájain 
szokásos, mintegy három hónaponként előforduló 
szabad összejövetelek vagy kerületi egyletek a' 
dekán vezérlete alatt megtartandók volnának, mig 
a' helybeli község elöljárósága összegyűlésére 
hónaponkénti, a' kerületi községnek pedig kerü-
leti összejövetelére évenkénti időköz vétetik föl 
(u. o. 240. sk. 1.). Mivel az egész szerkezetterv 
Poroszország ev. egyháza részére van készítve, 
a' magasb és megtágított egyházkör kijeleiésére 
alapul a1 márisfenálló egyházi vagy országos ha-
tárokat kellett venni. Poroszországnak mintegy 
10 millió ev. alattvalója van körülbelől 6000 pap-
pal és 386 superintendenssel, 's ezen egyház ke-
rületi kormányzatokra felosztva igazgattatik, 
mellyek alá a' superintendensek, mint statistikai 
átmenetpontok, 's alulról a' statushatóságokhoz 
felküldendö tudósításoknak és folyamodványok-
nak, felülről ugyanazon hatóságok intézményei-
nek és rendeleteinek registratorai," 8 vidéki ha-
tóság vagy consistorium, mellyekben a' tartomá-
nyi föelnökök 's alattok 1828. óta a7 fősuperin-
tendensek, némellyek püspökczimmel, elnökölnek, 
az egyházügyeknek minister alatt álló igazgató-
sága által vannak rendelve. Most pedig önálló, a' 
községek tevékeny részvétén alapuló egyházkor-

mánynak, melly e' hosszas mechanismus helyett 
autonómiáját minden kerületnek visszaadandó, f e l -
állításáról levén szó: e' czélra a' kormánykerü-
letek 's tartományok terjedelme igen tágnak lát-
szik, e' szerint Bunsen tr. a' kerületi községet a ' 
tartománytanácsi kerülettel olvasztja össze, mi-
ként az a'rajna-wesphaliai presbyteri egyházban 
is történik (u.o. 198.. 210. 's k. 1.). 

A' püspöknek kerületi községben van hely ki-
mutatva* A' püspök két világi egyháztanácsossal, 
kik közöl az egyik kormányzási, a' másik biróí 
jellemű ügyekkel foglalatos, mindketten pedig 
status által képezett és megvizsgált üzérek 's a' 
korosbak közöl vagy zsinatból a' püspök válasz-
tása vagy javaslása szerint választvák — képezik 
a7 önálló egyházkötelék hatóságát. E' mellett van 
a' kerületi zsinat, mint nagy tanácsa a' kerületnek. 
A' püspök miként neveztessék ki? azt Bunsen tr. 
el nem határozza, csupán azt tartja lényegesnek, 
hogy a' fejdelem és község a' választásra együtt 
hassanak, ugy hogy amazt vagy kinevezés a' j a -
vaslott jelöltek közöl, vagy föltétlen helybenha-
gyás és visszavetés illesse. Ha immár az egyház 
és álladalom személyesen adák át ezen egyház-
tanácsnak és püspöknek a' kormányzat egy ré -
szét, ugy minden egyház maga igazgatja magát, 
a' püspök a' kerületi községgel 's egyháztanács-
csal, mint a' pap a' helybeli községgel 's koros-
bakkal, és a' polilialis ide-oda irkálás megszűnik. 
A' püspök papja 's lelkipásztora a' kerületnek (ez 
okból a' kerületek igen nagyok nem lehetnek), 6 
látogatja az egyházat és szabad lelkismeretjogot 
gyakorol a' papjelöltek ordinatiója körül, de meg-
vizsgáltatásuk más kezekre van bízva, joga van 
a' már ordinált papnak új egyházba léptetése ellen 
szót emelni, de ez ellen szabad a' tartományi 
községre fölebbezni, 's ha valamelly jelelttöl meg-
tagadja az ordinatiót, köteles neki elbocsátó leve-
let adni, ugy hogy az akármellyik püspök által, 
ki amannak habozásában nem osztozik, ordinál-
tathatja magát. A' püspök, alkotmnnyszerü kor-
látok közt, egyházi főnöke a' kerületi községnek. 
Kormányzatügyekben nem ő határoz az öt illető 
dolgokban, hanem a* tanácsban ülő püspök az e' 
tanácsot képező három tag egyhangú szavazata 
vagy többsége szerint; ugy szinte kétes esetek-
ben nincs vetó-ja a' kerületi zsinat, mellynek el -
nöke, többségének ellenében, csak jogára, vala-
mit a* tartományi község elébe fölvinni, ügyel fel, 
valamint általában az ö dolga a' kerületi zsinat 
folyó ügyein kivül, a' mint ezek az egyházi év -
szak fontosb eseményeiből, különösen a' visitatio-
nalis tudósításokból kitünedeznek, mindent, mi a* 
tartományi község elébe tartozik, előkészíteni, mi-
vel maga a' kerületi község sem törvényhozó, 
sem bírói hatalommal nem bír, hanem e' tekintet-
ben csak elötanácskozik (u.o. 223 — 249. 1.). A* 
kerületi gyűlésen Bunsen tr. a1 diahoniának is 
képviseletet szánt, ö ezen intézetbe nemcsak a* 



papjelöltek egy részét akarja járatni, hanem abba 
a', porosz álladalom 17,000 ev. iskolatanítóját is 
bekeblesíteni. Az, mit öczéloz, nagyszerű restau-
ratio a' legrégibb egyházból. A' diakonia tanító, 
szegényeket, betegeket és foglyokat ápoló segé-
dekre oszlik fel. A' község iskolatanítója a' sze-
gényápolóval, templombiróval 's papsegéddel, 
emennek elnöklete alatt, collegiumot fogna ké-
pezni's egy dekanatus collegiumai követeket fog-
dának a* kerületi gyűlésre küldeni (u. o. 241., 
281. 's k. 1.). E' diakonia, a' szeretet hivatala, 
igen termékeny gondolat. A' philanthropia külön-
féle feladatai, mellyeket egy kor sem kívánt olly 
í$ürgetöleg, mint a' mostani, itt szilárd egyházi 
l^étegesítést nyernének a' helyett, hogy eddigelé 
nagyobbára egyesek jó akaratára vagy esetleg 
keletkezett egyletekre bizatvák. 

Egy kerületi községre 100 kerület *s 10 
dekanatus van fölvéve, egy tartományi községre 
pedig 10 kerületi község vagy püspökmegye, 
tehát 1000 kerület egyházi tartományt képez. A' 
püspök, ki ennek élén áll, a' metropotítan; ő is, 
mint a' püspök, nem a' község fölött, hanem a' 
községben áll 's ennek van alárendelve, csakhogy 
kettő helyett négy tanácsosa van, t. i. kormány-
zati és jogügyekben kettő kettő, mert ö ezekkel 
consistorium helyett van. A* metropolitánt a' ki-
rály a' püspökökből, a' tanácsokat a' kerületi zsi-
nat vagy tartományi község tagjai közöl, még 
pedig közvetlen kinevezés által, választja azon 
további rendeléssel, hogy a'kormányzati tanácso-
sok, valamint a" birák idösbike állandó tagjai a' 
tartományi községnek, de a' másik kettő választ-
ható. Tulajdonképeni primatusa a' metropolitannak 
nincs, ő püspök azonjogokkala'maga kerületében, 
mint más püspökök, csak hogy a* kir. patronatus-
jogot ö gyakorolja a' nagyobb fizetésű (800 tallé-
ron felül), mint a'püspökök megyéikben a' kisebb 
fizetésű (800 talléron alul) egyházak fölött. A* 
metropolitan elnöklete alatt történnek a' papjelöltek 
megvizsgáltatásai a' főiskolának tartományi gyű-
lésre küldölt két követe által, kikhez ő még más 
két papot hí meg a' zsinatból, melly szinte két 
papi követet választ oda. E' vizsgálatokra leg-
jobb volna bizonyos időt kitűzni, hogy a' püspö-
kök, kiknek megyéihez tartoznak a' jelöltek, sze-
mélyesen vagy egyháztanácsos által lehessenek a' 
vizsgálaton jelen. Ha a' vizsgálat épen a' tarto-
mányi község három évenként előforduló gyűlé-
sével esik össze, a' zsinat valamennyi tagja lehet 
rajta jelen, a' püspökök pedig azon joggal, hogy 
megyéikbeli jelölteknek kérdéseket 's feladato-
kat adhatnak fel. A' tartományi gyűlés vagy zsi-
nat tagjai együtt tanácskoznak a' metropolitan 
elnöklete alatt, ki a' szavazatok egyenlőségekor 
eldönlö szavazattal bir, de szavazáskor a' püs-
pökök saját tanácskozó teremeikbe vonulnak el, 
hogy az ügyről még egyszer tanácskozzanak 's 
magok közt szavazzanak. A* többlek együtt sza-

váznak, kivévén ha a' világi követeknek legalább 
kétharmada kívánja, hogy a' két rend külön sza-
vazzon. Minden határozathoz két vagy három 
rend egyesülése, aztán királyi megerősítés kí-
vántatik meg, de emez csak egyszerűen meg-
változtatási jog nélkül. De a1 végrehajtás az egy-
házi kormányzó hatóságokat illeti (u. o. 154— 
263. 1.). 

A' negyedik 's utolsó fok, az országos község, 
van még hátra. Az egyházi organismust ez f e -
jezi be, de működése illy gyülekezetnek rendkí-
vüli fontossága mellett nem korszakonként elő-
fordulónak, hanem csak az egyház rendkívüli 
eseményeire képezettnek gondoltatik, 's valamint 
a' tartományi község a' kerületi községből, ugy 
ez is, mint felsőbb rend, a' tartományi községből 
származik 's annak alakjaiban kell mozognia, 
csakhogy érvényes határozathoz kétszeres több-
ség, püspököké és világiaké, kívántatik meg. Az 
országos községet öneltökéltéböl vagy a' tarto-
mányi községek kívánatára a* király híjjá össze, 
's Bunsen tr. azt véli, hogy az elejénte, midőn új 
alkotmányt nyerne az egyház , a' szellemi egy-
ség fentartására fölötte jótékonyan fogna hatni 
(u. o. 268. 's k. 1.). 0 azonban az országos köz-
ségnek tulajdonképeni kormányhatalmat nem 
szánt, mert a' legfelsőbb igazgatás, mi jelenleg 
a* ministeriumnál van, nagyobbára a' különféle 
tartományi községekre menne át 's a' minis-
terségnek csak az ezekkeli viszony és politicai 
felügyelőség maradna fen. Rendes ügykörrel az 
országos község nagyonünnepélyes fórum, mint-
egy pairkamra volna, ha tan vagy erkölcsiség 
tekintetéből, a' király vagy kerületi község in-
dítványára, valamelly püspöknek hivataltóli elő-
mozdítása vagy felfüggesztése forogna szőnyegen 
ezen esetre, valamint házassági válóperekre nézve 
tehát Bunsen (u. o. 465 's k. 1.) egyházi vizsgáló 
törvényszéket javasol, melly egyházi férfiakból, 
de nem papokbói állna, — valamint fölteszi azt is, 
hogy azon minister, kire az ev. egyház fölötti fel— 
ügyelésjog van bizva, mint korosb, vagy másképen 
egyházi férfiú, az egyházzal összeköttetésben áll 's 
hogy a' két tanácsos, egy egyházi 's egy világi, 
szinte ezen tulajdonokkal bir. A' törvényhozást 
és hatóságot házassági válóperekben az egyházi 
hatalomnak vindicálja, de csak a'mennyiben a* 
házasság egyházi esketés által van költelve, nem 
tartózkodván kinyilatkoztatni, hogy mivel az ev. 
egyház, lényegénél fogva, szabad, minden esketési 
kényszerítést meg kell szüntetni ugy, hogy ki az 
egyházi áldást nem akarja, polgárilag eskethesse 
meg magát, mintegy a' napoleoni törvénykönyv 
rendeletei által európaivá vált módon. Szintúgy 
ellene van Bunsen a'házasságtörés rendőri meg-
büntetésének, mert az csak az alsóbb, de nem a* 
felsőbb 's legfőbb rangúak ellenében jelentene 
valamit. Egyházilag nem kötött házasságban élő 
felek az egyház által, mig botrányosan nem tolják 



reája magokat, háborítlanul hagyatnak, de semmi 
egyházi hivatalt nem viselhetnek, keresztelési 
tanük nem lehetnek, 's tolakodás esetében egye-
nes eltiltással fogná magát közösségök ellen vé-
deni az egyház (u. o. 322. 's k. I.). Az egy-
házi vizsgáló törvényszék elébe tartoznak az ösz-
szeütközések is az istenészet 's egyház közt. 
Minden püspöknek, de csak megyéje körében, 
panaszjoga van a szaktanítók ellen 's e' jogot 
tartományi gyűlésen gyakorolja, melly az indít-
ványozott vizsgálatot elfogadja vagy mellőzi. 
Határozata, még törvényes erő nélkül, csak abból 
állhat, hogy megkéri a' fejdelmet, miszerint ez a' 
kérdéses tanítót hivatalától fiiggeszsze föl vagy 
foszsza meg, a'fejdelem pedig, mivel sem ö, sem 
ministere sem az Ítélőszék a'tanpont fölött tekin-
télyt, melly a' tartományi gyűlésé fölébe állítandó 
volna, magának nem tulajdoníthat, véleményt 
kér a'vizsgáló egyháztörvényszéktől, hogy min-
den formának elég tétessék, 's beleegyez a' ké-
relembe a' nélkül, hogy e' törvényszék vagy a' 
kormány istenészeti vizsgálatba bocsátkozzék. 
Az akadémiai tanszabadságnak megvannak az ö 
jogai, de a' tartományi községnek is joga van, 
hogy egyházi öntudatában oltalmaztassék. Ha a' 
tanító csupán iró volna, felelettel kinek sem, 
csak a' honi törvények- 's tudománynak tartoz-
nék, ez okból a' bölcsészeti kar, mint egy meg-
határozott egyházhoz sem tartozó , a'játékból 
egészen kihagyatik; de ha ő egyházi tanító, 
csalhatlanságot kellene igényelnie, ha az egy-
ház irányában minden felelősségen felül gondol-
hatná magát (u. o. 333. 's k. 1.). 

Az egyházi organismus igy alapjától csúcsáig 
be volna fejezve, csak az említendő még. ezen új 
teremtményt miként gondolja Bunsen tr. egy rész-
ről más rokon egyházak, más részről az egyház-
bani pártok irányában? A1 német ev. egyház, ugy 
mond, kell, hogy jogát igényelje és kimondja s 
minden ellenkező jogigény ellen magát ev. mél-
tóság-és szabadsággal védje. De ha másev. egy-
házak és községek történeti püspökei hajlandóknak 
mutatkoznak az egység szövetségét szeretetben 
megpecsételni 's imájokat a' németnyelvű új, a" 
keresztyénségbe szabadon belépő nagy községével 
egyesíteni, ajánlatukat örömmel elfogaljuk *s a' k. 
rokonulás napját hálával az Úr iránt ünneplendjük. 
E' nap világtörténeti volna. Mi nemzeti egyházra 
törekszünk, még pedig nem valami egyetemes el-
vont formula következtében, sem a' lelkismeret-
szabadságot valamikép korlátozó értelemben. Mi 
csak azon tényt akarjuk valósítva látni, hogy ná-
lunk a'nagy ev. nemzeti öntudat egy. A'mi nem-
zeti egyházunk nem más, mint a' porosz egyesült 
ev. egyház, semmi új hitvallással, hanem azimá-
dásbani és szeretet müveibeni közösséggel. Illy 
szabad nemzeti egyház mellett lesznek még egy 
ideig dissidensek és separatisták. De kérdjük meg 
a* separatismus történetét: mit tsnít az ? Csak 

a' Krisztus személyérőli igazhivők tárták fen ma-
gokat 's közöttük történeti fontosságot csak azok 
nyertek, kiket nem csak külsőleg az egyház hiá-
nyai idéztek elé, hanem bensőleg, a' ker. szere-
tet törekvéséből, mellynek kivált illyen hiány 
állott útjában, keletkeztek. A' herrnhuterek és 
methodisták beburkolt szerzetei a' jövökori egy-
háznak missioügyre és szabad, semmi helyhez 
nem kötött papi 's iskolatanítói hivatalra nézve. 
Ök más feleik Psyche hernyója, melly csak ta-
vaszi langy szellőt vár, hogy szárnyait kifejtse. 
A1 jelenkori öntudatos nemzeti egyház tehát még 
csak nem is kívánhatja, hogy ama kisebb egyházi 
társulatok elenyészszenek, sőt inkább imája- 's tö-
rekvésének oda kell irányozva lennie, hogy ama-
zok felekezetekből, azaz, családi elkülönözések-
boi a' szeretet kei . egyházának szabad rendjeivé 
dicsőüljenek föl, mellyek,személyes kötelességben 
egyesülve, az országos egyházhoz szabad sajátos-
ságban szabadon csatlakozzanak. A'középkori egy-
háznak fogadalmai valának; a' jövökori egyház-
nak egyetemes papsági avatottsága és mindig sza-
badon megujuló áldozatnak mint védő hit, azaz, 
szabad benső, Istenre irányult érzület tettének 
ereje van. Ezzel kell hatnia, az egyházi élet 
egész mezejét onnan megifjítnia vagy — elvesz-
nie (u. o. 3 1 6 - 3 2 0 . 1.). 

Szem elé állításul, miként fogna egyes részei-
ben ezen egyházi alkotmány mutatkozni, Bunsen 
tr. (u.o. 247., 261., 269., 251., 254., 255. 1.) 
a' következő schematismust adja : 

I. Helybeli község vagy gyűlés, — pap és 
presbyterium. 

II. Kerületi gyűlés. 
A. Papok : 

a) az elnök, püspök . . . 1J 
b) a' többi dekanatus dekánai 9> 100 
c) a' többi papok . . . . 9 0 ' 

B. Világiak: 
a) a1 két egyházi tanácsos . 21 
b) a' presbyteriumok követei lOOl 
c) a' diakonok collegiumának 

követei: 1$2 
a) iskolatanítók minden de-

kanalusból . . . . 10 f 
p) más diakonok . . . 10 ' 

összesen 222 
III. Tartományi gyűlés. 

A. Papok: 
a) a' püspökök 1 0 ) 
b) a' dékánok . . . . . 1 0 / 
c ) az egyetemi kar követei 2^32 
d) a' kerületi zsinat papköve- I 

tei *) 10* 

* ) Utólagosan (308 . I.) B u n s e n még a' hadsereg ffipap~ 
ját (tábori prépostot) is minden egyházi tartományból a* 
tartományi község tagjául indítványozza. 



B. Világiak: 
a) a' két idősb tartományi egy-

háztanácsos . . . . 
b) a' többi kerület két-két 

egyháztanácsosa. . . 
c) az ev. iskolai collegiumok 

követei 
d) a' ker. gyűlések követei . 20 

közép összesszám 76 
IV. Országos gyűlés : 60 püspök 's 72 részint 

egyházi, részint világi országkorosbak — a' köz-
ség összeségéből választandók — 132 tag. 

V. A' püspöki rendszer 6 egyháztartományra 
oszlik fel 's ezek mindegyike ismét egyre-másra 
1 0 püspökségre mintegy 167,000 lélekkel. 

A. Porosztartomány 2 milliót megközelítő 
ev. alattvalóval. Főváros Königsberg, egyetem 
ügyanott. 

1) Königsberg. 6) Elbing. 
2 ) Memel. 7) Marienwerder. 
3 ) Gumbinnen. 8) Marienburg. 
4) Tilsit. 9 ) Thorn. 
5) Danzig. 10) Bromberg. 

B. Brandenburg 2 % millióval. Főváros Bran-
denburg, egyetem Berlin. 

1 ) Brandenburg. 7) Stendal. 
2 ) Berlin. 8) Salzwedel. 
3) Potsdam. 9) Frankfurt-Lebus. 
4 ) Prenzlow. 10) Züllichau. 
5) Új Buppin. 11) Guben. 
6 ) Havelberg. 12) Coltbus. 

C. Pomerania 1 millióval. Főváros Steltin-
Camin, egyetem Griphiswalda. 

4 ) Stettin. 5) Stolpe. 
2 ) Stargard. 6) Új Síettin. 
3 ) Anclam. 7) Stralsund. 
4) Cöslin. 8) Griphiswalda. 

D. Szilézia l 3 / 4 millióval. Főváros Liegnitz, 
egyetem Boroszló. 

1 ) Liegnitz. 6) Schweidnitz. 
2 ) Glogau. 7) Brieg. 
3) Sagan. 8) Oels. 
4) Görlitz. 9) Lissa. 
5) Ilirscbberg. 10) Posen. 

E. Szásztartomány l 3 / 4 millióval. Főváros 
Magdeburg, egyetem Ilalle. 

1) Magdeburg. 6) Naumburg. 
2 ) Halberstadt. 7) Eisleben. 
3 ) Quedlinburg. 8) Zeitz. 
4 ) Merseburg. 9) Erfurt. 
5 ) Ilalle. 10) Nordhausen. 

F. Westphalia-Rajnatartomány 1V* millióval. 
Főváros Minden, egyetem Bonn. 

1) Minden. 6) Elberfeld-Barmcn. 
2 ) Bielefeld. 7) Wesel. 
3) Soest. 8) Neuwied. 
4 ) Dortmund. 9) Wetzlar. 
5 ) Düsseldorf. 10) Saarbrück. 

E* felosztásoknál az van elvül megtartva, hogy 
minden tartományban egy város fővárosnak vá -
lasztassék, melly, történet és való szerint, a' tar-
tomány ker. életének középpontjául tekintendő, — 
más püspöki lakhelyekül pedig ollyan városok, 
mellyekben fensöbb tudományos intézetek egye-
sülvék, de túlnyomó r. kath. lakosságú városok 
kizárandók. E' rendszer előnye az, hogy más na-
gyobb ev. egyházak minden önállósággal magok-
nak illyen szerkezetet tulajdonná tehetnének, péld. 
a' würtembergi 6 , országgyűlésen ülő föpapja-
vagy fö-superíntendensével metropolitanegyház 
volna hasonló számú püspökkel, kik a' rendi 
(stándisehe) rámába magoktól fognának befoglal-
tatni. Szintúgy volna Szászország-, Hannovera-, 
a' két Haszsziában 's t.b. Nehézség olt támadna, 
hol az egyházöszletek olly kicsinyek volnának, 
hogy több kénytelen volna egyesülni s igy a* 
fejdelmi jogokat több uralkodó gyakorolná, ámbár 
r. kath. egyházban a' püspöki rendszer országha-
tárokon is túlterjed. Maga az elöhaladott rationa-
lismus is megelégedhetik olly rendszerrel, melly 
csak azt követeli, hogy amaz ne emelkedjék az 
egyetemes tudat, az országos község tudata fölibe. 
Sőt Germnus i s , ki Lcibnitz nagy gondolatát, a' 
hitvallások egyesítését, újra felfogá — ámbár, 
fájdalom, fogadni lehet, hogy 100 istenész közöl 
Lissabontól Bizanczig 99 ellene lesz — a' hittan 
e' megvetöje is meg lehetne tán e' rendszer né-
hány alapvonásával elégedve, mert ö is község-
egyházat, mint szabad nemzeti instituliót, akar*). 

Azonban mindez csak terv, eszme, igényte-
len javaslat, de javaslata magas állású statusfér-
finak, ki az egyházi életet nemcsak kedélyen vagy 
tudós, hanem nagy viíágoldaláról is ismeri! Illy 
terv vájjon 's mennyiben kivihető, az áltól függ, 
IV. Fridrik Vilmos nagylelkű elve **) többé vagy 
kevésbbé egyetemes érvényességre juland-e? 
Némiekböl Ítélve, mik protestánsok közt az egy-
házi érdekek előmozdítása körül legújabban felül-
ről is örvendeztelök történtek vagy legalább meg 
nem gátoltattak, talán nem mondható igen me-
résznek azon várakozás, hogy lassanként meg-
szilárdul azon nézet, miszerint napjainkban, az 
utilitarismus és communismus korában, az erkölcs-
vallásos nyereményért, melly szabad önálló egy-
ház visszaállításából az álladalomra is hárul, méltó 
feláldozni néhány politikai jogot , mellyek ugy is 
el nem tagadhatják kétes eredetöket 's a' nélkül is 

*) E ' munkácskában: Die Mission der Deutsch-Kalholikcn. 
G e r v i n u s szellemdús, de antilheologicus gyúröppen-
tyűt sütőit e l , melly saját cs az ellen táborát megvilá-
gítá. Az ö egyháza latitndinarismus egyháza lcg'ágabb 
értelemben — egyház, melly ó 's ujhivöknck, igaz- , 
tan- , é tz - és moralhitüeknek, L e s s i n g - és Z i n z e n -
d o r í n a k 's a'XVIII. század egész irodalmának eléggé 
téres. Merész henotikus ! D. 

**) Én változatlan elvet követek az : az egyházat magá-
ból hagyni fejleni. D. 



kénytelen végre átlátni mindenki, hogy alásü-
lyedt egyház többé politikai eszközül sem hasz-
nálható. Utolsó kérdés ez : Ezen egyházlétege-
sítésre honnan szerzendő a' pénz ? Bunsen tr. azt 
válaszolja, hogy a' költség nem lesz tetemes, mert 
a' kerületi kormányok második osztályában min-
den hivatal 's a' consistorialis hivatalok nagy ré -
sze akkor meg fogna szűnni 's a* megkívántató 
többi költségre nézve az ev. egyház az álladalom 
igazságosságához folyamodik. Egyházmegyei 
kormányzatra 's püspöki papnöveldékre a' r. kath. 
egyház évenként 250,000 tall. kap; néparányt 
véve zsinórmértékül, ev. egyháznak 400,009-nél 
több tall. tartozik a' status évenként. A' még fen-
álló ev. alapítványokat ö nem akarja beszedni, 
hanem inkább azok felelevenítését kívánja ker. 
szeretet müveire, mert ö egyházi javadalmakat 
kötelesség 's tiszt nélkül szennyfoltnak tart az ev. 
egyházon (u. o. 341. 's k. 1.). 

Midőn Bunsen tr. a' protestantismus jelen tu-
sáinak — a' történeti és szemléleti elemek közt — 
jellemzéséül azt jegyzi meg, hogy ha mind a' 
kettő léteges összeköttetés nélkül marad az egy-
ház szerkezetében, amaz, t. i. a' történeti elenij 
veszélynek van kitéve, miszerint vagy küldogma-
lismusba, örökségül átvett külténynek észben mint 
igaznak tartásában , vagy romboló betükritikába 
fog dőlni, emez pedig, t.i. a' szemléleti elem, bel-
dogmatismussá vagy formalismussá, és így ész-
hitté, melly a' történetírók saját abstractióinak 
hiend, vagy skepticismussá, történetinek nem hi-
vésévé fajuland, míg a' belső ker. élet, mindket-
tőnek vivője, könnyen érzeményi mislicismus, 
téllen szemlélődés, vagy moralismus, isten esz-
méjétől elválasztott ethika felé fog hajlani; 's mi-
dőn azután az ev. egyháznak mindenütt elétünő 
életjeleit, mint reménydús tüneményt, megemlíti, 
munkáját e' szavakkal végzi: Ezen örvendetes 
tudattal valék eltelve, midőn egy idegen egyház-
zal egy szilárd világtörténeti pontnak keleten 
megalapítása iránt alkudozni megbizatám, 's utóbb 
is, midőn leirám a* vallomást, mellyet most közzé 
teszek. E' tudat fog ezentúl is, bármi viszonyok 
közt, felbátorítani meggyőződésem szabad kimon-
dására. Az fogja fentartani 's erősíteni hitemet a' 
világalakító erőben, melly a1 német népben rejlik, 
's az életösvényben, melly hazám ev. egyházá-
nak nagy és szép jövendőt készít. 'S köszönöm 
Istennek, hogy tudom és szabadon kimondhatom, 
míkép mindazok közt, kiket ismerek és tisztelek, 
senki jobban nem utálja az üres formalitásokat 's 
a' népélet külhoni alakjait 's e' téren bensöbbleg 
senki nem tiszteli óhajtja a szabadságot, mint 
azon király, kire annyi sok német szív 's annyi 
sok ev. keresztyén ezen országban is bizalom-, 
reméuynyel 's esdekelve tekint (u. o. 352. , 
377 1.). 

Csak néhány év előtt ki hitte volna, hogy egy 
prot. egyházi kérdés sajtót és cabineteket foglal-

kodtathatna? Belsőleg mozgó korunk különféle 
feladatai közt ez is elutasíthatlanul feltolakodott 's 
egy nagy király ministere nyitá meg a' vitatko-
zást. Más szónokok utánkövetkezendnek s tán 
cselekvésre is kerül a' dolog. De ha megoldása, 
még pedig kielégítő, nagyszerű, szellemnyerő 
módon, bekövetkezik. az álladalom és egyház 
azon férfiai, kik a' mű végrehajtói valának, ne-
veiket a'történet legdicsöbb tényeinek egyikéhez 
sorozandják, melly megszaporítandja az erkölcsi 
rend kezességeit 's a' statust igen sok legkelle-
metlenebb összeütközéstől mentendi meg. 

D a r u . 

H i i l i é s b e l f ö l d i t u d ó s í t á s o k . 
A ' „ p r o t . &ttjf§fi&!&'£ j c i e r s á l l á s a -

Ezek ügye olly pontra van most hozva, hogy az 
eddigi módon tovább nem haladhatnak. Utolsó 
lépései valának: az assei gyűlés (első a* braun-
schweigi hgségben), több gyűlés Sziléziában 's 
néhány Szászországban. Emezek már különös 
színezetet kaptak. Az ország ministerei ugyanis 
e' gyűléseket eltilták 's e' tilalom után a' prot. 
atyafiak tulajdonkép csak azért gyűltek össze, 
miszerint értekezzenek, az alkotmányoklevéí 
egyik világos czikkére tamaszkodva nincs-e jo-
guk a' tilalom daczára együtt lenniek? Ez ügyet 
valószínűleg az országgyűlés tisztára fogja hozni. 
— Poroszországban másként van. Itt valamivel 
később adatolt ki a' tilalom: de alkotmányoklevél, 
mellyre hivatkozni lehetne, nincs. A' tilalom Po-
roszországban nincs ugyan, mint Szászországban 
kihirdeteve, de a'rendőrség oda utasíttatott, hogy 
a' gyűléseket az eddigi nagy, szabad, nyilvános 
módon ne engedje meg *) 's a' papoktól illy 
gyűlésekre, bel- vagy külföldiekre, egyszer 
mindenkorra megtagadtatott az engedély. Uhlich, 
sok eddigi gyűlés vezetője, azzal is meg van 
mozgásában különösen gátolva, hogyö engedélyt 
csak a' főhatóságtól nyerhet. így ezentúl csak 
kis gyűlések 's mintegy családi összejövetelek fog-
nak történni a'prot. atyafiak részéről, !s hol szó-
nokok hiányzandnak, ott anyagot az órák betöl-
tésére a' sajtó fog szolgáltatni. Wislicenusról 
már alig beszélnek. Uhlich tiszteletére Schöne-
beckben lakomát — mellyen azonban ö nem volt 
személyesen jelen—adtak, 's azon alkalomkor több 
száz aláirású levéllel ezer tallért küldtek neki 
ajándékul (A. K. Z.). 

Conl'erentia. A' lörrachi kerület csak-
nem valamennyi prot. és 8. r. kath. papja ugyan-
csak Lörrachban (Badenben) közös conferentiát 
szép 's barátságos egyetértéssel tartottak (Kath. 
K. Z.). 

G i i r ü g egyliáz-ugy. A' görög tanács, 
egyik augustusi ülésében, a' zsinati törvényja-

*) Vesd össze lapjaink idei 4-ik számát. 
7* 



vaslat tárgysaltatásakor, több tanácsos — utalva 
a* santorínoi püspöknek, a' hellen status polgári 
eskü letételét illetőleg, megyéjéhez küldött kör-
levelére — azon kérdést tevé: létez-e általán 
Görögországban jezuita-társulat 's ha létezése 
bebizonyittathalik, mennyiben igényelhet türel-
met és oltalmat a'legfőbb statushatóságok részé-
ről? Némi vitatkozás után fölkelvén a tanács 
alelnöke, Sp. Trihupis, e' tárgyról következő be-
szédet tartott: 

„Néhány nap előtt egy kis kirándulást tettem 
a ' szigettengerre; a' santorinoi püspök körlevele 
itt juta kezembe. Ezen, magában véve fontos ok-
levél még fontosbá lesz azon megjegyzés által, 
hogy az a'pápai szék, azaz, idegen statushatalom 
parancsára lön kibocsátva. Ugyan minő jogokat 
szándékozik Görögországban fentartani a' r. kath. 
egyház?Én, uraim, nem tudom's önök közöl is bi-
zonyosan senki nem tudja; mert azt, mi nincs, tudni 
nem lehet. Jogok szerződésekből, azaz, egy nép-
nek más nép irányában telt engedményeiből szár-
maztatnak, vagy szükségesség,elönyözött válasz-
tás, vagy más körülmények által föltételeztetnek. 
Létez vagy létezelt-e illyen szerződés Róma és 
Görögország közt? Bizonyosan nem. Mellyek 
tehát a' r . kath. egyháznak elöltünk ismeretlen 
jogai ? Rómát tán alkotmánylevelünk 40-dik 
czikke *) szeppenté meg 's most ellenrendszabá-
lyokhoz nyúl? Azonban világosén legyen neki 
megmondva, hogy ama czikk alaposzlopa álladal-
munknak, statusközösségünknek és létünknek. 
Legyen neki megmondva, hogy ama czikk nincs 
könnyen megsemmíthetö pergamenre irva, ha-
nem minden hellen keblébe vésve. Emlékeznek 
önök, uraim, hogy nemzeti gyűlésünk azon 
napi ülésében (febr. 9-kén 1844), midőn a' ne -
vezeit czikk, hogy róla tanácskozzunk, először 
felolvastaték, mindnyájan akaratlanul fölkelénk 
's hitérzésscl és örömmagasztosan fogadtuk azt el. 
A* bennünket akkoron meghatott érzemények 
bennünk most is élnek 's míg elfed a' sir, soha 
el nem enyésznek, 's gyermekeink- és unokáink-
ban is hasonló mértékben élni fognak. Haza és 
igazhitüség elválhallanok a' hellenek sziveiben, 
kik habár különböznek politikai véleményeikben, 
vallásügyekben mindig egyetértendnek. Mi mind-
nyájan egy vagyunk a' Krisztusban. De hagyjuk 
cl ama püspöki körlevél e'képtelen részét's men-
jünk át a' kérdéses tárgy slatusjogi szempontjára. 
Van-e oka a' római curiának panaszt emelni el-
lenünk? hitágazatait bántottuk? egyházügyeibe 
avalkozánk ? híveinek ugy a' szabadító háború 
előtt, mint utána, egyházjogait sértettük ? Minde-
nütt tudják, hogy a ' r . kath. vallás a'status-, azaz, 
görög-kath. vallással mindig egyenlő jogokat él~ 

*) E* czikk óz alkotmánylcvélbcn igy hangzik: „A1 hel-
lén trőn minden fcjdclmc köteles a1 Krisztus keleti, 

| igazhitű egyházához tartozni." D. 

vezett 's most is élvez. Istentiszteletét templomon 
belől és kivül, valamint egyházi szertartásait, 
mint mi a' mieinket, egész szabadsággal gya-
korolja. Hogy a' hellenek türelméről egyház-
ügyekben még inkább meggyőződjünk, említjük, 
hogy a' r. katholikusok az ország öszves népes-
ségének 3 száztóliját teszik; de a' görög-kath. 
többség soha nem kísérté meg elnyomni a'r.-kath. 
kevesebbséget, hanem mindig hasonjogu status-
polgárokul tekinté azt. Mit kiván többet a' hete-
rodax Roma ? Midőn egy status kereskedelmi 
vagy más érdekszerzödést köt a' másikkal, a' 
statuspolgároknak kölcsönösen egyenlővé tétele 
a' parancsolt vagy keresett érdekek élvezésében 
föczélja az említett szerződésnek. Görögország 
nemcsak ezen előnyöket engedé meg, hanem 
még máskép is nagylelkűnek mutatkozott a' r . -
katholicismus iránt. Ha a' szabadító háború alatt 
róm.-kath. ollyan helyen, hol sem egyházok, sem 
papjoknem volt, meghaltak, papságunk, mellynek 
olly gyakran türelmetlenség, ál- 's vakbuzgóság 
hányatik szemére, illy holtakat minden kiszabott 
szertartás mellett kikísért a' temetőbe 's a' sír-
nál a* lelkek nyugalmaért elmondá a' canonicus 
imákat. Például egy esetet említek, ünnepé-
lyes eltemetését Rosarolla philhellengenerál-
nak, ki a' naugliai sírkertben, az alsóbb pap-
ság elölmenése mellett, érsekünk által ünnepé-
lyesen takaríttaték el; 's ama harczidök története 
számtalan illyen példát mutat. A' nagylelkűség-
nek, mellyet a' hellen statuskormány a' r. kath. 
papság irányában gyakorolt, csak egy cselekvé-
nyét még engedjenek önök megemlítenem. Ám-
bár 1834-en a' kormány parancsára sok görög-
kath. kolostor eltöröltetett 's javaik a' papi pénz-
tár részére foglaltattak el, mindazáltal egyetlen-
egy r.-kath. kolostor sem törlesztetett el, sem 
birtoka nem foglaltatolt el. 'S ludják-e önök, 
uraim! ama kolostorok némellyíkében minő em-
berek tartózkodnak *s jólélnek? Jezuilák. Tudják-
e önök, mik a'jezuilák? Az orthodox orosz kor-
mány mind kiüzé őket széles birodalmából, mert 
népnevelés köpenye alatt veszélyes megtámadá-
sokat irányozlak a7 statusegyház ellen. Magok-
ban sok róm.-kaik. álladalmakban sem lüretnek 
többé. Francziaországbau most valamennyien az 
országból kiköltözésre kényszeríttetnek, 's mi 
helerodoxok háboríllanul hagyjuk őket világi jó -
szágaik birtokában. Szeretett anyjok pedig, a*' 
romai curia, miként szolgálja meg ezt nekünk, 
saját álladalmában? De hilügyekben nem akarok 
szenvedélyeket fölkelteni; annyi előttem bizonyos, 
hogy mi roszért jóval fizetünk. Illy kerülmények 
közt ama püspöki körlevél foglalata 's iránya csak 
méltó haragot szülhet, mert az egyenesen ural-
kodónk felségjogai, alkotmányunk, vallásunk 
's egész népünk önállása ellen van irányozva. 
Törvényeinket a' nemzet alkotá 's a1 római curia-
azok megváltoztatását kívánja. A* király és nem-



zet esküvel kötelezék le magokat az alkotmány-
oklevélre , mint azt maga az alkotmány rendeli, 
's ezen alkotmányesküt a' romai egyház tetszése 
's egyházi érdekei szerint másként kívánja ma-
gyarázni ? 'S jegyezzék meg, uraim, még, hogy 
e' különös magyarázásban nem saját, vele egy 
hitű alattvalóit akarja részesíteni, hanem a' végett 
hellen statuspolgárokat, a' görög király alattva-
lóit, szólit fel. De a' santorinoi püspök nem-
csak az alkotmányeskü elleni ellenmondásával 
vétett, hanem elmulasztásával is azon törvény-
nek, melly parancsolja: ,,A' cultusministerség 
minden rendeletét a' papi hatóságnak, jelesül a' 
római pápától érkező körleveleket, bullákat ,stb. 
azok kihirdetése előtt vizsgálja meg; a' kihirde-
tési engedelmet a' cultusministerség mindenkor 
a' királytól eszközölje ki." A' püspök mindezen 
rendelet ellen amaz oklevél önálló kihirdetése állal 
vételt 's én e' törvénytelen magaviselet okát mé-
lyebben tartom keresendőnek. Az egyház- és is-
kolaügyi ministerség hatáskörét illető kir. rende-
let 12-dik czikke szorul szóra ezt mondja: ,,A' 
cultusminister szabályszerüleg eskesse meg a' 
clerikusokat, hogy a' fenálló törvények iránt en-
gedelmesek, a1 királyhoz hívek lesznek." Ebben 
fekszik a' nagy napi kérdés könnyű megoldása 's 
minden nehézség elhárítása. Dekigalas püspök 
hellen statuspolgár, Ottó király alattvalója; más 
staluspolgárokként ö is az ország törvényei, és 
semmi más idegen törvény alatt áll; előbb tehát 
ö szoríttassák az alkotmányeskü letételére 's ab-
ban bizonyosan nem fog azután senkit gátolni. 
Én a' jelenlevő cultusminister (Koletlis) urat 
kérem, hogy e' pontra egész figyelmét fordítsa, 
mert csak ezen akadály elhárításával lehet a' j e -
len bajokon segíteni 's keletkezhető zavarokat 
meggátolni. Föl van jelentve, 's kívánom, hogy 
e' följelentés alaptalannak bizonyuljon be, misze-
rint a* santorinoi püspök jegyzökönyvet irat alá az 
esküdni kötelesek átal , mellynek tartalmánál 
fogva a' r. kath. érdekek fentartása a' püspök 
nézete 's jónak látása szerint igértelik. Ha ez 
csakugyan történnék, a' statuskormány fel volna 
szólítandó, hogy e' törvénytelenségért az oltani 
kerületi kormányzó ellen a' törvény egész szigorá-
val lépjen föl. Tudják önök, hogy Francziaország-
ban társulat állolt össze a* r.-kath. hitnek közöt-
tünk terjesztése végett, mert, ama társulat vélemé-
nye szerint, Isten lelke részünkké még nem lön ! 
Látják önök, mint Ítélnek felölünk, minő üldözé-
seknek vagyunk kitétetve. Görögország és Róma 
közt eddig semmi concordatum nem létez 's 
ehez hasonló szándékát a' zantei püspöknek én 
már 1834-ben, midőn a' kir. kormányzóság alalt 
cultusminister valék 's Kolettis úr szinte a* mini-
sterium tagja volt, határzottan visszautasítám, 
annál inkább Androst illetőleg, hol — mint oltani 
létemkor magam tudakozódám — egyetlenegy 
benszülölt sem, hanem csak egy idegen r. kalh. 

család létez, mellynek számára templom van föl-
szerelve; hát ezen család tenné egy püspök kine-
vezését szükségessé ? *s mi czélra ? A' mai ülés-
ben, uraim! ezt akartam önöknek megmondani. 
Megvagyok győződve,hogy érzületeim előterjesz-
tésével önök érzeményeinek is, kiknek élénk ha-
zafisága 's vallásunk védelmében mindig éber buz-
galma mindenhol ismeretes , tökéletesen mogfe-
leltem." 

Trikupis beszéde köztetszéssel fogadtatott 's 
a' tanács egyhangúlag határozá, hogy az egész 
beszéd, mint a' törvényhozó testület valódi érzü-
leteinek kifejezető, az ülés jegyzökönyvébe szó-
rni szóra iktattassék, felszólíttatván egyszersmind 
a' cultusminister, hogy a' statusegyház érdekei 
megőrzését 's heterodox vallásirányok elnyomá-
sát illetőleg czélszerü lépéseket tegyen 's erről a' 
tanács- és követkamrának annak idejében szá-
mot adjon (A.K. Z.). 

Molostor Münchenben. Mondják , 
hogy a' nevezett város déli végén a' „fájdalmas 
kápolnához" közel új szerzeteskolostort fognak 
építeni, melly kapuezinusoknak 's elejénte 7 frá-
ternek van lakhelyül szánva. Több müncheni pol-
gár tetemes összeget, egyik C000, másik 4000, 
egy harmadik 2000 ft. ajándékozott e' czélra. Az 
ügy legfelsőbb helyen helybe van már hagyva 
[A. Ií. Z.). 

A p r ó s á g o k . Königsbergböl felírás in-
téztetett a' porosz királyhoz a' prot. atyafiak gyű-
léseit eltiltó rendelet visszavétele iránt (A.K.Z.). 
— Ilire van, hogy Poroszországban egyetemes 
német zsinat minden hitfelekezetü papokból fog 
összehivatni, az egész ország egyházügyeiröl ta-
nácskozandó (A.IÍ.Z.). — A' bnjor-pfalzi kerületi 
zsinatokon mult évben a' bajor térdelésügy ismét 
szőnyegre hozatott, egyhangúlag végeztetvén, 
hogy az eddig telt concessiók ki nem elégítök, 
magának tehát az cvlnck megszüntetését kell sür-
getni. A' Guszláv-Adolf-alapítvány eltiltásának 
megszüntetése is ohajtafolt (A. Ií. Z.). 

Halálozás . A' szelíd lelkű emberbarát, 
emberismerő, embernevelő, néhai Ángyán János, 
a' veszprémi helvét hitet valló népes egyház 37 
evekig volt buzgó lelkipásztora,'s ugyan a' vesz-
prémi n.t. esperesség főjegyzője nincs többó. — 
Született 17G8. márt. 2-kán Veszprémmegye 
Veres-berény nevű helységében szegény sorsú 
szüléktől. 

Az elmúlás gyász adóját lefizette, e* f. é. jan. 
5-kén munkás élete 78-dik évében. 

A' boldogult munkás, tudós protestáns pap 
felett nagyon kitünöleg szónoklott palotai lelkész 
nt. Vecsey Gábor úr, a' veszprémi nt. esperesség 
aljegyzője. A' koporsófelett imát mondott a'vesz-
prémi evangyélmi hitvallásnak lelkésze nt. Mozgaj 
Sámuel úr. — Ez az én akaratomra 's szives 
kértemre történt. Iícdvesim! velem rokon elvö 



protestáns kedvesim! A* két testvérprotestans 
keresztyén anyaszentegyházban unió, ismétlem, 
üdvös unió!!! Oh, ez csak ugy valósulható, ha 
egymáshoz e'ként tudunk és szeretünk közeledni!? 
íme egy kedves atyát tisztelve szeretett fiu, egy 
olly atya hamvai felett unszol titeket, ki e' még 
csak kegyes óhajtásban élö unió nagy ügyét ér-
deklő üdvös ige megtestesülhetésére tudomány-
dús naplójában sokat, igensokat teremtöleg irt le. 

Az elhunyt sirja felett a' temetőben a' hely-
beli segédlelkész t. Faa István ur érzékeny gyász-
beszédet 's szivreható imát szavalt el. — Az el-
hunyt lelkes egyházi beszédei, ha élek, 's ha kö-
rülményim kedvezendnek, nem sokára világot lá-
tandnak. — A' protestáns egyházi személyek kö-
zöl ismét egy tudós Nesztor hunyt el. — Nem 
sokkai élte ö felül legmeghittebb barátjának, a' 
halhatatlan Tót Ferencznek gyász elmultát. Mikor 
e* kedves barátja elhunytát neki hirül vivém, 
könyezve mondá Horátz ama szavait: ,,Ah! te 
meae si partém animae rapit maturior vis, quid 
moror altéra, nec charusaeque nec superstes in-
teger. Illa dies utramque ducet ruinam. Non ego 
perüdum dixi sacramentum, ibimus,ibimus, utcun-
que praecedes supremum carpere iter comites 
parati." — Én is — mikor szeretett atyám gyász 
lemultát közhírré teszem — könyezve teszem le 
tollamat, az élet sok viharaival férfiasan megküz-
dött atyának, igaz ember nevelőnek hamvaira ál-
dást mondva Szent-Istvánban, jan- 29-kén 1846. 

Á n g y á n M i h á l y , szent-istváni ref. lelkész. 
I g é n y t e l e n felelet á korszerű egyházi 

jogkérdésre. (Prot. Egyh. és Isk. Lap 1845. 50. 
sz. 1199—1200 IJ A' r. kath.ok és protestánsok 
közti minden vegyesházasságok, — akár eredeti-
leg, akár valamellyik félnek r.k. hitre térte miatt, 
illyenek, az 1791: 26: 16. § világos szavai sze-
rint, 's ennek szellemében, ha az 1844: 3: 5. § 
engedelméből, akármellyik félnek protestáns hitre 
térte által, váltak is vegyesekké, — csupán az 
illető r.kath. püspöki vagy érseki szentszék által 
bontathatnak fel; 's teljesen, vagyis a' kötelékre 
(ligámén) nézve, azaz, hogy egyiknek, vagy min-
deniknek ujabb házasságra lépnie szabad legyen, 
— csak ugy: ha olly ok forog fen, mit a* kano-
nisták az ismeretes versekben foglalt bontó aka-
dályok közé számítnak; úgymint: 

Error, conditio, votum, cognatio, crimen, 
Cultus disparitas, vis, ordo, ligámén, honestas, 
Si sis affinis, si clandestinus, et inpos, 
Si mulier sit rapta, loco nec reddita tuto. (Szvorényi, 

Jus priv. Eccl. Hung. I. p. 235 . ) 
's a 'mi a'tisztán r.kath.ok közti házasságot is tel-
jesen megsemmítendette. 

És igy annak, hogy vegyes házassági váló 
perben a* királyi törvényszék itélt volna, — ha ne 
talán II—dik József uralkodásának 4 utolsó évét, 
midőn a' szent-székek minden hatósága világi 

törvényszékekre volt ruházva, kivesszük, — még 
lehetősége sem fordul elő. — r -—y. 

I s k o l á k . A'helvét hitvallású máramaros-
ugochai egyházmegye 34 egyházai közt három-
ban nincs néptelensége miatt közönséges iskola, 
kettőben 3—3, egyben két tanító, 's igy még is 
36 iskolát számithatni. Köztudomásul esvén Gr. 
Batthyány Kázmér ö méltóságának nagy lelkű nyi-
latkozata , miszerint néma földabroszokat köve-
tésre 's hálára méltó hazafibuzgósággal önkölt-
ségén adatván k i , azokat valláskülönbség nél-
kül a' földleírást állandólag tanító iskoláknak in-
gyen osztatni kegyeskedik: a' huszlhi, szigeti és 
viski egyház elöljárói magok keresték meg a' ne-
mes ajánlkozót, 's kérésök sikerült; — a' többi-
ekre nézve pedig az egyházmegyei tanács alól-
irtat, mint az iskolák közönséges felügyelőjét, 
bízta meg, folyamodhatni a' nemes ajánlat határai 
közt; igy ö az akkori körülményekhez képest 
még 13 példányért esedezett, mit szerencsés volt 
megnyerni. Felüláll a' nemes gróf a' mi köszö-
netünkön , felül van hálánkon, de megengedi, 
hogy becses élte sok évekre nyultáért, esedező 
milliók kérésökkel, mi is az egekre bocsáthassuk 
fohászunkat, mit tenni mindig fogunk, tenni min-
dig édes kötelességnek ismerünk. 

Illő, sőt kötelesség lesz itt, véleményem sze-
rint, rövid vázlatát adni egyházmegyénk iskoláinak: 
Ezek még mind távol vannak a'tökélytől, sokak-
ban a' szegénység, néhol még a1 részvétlenség is 
gátolja a' czél felé haladást; de van méltányolni 
való is sok. Sziget mindent elkövet, hogy az ün-
nepjárást a' kor méltó kivánata szerint eltörlött 
Lyceuma után 's annak kebelében a' kor kivána-
tához alkalmazza az egyes adakozásaiból csak 
most keletkezett kidedóvás által is tökéletesülendő 
nemzeti iskoláját. Huszth — a' csak 400 lélek-
ből álló — 80 darab iskolai könyv, több földkép, 
szorgalomébresztö jutalomra szánt kamat, ho-
mok- és pala-táblák által serénykedik ébervigyá-
zat mellett vezetni czélí'elé 52 keresztyén 's 25 
héber nevendékeit, egyesülve levén a1 protestáns 
és héber iskola. Visk, három ügyes tanító, iskolai 
könyvtár, annak alapul szolgáló tökepénz, óltovány 
's faiskola, 's más intézetek által kívánja a' magyar 
szülők magyar magzataiban a' hajdani minden 
jóra kész 's engedni nem tudó szász szorgalmat 
örökíteni. Técsö szinte nem akar engedni az em-
lítetteknek , 's a* jó rendű Hosszumezö 's annak 
buzgó tanítója szinte példányként tűnik fel. Ta -
másvárallya, Halmi, Fertös Almás, Gyula 's több 
iskoláink, kiállják a* hason helyzetbeniekkel a' 
versenyt. Kevés a* mit teszünk, de ha akadá-
lyaink, szegénységünk, tanítóink csekély jöve-
delme tekintetbe vétetik, nem mondhat bennün-
ket senki hivatásunkat nem érzőknek. 

J á s z a y I s t v á n . 
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EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 
8. szám. Ötödik évi folyamat, Febr. 18. 1846. 

Das W o r t sie sollen Iassen stahn! 

E M L É K L A P 

L U T H E R M Á R T O N N A K 
A' N A G Y R E F O R M Á T O R N A K 

SZENTELVE 

HÁROMSZÁZADOS HALÁLNAPJÁN. 

És kivivád ismét számunkra az Isten igéjét, 
És a' szabadságot, mellyre hivatva valánk: 

'S minthogy ez által utat törtél a' mennynek a' földhöz, 
Földnek az éghez, a' menny 's föld hive, bajnoka vagy! 

S z é k á c s . 

fcutlier végórái 1546 . Február 18. 

Mielőtt a' Némethont fenyegető vérzivatar 
kitört, mellyet Luther lélekben eleve látott, ütött 
nekie az elválás órája. Észrevevén, hogy ereje 
lassankint fogyatkozik, annyira, hogy gyakran a' 
szószékből is más által kellett magát levitetnie, 
föltette magában, hogy hátra levő napjait, a' vá-
lasztó fejdelemtől ajándékozott Zeilsdorfi jószá-
gocskáján lesz eltöltendő. El is hagyta Witten-
berget azon erős szándékkal, hogy ö oda többé 
vissza nem tér, de az ö távozása olly érezhető 
hiányt okozott, hogy a' vál.fejdelem, városi tanács, 
főiskola, mindnyájan kérték öt a' visszajövetelre. 
Melly igen engedett Luther szeretve tisztelt fej-
delme 's nagyra becsült barátai kéréseinek, azzal 
tanusítá, hogy csakugyan visszatért, de azon szív-
beli csendes ohajtattal, vajha Isten öt a' sok földi 
bajok és törődések alól kiszabadítva, magához 
venné. Óhajtása teljesedett is. A' mansfeldi 
grófok teljes bizodalmukkalkeresék meg öt, hogy 
bizonyos családi perükben lenne békebiró; tél kö-
zepén tehát (Jan 23. 1546J a* vál. fejdelem jó-
váhagyásával , három gyermeke 's öreg szolgája 
Rutfeld Ambrus kíséretében Eislebenbe jő. Hogy 
ekkor már Luther egéssége rosz lábon állott, 's 
e' miatt a' munka is terhére volt, erről maga igy 

ír egy barátjához intézett levelében: „ É n mint 
öreg, elerőtlentílt, megfáradt, hideg és még félsze-
mű ember is, azt vártam, hogy valami kis nyu-
godalom lesz, de annyira el vagyok most is irás-
beszéd- és cselekvéssel halmozva, mintha soha 
semmit nem irtam, szóltam és tettem volna. Meg-
elégedtem a' világgal, 's a' világ is én velem, te-
hát könnyen válunk meg egymástól, mint a' ven-
dég, ki a' fogadós jegyzékét kifizette. Azért még 
csak egy csendes jó óráért könyörgök, azontúl 
nem kivánok élni." Nagy örömmel fogadtatott 
Luther szülő-városában a' grófok és polgárság 
által; elvégezte a* becsületére bizott dolgot, sőt 
még szónoklott is, és pedig gyengélkedő egés-
sége daczára több egymás után következő vasár-
napokon, legutószor február 14-én. Azonban már 
ekkor érzette, hogy földi vándor-pályájának vége 
csakugyan nem messze van, de bár a* halál gon-
dolatai forgottak elméjében, kedélye derült és 
nyugodt maradt. Február 17-én meggyültek fáj-
dalmai , 's mellfuladozásról panaszolkodott. Va-
csora felett még sokat beszélgetett barátaival, ha-
lál, örök élet és viszonlátás felöl 's többek közt 
igy szólt: mivel ci' más világon istenképére az 
igaz ösmeretre ujíttatunk meg, tehát egymást, 

*) Az egyik szemére megromlott. 



atyánkat és anyánkat szinröl színre megösmerend-
jük." Szobájába visszavonulván, néhány órákra 
elszenderedett, majd fölébredvén, ágya körül álló 
baráti- 's gyermekeihez igy szólt: „Imádkozzatok 
az Úr Istennek, hogy evangyéliomának jól legyen 
dolga, mert a' megbántott pápa nagyon haragszik 
Ekkor már nehezen vehetve lélekzetet, újra elaludt, 
de csakhamar fölébredt, erös mellszorulástól kí-
noztatva. E' közben orvosok, Albert Gróf, fele-
sége, és többen elősiettek fájdalmai enyhítésére. 
De hiába vigasztalák barátai „mivelhogy izzad, 
azt a1 jó Isten gyógyulásra fordítja" — ö azt vi-
szonzá „halálos hideg verejték a z " egyszersmind 
öszvetett kezekkel igy imádkozott: Oh én mennyei 
atyám! mi urunk Jézus Krisztusnak Istene és atyja, 
minden vigasztalás Istene! hálát adok néked, 
hogy a' te szerelmes fiadat az Úr Jézus Krisztust 
énnekem kijelentetted, kiben én hittem, kiről én val-
lást tettem, kit én szerettem. Uram Jézus! vedd 
hozzád lelkemet. Oh Atyám! bátor e' testet itt 
kell is hagynom, 's ez életből kiszakasztatom, de 
azt tudom, hogy nálad örökké élek 's kezeidből 
senki nem ragad el." Ekkor orvosságot nyújtot-
tak neki, mire ö háromszor ismétlé e' szavakat 
„Atyám! kezeidbe ajánlom lelkemet, Istenemi 
te engemet megváltottál te, hiv és igaz Isten." 
Erre elcsendesült, 's lelke az elszenderedettnek 
porboritékából kibontakozva, fölszállt ahoz a' ki 
adta volt azt. Éjfél után 2 és 3 óra közt, február 
18-ik napjára viradólag 1546-ban halt meg Lu-
ther, élet-idejére 62 évet és 100 napot élve. A' 
derék férfiú halálának híre mindenfelé köz sajná-
latot és megindulást okozott. Öreg és ifjú, gaz-
dag és szegény csoportosan tódultak a' halottas 
házhoz, hogy az istenfélő tanár hült tetemeinél 
hódoló tiszteletök 's hálájok adóját fizessékle. 
Másnap a' holttest Eislebenbe az András templo-
mába vitetett, hol felelte Jónás tanár tartott em-
lékbeszédet, melly minden jelen voltakra mély 
benyomást tön. A' szász vál. fejdelem János-
Fridrik kívánatára, ki Luther halálának hírét mély 
megilletődéssel vette, az idvezült földi maradvá-
nya Eislebenböl Wittenbergbe viteleit — a1 

mansfeldi Grófok- és ezeknek egész udvarától 
— a1 környékbeli nemességtől, felszámithatlan 
sokaságú polgárok- 's parasztoktól kísértetve. 
Útközben minden város- és helységben meghú-
zattak a' harangok , 's a' néptolongás, melly a' 
gyász kísérethez csatlakozott, leirhatlan nagy 
volt. Egész főiskola, városi tanács, polgárság, 
hölgy és leánysereg jött eleibe ki Wittenbergből 
a ' gyászkiséretnek, 's a' kedves halott sok kö-
nyörgés és könyhullatás között február 22-én a' 
vártemplomba ünnepélyesen letétetett. Bugen-
hagen tanqr, tartotta ekkor felette az utolsó ha-
lotti beszédet, I. Thessal. 4, 13 —14.MeIanchton 
pedig deák beszédet mondott. A' kripta száját 
egy sárga lemez fedte be, mellyen egész jelentő-
séggel e' szavak valának olvashatók: „Luther 

Márton tanár." *) Többre nem volt szükség, 
mert az ö emléke kitörölhellen betűkkel áll irva 
a1 világtörténet évrajzaiban. Már maga a' külső 
gömbölyű testalkat, szemeinek tüzpillantása, erős, 
de még is mérsékleti érczhangja, azon erödus és 
bátor lelkületű férfiura mutattak, ki élte fölada-
tául Isten dicsőségét 's a' világ üdvét tűzte ki. 
Mély vallásos érzet, tiszta jó akarat, tánloríthatlan 
bizalom Istenben,igénytelen szerénység, kristály-
szív, vidám gyermeki kedély, világos elme, ösz-
szes jellemének főbb vonalai. Az igazság és 
evangyeliomnak végfogytig merész és rendithet-
len bajnoka , 's innen megfejthető, hogy hirtelen 
föllobogó buzgalma sokszor kelletinél tovább is 
ragadta, a' nép nyelvén mesterileg szólt és irt, 
zene és dalköltészet barátja, lankadatlan munkás, 
kit az élet bármelly vihara sem törhetett meg,, 
háládatos fiu, gyöngéd férj és atya volt. 

Mi metsző ellentétben áll — ezen ö életéből 
merített ítélettel aa, mellyet katholikus részről 
Pallavicini a' trienti zsinat hires történet irója tön: 
„Luther egy termékeny szellem, de melly inkább 
keserű mint érett gyümölcsöket hozott, inkább 
idétlen mint teljes ép szülöttei valának e'szellem-
óriásnak. Erös lélek, de inkább rontani mint épitni 
termett. Tudományossága inkább sebes rohanó 
záporhoz mint csendes tápláló meleg esőhöz ha-
sonlított. Szónoklata nyelvre nézve durva és tö-
kéletlen, tartalomra nézve por és szélkavarás 
által szemvakító vihar. Noha merész a vitatko-
zás kezdetén, senki nem félénkebb, ha veszély fe-
nyegette. Gyakran ajánlá, hogy elhallgat, ha az 
ellenfelek is hallgatnak, elég jeléül annak, hogy 
öt földi érdekek vezették. Fejdelmek inkább egy-
házi javadalmak utáni sovárgásból pártolák öt, 's 
ö az egyházat inkább mások ártalmára mint maga 
saját hasznára zavarta föl. A' történetírás min-
dig inkább gyalázattal mint dicsekedéssel fogja öt 
említhetni, legalább az egyház szőleje meg van 
metszve, hogy jobban hajtson, a' hívek a' láza-
dóktól külön választvák." 

Luther, halálával egy özvegyet és négy 
gyermeket hagyott. Bóra Katalin hű hitvestársa 
túlélte Luthert 6 évvel 's 10 hónappal. Luther 
nemzetsége még nem halt ki. Most a'jelen nyol-
czadik embernyomban első szülött fiáról János-
ról öt élő maradéka van, kik a' derék Rheintha-
ler vezérlete alatt az erfurti Marton-nevelőház-
ban vesznek oktatást. E' gyermekeknek atyjok 
született 1792-ben hannoveraimezö város-, Lin-
dauban, később, mint haszonbérlő, Csehországban 
telepedett le, de hol szükség és nyomortól kény-
szerítve a' katholika egyház kebelébe tért , 's 
1834-ben Stöckenben igen nagy Ínségben halt 
el. T ó t h M i h á l y . 

*) A1 kegyeletdús porosz király III. Fridrik Wilhelm azzal 
dicsöité föl a' hitszilárd reformátor emlékét, hogy a* 
wittenbergi piaczon ennek colossal-ércíszobrát állíttatta 
föl 1821-ben . 



üutlier* 

Az ujabb kor emléket állított a'halhatlan em-
lékű férliunak a' wíttenbergai piaczon, III. Frid-
rik Vilhelm porosz király érczböl öntött szobrot 
emeltetett, melly Luthert életnagyságban ábrázol-
j a ; e1 szoborra egész Németország protestáns 
népei adakoztak. De szebb emléket hagyott Lu-
ther minden protestáns keresztyén szívében, 's a' 
történetek templomában, szellemének nagysága, 
világszerte tiszteletre méltó jelleme, 's a? társas 
élet minden körülményeire jótékonyan ható befo-
lyása által5 legyen azért a' nagy reformátor 
életének e' három vonásokban adható rajza, az 
ő, e' folyó év februarius 18-kán leendő három-
százados ravatalánál való érzékeny megemlé-
kezés. — 

Nagy férfiak rendeltetése az, hogy a1 koresz-
mék gyülpontjaiként tündököljenek, nevöknél az 
emberiség érzelmei találkozzanak, eröt, életet, 's 
lelkesedést nyerjenek. Luther különös jelanet a' 
történetek változatos mezején, kihez hasonlót a' 
hajdankor Jézus korától fogva nem mutatott: az 
általa vivott szellemi harcz az ujabb kor feladata 
lön; és e' nemes harcznak vezére, gyülpontja lesz 
és marad mindig az ö neve, mert e' harcz mind-
örökké felmarad. A' franczia forradalomhoz ha-
sonlíták némellyek a' reformatiót: de kérdjük, ha-
sonlók-e amannak hősei Lutherhez? Napoleon 
mind azokat háttérbe szorítá, 's a' forrongásnak 
lelke maga volt. Luther nem engedé magát senki 
által háttérbe szoríttatni, a' dolgot lázadásha ki-
ütni nem engedte. A'többi reformátorok Zwingli, 
Kálvin, 's többek, nem valának olly történeti ne-
vezetességek. A' Iitteratura 's humanismus más 
fényes neveivel sem hasonlíthatjuk öt össze. Rous-
seau önmagával meghasonlott. Voltair a' revolu-
tio előkészítője mindent lerontott, e' két neve-
zetességek negatioja nem ért fel Luther teremtő 
szellemével, bátoritó munkás lelkével,'s positi-
vitásával, mihez hasonlót csak az ujabb kor sta-
tus-politicájában a'doctrinair-rendszerben látunk 
feltűnni, mellynek szerzője a' tiszta jellemű Ro-
ger Collard, 's mellyhez Európa legnagyobbcszü 
*s jellemű férfiai csatlakoznak. Itt is , ott is a' 
vallásos és politicai igazságoknak, az okosság és 
tapasztalat szövétnekénél gondos mérséklettel 
válogatott 's összevetett foglalatja 's ebből vont 
következtetések azok, mellyek minden ellenhatást 
lefegyverzenek, elnémítanak, 's éppen ez által az 
emberiség jobbléte szakadatlan fejlődését 's ha-
ladását biztosítják. — Luther egész munkája, 
melly az emberiség javára a' nemes szellemiség 
harcza volt, illy kiszámított és szabályozott, — 
azaz ollyan volt, mellynek bizonyos gyümölcsei-
ről nemcsak az ö jelleme kezeskedett, de azon 
okos, 's ártatlan politika, azon világismeret, mely-
lyel a'nagy ferfiu küzdelmének eszközeit válasz-
totta. A' legtöbb újítók gyarlósága szokott lenni, 

miszerint vagy a' mutatkozó süker 's győzelem 
reményében tulragadtatnak azon középponti esz-
mén , mellyböl támadni, 's melly körül kell fo -
rogni egész cselekvényöknek; vagy az akadá-
lyok halmaza előtt lankad bennök a' kellő lelke-
sedés: ezek azok, kikben hiányzanak a kivitel 
embereiben szükséges kellékek, 's ügyök mellett 
bajnokokat teremteni nem tudnak. Luther nem 
nyugodott, míg nemcsak kedvelt német nemzetébe, 
de egész Európa szivébe meggvözhetlen erőt 's 
szellemet lehellett, és csak akkor mondá: „kész 
vagyok az ördögökkel is harczra szállni, mert tu-
dom, hogy az igazság, mellyet én keresek, Isten-
nek dolga, és ö ebben engemet megsegíti 

Nem minden nagy emberben nyilatkozik egy-
formán a'lélekerö: némellyek, úgy látszik, a* 
körülményektől függetlenül teremtenek magok-
nak pályakört, másokat véletlenségek's valami 
szerencsés történetek tesznek nagy és csodás 
vállalatok hősévé; ismét mások kicsinyen kezdik 
a' nagyot, puhatolóznak a' világfolyása után, az 
igazságnak isteni szeretete szivök érzetével nő, 
azért tesznek mindent, 's munkásságuk tüzét a* 
szerint kettőztetik, a' mint az akadályok utjokban 
szaporodnak: ezek azok, kik benső ösztönből ké -
pezik magukat világ-boldogításra kortársaik fö-
lött — *s vagy eldőlnek az igazság szent harczá-
ban, vagy mint győztesek az emberiség boldo-
gításában találják legszebb jutalmukat. Ezek az 
igazságnak, 's reformnak legszilárdabb jellemű 
emberei, — ezek között fénylik Luther a' 16-ik 
századnak tiszteletre méltó embere — telteiben 
a' történetek mezején nagy jelentőségű név. Te-
vékeny, nagyra és jóra elhatározott lelkének első 
kísérletei, csaktypusai későbbi munkáinak, mely-
lyek ugy állanak, mint a' legforróbb emberszere-
tetnek, 's leghívebb kegyeletnek emlékoszlopai. 
Akadályok ezreivel, előítélettel, babonával, félté-
kenységgel, roszakarattal, jogbitorlással, önkény-
nyel, 's tudatlansággal kell vala a' nagy férfiú-
nak elébb megvívni, mintsem fáradhatlanul vizs-
gálódó lelkének teljes nagyságában, megveszte-
gethetlen igazság szeretetében a' század 's utó-
világ csodálásának 's tiszteleténekjárgya lehete. 
Luther azon lelkek között megkoszorúzottan áll, 
kik nagy dolgok kivitelében a' legcsekélyebb 
körülményeket páratlan sükerrel nagyra szok-
ták használni: a' szellemi önkény lealázó bilin-
cseiből, a' magáról megfeledkezett hierarchia 
hatalma alól szabadította ö meg a' világot; és 
századok alatt megtagadott jogainak igazságos 
harczát indította meg: és mi volt mindezekben 
legfőbb fegyvere ? Az általa megkezdett, 's útba 
igazított irodalom és szónoklat. Szószéken, társal-
gásában, levelezéseiben, tudós vitáiban, 's az ő 
egyéniségében megtámadott igazság ügyében sok 
fáradalmai között lelkét e' táplálta, e1 segítette azon 
szilárd önállásra, miszerint minden pálya és munka-
társait tanácsával éltette; fejedelmeket 's alattvaló-

« 



kat viszonos kötelességeikre olly tudósán okta-
tott, mint ö előtte a' legnevezetesebb jogtudósok 
sem. Mint maga mondja Spalatinhoz irott levelé-
ben : különösen az egyház-újítás nagy munkájá-
ban ez segítette; „» ' sok éretlen eledelektől be-
teg egyháznak állapotja sok gondolkodni és írni 
valót nyújt nekem: írok,'olvasok, mert Isten engem 
erre hívott 

Ha nagynak tekintjük Luthert, lelkének ezen 
kifejezéseiben, ha csodálásunkat megérdemli,— 
jellemének tisztaságot sugárzó vonásaiban még 
tiszteletreméltóbban tűnik fel emlékezetünkben. 

. Ö sorsával elégedett és mértékletes, szabad szél-
it lemü és bátor, önzéstelen és jótevő, nagylelkű, 
i szerény, istenfelő emberbarát volt. 

Sorsával való megelégedése, mellyhez a' szi-
gorú zárdai életben korán szokott, alkalmasint 
minden erényének alapvonása. Ki, mint szerzetes, 
lelkes tud lenni, Luther a' példa, hogy az tisztel 
minden kötelességet, 's lelkében a' munkásság 
ösztönző sugallata dolgozik. Luther egy buzgó 
*s valódi szerzetes, volt: maga mondja: „nem 
lettem örömest szerzetes, annyival inkább nem 
azért, hogy magamat hizlaljam: a' halál hirtelen 
meglepett félelme csikarta ki eskümet, és ez es-
küt teljesítettem. Ha van szerzetes, ki szerzetesi 
élete által égbe ment, én is oda akarok menni.li 
Épen ezen kedélyen való uralkodás további foly-
tatása edzette öt jövendő terhes pályájához, és 
szoktatta az élvezetekbeni mértékletességhez, 
mellyet kisér a' léleknek derültsége, hol szület-
nek a' nagy eszmék 's vállalatok. Távol a1 vál-
tozékony szeszély fellegeitől, mint a' természet 
ártatlan örömeinek megvetésétől, ö példájával 
tanítá barátait, mint kell a' körülmények szerint 
néha az élet legártatlanabb gyönyörűségeit ép 
ugy nélkülözni, valamint azokat a' teremtő 
iránti hálából lélekerö- 's elevenségszerzésre 
fordítani. A' nélkülözésnek nagy mestersége 
emelte Öt felül minden félelmen 's hízelgés aljas 
indulatin. 0 a' szó legteljesebb értelmében füg-
getlen lelkű, rettenthetlen, 's állhatatos volt, 
épen azért, mert sorsával elégedett, 's takarékos 
volt. Tekintély és hatalom vissza nem rettentet-
ték, hol az igazságügye, mint maga mondja: „há-
borúra szólítottaTudománya mellé gyakorlati 
észt alkalmazva, szabad lelkével nehézséget nem 
ismerő akaratot párosítva , lelkesedése mel-
lett tisztaságban fényivé, mint Jürgens mondja: 
„szívét nyelvén hordozta" — és ez cselekedte 
azt, hogy a'világon ép olly nemes, mint hatalmas 
és hasznos ellenzéknek élére állva, az ész leg-
szebb diadalát, emberek emlékezetére kivívta. 
Luther független 's részrehajlatlan lelkének több 
bizonyságait adta. A' reformatio legdühösebb el-
lenségei ellen kemény gáncsokban kelt ki: VIII-
dik Hedrik angol király, Albrecht mainzi vá -
lasztó, Henrik braunschweigi herczeg , Szász 
György az ö szabad lelkének kifakadásait érzet-

ték. A' reformatio barátaiban is megróvta ő a* 
hibákat: roszalta bölcs Fridrik félénk lágy me-
legségét az egyházujítás iránt, János nemesség 
iránti engedékenységét, a* bátor János Fridrik 
vadászati szenvedélyét, Filep hassiai gróf szelí-
díthetlen háborús indulatát. Igy áll L. lelki f ü g -
getlenségének bámulatos nagyságában, mellyet 
mértékletes és kevéssel elégedő természete f e j -
tett ki. 

Önzéstelen lélek Luther jellemének második 
fényvonása, — 's itt nem csekélyebb tisztelettel 
kell csodálnunk, mint amott. Igénytelen közép-
szerűséghez szokva a' nagy lélek, mértékszerüt-
len vágyak, gazdagság, fény, méltóságok soha 
lelkének nyugalmát nem zavarták. Igy ír egykor 
Melanchtonhoz: „Fiiepem! ugy gondolom, hogy 
ki gazdagság után nyughatatlankodik, nem mun-
kálja híven az Urnák szőllejétés ez elvéhez 
holtig következetes maradt. Hogy világi haszon 
soha sem volt buzgó munkásságának indoka, mu-
tatja Roma iránti magaviselete: visszautasította 
ennek minden kecsegtető ígéreteit, mellyekkel az 
hallgatásra bírni akarta; 's azokat több helyen 
,,sátán munkájának" nevezi. Romával holtig el-
lenzékben maradt: Cajetan szigorú bánásmódja, 
Milticz szelídsége az ellene hozott vormsi végzés 
's annak többszöri megújítása, lelke kitűzött ös-
vényéről el nem tántoríták. Mindenre lelke tisz-
taságában így felel: „vissza nem tudom, és aka-
rom vonni állításaimat, hanemha a' szent írásból9 
vagy világos alapokkal 's okokkal győzetem meg; 
mivel sem nem biztos, sem nem ajánlatos, hogy 
valaki lelkismerete ellen miveljen.<e Bámulatra 
méltó valóban, mint képezheté magát egy sze-
gény szerzetes olly tántoríthatlan ellenzék vezé-
révé, kinél nagyobbat a' világ keveset mutatott, 
kinek jellemét sem ármány, sem igéret, sem erő, 
sem biztatás meg nem ejtette. Ezt megfoghatni 
máskép nem lehet, mint hogg vele Isten vala és ö 
Istennel, kinek igéjére, segedelmére támaszkodott 
untalan 's ezen rendíthetlen bizodalom az, melly 
elömlik egész életén, melly titkos kulcsa minden 
tetteinek. Önzéstelen lelkének tulajdona volt, soha 
nagyokban teljes bizodalmát nem vetni, soha ma-
gáróli vélemények után nem tudakozódni. Egykor 
igy ír Spalatinhoz: „Örülök, hogy valahára nem 
bizod már magad egészen á Herczegekre, és sür-
getőzve nem tudakozódol a' felöl, dicsérik-e az én 
munkámat, vagy megvetik. Ha az evangyéliom olly 
tudomány volna, mellyet hatalmasságoknak kellene 
terjeszteni 's megtartani, nem bizta volna Isten azt 
halászokra. Egyáltalában nem fejdelmek, 's mai 
világ főpapjainak dolga Isten igéjét oltalmazni, 
azért is én senki oltalmát nem esdeklemMás he-
lyen baráti fenséges önérzettel dorgálja őt. „Alig 
vettem, úgymond, valaha nagyobb nehezteléssel le-
velet tőled, mint az utolsót, és elhatároztam, reá 
nem is felelni. Mert nem tűrhetem először azt, a? 
mit benne mondasz, hogy a' Herczeg nem akarja 



engedni, a* mainzi ellen írni, meri ez a9 köznyu-
godalmat háborítaná. De tudd meg, hogy inkább 
megválók tőled, magától a9 Herczegtöl, 's minden 
teremtménytőlLuther önzéstelen lelkének ne-
mes kifolyása volt lelkes patriotismusa is. Egész 
Európához volt ugyan intézve a' német nemes-
séghez irott buzdító felszólítása 's mindazon fel-
hívások, mellyeket részint vittenkerg székes egy-
házában szónoklataiban, részint időszaki sajtó ut-
ján közlött a' szellemi zsarnokság ellen, de szi-
vének első vágya volt, szeretett hónát a' hierar-
chiától megszabadítani, 's keblében a' tiszta ke-
resztyénséget megalapítani, mellynek ölén hitte 
a' nemzetegységet 's a' magasb műveltség diszlését 
felvirágzani. Németországol még egyszer fényes 
és boldog korában látni, — ez volt hazafi szivének 
forró óhajtása. És bár e' reményének dicső tájékába 
végnapjai felé is csak félve tekinhetett, fáklyát 
gyújtott, fáklyáját az észnek, mellynek világa bi-
lincseket tört, szabadgondolatot, és sajtót köve-
telt, — az tehát, melly szülője vallásos 's po-
liticai szabadságnak. Luther a' kornak, mellyben 
élt, hibáit ismerve, lelkesen intette kedves nem-
zetét, hogy a' machiavelli statuskormányzattól, 
mellynek igáját nyögve hordták a'nemzetek, sza-
baduljon, és a' sok ármány, melly a' nagy férfiú 
elébe hálóit teregette, nem csüggesztve lelkének 
erejét — kivívta, hogy a' nemzeti 's vallásos 
mozgalom végperczeig, az ö halhatatlan neve 
volt a1 szabadság jelszava. Különösen nemzete 
becsülete iránt volt Luther féltékeny; egy helyen 
így nyilatkozik a* wormsi végzések ellen: „ I s -
tennek legyen hála, hogy minden Herezegek 9s 
Rendek bele nem egyeztek azon végzésekbe, — 
különben halálra szégyenlettem volna magam né-
met szülő földem miatt." Más helyen a' német 
nemzet gyárlóságának nevezi a' wormsi végzést, 
mondván: wormsi bűn, melly az isteni igazsá-
gokat gúnyolja, bűne az egyetemes német nem-
zetnek, mert a' fok illyet tettek, és senki ellene 
nem szólott*) Luther hazafiúi eníhusiasmu-
sának több illy kifakadásai voltak; annyi igaz, 
hogy még a' Luther érdemei iránt előítéletesek 
is, kik vonakodnak az ö valódi jellemének tük-
rébe pártérdektelen tekintetet vetni, tisztelve bá-
mulják Lutherben a1 nagy német hazafit 's a' dicső 
keresztyén bajnokot. 

A' nagylelkűség Lutherben következése egy 
folytonosan munkás emberszeretetnek. A' nagy 
emberek, azon magasztos gondolattól ihletve, hogy 
az emberiség javát lelkesen munkálni legszebb 
kitüntetése a' halandónak, gyéren használnak 
külső indokokat közhasznú czélok 's vállalatok 
kivitelére. Luther ezek között fénycsillagként 
áll. Munkás életének tövises ösvényéről sem 
gáncs , sem üldözés, sem közönyösség, sem 
kortársainak hálátlansága le nem rettentette, — 

*) Schreiben an Hartmuth von Chrooberg 1 5 2 2 . febr. 

mert, mint dicső lelkek szoktak, magáért semmit, 
mindent a* keresztyénség javáért tett. Szépen 
fejezi ki magát a'császár és a'Friedbergben ösz-
szegyült Rendek előtt: „a9 lelkismeret 's az isteni 
igazságok dolgában soha sem hátrálok. Eddig 
nem kerestem mást, mint az isteni félelmet, a köz-
jót, és minden egyes ember javát, boldogságát, 
magam javát akkor sem nézve, midőn ellenségeim 
kárhoztattak. Mert ha a' Kristus az én Uram 
könyörgött a' kereszten még ellenségeiért is: 
mennyivel inkább imádkoznom kell nekem felsé-
gedért, a' Rendekért, az egész birodalomért, a9 

felsöségekért és egész kedves német nemzetemérl.íe 

Luther kebléből béke és csend sugárzott ki az 
egyenesen személyét érdeklő sértegetéseket is 
könnyen feledte, *s a' kibékülést megelőző szíves-
séggel adta tudtára mindennek. A' munkájába 's 
tervébe hirtelen kezekkel avatkozó Carlstadtnak, 
's más kortársainak könnyen megengedett; csak 
ott lépett fel mint villám, sujtólag, tüzbuzgalommal, 
hol kijavított tanának ellenségeit sejtette, és azok 
ellen, kik szakadásokat akartak behozni a' re for-
matio kedvelői közé: ezeket mindkét részről 
az élő Isten ellenségeinek tartván, hivatva érzé 
magát, meggyőződése szerint ezekkel semmi 
érintkezésben nem lenni, 's minden kíméletet 
írántok félretenni. Ez bár a' türelmetlenségnek 
némi vonása — tiszteletlenségül mindazonáltal ne 
legyen mondva a 'nagy emberről; ezt, mint Ranke 
mondja: „nem szive sugalta neki, de mint ellen-
zék vezérének politikája kívántaAzonban 
nagyság sincs gyengeség nélkül. A' nagy ember 
ép azért nagy, mert élte gyöngeszínü árnyoldalain 
ragyogva ömlik el a' dicsöség's erény fénysugá-

| ra. Luthernek irataiból is mindenütt nagy lélek 
ragyog elő. Soha sem üldöztetett olly bátorság-
gal, gyűlölt ember olly nemesen-büszke tollal, 
gondfárasztotta lélek olly föllengősen 's elme-
vidorsággal nem irt, mint ö. Így feddi egy helyen 
a' hivatásáról megfeledkezett papságot: „a? népek 
betegsége, vagy egészsége a9 főktől függ. Mit hasz-
nál csak a9 népet büntetni ? a' jó tudomány soha 
sem eszközölhet annyi jót, mennyit a9 gonosz fő-
nökök hamis tudománya el ne rontson. Ha népet 
akarunk építeni, először az ártalmas főnököknek 
kell ellentállani. A9 világi fők csak testben és ja-
vakban ronthatnak meg bennünket, — az egyhá-
ziak lelkünket ölik meg. Mit tehetek én arról, hogy 
sok főpapokkal ugy nem bánhatok, mint illyenek— 
kel kellene ? ők magok nem tartják ugy magukat 
mint főpapok, — én még sokat teszek, hogy őket 
illyeneknek nevezem, mert a9 püspök név egy régi 
tiszteletre méltó nevezet. Én hallgatni akarok, 
de a? lelkek nyomora nem hagy nekem nyugtot." 

Luther nagy lelküségével 's emberszerete-
tével szoros viszonyban áll vonzó szerény-
sége. Nagy emberek dicső tulajdona, hogy 
ők hivatásukból folyó kötelességeik szigorúan 
pontos teljesítéséből , még áldozattételekböl, 



szoktak magoknak érdemet következtetni. Mint 
Pfizzer mondja Lutherről: hogy ö azt tartotta, 
„mikép azok, kik másként cselekszenek, nem 
azon crisisekre születtek, mellyeken az embe-
riség- boldogítónak át kell menni.6' Luthernek 
erös vállán, nagy dolgokban vezérségre született 
fáradhatatlan lelkén, ügyes belátásán fordult 
meg a' XVI-dik század végetlen jótékony-
ságu mozgalma 5 és ö az, kinek szerény vallásos 
lelke a' nagy munkában magának keveset mer 
tulajdonítani. Igy ír egykor bölcs Fridrikhez: „ É n 
minden erőmet cC jónak szentelem, Istennek dol-
gaiban híven forgolódom, Krisztus anyaszentegy-
házának kimenetele mégis bizonytalan, mert fog-
nak jöni haragos idők, és farkasok vegyülnek el 
a' szelíd nydjban. De csak munkára! valamint 
eddig Istent dicsőíti munkánknak sükere, és nem 
az erötelen embert, ki valamit kezdett: ugy ezu-
tán ö lesz dolgának vezére 

Luther óriási vállalata mellett, legmegfeszí-
tettebb szorgalmát is csak alapkőnek tekintette 
az épületben; soha terveinek sikerültén teljes 
örömre nem fakadt: ,,Mert, úgymond, sok tenni 
való van még, 's a1 czélt, hová törekszünk ugy, 
hogy igen örülhetnénk, nem láthatomInnen ki-
magyarázható, miért veszi ö olly hideg vérrel a' 
rövidlátásu embereknek rá halmazott dicséretöket; 
miért kel ki nemes haraggal minden részére tör-
tént fényes kitüntetések ellen, mondván: „hogy 
ezek több kárt okoznak a' reformatio nagy munká-
jának,'mint hasznot, mert ezek kétszerezve ingerlik 
és boszantják ellenségeimet" Lelke szerénysé-
gének kifolyása volt azon nemes ellenállás is, 
miért nem akarta, hogy a' megjavított tan köve-
tői nevéről neveztessenek, és azon nemes Önér-
zet, mellyel Melanchtont azon intézvényéért meg-
róvja, hogy őt a' wiltenbergai tanulók minden 
oktatói közt legtöbb külső méllánylattal jeleljék 
ki. „Fiiepem, így szól, te is több irigyeket akarsz 
nekem gyűjteni, 's azt akarod, hogy magunk kö-
zött is meghasonljunk?" Bámulni kell e1 nagy 
emberisineröt minden legkisebb tárgyra adott fe -
leletében , bámulni kell mindenek felett Worms-
ban élete legszebb jelenetének, 's észfönséggel, 
szerény bátorsággal kivívott győzelmének helyén, 
hol a' jelentéktelen szerzetes szép móddal kiviszi, 
hogy munkája, mellyet addig a' hierarchia is csak 
egy pártütő barát machinatiójának tartott, Európa 
politikai discussiójának elsőrangú tárgya lett. 

Luther jellemének e' nagyságot sugárzó v o -
násait az ő lepletlen isteni félelme dicsőíti meg. 
Luther szelíd volt, de szelídsége nem az, mellyre 
a' közleikeket minden csekély dolgok iránti re -
megés , babona, vagy valami érzelgő vezeklés 
szokta ragadni: illy gyöngeségekkel a' nagy lé-
leknek nem volt baja. Azon valóságos gyermeki 
bizodalom, mellyet a' vallásos érzelem Isten atyai 
jóságára vezet', az emberiség végetlen jótevője 
iránti forró hálának, a* szív megtisztult szerete-

tének érzelmei emelték őt fölibe minden testi vi-
szonyoknak , — 's legfőbb öröme az égi atyávali 
benső összeköttetésnek tudatában állott. Innen 
vette eredetét az imádságnak hasznáróli gyökeres 
meggyőződés lelkében, innen azon hösileg erős, 
törhetlen hiterö, melly minden erkölcsi zivata-
rokkal daczolt; innen azon bátorság, kitürö éber-
ség's munkásság,melly annyi akadályok daczára 
létesíthette a' reformatiót. Innen végtére arra 
minden kételyen felülemelkedett remény , melly 
nemcsak az örökkévalóság fele , de az általa el-
kezdett vallásújítás nagy munkájának szerencsés 
előmenetele, 's biztos jövője elébe nyugodt meg-
győződéssel tekintett. 

Ki merne kételkedni azon, hogy illy magas 
's ritka tulajdonokkal bíró férfiúnak nyomdokain 
új élet virulhat, hol csak munkásságának jeleit 
adja? Ki merne kételkedni, hogy emberiséget 
boldogító dolgoknak kell ott történni, hol illy 
nagy férfiak esküsznek az igazság részére ? Ez 
valóban mégis történt: Luther munkássága egy-
házi 's polgári társaságot életjelekkel, legna-
gyobb áldásokkal ajándékozott meg. 

Neki köszönhetik Európa müveit nemzetei 
azon első felébredést, melly őket az élet legfon-
tosabb dolgában a' vallásban gondolkozásra 's 
vizsgálódó szemlélődésre, és igy valóságos életre 
hívta. 0 száműzte a' vallásrendszerböl, söt az 
egyetemekről is a' római szék hierarchiai rend-
szerével szoros kapcsolatban állott scholastica 
philosophiát, helyébe a1 szentírás tanulását 's a' 
tolmácsoló theologiát hozván be. A' józan észt 
jogaiba ö helyezé vissza. A' köznép vallásbai be-
avatásával egyházi közönségeket rendszeresített. 
A' papok közt eláradott hanyagságot, egyháziat-
lanságot, vallási kétszínűséget titkaiból felfedez-
te, 's kimutatta a' Krisztus szerint való papságnak 
hivatását. A' pápai szentség és hatalom iránti 
vakengedelmességtöl az egyházi szolgálatot fel-
szabadná. Megtisztította az isteni tiszteletet azon 
sok külsőségektől, mellyek azt a' népre nézve 
félelem és mulatság keverékivé telték. Kivívta, 
hogy emberi tekintélynek vallásban semmi dolga, 
a' szentírás igazít el mindent. — Mi Luthernek 
legfőbb érdemei közöl való, az egyházi szónokla-
tot, vagy Isten igéjét, melly már a' népre nézve 
egészen parlagon hevert, virágzásba hozta,'s ön-
példájával győzte meg a' világot arról, hogy a' 
népet szónoklati előadásokban a' legfőbb igazsá-
gokról is lehet érthetően tanítani. Hozzá szoktatta 
a' népeket üdvös újítási munkájával azon igazság-
hoz, hogy újítani vallás dolgában is lehet; meg-
tanította ezeket megrögzölt előítéletek leküzdé-
sére , — minek természetes következése lett a* 
népekben az ébredés 's világosodás; a' mélyen 
gyökerezett előítéleteknek sötét kora mihamar e l -
múlt, 's a' Luther kezében lobogó fáklyavilágnál 
előkészítve lön egy szebb kornak boldog felvi-

(radúsa. 



Nem vala jelentéktelenebb Luther telteinek 
politicai befolyása az európai, különösen a' né-
metországi dolgok rendszeresítésére sem. Luther 
ugyan távolítani akart eleinte munkájától minden 
politicai befolyást, de csak addig, míg az újítás, 's 
nem a' r. katholika egyháztóli elszakadás eszmé-
jén dolgozott, — addig maga sem látta azon nagy 
következményeket, mellyek egy új, eszményében 
élö szabad egyháznak alakításával együtt járnak. 
De midőn az elszakadás megtörtént, és az új egy-
ház terve elméjében megszületett, L. is látta, 
hogy szabad egyház, mellynek lelkismeretsza-
badság alapja, — éspolitica érintkezésben vannak 
egymással, 's többé vállalatának ügyét a' politi-
cától elválasztani maga sem volt képes. És ez 
időponttól kezdvo egymást csaknem feltételezték 
a' reformatio és politicai haladás. Luther mun-
kásságának nyomán szebb kora derengett mind a 
kettőnek. — Egy részről a' középkorban népeket 
sanyargató feudalismus, más részről a' nép és 
fejedelmi jogokat gúnyoló interdictumok megszű-
nése Luthert dicsőítik. 0 kelt fel és a1 fejedel-
mek, — a' papság eredeti rendeltetésének korlátai 
közé szoríttatván, 's a' világi dolgokbai túlságos 
beavatkozástól eltávolítatván — egyetlen uraik 
lettek tartományaiknak. A'népek is kiszabadultak 
jobbára mind a' világi, mind az egyházi fők hü-
béreskedése alól. Mi Németország politicai állását 
közelebbről illeti, Luther nyitott alkalmat Német-
ország fejedelmeinek a' központi hatalmat emelni, 
de egyszersmind a' birodalom fejének hatalmát 
jobban korlátok közt tartani. A' harmincz éves 
háború végeztével, mellyben a' protestáns hatal-
mak a' katholíkus Richelieuvel szövetkeztek, az 
egyházi érdekek politicaival végződtek, *s tör-
téneti tény, hogy az 1648-ki westphaliai béke 
állította helyre Európában a' politikai egyensúlyt. 
Nem említve, hogy a' reformatio új és szelídebb 
állományi viszonyokat létesített fejdelmek és né-
pek között: tagadhatlan az , hogy ugyanez által 
sokban újra alakult az egyházi jog — nevezete-
sen: változtak az egyház és status közötti viszo-
nyok, és nemcsak protestáns, hanem r. katholí-
kus fejedelmek nagy hasznával. Ugyanis, kik a' 
reformatio előtt alattvalóik nagy kárával érzették 
a' hierarchiatóli függést, ezután barátságukat 
fontossá 's nélkülözhetetlenné tudták tenni ugyan-
az előtt. 

Még közvetlenebbül hatott Luther jótékony 
munkássága a' tudományokra. Tagadhatatlan igaz-
ság, hogy a' protestantismus a' szó magasb értel-
mében a'tudományoknak teremtője, — ez kereste 
azt fel a' zárdák poros könyvtáraiban, 's e' hozta 
napvilágra. Ennek igazolására elég az , hogy 
gondolat- és sajtószabadság volt Luther jelszava, 
's törekvése határtalan pályát nyitott a' kritikának 
az emberi ismeretek minden ágában. 

Megértette ugyan már ekkor a' r. kath. egy-
háznak egy része is a' kor igényeit; X. Leo 's 

V. Sixtus nagyszerű tudományos vállalatok pár-
tolói voltak, de a* tudományokbani időszak előál-
lításának, 's a' minden oldalról fejlődésnek indult 
tudományos életnek a* protestantismus tört ös-
vényt. A' jezsuiták is sok szép ismereteket ter-
jesztettek, de csak úgynevezett exact tanokban, 
mathematikában, astronomiában'stb., de ezek ke-
vés befolyással voltak a' szabad gondolatra. A' 
protestantismus pedig épen azon tudományokat 
mozdította e lő, mellyek az emberiség szellemi 
életébe vágnak, mellyek nemes és szabadgondol-
kozásmódra működnek, és innen visszahatnak az 
erkölcsi szabadság, a'vallás és politika határaiba. 
A' philologia, vagy a'classicai régiség tudománya 
az legközelebbről, mi életét a' protestantismus-
nak köszönheti: a' szentírás tétetvén a' hit egyet-
len zsinórmértékévé, minden theologusnak köte-
lességévé vált, hogy annak görög és zsidó ere-
detiét érteni tanulja. Luther, mint férfiú adta e' 
nyelvek tanulásának magát, 's lefordítván a' bibliát 
német nyelvre, a' német irodalomnak is új idő-
szakát kezdte meg. A' philologia tanulása maga 
után vonta a" história, még pedig a' kritika histó-
ria tanulását és a' philosophiáét. Ámbátor a' tu-
lajdonképeni philosophiának, mint rendszeres tan-
nak, születése későbbre tétetik,'s a' reformatiótól 
függetleníttetik: mindazonáltal a' Wolf, Leibnitz, 
Descartes, Kant, Fichte 'stb. rendszereiben lehe-
tetlen a1 reformatio áldott nyomaira nem ismerni. 

Lehetlen ez alkalommal az iskolákról nem em-
lékezni, Luthernek nagy érdemei vannak ezekre 
nézve is: magas szellemével korán belátta azt, 
hogy nem felülről lefelé, hanem alulról felfelé lehet 
csak valódi reformatori lélekkel hatni. Azért is 
különös gondját fordította a' népiskolákra, mint 
a' vallás 's erkölcs műhelyeire. Erre mutatnak 
számtalan tettei, a' többek közt szász országi vi-
sitatiója, és az, hogy maga írt az iskolák számára 
kézi könyveket. Luther többször nyilvánította 
baráti között, hogy ha ö lelkész nem volna , i s -
kola-tanító szeretne lenni, és valóban ö telte az 
első lépést arra, hogy ezen hivatal érdeme szerint 
méltányoltassék. Az ö 's barálai tanácsára tör-
téni az Szászországban 's más állományokban, 
hogy a' polgárosított egyházjavak haszonleső vi-
lági kezekre nem kerültek, hanem iskolák alapí-
tására 's felsegélésére fordíttattak. Illy alapítvá-
nyoknak köszöni életét a' pfortai, grimmai 's 
meisseni királyi iskola. 

Vessünk utoljára néhány futó pillanatot a* 
polgári élet körébe. Luther boldogító munkássá-
gának nyomain, itt is milliom áldás és hálavirá-
gok nyitnak; az erkölcsnek, rendnek, iparnak új 
időszaka kezdődik az ö munkájával. A' jó csele-
kedetekrőli hibás vélemény, — a" szent emberek 
felesleges jó cselekedeteinek tárára való támasz-
kodás általa vetkeztetett ki erejéből. A' felesle-
ges zárdák eltörlése, nagyszámú ünnepek meg-
szüntetése által végetlen sokat nyert az ipar és 



szorgalom is. A' polgárok közhasznú munkássága 
új emelkedést nyert, az ipar sokféle ágaiba új élet 
's elevenség tért vissza, és ez által a" népek 
ereje 's a' statusok hatalma az elgyengülésből 
kétszerezve emelkedtek fel. Igy működött a' r e -
formatio felifjító szellemi ereje az anyagi jólétre 
is és ezt ne feledjük mi emberek, kik a1 szellemi 
jóknak becsét is, annak anyagi jövedelmezésétől 
szoktuk mérni és megítélni. 

A' békés családi élet is sokat nyert Luther 
munkája 's példája által bensöségében's tartóssá-
gában. Örök igazsága az a' tapasztalásnak, hogy 
minél inkább behat a' vallás kívülről a1 kedély 
bensöségére, annál szebben 's gazdagabban vi -
rulnak fel a1 házi erények. Ha a' házi anya jól érti, 
mikép Isten a' szeretetnek atya, jobban kiterjeszti 
vezérszellemét egy család szelíd körében, mint a1 

lármás 's figyelmetlen vallási külsőségekben ; ha 
a' szülék bensőkép érzik azt, hogy a' házi k e -
resztyén nevelés nagyobb áldás egy családnak, 
mint zárdai szigor: akkor Isten igéjének alapjára, 
— mellynek tanulása végett a* családatya övéit 
csendes áhítatosságban gyakorta Összegyűjti, — 
biztosan építheti a* házi fegyelemnek 's erény-
nek oltárát, mellyen a' néma képek helyett a* 
megszentelt családi körnek előképe szól. — Luther 
házi köre tiszteletre méltó volt, példája, melly 
családa körében igazán atyai volt , vezérsugár-
ként hatott ki 30 éves háziéletéböl a' népsoka-
ságra. E' jellemvonásnál Luther szigorú bíráinak 
is ellágyul tollúk. Igy szól a' többek közölt egy 
róla: „Én öt (t.i. Luthert) családa körében aka-
rom nektek felmutatni. Érdekes látni, mikép a' 
szerzetes, kit V. Károly visszalépésre nem bírha-
tott, mint feledkezik meg övéinek körében híré-
nek 's dicsőségének emlékezetéről, mint rejti el 
magát a' világ elöl, hogy a' barátságnak édes 
örömeit, a' családnak gondjait érezhesse, és 
gyermekei ápolásának adhassa magát. Ki hinné, 
hogy azon kéz, melly gyermekeivel olly gye r -
mekileg enyeleg, ugyanaz, melly levelet irt VIII. 
Henrikhez 's X. Leóhoz. És ha öt látnátok, mint 
dolgozik kertjében, mint tépi a* gyomokat, mint 
merítgeti a' vizet veteményes ágyait öntözgetni, 
és a' mellett ép olly büszke mulató kertjében, 
mint a" biblia fordításában, — nem ismernétek ö 
benne azon vándorra, ki Worms hallattára felki-
álta: „hogy ha annyi ördög volna is ott, mint 
zsindely a>' házak tetején, még is oda menne" *J 

Igy hatott ki Luther munkásságának jótékony 
ereje a' társas élet minden tájékára, — melly erő 
nem vala más,mint az evangyéliomnak valódi szel-
leme ; 's ezekben emele ö magának emlékoszlo-
pot, mellyen az idő romboló kezének nyomai nem 
látszanak, mellyet a' régiség nem vénít, mert az 
emberiség meggyőződésében akként ifjul az ész 

*) Geschichte des Lebens. Lehren und Schriften Dr. Mariin 
Lulhers von J . M. Audin übersetzt von Dr. Carl Egger . 

K. B. 

és erkölcs diadalának emlékezete, mellyet Luther 
kivívott, mikép inkább elismeri a' világ, hogy egy 
embert lehet mesés 's önző instituliókkal ámít-
galni,de népet, emberiséget, melly annyi, mint 
öszpontosult szellemerö, nem lehet. 

Ezen, lelkünkben gyökerezett meggyőződés 
után legyenek bár emberek, kik Luther munkáját 
szerencsétlenségek kútfejének tartják; legyenek 
irók, minthogy vannak is, kik a1 r. kath. vallásra 
átmenvén, azzal kedveskedtek új anyjoknak, hogy 
mindazon szerencsétlen catastrophákat,mellyeken 
Európa népei4átmentek a'három utolsó században, 
u. m. Francziaországot, Hollandiát, Német-, An-
golhont pusztító lázongásokat, a' XVII. 's XVIII-
dik századbeli vallási türelmetlenséget, Lengyel-
ország megbukását, a* Jakobinismus mind máig 
terjedő vészes eszméit a' reformatiónak tulajdo-
nítják : — mi azon magasabb képzettséget, tisz-
tább keresztyénséget, virágzóbb humanismust, 
szabadabb gondolkozásmódot, 's azon szellemi 
ösztönt, melly az értelmi világot a* tökély czél-
pontja fele szakadatlanul hajija, — a' reformatió-
nak írjuk érdemül, 's egy tisztelt íróval „nagy 
lelkivakságnak tartjuk, 's történetbeli járatlanság-
nak kiáltjuk, a' reformatio előtt meggyökerezett 
roszakat, külső körülmények mulhatlan követke-
zését, idegen rugók munkálatit és befolyását, el-
lenségeinek képtelenségeit és kegyetlenségeit,— 
magának a' reformatiónak tulajdonítani." Hát a* 
középkori barbarismust, Spanyolország rémítő 
sötétségét, a' r. kalh. statusokbani forrongásokat 
mind a'katholicismus rovására róvjuk-e? 's külső 
körülményekére semmit sem? Még egy dolgot 
nem hallgathatunk el a' nagy Lulher ravatalánál. 
Olvasók egy helyen, hogy a' reformatio egy 
második özömiznék neveztetik. Erre azt mond-
juk : özönvíz igen is , de melly nem eltörleni jött 
egy nemzedéket, hanem megváltani, 's nem az 
ártatlanság állapotából, hanem a' romlottságéból, 
mert az egyház idomlalan állapota is második eset 
volt, melly által édeni ártatlanságát rég elvesz-
tette. És az új egyház a' régitöli e' kárhoztatásá-
ban legnagyobb tiszteletet lát; és szenvedjen bár 
több illyeneket, — ama nagy embernek szavai-
val végezve szónkat, kinek tiszteletére azt e* 
Lapban emeltük : „Illy szenvedések által az di-
csőségéhez közelíttetik, — 'smint az Úrnak mun-
kája, híveinek sziklához hasonló hitében, tökély-
hez közelítő erőt, és táplálékot fog ez mindenkor 
találni." Kun B e r t a l a n , 

ref. lelkész. 

Dr. EiUtlier Márton végintézete. 
Tudva van tán a" magyarhoni protestáns kö-

zönség elölt, hogy az evangyélmi négy kerület 
egyetemes levéltára Luther Márton eredeli vég-
intézetének birtokában van. Alkalmasabb időt an-
nak közlésére alig találhattunk volna, mint a' mai 



napot, mellyen halálának háromszázados napját 
ünnepeljük. A' végintézetet Jankovics Miklós é r -
demteljes hazánkfia vette meg egy árverés alkal-
mával Némethonban 's azt néhány évvel ezelőtt 
az említett levéltárnak ajándékozá. Fogadja szí-
ves hálánkat ezen nagybecsű ajándékáért. A' ta-
valyi egyetemes gyűlésen Kubinyi Ág. museumi 
igazgató úr azon kérelmét adá elő, hogy ezen 
végrendelet adatnék vissza a' museumba, hol azt 
többen láthatnák. Mire határoztatott, hogy az ad-
dig, mig az egyetemes gyűlés czélszerü levéltárt 
építhet, a' végrendeletnek bár mikori visszave-
hetése nyilvános fentartása mellett, tétessék visz-
sza a' nemzeti museumba, de előbb vétessék le 
egy tökéletes másolata, mellyen igazgató úr is-
merje el , hogy az a' tulajdonilag az egyetemes 
gyűlést illető 's csak ideiglenesen 's tulajdonosi "s 
bár mikor visszavehetési jogunk fentartása mel-
lett, a' nemzeti museumba letett eredetivel meg-
egyező legyen. 

Dr. Martini Lutheri eigenhándiges Testament 
dat. Epiph. 1542. mit Phil. Melanchth. Casp. Cru-
cigeri und Joh. Bugenhagens Unterschrift. 

Ich Martinüs Lüther Doctor cc. bekenne mit 
dieser meiner eigen Handschrift das ich meiner 
lieben vnd trewen Haüsfrawen Katherin gegeben 
habe zum leibgedinge (oder wie man das nennen 
kan) aüíf yhr lebelang, damit sie yhres Gefallens 
vnd zü yhrem besten gebaren möge. Vnd gebe 
yhr das ynn KraíFt dieses briewes, gegenwertiges 
vnd heütiges Tages. 

Nemlich, das gütlin Zülsdorf, wie ich dasselb 
gekaüíít vnd zügericht habe, allerDinge wie ichs 
bis daher gehabt habe. 

Züm andern das Haüs Brüno zűr wonüng, so 
ich vnter meins Wolífs namen gekaüíTt habe. 

Züm drilten, die Becher vnd kleinot, als r in-
gé, ketten, Schenckgrosschen gülden vnd silbern 
welche vngeferlich solten bey teüsent gülden 
werd sein. Das thü ich darümb 

Erstlich, das sie mich als einfromtrew ehlich 
gemahl allzeit lieb, werd vnd schőn gehalten. 
Vnd mir dürch reichen Gottes segen füníF Ieben-
dige Kinder (die noch für handen Gott gebe lán-
g é ) geborn vnd erzogen hat. 

Züm andern, das sie die Schüld so ich noch 
schüldig bin (wo ich sie nicht bey leben ablege) 
aüíT sich nemen vnd bezalen soll, welche mag 
sein, vngefer mir bewüst CCC1. fl. Mügén sich 
villeicht wol mehr finden. 

Züm drilten vnd aller meist darümb, das ich 
wi l , sie müsse nicht den Iíindern, sondern die 
Kinder sollen yhr ynn die Hende sehen, sie ynn 
ehren haltén vnd vnterworffen sein, wie Gott ge -
boten hat. Denn ich wol gesehen vnd erfaren, 
wie der Teüffel wider dis gebot die Kinder hetzet 
vnd reitzet, wenn sie gleich from sind , durch 
bőse vnd neidische Meüler sonderlich wenn die 
mütter widwen sind, vnd die Sőne ehefrawen vnd 

die töchter ehemenner kriegen , vnd widerümb 
Socrüs nürüm nürüs Socrüm. Denn ich halt, das 
die Mütter werde yhrer eigen Kinder der beste 
für münde sein, vnd solch gütlin vnd leibgedinge, 
nicht zu der Kinder schaden oder nachteil, son-
dern zu nütz vnd besserüng breüchen, als die 
yhr fleisch vnd Blüt sind vnd sie vnter yhrem 
Hertzen getragen hat. 

Vnd ob sie nach meinem Tode, genottigt oder 
sonst verürsacht würde (denn ich Gott ynn seinen 
werken vnd willen kein Zil setzen kan) sich zu 
verendern, so trawe ich doch vnd wil hiemit sol-
ches vertrawet habén, sie werde sich mütterlich 
gegen vnserbeiderKinder haltén vnd alles t r e w -
lich, es sey leibgedinge oder anders, wie recht 
ist mit yhnen teilen. 

Vnd bitté aüch hirmit vnterlheniglich meinen 
gnedigsten Herrn Herzog JohansFridrichen kür-
fürsten cc. S. K. F.[G. wolten solche Begabüng oder 
leibgedinge gnediglich schützen vnd handhaben. 

Aüch bitté ich alle meine güten Freünde, 
wolten meiner lieben Kethen Zeügen sein vnd 
sie entschüldigen helífen, wo ettliche vnnütze 
meüler sie beschweren oder verünglimpfen wol-
ten, als solt sie ettwa eine Barschaíft hinder sich 
habén die sie den armen Kindern entwenden oder 
veterschlagen würde. Ich bin der Zeüge das da 
keine Barschaíft ist, on die Becher vnd kleinod 
droben ym leibgedinge erzehlt. Und zwar solts 
beyydermann dierechnung oífentlich geben, weil 
man weis, wie viel ich einkomens gehabt von M. 
g. Herrn. Vnd sonst nicht einen Heller noch K o m -
iéin von yemand einzükomen gehabt, on was Ge-
schenk ist gewesen, welchs droben vnter den 
kleinoten, züm teil aüch noch ynn der Schüld 
steckt vnd zü finden ist. 

Vnd ich doch von solchem einkomen vnd g e -
schenk so viel gebawet, gekaüfft, grosse vnd 
schwere Haüshaltüng gefürt das ichs müs neben 
andern selbs für einen sonderlichen wünderlichen 
segen erkennen, das ichs habe konnen erschwin-
gen, vnd nicht wünder ist das keine Barschaíft, 
sondern das nicht mehr schüld da ist. Dis bitté 
ich darümb, denn der Teüffel, so er mir nicht 
kündt neher komén, solt er wol meine Kethe a l -
léin der Vrsachen, allerley weise süchen, das sie 
des Mannes, Doctor Martinüs eheliche Haüsfraw 
gewest vnd (Gott lob) noch ist. 

Zületzt bitté ich aüch yderman. Weil ich ynn 
dieser Begabüng oder leibgedinge nicht braüche 
der jüristischen Forme vnd worter (dazü ich V r -
sachen gehabt}. Man wolle mich lassen sein die 
Person,die ich doch ynn derWarheit bin, nemlich 
offentlich, vnd die beide ym Himel aüff erden aüch 
in der Hölle bekant, ansehens oder aütoritet gnüg 
hat, der man trawen vnd glaüben mag mehr denn 
keinem Notario. Denn so mir verdampten, armen, 
vnwürdigen elenden sünder Gott der Vater aller 
Barmherzickeit, das Eüangelion seines lieben Sons 
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yertrawet, dazü mich aüch trew vnd warhafftig 
drinnen gemacht, bis her behalten vnd fünden 
hat, alsó das aüch viel in der Welt dasselb dürch 
mich angenommen, Vnd mich für einen Lerer der 
Warheit haltén, vngeacht des Papsts bann, Kei-
sers, Könige, fürsten, Pfaffen ia aller teüíTel Zorn, 
sol man ja vielmehr mir hier in diesen geringen 
Sachen glaüben, sonderlich weilhir ist meinHand, 
fast wol bekannt der Hoffnüng es solle gnüg sein 
wenn man sagen und beweisen kan dis ist D. 
Martinüs Luther (der Gottes Nótárius vnd Zeüge 
ist yn seinem Eüangelio) ernstliche vnd wolbe-
dachte meinüng mit seiner eigen Hand vnd Siegel 
zu beweisen, Geschehen vnd gegeben am Tage 
Epiphaniae 1542. M. L u t h e r , m. p. 

Ego Philippus Melanthon testőr hanc esse et 
sententia ac volutatem et manu rdi dni doctoris 
Mart. Lutheri praeceptoris el patris nostri carissimi. 

Et ego Caspar Creüciger d. testőr hanc esse 
et sententiam et voluntatem et manum reverendi 
d. doctoris Martini Lutheri carissimi patris nostri: 
quare et ipse mea manu subscripsi. 

Et ego Johannes Bügenhagius Pomeranüs d. 
idem testőr mea manü. 

Vegyesek Lutherről. 
Luther állhatatossága és tántoríthatatlan re -

ménye, mellyet már 1527. évben VlII-ik Henrik 
angol királynak irt hires levelében kifejezett. 

„Ha mindjárt az egész világ hozzám állana s 
ismét megtagadna, azt egykedviileg veszem, 's 
azt gondolom , hiszen ez előtt sem ragaszkodott 
hozzám, mikor egyedül magammal valék. Ki nem 
akar, hagyja abban, 's ki eltávozik, ám men-
jen. — Én annál nagyobb örömmel élhetek és 
halhatok meg, minthogy ollyan lelkismereltel 
élek és halok, hogy minden erőmből szolgál-
tam a' világnak, ugy annyira napfényre hoz-
ván a' szent irást és az Isten igéjét, mint annak-
elötte nem történt ezer évek lefolyta alatt. Én 
kötelességemnek megfeleltem. A' t i véretek tulaj-
don fejeteken 's nem az én kezemen leszen. De 
ismét az Istenre kérlek titeket, békével legyetek 
Lutherrel; mert valóban nem a' Luther az, kit ti 
kergettek. Ti Luthernek tanítását el nem fogjá-
tok dönteni, ha mindjárt tíz világ gyanánt egy-
máson lesztek is. Testem ugyan hamar megsem-
misíttetik 5 de az én tudományom titeket semmisí-
tend és emésztend meg! 'S hiszen már mégis 
csak észre kellene venni, tudományom kié legyen, 
minthogy eddig is annyira oltalmazta magát, hogy 
senki abból mit sem ronthatott le, 's nem egy meg-
rohanás közt mégis félelem nélkül és meggyöz-
hetellen maradt. — Nem személyemet illeti ez 
(melly szenvedni és hallgatni tud), hanem tudo-
mányomat (melly kiáltson és hajítson). Itt nekem 
csak ne adjon Isten béketűrést és szelídszioüséget. 
Itt azt mondom: Nem! Nem ! Nem! míg csak mo 
foghatok!! — Luther tehát csak ott és azokban -

volt makacs, miképen ellenei czímzik, a' hol Isten 
igéjében gyökerezett meggyőződése nem tágít-
hatott; az igazságért pedig életét 's mindenét 
feláldozni akármikor kész volt, mit még kivált 
Cajetan bibornok által hozzá küldött Urbánus de 
Serra Longának adott feleletéből, 's akkori igen is 
rémítő kétes helyzetéből vehetünk ki. Mintán t. i. 
ez Lutherrel nem boldogulna, boszankodva azt 
kérdé tőle: „Hát te azt véled, hogy a' választó 
fejedelem miattad fegyverhez fog fogni?" „Oh, azt 
én épen nem kívánom," felele Luther! „Hát hol 
lesz maradásod ? „Az ég alatt," felele ismét a* 
hős lelkű férfiú! (Lásd Luthers Leben von Stang. 
Stuttgard 1838.) 'S ime az Úr oltalmával ugyan 
csak meg maradt az, kinek vesztét sok hatalma-
sok, kívánták. 

Ugyanis Lajos magyar kir. Fridrik választó 
fejed. 1523. évben Luther ügyében illy levelet irt: 

Felséges király! 
Nyájas szolgálatrai készségünket 's mindent kí-

vánva mi kedves és jó ! 
Kivállképen szeretett úr és bátyám! (Oheim) 

néhány hetek előtt vettünk királyi fenségedtől 
levelet, mellyben jelenti, hogy tudtunkra van, 
melly kegyetlen tévtudományt és eretnekséget 
hozna be Luther a' szent kir. hitnek és a' ker. 
anyaegyházirendnek ellenére. — Hogy egyszers-
mind a' ti Lutheriek minden ker. királyokat és 
herczegeket gyalázatosan és könnyelműen le-
szólva a' törököt magasztalja: azon hozzá csatolt 
kérelemmel: Hogy mi tovább meg ne engednők 
e' tévtudományt, lázadást és gyalázatot, melly 
az Isten, a' szent ker. hit és az egész keresztyén-
ség ellen van — minthogy a1 barát reánk tá-
maszkodnék —, hanem, hogy öt megbüntetnök, 
többre vévén az egész keresztyénséget, hogy 
sem az efféle szerzetest. 

Megértvén mindezeket, *s azt jelentvén, mintha 
mi bennünk bíznék a'barát, nem titkolhatjuk, hogy 
ezzel ártatlanul terheltetünk elleneinktől, 's hogy 
ezek kétség kivül azért jelenteltek be kir. feís. 
hogy ellenünk felindítsák. Azért barátságosan 
kérjük kir. felségedet, ne tessék ezeket felölünk 
hinni, hanem azokat bemutatni, kik efféle ki sem 
található vádakkal(unerfindlicher Auflegung mely-
lyek itt ismételtetnek) kir. fels. előtt megterhelve 
feladtak. — Mert dicsekvés nélkül irom, mi az 
Isten dicsősége szolgálatának, igéjének és a' szent 
ker. hitnek, miképen a' felebaráti szeretetnek 
gyarapítására szolgáland, mind az tőlünk az isteni 
kegyelem adományából — mire az Istent kérjük 
— is, híven végbe fog vitetni 'sa't. Anno Domini 
MDXXIII. 

Érdekes lesz talán az itt említett Lajos király 
nejéről, Máriáról is egyet-rnást megjegyezni, ki 
Luthernek nagy pártfogója és az általa megújított 
eredeti keresztyénségnek hü követője volt. Itt is 
oklevelek után indulva járandunk el. Spalatin 
Györgynek az ágostai országgyűlésről irt sokféle 



nevezetességei közt ezt is olvassuk, Mária ma-
gyar királynéról: Die Königin von Ungern und 
Behem, Maria, des Röm.Kaisers und Königs Fer-
dinands Schwester, hat ihr bisher ihre Predigt 
nicht wollen wehren lassen, sondern zu Kais. Ma-
jest. soll gesagt und verwarnet habén, sich wohl 
fürzusehen, damit sie nicht auch von den Pf 
betrogen werde , wie ihr Gemahl König Ludwig 

und ihr Brúder König Ferdinandus von ihnen 
betrogen wáre. — (Dr. Luthers Werke XX. r. 
207. 1. Lipcse 1733.) 

Tudva van továbbá, hogy Luther a1 37, 62, 
94 és 109. zsoltár magyarázatát szinte ezen Mária 
királynénak ajánlá, a' következő levél kíséreté-
ben: ,,A' legfenségesb, méltóságos (Hochgebor-
nen) asszonynak, Mária asszonynak, szül. Spanyol 
királynénak, a* magyarok és csehek királynéjá-
nak. Legkegyelmesebb asszonyomnak! 

Kegyelem és vigasztalás Istentől mi atyánktól 
és Krisztus Jézus Urunktól. Legkegyelmesebb 
királyné! Kegyes emberek figyelmeztetésére fel-
tevém magamban e1 négy zsoltárt kir. felségednek 
ajánlani intésül, hogy kir. felséged csak bátran és 
jó kedvvel folytassa az Isten igéjének terjesztését 
Magyarhonban; mivel azon jó hirt vevém, hogy 
kir. felséged az evangyéliomot kedveli, azonban 
a ' _ _ __ püspökök által (kikről mondják, 
hogy Magyarhonban hatalmasok 's az országnak 
legtöbb részét birják) nagyon hátráltattatik, és 
elfordíttatik, úgyannyira, hogy némelly ártatla-
noknak vérét is kiontatták, és az Isten igazsága 
ellen borzasztóan dühödtek (getobet). Midőn 
azonban most, fájdalom! a' dolog az Isten hatal-
ma és gondviselése által arra fordult, hogy a' tö-
rök eme nyomort okozná, és a' nemes fiatal vért, 
királyi felségednek szeretett férjét, Lajos királyt 
leverné — az én szándékom is megváltozott. Ha 
már a' püspökök az evangyéliomnak haladását 
megengedték volna, tehát most betelnék az egész 
világ a' kiáltással, hogy eme csapás Luthernek 
eretneksége miatt érte a' Magyarhont. Mi nagy 
szidalmazás támadott volna ebből. — Lássák már, 
kit okozandnak mostan. Isten (miképen látom) 
akadályoztatá, hogy a' szidalmazásnak oka legyen. 

De már akárhogy legyen, mivel szent Pál 
a' Róm. 15. r.azt írja: Hogy a'szent írás vigasz-
talással járó és békességre tanít minket, tehát 
mégis folytatván (munkámat), e' zsoltárokat 
kibocsátám királyi felségednek vigasztalására, 
(a' mennyire Isten nekünk adja és minket vi-
gasztal) e' nagy rögtöni szerencsétlenség és 
nyomroban, mellyel a' mindenható Isten királyi 
fels. ez időben meglátogatja, nem haragból vagy 
kegyelemhiányból, miképen méltán kell remény-
lenünk: hanem hogy megostorozzon és megvizs-
gáljon , hogy kir. fels. bizzék egyedül az igaz 
Atyában, ki a' mennyekben van, és vigasztalná 
magát az igaz vőlegénynyel, Jézus Krisztussal, 
ki a' mi atyánkfia, sőt a' mi testünk és vérünk, és 

hogy örvendezne amaz igaz barátokkal és hü 
társakkal a' jó angyalokkal, kik körülöttünk és 
szolgálatunkra vannak. 

Mert ámbár kir. fels. ez keserves és sulyos-
halál, miképen méltán is, midőn olly korán öz-
vegységre jutván, szerelmes férjétől megfoszta-
tott; tehát mégis a' szent irás, kiválta' zsoltárok, 
ismét bőven vigasztalandják kir. fels., gazdagon 
elötüntetvén az édes szerelmes atyát és fiút, mi-
ben a' bizonyos és örök élet rejlik. És valóban, 
ki arra jutott, hogy az Atyának hozzánk való sze-
relmét az írásban megismeri és érezheti, ez 
könnyen mégis bír minden földi szerencsétlensé-
get. Viszont, ki azt nem érzi, az nem is örvend-
het igazán, ha mindjárt a' világ minden örömeiben A 

és gyönyörűségében úsznék is. Hiszen egy ember 
fián sem eshetik nagyobb sérelem, mint esett ma-
gán az Atyaistenen,kinek legkedvesebb gyermekét 
minden csudáiért és jótéteményeiért végre pök-
dösték, átkozták, és a' leggyalázatosb halállal a1 

keresztfának halálával gyilkolták meg ? Ha mind-
járt mindenkinek legnagyobbiknak látszik tulajdon 
szerencsétlensége, és szivére is inkább hat, hogy-
sem a' Krisztus keresztje, ha tízszer feszíttetett 
volna is meg. — Minek oka az, hogy a' mi béke-
türésünk nem hasonlít az Istenéhez, azért nekünk 
a' csekélyebb kereszt is fáj inkább , hogy sem a' 
Krisztus keresztje. 

Az irgalomnak atyja pedig, és a' minden vi-
gasztalásnak Istene vigasztalja meg kir. fels. az ő 
fiában a' Jézus Krisztusban, sz. lelkének általa, 
hogy e' nyomorról nem sokára megfeledkezhes--
sék, vagy legalább férfiasan eltűrhesse. Amen. 
Wittenbergában dec. l - j é n Anno MDXXVI. 

Kir. felségednek kész szolgája , 
L u t h e r M á r t o n . 

HaláSozás. Midőn ma Luther halálának 
háromszázados emléknapját üljük, szivünk húrjait 
nem annyira a' fájdalom, mint inkább egy maga-
sabb vallásos öröm érzelmei rezgik át. Halála 
nem a' veszteség kínjaival érinti a' jelent, hanem 
az emlékezet a' halandó ember halhatlan tetteit 
újítván meg közöttünk, örülni, hálát adni, imád-
kozni 's nyomdokán férfiasan haladni tanít. Egé-
szen máskép állna a' dolog, ha őt a'jelenben vesz-
tettük volna el, hol azon egyetlen gondolatban: Ő 
nincs többé! alámerülne minden öröm, minden 
vigasztalás 's a' gyásznak közel setétét érdemei-
nek századok jövendőjébe átható sugarai elosz-
latni képtelenek volnának. Ezen gondolatok vil-
lantak át lelkemen , midőn Luther emlékének e* 
gyászlapot szentelő levén, Vajda Péter halálának 
gyászhirét vevém. 'Snoha szándékom vala e'Lap 
hasábjait kizárólag olly czikkel tölteni be, mellyek 
Lutherre lennének vonatkozók: mind Vajdához, 
mind magunkhoz illőnek tartam, ugyanitt hirdetni 
azon barátunk elhunytát, kiben Luther, a' nagy 
nevelő és iskolabarát, méltó tanítványára ismer 



Tala. Ö f. é. febr. 12-kén temettetett el Szarva-
son , hol az ottani gymnasiumban három év éta 
példátlan sükerrel működött Bloch M. társaságá-
ban, ki felette tartott beszédében szép emléket 
emelt mind dicsőült barátjának, mind magának. A' 
helyett, hogy Vajdát müveiben felmutatnék, mely-
lyeket ismernek és méltányolni tudnak e'haza és 
a' prot. egyház legnemesbjei, legyen szabad Bloch 
M. hallatnunk felette. 

„Természet fiának ismerte és nevezte Vajdát 
a' nemzet, 's ezen elnevezéssel barátunk valójának 
egész jellemét fejezte ki. Hol legtisztább, legszen-
tebb érzelmeink fakadnak, hol örök törvények há-
borítatlan öszhangzásban uralkodnak és ború és 
derű egy jótékony czélra működnek,ott a' természet 
kebelén honolt barátunk lelke, ott érlelte magának 
's a' hon leányai- 's íijainak azon élveket, mely-
lyekkel az élet durva valóján túlemelkedni és 
magasztosb, kiesb körökbe szárnyalnunk adatott. 
— Vajda szerette, imádta a'természetet, 's azért 
viszont a' természet különös előszeretettel tárá ki 
legszebb titkait kedvese előtt. Hallottátok vagy ol-
vastátok Dalhonában azon édes párbeszédeket, 
mellyekbe a' költö az öt környező tárgyakkal 
ereszkedik, 's a' fényes nap, a' halvány hold, a' 
költöző felhő, a ' suhanó szellő nyelvet nyernek 
és megszólamlanak? Hol van azon durva lélek, 
melly ama gyermeki édes enyelgések felett szende 
ömlengésre ne gerjesztessék? Ártatlan életkedv 
egyszerű bája ömlik itt el minden szón, azon vidor 
kedv, melly az elhunyt életét mosolygó virágok-
kal himzé, 's vele az élet minden eseményit ró-
zsaszínben láttalá. De e' vidor életkedv csak külső 
bélyege, csak külső színzete vala Vajda dús szel-
lemének. A' vidor külső alatt egy mélyre ható, 
majd elmerengő, majd ismét derülő ész lakozott, 
melly figyelmes szemmel leste meg mind a' kör-
nyező külvilágot, mind saját keble mozgalmait, 
és virágokban s emberszemekben, tünedező sza-
vakban és nyomatos tettekben gyöngéd tapintat-
tal olvasott. Mert azon Isten választottainak volt 
ö egyike, kiknek adatott magasztaló énekben 
dicsőíteni a' magok szent belsejében vagy a ' tá r -
saság közepette nyilatkozó szépet, jót, nemest és 
istenit. De e'mellett V. dús lelkében még más for-
rása is fakadóit a'szépnek. Éles gúnya sújtó ostora 
volt minden rútnak és ferdének. Elméje, mint az 
ég napja, jótékonyan bocsátá sugarait a' fakadó 
rózsabimbóra, hogy annál élénkebben törjön a' 
világosságra, 's gyökerét égetve hatott a' sarjadó 
gyomra, hogy elfojtassék, mielőtt árthatna. El-
ménczsége nemes szívnek volt kifolyása; haragja 
a ' taposott igazság- 's elfordített jogokért lobogott. 
Soha gúnya a' szentet oda fent nem illeté, soha 
a' sziv tiszta érzelmeit nem fertözé, és az élet 
gyöngéd viszonyait nem sérté, mert szive a' sze-
retetnek lakja volt. Ki állott valaha közel Vaj-
dánkhoz és nem tapasztalta e'szeretet befolyását? 

Illy vidor lélekkel, illy derült észszel 's 

annyi szeretettel a' szívben lépett a' világ elibe 
' az ifjú, 's mi csuda, ha később a' férfiú dalra f a -
kadva felkiálthata: 

Boldog lettem én, mint senki ég alatt, 
A"1 földet megvetvén az ég enyém maradt. 

Igen, boldog volt 's boldogul költözött ki ez 
árnyékvilágból ez ég szülötte. Egy szemein csün-
gő nő, szerető társak és a* haza legjobbjainak tisz-
telete elegendők voltak megalapítani független 
lelke boldogságát, melly szabad munkaságban ke-
reste és lelte élvezetét. 'S e'munkásságnak meg-
lön szellemi jutalma, midőn nemzetének egyhangú 
tapsát szerzé a' fáradozónak és hervadatlan ko-
szorút füze fiatal homlokára. E' taps pedig nem 
jött felülről valami tudós elkülönzött felekezet kö-
réből, hanem azoknak szájából kiknek élete szen-
telve volt, kiket magához felkarolni álmainak 
legszebbikét képezé, t.i. az ifjú nemzedék szájá-
ból. Midőn később férfias erővel a' cselekvőség-
nek egy új mezejére lépett, kegyes sorsa ismét 
kanjain hordá a' kedvest,'s hajlandóságinak 's tu-
dományos irányának teljesen megfelelő körbe ve-
zeté el, hol — különben tövises pályán — ismét 
élvezet szép rózsái virulának a'szerencsés bölcs-
nek: mert emberi működés legszebb jutalma, oszt— 
hatlan szeretet, 's a' jók elismerése kiséré mun-
kálkodását és tevé foganatossá fáradozását. 'Sime 
ez örömök és élvek szép kertéből, e' szép remé-
nyek és messzeágazó munkaságok köréből ragad-
ta ki olly hirtelen a' kegyetlen halál, mellyröi 
igy énekelt: 

Midőn neked, világ, 'S ha egykor átadom, 
Előre meghalék . . Porhüvelyem neki , 
A' kérlelhettelen Lelkem barátilag 
Halál fölé juték . . Istenhez emeli . . 
Tisztába jöttem én És mondja: ott vagyon 
A' két világgal ott , A' nagy csillagvilág, 
'S a' csillagok felé Most már tehertelen 
Ösvényem megnyílott. Szellem repüljed át. 

'Smost,édes barátom, Isten veled! Mindnyá-
junknak üdvezítöje kisérje lelkedet atyánk széke 
elibe 's legyen béke lelkednek ottfent, 's ham-
vaidnak itt alant." 

'S ime itt ennyi érdemei mellett is a' dicső-
ültnek vigasztalni alig birjuk magunkat, mert mi-
nél világittóbbak egyes vonásai életének, annál 
jobban láttatják velünk, milly nagy a'csapás, melly 
hálálával ére minket. Vajha a' gondviselés en-
gedjen lelnünk férfiat, ki helyét betölteni és az 
alföld ezen csaknem egyetlen intézetének virág-
zását fentartani képes legyen. Bloch M. bizonyo-
san felfogandja a' hozzá annyira méltó szent kö-
telességet, mellyet barátja végintézet gyanánt ha-
gyott reá, hogy kettőztetett erővel és áldozattal 
müködendik addig, míg a' hely betöltve nem lesz. 
Az áldozathozatal-'s áldozatméltánylásban annyira 
kitünö esperesség 's annak buzgóságban példátlan 
lelkesei pedig, összevetett vállakkal igyekezen-
dc-nek támogatni 's megjutalmazni öt. 

S z é k á c s . 



PROTESTÁNS 

IGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 
9. szám. Ötödik évi folyamat. Mart. 1. 1846. 

Wenn ich vom Predigtamt und andern Sachen ablassen könnte oder müszte, so wollte ich kein Amt lieber, 
habén denn Schulmeister oder Knabenlehrer sein. Denn ich weisz, daszdies W e r k naechst dem Predigtamt 
das allernützlichste, gröszeste, und beste ist, und weisz dazu noch nicht, velches untar beiden das beste 
ist. Denn es ist schwer alte Hunde bándig und alte Schielke fromm zu machen, daran doch das Predigt-
amtarbeitet, und viel umsonst arbeiten musz, aber die jungen Báumleinkann mann besser biegen und zie-
hen, ob gleich auch etliche drüber zerbrechen. Lieber, lasz es der höchsten Tugend eine sein anf Érden, 
fremden Leuten ihre Kinder treulich ziehen , welches gar wenig und schier niemand thut an seinen 
eigenen. L u t h e r . 

TARTALOM: Evangélikus tanítók. V a n d r á k A n d r á s . — 
Gyámintézeti középponti gyűlés. — Lutherűnnepek. r. 
— G y ű l é s e k . Beregi, Veszprémi, Árvái , Kishonti 
egyházmegyék. — Kül- és belföldi tudósítások. — Lev. 

Evangél ikus iükolatanítók. 
Kevés ügy van hazánkban, melly olly cse-

kély figyelemre méltattatott volna, mint az isko-
latanítók , kivált nálunk evang. protestánsoknál. 
Iskolákról, nevelés-oktatásról's iskolai rendszer-
ről volt ugyan szó, tán sok is, volt határzat, néha 
üdvös is; de az iskola emberei-, a' nevelés 's 
oktatás fötényezöiröl, azoknak egyházi, polgári 
állása- és sorsáról, képzése-, ápolása- 's kellő 
méltánylásáról vajmi kevés vala a' nyilvános szó 
is, annál gyérebb az egész rendnek helyes felfo-
gása 's még ritkább a" lelkes igazságos közpárt-
fogás. A' nyíregyházi tisza-ker. gyűlésen 1836., 
a' zay-ugróczi tanítói gyűlésen 1841., az iglai 
1842. szintén kerületi 's néhány egyetemes gyű-
léseken szóba hozatott ugyan leginkább magok a' 
tanítók részéről az ügy, de nem pártoltatván, el-
hangzott, vagy bizonyos elménczkedések és fel-
költött féltékenység által, árva-módra háttérbe 
szoríttatott. A'Prot. Egyh. 's Isk.Lap majd csen-
desebb, majd zajlóbb hullámaiban szintén fel-fel-
merült ollykor 's tavaly, ugy látszik, sűrűbben az 
iskolatanítók szegény sajkája, 's tapasztalt min-
dent, mit az illy szerény sajka az öt környező, 
bizony nem a' legbarátságosb elemektől tapasz-
talhat. „De ugy kell neki, mondandják némely-
lyek, mért megy a' tengerre és nem marad ott-
hon; vagy mért akar mérkőzni a1 gályákkal; 
mások ellenben miért nem evez erélyesebben, 
miért nem tud versenyezni ? " Illy körül-
mények között 's annak tekintetében , hogy 
közelebb nézve, az iskolatanítók az egyetemes 
nemzeti egyházi és polgári életben sokkal haté-
konyabb positiv vagy negatív tényezők, sem-
mint közönségesen venni szokták : czélszerünek 

véltem tájékozás 's eszmecsere végett kimondani 
nyugodt 's igénytelen véleményemet és felhívni 
polgártársaimnak, kivált a' közelebb érdekeltek-
nek, figyelmét a' kérdés alatti jámbor ügynek 
higgadt megfontolására, részre nem hajló mélta-
tására és további, keresztyén evang. szellembeni 
sikeres elintézésére. 

I. Kit értsünk az iskolatanító alatt, talán nem 
szükség kérdésbe hoznom, hisz a' szó maga ele-
get magyaráz; 's még is a'fogalomzavar kikerü-
lése végett jó lesz világosan megjegyeznem, hogy 
ámbár az iskolatanító és iskolatanító között, taní-
tási helyre, szakra, ügyességre 's más külső belső, 
sajátságokra nézve van is különség 's van falusi, 
városi,elemi, gymnasialis, Iycealis, kisebb nagyobb 
tudákosságu,tekintélyű, czimü 'sa't. tanító-,(holmi 
kontárkodó varga-,kovács-,molnár-,obsitos vagy 
vagabundus mesterféléket, mint igazán nem taní-
tókat, ide természetesen nem értve), de a' többi 
valamennyi csakugyan iskolatanító 's ezért egy 's 
ugyanazon nemhez tartozó, egy és ugyanazon 
tisztességes rendet képező, mellynek ugyanazon 
egy 's nemes a' feladása: „nevelni a' gyermek-
ben 's ifjúban az embert, az evang. keresztyént, 
a' jó és ügyes honpolgárt. Ez itt a' lényeges a* 
dologban 's hogy az emberi természet fejlesztése-
's nemesítéséhez igazán értő, müveit 's talpraesett 
charakter legyen az egyén: — a' többi, hogy 
például humanissimus, praestantissimus vagy cla-
rissimus, mester, rector, vagy professor, vagy 
tán épen doctor, 10, vagy 100 vagy 500 ftnyi 
díjú, két vagy hét nyelvet értő, polyhistor, poly-
mathes 'sa't. 'sa't. az mind csak másodrangú ad-
tributum, külső kellék vagy dúsabb dísz. Avvagy 
talán nevetséges rankórságot gyakoroljunk 's di-
daskaliarehiai lajtorját állítsunk mink az evang. 
egyháznak egyiránt jogosított, ugyanazon nagy és 
szép munkával megbízott 's valódi műveltséget 
terjesztendő tagjai ? Távol legyen tőlünk, mint va -
lóban nincs még közöttünk, az uralkodási vágy dae-
mona 1 Nem egymás felett, hanem, mint protes-
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tánsokhoz 's tanítókhoz illik, egymás mellett 
megállani tudni irigység 's ármány nélkül, ez le-
gyen azután is egyikfödicsőségünk! Mit is hasz-
nálna nekünk *s mit használ akarkinek a' hiu 
pöffeszkedés, a' halga hetykeség, a' lealacsonyító 
gög's a'sértö dölyfösség? Kiről közölünk azt mond-
hatni, hogy testestül lelkesül derék tanító, ne 
szomjazzon nagyobb titulalurát! Nem a' kisebb, na-
gyobb, homályosabb vagy fényesebb kör adandja 
az érdemet: de az, ha azt, mellybe helyezteténk, 
egészen betöltjük. Mink tehát, — mint magok 
közt a' lelkész urak is nálunk, kisebb nagyobb 
körbeliek, falusiak és városiak 'st. mind egyne-
műek, egyaránt jogosítottak s lekötelezettek,— 
ugy mi is egyaránt egyneműek, egyjoguak, egydi-
szüek vagyunk, mig a' tanítói szép és magasztos 
eszmének emberül megfelelünk. 

II. Legközelebb kérdésem : eyyházi vagy vi-
lági személyek és tisztviselők-e az iskolatanítók 
's melly rendhez tartoznak, vagy általjában tar-
toznak-e valami külön rend- és karhoz ? (Stand). 
Magyar hazánk, mint több más országok, fájdalom! 
még mindig 's csaknem mindenben a' kasztok 
kedvelője. A' nevek a' régi világétól különbözők, 
a' dolog ugyanaz. Polgári, egyh. szabadság nem 
annyira közjog, mint privilégium, pedig gyakran 
azok részéről is, kik magokat liberalisok-'s protes-
tánsoknak nevezék. Távol legyen itt tőlem minden 
ochlokratikus, communistikus vagy nivellizálni 
akaró szín és szándék. Tudom én azt 's vallom 
is, hogy rendezett társas életben kell lenni ter-
mészetes , erkölcsi és polgárzati fokozatoknak, 
osztályok-, hivatalok-, méltóságoknak; (az ipar, 
az erény, a' lángész ugy is mindenütt és önként 
kivívja majd magának a'kellöaristokratikus állást); 
hanem szellemi mezőn 's kivált protestáns egy-
házban azt óhajtanám: ne lenne jogi szempontból 
's természet- 's elvellenes választó fal az egy-
aránt jogosított tagtársak, hitsorsosok, polgárok 
között, ne lennének kizáró szellemű kasztok 's 
mintegy czéhek, ne lenne türelmetlenség 's egyed-
áruskodás, az alacsonyabb állású tiszttársak nyil-
vános jelentékenységének nulliíicáltatása, hanyag 
vagy sértő lenézetése. 

A' magyarhoni evang. egyházban bevett szo-
kás szerint két rendről van szó, t. í. egyházi és 
világi rendről. E' két fogalomban temérdek eszme-
zavar rejlik 's egy kis alkalmazás mellett kiárad, 
pedig néha keserűen, az életre is. Evangélikus egy-
ház, egyházi testület, egyházi rendszerezés és élet 
nem azt látszanak-e mutatni e' fogalmak világosan, 
hogy a' ki's a' mi ezen egyházhoz való, az any-
nyiban mind egyházi p. o. tag, tiszt, tárgy, ügy. 
Ez volna az egyház 's az egyházi a' szónak tiszta 
de még is szélesb értelmében Itt 's e' szerint a' 
világiról csak a' körön kivül, nem pedig belül le -
hetne aztán szó; egyházi és világi rend itt nem 
fognának összeférni. Itt az egyházi életben tehát 
az u. n. világi rendű személyt is, kivált hivatal-

nokot, csak egyházinak kellene mondanunk. 'S 
vájjon nem nyernénk-e vele, 's nem igazán egy-
házi személy-e a' felügyelő, gondnok,pénztárnok 
fs minden egyházi hivatalnok, tehát az iskolatanító 
is ? A' tiszta egyházi életben tehát lehetnek p o 
g ár i állásukra nézve különféle rendű 
emberek, de magában az evang. egyházban 
két külön rend nincsen. De az egyházival eny-
nyire még nem jöttek, hanemha a' Herrenhutte-
rek. Továbbá ha ugy állana a' dolog, hogy a' két 
rendről mi is igy szólhatnánk, mint clerikusok- és 
laikusokról, vagy papok- és nem papokról = nép-
ről, (tehát az egyházi 's világi szóknak legszo-
rosb érteimében): ugy semmi kétség sem maradna 
a' tárgynál, hogy kik tartoznak aztán a' két rend-
hez. De nálunk nem ugy vagyunk vele. A' lelké-
szek testületét a1 puritanus szellemű protestánsok 
„ordonak", papságnak vagy papi rendnek el sem 
akarják ismerni. Igy hát a' lelkész is nem annyira 
clerikus, pap, mint különös egyházi személy's 
tiszt; de illyen az u.n. világi rendű ember is az 
egyházban, t. i. egyházi személy, tiszt. Tehát is-
mét semmi különös két rend. Utoljára azonban 
megvallják a' világi urak, hogy az egyházi ren-
düeket vagy világosabban, papokat is csak e g y -
házi „tanítóknak" nézhetik, holott is aztán a' sa-
játságos egyházi szin és jelentés szinte elenyé-
szik, * ) 's mi zavarba jövünk, hogy ha a' papok 
csak tanítók, a' különösen úgynevezett tanítókkal 
nem esnek-e majd egy categoriába? Volna aztán 
tanító és nemtanító, vagy mint végre kisülne i 
tanító és kormányzó rend. Igy azonban valólag 
még nem állanak a' felek, hanem jó határozatla-
nul 's bövecske tömlő módjára, hová egyet-mást 
kényelmesen behozhatni, mellynek hamarjában 
jobb helyét nem tudjuk. A' most divatozó usus 
szerint az egyháziakhoz a1 lelkészek számíttatnak 
egy bizonyos toldalékkal, a' világiakhoz pedig az 
urak, szintén egy toldalékkal. A' toldalék amott 
ugyan az iskolatanítók, imitt pedig némelly kitü-
nöbbek a' polgári rendből. Tudjuk tehát, hogy az 
iskolatanítók az egyházi rendhez számíttatnak, 
kivéve némelly tekinteteseket, vagy kardosakat, 
kik tehát mind a' mellett, hogy csak iskolatanítók, 
még is a' világiakhoz soroztainak. De hogyha 
már egyházi rendűek az iskolatanítók,'s minthogy 
nincs magasabb és alsóbb egyházi rend, tehát a* 
többi egyházi közrendüekkel egyaránt lesznek 
majd jogosítottak. (Ezt csak azért jegyzem itt meg 

*) Én részemről mindaddig, míg p a p i f u n c t i ó k , o l -
tári, templomi, liturgikus szolgálatok léteznek és szük-
ségesek is, ha a' religio ápolása nyilvános ájtatosság 's 
ünnepélyes istentisztelet eszméinek mély jelentését és 
hatását elvetni nem akarjuk, — én addig, tehát minden-
korra, a' p a p i czímet, nevet, hivatalt (de nem ordót 
hierarchico-canonicus értelemben) megtartatni óhajta-
nám. ( 'S hogy ez nem puseyitikos eszme, be fognám 
bizonyíthatni.) Volnának tehát azután pap i , tanítói, 
felügyelői, gondnoki, pénztárnoki, 'slb. egyházi hivata-
lok, de nem rendek. V- A, 



- világosan, mert alább, hol hivatalképességről le-
end szó , talán hasznát veendjük 's akkor nem 

< tudom, nem fogunk-e az egyházi rendből ki- és 
az egyháziak némellyikétől megtagadtatni.) Én 
részemről ugyan tökéletesen beérem azzal, hogy 
magyarhoni polgár's evang. egyházi tag és tiszt-
viselő vagyok, akár aztán az egyházi akár a' vi-
lági rendhez számíttassam, 's föfeladásomnak, söt 
— ha félre nem értenek — mintegy papi szent 
kötelességemnek tartom, szentlélek templomává 
alakítani minden növendékemetv,s a' magyar ha-
zának és az evang. egyháznak tisztakeblü, felvi-
lágosodott, buzgó és hasznos polgárokat nevelni 
segíteni legjobb erőm 's belátásom szerint. 

De az ügy, mellyröl szólok, nem egyénes le-
vén, hanem az evang. iskolatanítók egész testüle-
tének ügye : mind ezen testületnek, mind egész 
egyházunknak érdekében óhajtanám, hogy vagy 
szűnnének meg a' választófalak az egyháziak és 
világiak között az evang. eggházban, 's lennénk 
az egyházi athmosphaerában mindnyájan egyhá-
ziak, egyházi tagok, tisztek, hivatalnokok; vagy 
ha már megtartatnak az osztályok, vagy épen 
rendek, ismertessék el az iskolatanítói rend vagy 
testvér-osztály is, — mellyet ignorálni, vagy tol-
dalék gyanánt venni méltókép ugy sem lehet töb-
bé, — 's nyerjen képviselést és szavazatos helyet' 
az esperességi 's kerületi gyűléseken, ugy, mint 
az egyetemes gyűlésen némikép már képviselte-
tik is. Felesleges, igazságtalan, veszélyes vagy 
méltatlan dolgot én e' polgártársi, humanistikus 's 
épen olly alapos, mint szerény ügyben látni 's találni 
teljességgel nem tudok. Ugyan mondják meg az 
illetők őszintén, világosan, hogy alkotmányos, 
kellő rendezés mellett, mitől iszonyodnak *s mit 
látnak veszélyeztetve, ha a' polgári, de kivált 
evang. egyházi életben a tanítói rendet testvér-
(ebenbürtig) rendnek elfogadják? Az önérzetre 
feleszmélt tanítók részéről, higyjék e l , nem 
hiúság, nem arrogantia szól, hanem egyszerűen 
jogérzet, becsületérzet 's hogy nem hiszik mago-
kat a' méltányosságra érdemetleneknek. Az elem 
ugy is élő 's megtestesült ige már sok részben, 
ámbár eddig még diplomatikai vagy millyen bé-
lyeg nélkül. Hányszor folyt ezen szó: „tanítói rend 
vagy kar" a' gyűlési jegyzők tollába önként 's 
akaratlanul is ? Igy például az 1842. iglai ker. 
jegyzőkönyvben, hol a' 42. § alatt az iskolata-
nítóknak, mint különös karnak vagy rendnek, esz-
méje határozatilag elvettetik ugyan, de ezen ki-
tétel: „tanítói kar" váltig használtatik, 's igy az 
1842-ki egyet, gyűlés jegyzk. 6 pontjában ismé-
telve áll az, hogy külön vagy 3-dik rendnek el 
nem ismertethetik a'tanítói kar.— Kar tehát igen, 
de rend nem? Fogadjuk hát el ezen nevezetet, 's 
ismertessék el az evang. egyházban mint testvér-
tényező, «' tanítói kar. Hanem azt mondják: „ en -
tia non sunt multiplicanda." Hát töröljük el a' v i -
lági rend nevezetét is, 's legyünk mint mondám 

az evang. egyházban mindnyájan egyháziak 's 
hagyjuk a' polgári állást, czimeket a' magok he -
lyén. Aztán nem is szaporíttatnak ez által a' lé-
nyek, hisz az elem, testület, kar vagy mi, ugy is 
meg van 's toldalék gyanánt hol jobbra, hol balra 
használtatik is. Vagy ismét illyet is hallhatni: 
„Veszélyes a' tanítók emancipáltatása", ( - hát 
csakugyan szeretnék némellyek a' mancipátiót?), 
— vagy pedig: „a ' tanítók az egyháztól akarnak 
elszakadni." Söt inkább az egyházé a n valamit 
érni és jogosan működhetni még nagyobb sikerrel. 
Az egyházhoz hűtlen, botrányos, vétkes egyének 
vétessenek kérdőre 's büntettessenek érdemök 
szerint; de az egész tanítói kar illy egyénekkel 
ne identificáltassék. 'S míg hűk és buzgók, bár-
milly kis hivatalnokok, már mint egyszerű pro-
testánsok, méltán igényelhetik, hogy az egyház 
jogainak részesei legyenek. Hisz elébb voltak ők 
protestáns evangélikusok, mint iskolatanítók, ' s 
azután sem szűntek meg azok lenni. Vagy hát 
csak e1 név legyen ollyan, melly mihelyt azt fel-
vették, őket egyház-tagtársi, képviseleti, hivatal-
képességi jogaikból ki vetkeztesse? Hisz e' név, 
ceteris paribus 's ha a' névnek a' tartalom is meg-
felel, egy ajánló tulajdonnal épen több 's jó nyo-
madéku lehetne a' pártolandó egyén részére! És 
mennyivel inkább még egy egész karra vagy 
testületre nézve! Ne mondjuk azt: „ők a" község 
szolgái", mert nem szolgái, cselédei, de tisztei, 
irás szerinti szolgák pedig mindnyájan vagyunk. 
Azt se mondjuk : „nem viselik a' község terheit, 
nem fizetnek, de fizettetnek." Ha fizettetnek, nem 
fizettetnek kegyelemből 's mint alamizsnálkodók, 
hanem mert munkálkodnak, 's a' munkásnak járó 
díj nem kegyelem, de tartozás. Do, ut des; facio, 
ut facias ; az alku itt kétoldalú, mint más hivata-
loknál is. Azután nem járulnak-e tettleges fillér-
rel ők is házi népök, és az egyház 's iskola hely-
beli, esperességi, kerületi pénztáraihoz's más é r -
dekeihez? Egy-kettő talán meghúzza magát, mint 
a' köztagok közöl is némellyek, egy-kettő nem 
képes talán pár garast sem mellőzni: de a' na-
gyobb rész, tudtommal, fizet, örömest fizet, 's a* 
mint tőle telik, a' kisebb nagyobb áldozatoktól 
sem húzza meg magát. Végre még egy ellenve-
téssel szükség szembe szállanom, holott is mon-
dathatnék: „ez szép, mind szép, ha valamennyi 
iskolatanító kellő intelligentia, ügyesség, derék-
ség 's jól kamatozó szellemi töke volna ; de a' na-
gyobbrész t ' mondottak hiánya miatt, a' testvér-
ségre még érdemetlen !" Én nem akarván viszont 
kérdezni: vájjon minden egyházi és világi rendű 
jogos testvér ollyan intelligentia, ügyesség, tö-
ke -e? vagy igazán nincs-e egy kis intelligentia 
'stb. az iskolatanítók testületében, 's kiktől vették 
a' többi társak az első ismereteket, ügyességeket, 
nevelést? 'stb. 'stb. csak azt kérdem, mikép, kik 
által, mikor, hol képeztessék hát teljes deréknek 
az iskolatanító, hogy aztán majd ugy léphessen 



fel , mint méltó testvér? Nem vesszük-e észre,is), kik mind a' mellett, hogy szivök választása 
hogy magunkat vádoljuk, mink, kik az iskolataní-
tók kiképzésére olly keveset tevénk, kik tudva, 
nem tudva készületleneket választánk, kik a' hi-
vatalkodót sokszor tengni hagyjuk's nemcsak nem 
nyitjuk meg előtte a' képeztethetés termeibe ve-
zető ajtókat önként, hanem a' bekivánkozót hi-
degen vagy némi mosolylyal, vagy épen talán le-
nézéssel visszautasítjuk! Legyünk tehát minde-
nek felett igazságosak, azután pedig ne csak ön-
érdek. hanem a' közjó 's társaink sorsa iránt is 
szíves részvéttel és méltánylattal, ha a' nagy ta-
nító tanítványainak kívánunk tartatni! 

III. Viselhetnek-e az iskolatanítók egyházi 
hivatalokat, és melly eket? Ez vitakérdéssé vált 
már némelly esperességi gyűléseken és a' Prot 
Egyh. és Isk.Lap m. é. 36. 42. számaiban. Én a' 
dolgot, kivált az eddig taglaltak után, igen egy-
szerűnek látom 's azt hiszem, hogy a' mi az ev. 
egyházi életben nem szorosan functio és bizonyos 
dynasükus 's föpárffogósági hivatal vagy tisztség, 
mind arra az iskolatanító is (az I. pont alatti fo-
galmazás szerint) 's mint egyházi tag és már is 
tiszt, sőt igazán egyházi rendű (a' II. pont sze-
rint), jogosítva van, notabene, ha különben a- hi-
vatalhoz megkívántató erénynyel, ügyességgel és 
a' választók bizodalmával bir, mi azonban minden 
más rendű tagnál is megkívántatik. Bízvást le-
hetne tehát, mint volt is, *) esperességi, sőt ke-
rületi jegyző, bízvást dékán 's második vagy is-
kolai esperes, az iskolatanító (melly utóbbi, ha 
illyen, nem volna épen felesleges hivatal!). 'S 
vájjon, ha az iskolatanító ollyan, a* millyennek 
tiszta fogalmánál fogva lennie kell, ha nemcsak 
tanult és tudós, de igazán müveit és belátással, 
helyes tapintattal, szeplőtlen férfias jellemmel s 

vagy sors intézkedése szerint nem egyebek, mint 
iskolatanítók, még is másra is alkalmatos, talpra-
esett, egész emberek 's a' közbizodalom tárgyai. 
Meg fogják-e a' h.-m.-vásárhelyi, és a' nógrádi 
„Többen" urak az illyenektöl a' hivatalrai k é -
pességet az evang. egyházban tagadni csak azért, 
mert „falu jegyzői", akarám mondani iskolataní-
tók? Nagyon sajnálom, hogy a'nógrádi „Töb-
ben" urak nem átallottak föllépni olly argumen-
tumokkal, mellyeket ha elfogulatlanul, higgadt 
vérrel, pár hét multával újra megolvasnak, ma-
gok is gyengéknek's nem is igen méltóknak fog-
nak vala elismerni. „Keresztyén szelídség- 's 
szerénységgel (?!) kívánnak szót emelni az isko-
latanítók gőgje (!?) ellen 's következő okokkal 
gondolják elvitázhatni az iskolatanítók egyházi 
hivatalokra való képességét: Mert 1) úgymond, 
ez abnormilás volna, holott is a'pap, ki most az i s -
kolatanító törvényes elöljárója, azután annak alá-
rendeltje lenne." Ez valóságos fallacía a dicto 
secundum quid, ad dictnm simpliciter. Hiszen ha 
felsőbb hivatalokba tétetik az iskolatanító, a' k i -
nek elöjárója lesz, nem azért leend az, hogy is-
kolatanító , de azért, mert épen felsőbb hivatal-
nok. Illyen módon a' közpapból lett jegyző, e s -
peres vagy superintendens sem szólhatna elöljá-
rói módon a'nem rég vele egyenlőkhöz vagy épen 
felsőbbekhez. De 2) „az intelligentiát mellyik 
részen keressük nagyobb potentiában, nem kétsé-
ges", azt mondják a' n. többen. Itt azonban ismét 
egy kis logikus fallacia lappang, mert hiszen sem 
az összes papság, sem az összes tanítóság nem 
fog majd candidátióba vétetni, hanem az egyes 
legjobbak, Jegalkalmasbak 's bizodalmat érdem-
lettek ! Egyes, söt sok iskolatanítótól pedig csak 

közbizodalommal felruházott férfiú, — kérdem az nem fogják a' n. többen urak megtagadni 
el nem fogúit 's evang. szellemű, igazságos ol-
vasót r ugyan miért ne lehetne az illy alkalma-
tos és érdemes féríiu, kinek hypothetikus deme-
rituma nem más, csak hogy épen iskolatanító, — 
miért ne lehetne esperességi jegyző, dekán, be-
szedő 'stb.?? — Nem azt akarom én mondani, 
mintha bizony az iskolatanítónak csak azért, mert 
iskolatanító, kívánnám kiküzdeni a1 jogszerű hiva-
talképességet ; hanem csak annyit óhajtanék el-
érni, hogy az iskolatanító, csak azért, mert isko-
latanító , ki ne zárassék az egyházi hivatalokra 
való concurrálhatástól. Nincs is itt szó egyes 
ollyan iskolatanítókról, kiktől némellyel? iszo-
nyodnak, vagy ollyakról, kik a' tanítói diszes 
czímre méltatlanok: hanem van szó az egész isk. 
tanítói karról 's kivált ollyan, habár csak 2 —3 
egyénről közöltök (pedig lesznek bizony többen 

*) A' boldogult M—k, egy kisebb iskolának tanítója nem 
rég kerületi jegyző volt; M — r , egy nagyobb iskola 
érdemdús, kegyes tanítója, a' né lkül , hogy pap lett 
volna Szperintendensnek candidáltatott. 

V. A. 

akarni az intelligentiát? Igaz , sok iskolatanító 
nem végezte be a' tudományok teljes cursusát 's 
nem is költött annyit, mint más; de hiszen pap 
is van illyen: igaz, sok iskolatanító nem volt a' 
külföldi akadémiákon, de egynehány még is volt, 
valamint több pap szintén nem volt. És lesz t a -
nító, ki nemakademikus létére is talpraesett ember, 
's lesz pap szintén illyen; valamint lehet mind pap^ 
mind tanító, kinek az akadémia tán nem sokat ártott. 
Én nem vagyok öreg ember, de részint tapasztalá-
somból, részint más öregebb, hiteles férfiaktól tu -
dom, hogy vannak és voltak tudományosan müveit, 
igen derék, érdemes, 's ollyan szolgálatokra, mint 
jegyző, dékán'stb. teljesen alkalmas tapasztalt f é r -
fiak az iskola-, még pedig falusi 's alsóbb iskola-
tanítók között.'S ha gyérebben lennének,vagy épen 
nem volnának, az nem annyira ellenök, mint má-
sok ellen bizonyítana, kik ezen nagyfontosságú 
rendet és hivatalt annyira hanyatlani kagyták. 
Végre 3} azt állítják a1 nógr. többen, hogy ez 
ugrás leendne 's hivatalok, dignitások fokainak 
megsemmisítése, filius ante patrem, hysteron pro-



teron." Én pedig mondanám, ez ignoratio elenchi 
és valóságos petitio principii 's talán jó adag pu-
seyismus is. Avvagy tanít 's ismer-e az evang. 
egyház hierarchiai fokozatokat? Es bebizonyított 's 
elismert igazság-e, hogy a'ki valami egyházi hi-
vatalra választandó, annak papnak kell lenni? És 
végre igazán olly salto mortale-e, ha iskolataní-
tóból esperességi jegyző lesz? Bizony, bizony 
nem gondoltam volna; 's azért ismételve sajná-
lom, hogy illyen okokat kellett a' keresztyén sze-
lídség-'s szerénységtől az iskolatanítók gőgje el-
len olvasnom! Én azon véleménynyel vagyok, 
hogy, ha az iskolaíanítók iránt nagyobb közfigye-
lem és méltatás leend 's méltóbbjaik az esperes-
ségi, kerületi egyetemes gyűlésekre, sőt zsina-
tokra is küldetendnek, és némelly, kivált szakuk-
kal rokon egyházi közhivatalokra alkalmaztatand-
nak: az a' természetes 's jótékony aemuíationál 
fogva, 's a' Iegérdemesbnek kiszemelése által, 
mind a' három résznek 's a' közügynek is csak 
hasznos leend 's az esperességnek, kerületnek, 
vagy az egyetemes testületnek is csak díszére 
válandik, *) „Virtules iis temporibus gignuntur 
plurimae, quibus maximé aestimantur." Tac. 

IV. Alakíthatnak-e önálló tanítói conferen-
tiákat 's önmüvelődési társulatokat az iskolata-
nítók? Korunk különösen a' társulatok 's egyle-
tek kora. Alig lesz foglalkozás és életviszony, 
társas életbeli czél és feladás, mellyre nézve min-
den müveit országokban társulatok nem alakultak 
volna, pedig könnyen magyarázható okokból. E' 
társulati ösztön egy részről ugyanis egészen 
természetszerű, tiszta-emberi, velünkszüíetett; 
más részről a'társaság szükségeinél fogva önként 
kínálkozó, mellözhetlen, sőt parancsolt; végre 
dűs eredményeinél fogva olly jótékony, hogy 
hasznos voltáról kételkedni sem lehet. Szabad 
alakulás, önkéntes, nem kényszeritett hozzájárul-
hatás, az elnökség 's tisztek szabad választása 
belső, organikus kifejlés 's működés, ezek a' lé-
nyeges elemek; személy-, érdek-, munka-ro-
konság, ezek a' rugók; összevetett vállakkal na-
gyobb sikert eredményeztetni, ez a' szándék. Igy 
alakultak — hogy az egyházi téren 's itthon ma-
radjunk — régebben ugyan magok a' contuber-
niumok vagy fraternitások 's evang. gyűlé-
sek , hol minden külső (nem-tagtársi) befolyás 
ellen annyi erömegfeszítéssei, sőt élet- 's va-
gyonáldozatokkal küzdött a' protestáns szellem, 
és támadtak számos tudomány-művelési egye-

*) Ellenvetésül a1 szövegben fel sem akarom hozni azt, a' 
mi még is mondatott: ha jói emlékszem V—nyi úr ál-
tal: hogy hol lesz az illyenekhez (decanatushoz) az is-
kolatanítójának ideje? Másokat mellőzve, hogy szükség 
felett és szükségből mi minden kívántatik sokszor az 

iskolatanítótól, csak azt kérdem; hát a ' p a p hol veszi 
az időt 's hogy számol érte magának és községének ? Ha 
az egyik képes valami időt megtakarítani 's pótolni, ké -
pes lesz gondolom a' másik is. V. A. 

sületek (societates eruditae. Lásd Walaszky P. 
Conspect. reipubl. liter). Igy alakultak napjainkban, 
bár nem igen sürün, — noha volt neheztelés a' 
figyelmeztetés iránt — papi conferentiák és a ' 
gymnasialis 's lycealis tanítóknak tanakodási 's 
eszmecserélési gyűléseik a' Duna 's Tisza mel-
lékén , 's igy léteznek többféle tudós egyletek 
p. o. a' nógrádi, a' nélkül, hogy valaki rajtok 
megbotránkozott volna vagy joggal megbotrán-
kozhatnék, ha, és míg teljes nyilvánosság- és tör-
vényességgel, becsületes czélokfelé 's becsületes 
eszközökkel működnek. 

Különösen már hogy joga van az u. n. isko-
latanítóknak is illyen társulatokat alakííni. azt, 
gondolom, senki sem fogja kétségbe hozni; de 
hogy önálló, egy-elemü, szabadon szabályozott, 
önválasztotta elnök 's tisztek alatt működő társu-
latokat képezhet-e, vagy csak ugy, ha más ren-
del neki és tán más elemből yezért, biztost, e l-
lenőrt, ez a'vitakérdés? Ha észszerűen és evang. 
egyházunk szellemében vesszük az ügyet, ugy 
tartom, hogy azt, mit minden más rendbeli tag és 
egylet maga részére joggal követelhet, azt igaz-
ságtalanság nélkül az iskolatanítóktól sem tagad-
hatjuk meg. És vájjon miért kívánton ók meg-
tagadni? Teljes gyámság alá tartozónak, kiskorú-
nak vagy szolganépnek nem fogjuk venni akarni 
az egyetemes rendet, sem egy egész esperes-
ségnek összes iskolatanítóit, és azt mondani -
még manuductor-, vagy preaceptorra van szük-
sége. Azt sem fogjuk általánosan állítani akarns, 
hogy a'tanítói karnak szabad-társulati működése 
alapos aggodalmatés bizalmatlanságot ébreszt, 's 
hogy külső rendörségre 's beállított felügyelőre 
van szükség; mert hiszen csak nem egészen 
műveletlen vagy romlott ez a' testület és ha a' 
jobbak állanak össze, megalapítják jobb szellemben 
a'társulatot'sajtót nyitnak mindenkinek, ki a' sza-
bályok szerint munkás lenni kiván, nem nyítnak-e 
ekkor épen olly iskolát, mellyben a' gyengébbek 
is erősbülhetnek, a' tudatlanabbak tanulhatnak, a" 
műveletlenebbek képeztethetnek? Aztán, ha jő 
előre el nem ijesztőinek 's komoríttatnak, vagy 
barátságos módon figyelmeztetnek, sőt magoktól 
is, önként rájönek ők azon eszmére, hogy egyle-
tök dísze, haszna, biztosítása érdekében egészen 
talpraesett, tekintélyes, tapasztalt vezért válassza-
nak, s ha illyet magok közt nem ismernének, 
azon lelkész, felügyelő vagy akármi rendű fé r -
fiúhoz folyamodjanak, kit illy vezérségre alkal-
mas-, méltó- 's hajlandónak tudnak 's ki iránt 
tisztelő szeretettel és teljes bizalommal viseltet-
nek. Az illy szabadon választott, vagy pedig a' 
berendelt elnöknek lesz-e aztán több öröme, ha-
tása, érdeme? elgondolhatja, ki előtt az emberi 
sziv vonzódása- 's idegenkedésének törvényei 
nem ismeretlenek Bátran hagyjuk meg tehát az 
iskolatanítóknak is az önfejlödhetési 's egyletala-
kíthatási szabadságot, még pedig annyival inkább. 



mert tudjuk, hogy a* szabadon összeállott, kivált 
szellemi érdekű társulatoknál minden kívülről jövö 
kényszerítés gyanakodás, ráparancsolt működés 
többet árt, mint használ, a' tagokat bizalmatlanság-
gal, feszesség-, idegenkedéssel tölti e l ; csak gép-
szerű, nyomott, sokszor csak parádés v. épen kép-
mutató működéseket szül 's különféle surlódások-
's kellemetlenségekre, gyanakodás- 's gyanúsítá-
sokra szolgáltat okokat *s alkalmakat. *) — El-
lenben ha a' dolog természeti fejlődésére 's fo-
lyására hagyatik, ha a' felsőbbség csak arra 
ügye!, hogy a' társulat titkos, becstelen 's a' fenálló, 
magasb törvéuyekbe ütköző ne legyen, — mi okból 
méltán követelheti az alapszabályok, sőt ha van, a' 
jegyzőkönyvnek is felmutatását — : tapasztalni 
fogjuk , hogy az alakuló, fejlődő és működő tár-
saság, ha csakugyan életre való, vidor, élénk, dús 
működésnek induland, a'hiányossal maga is meg-
ismérkedik, a' salakot magáról lehányja, a' tulsá-
gokat — saját kárán okulva — kerülendi, minde-
nek felett pedig saját becsületére *s körebeli fel-
adására ügyelend's épen azért más jogait bántani 
nem fogja. 'S ha azt mégis tenné, botrányt, bűnt 
követne el, maga ntján szigorúan büntettessék. 

V. Végső kérdésem: hogy lehetne nemcsak 
az egyes isk.tanitók sorsán, hanem az összes isk.-
tanítói rend állásán ugy segítni, hogy az mind hi-
vatásának, mind becsületének emelésére szolgál-
na ? E ' pontra nézve most röviden csak követk: 

1) A már hivataloskodókra nézve mindenek-
előtt olly módon, hogy jellemök- és működésük-
ről az illető felsöség teljes, de részrehajlatlanul 
igaz tudomást vévén esztendőnként, a' hü és jó, 

*) Dr. G r á f é „Paedagogische Zeitung" nevü folyóiratá-
nak m. é. 5 füzete 2 8 3 . czikkében tágyunkról ezt olvas-
hatni: „lm Jan. Hefte der Jahrbücher fűr Erzich. etc. 
wird es als unwiderlegliche Thatsache hingestellt: ,,dasz 
die Lehrervereine u. Lehrerconferenzen, dieauf Anord-
nung der Behörden veranstaltet u. geleitet werden, bis 
jetzt nicht recht habén gedeihen wollen. Sollen Lehrer-
vereine dauernd bestehen, u. das für ihre Mitglieder u. 
die Schule sein; was sie sein können, so müssen sich diese 
Vereine auf Anregung der Besseren u. Gebildeteren unter 
dem Lehrerstand selbst bilden, ohne Zuthun i r g e n d 
e i n e r f r e m d a r t i g e n A u c t o r i t a t , u. d u r c h 
s i c h s e l b s t g e l e i t e t w e r d e n . " Erre a1 szerkeszt, 
azt jegyzi meg: ,,Dies ist ein b e h e r z i g e n s w e r -
t h e s Wor t ! Wie kommt es abe r , dasz die Behörden 
grade im enfgegengesetztenSinnehandeln?Nimmermehr 
wird frisches Leben im Lehrerstande zumHeil der Schu-
len u. der Jugend sich entwickeln können, wenn die 
Lehrerconferenzen nach vonOben vorgeschriebenen For -
men abgehalten,wenn die Glieder des Lehrerstandes nicht 
a n g e r e g t u n d u n t e r s t ü z t werden in f r e i e n 
V e r e i n e n die Angelegenheiten ihres Berufs, die 
Interessen ihres Standes zu besprechen. — Oder fürch-
iet man, freiwillige Vereine würden die Grenzen des 
Schicklichen u. Erlaubten überschreiten? Diese Furcht 
istim allgeraeinen eitel, u. in einzelnenFállen hat d ieBe-
hörde Mittel genug gegen Extravaganzen einzuschreiten. 

Ohne Freiheit a. Begeisterung ist u. bleibt der Lehrer 
sin Miethling." V. A. 

de szegény tanítókat az esperességi, kerületi vagy 
egyetemes pénztárból is némileg jutalmazná, 
jegyzőkönyveiben tüntetné ki, dicsérné meg 's 
bizná meg nagyobbakkal, p. o. dékánsággal; a* 
gyengébbeket továbbá ösztönözné, gyámolítaná 
' sa ' hanyagok-'s ügyetlenektől megkülönböztetné; 
végre a1 hűtelen és rosz sáfárkodókat, mint a* 
közjó iránt megbocsáthatlanul vétkezőket, fokon-
ként *s a* vétséghez méretten, nyilvánosan fed-
dené, perbe fogná, hivataluktól felfüggesztené 's 
elmozdítaná, még pedig erélyesen, szigorúan, 
következetesen. Gyülésekeni jogos részvét *s jól 
rendezett önmüvelödési, olvasó társulatok (mely-
lyek már csak azért is pártolásra méltók) alkal-
mat nyújtanának a' további kiképzésre. Magány-
életben pedig, müveit, humánus társalgás *s mél-
tatás által az uraságok 's lelkész urak részéről e' 
czélra szintén sok történhetnék. 

2) A' leendő tanítókra nézve a) a' képzés-
nél népiskolák számára seminariumok által, fel-
sőbb iskolák számára a' széptehetségü tanulók 
közti előleges kiszemelés, ápolás, magasb, még 
pedig szakbeli kiképeztetés, szigorú vizsgálatok, 
folyvásti figyelemmel tartás, jutalomdíjak, *s ideig-
lenes alkalmaztatás által (adjunctusok, segédtaní-
tók!); b) a' hivatalra való választatásnál pedig éber 
őrködés által, hogy vájjon a' kiszabott törvények 
's feltételek szerint történik-e a1 meghívás és 
választás? nem ollyan-e az egyén, kit értelmi 's 
erkölcsi hiányainál fogva kijelölni's választani nem 
is szabad? (Illy kontárok rontják meg aztán nem-
csak a' jobbak hitelét, de a' községét is. Dere-
kabb, érdemesb szeretett egyéneknek többet is, 
szivesebben is fizetendnek majd a' községek 's 
maga is fog tudni becsületes módon valamicskét 
szerezni. A' csekélyebb díjaktól tehát ne ijedez-
zünk.) V a n d r á k A n d r á s . 

Gyámi ntéze ti középponti gyűlés . 
Miután febr. 15-kéni vasárnapon Luther há-

romszázados halálnapját egyházilag a' templom-
ban megültük volna, kellemesen lepeténk meg 
Szirmay A. 7vir ö méltóságának febr. 18-án el-
nöksége alatt tartandó középponti gyámintézeti 
gyűlésre történt meghívása által. Ez úttal ugyan-
csak számosan gyűltünk egybe. Ideiglenes elnök 
ö méltósága előre bocsátván, miként öt hónapig 
tartó súlyos betegsége miatt a' gyámint. feletti 
tanácskozásban részt nem vehetvén, ez úttal, o r -
vosi tilalom ellenére is, meg nem állhatá, „hogy a' 
mai nevezetes napon, mellyen ez előtt 300 évvel 
a' világ egyik főhőse 's hitvallásunk alkotója test-
ben lenni megszűnt, de kinek lelke maiglan is 
működik közöttünk" a1 gyülekezetben meg ne je -
lenjen. 'S aztán igy folytatá : 

Szabadjon nékem Lutherhernek csak egy, de 
közelismerés szerint, legfőbb érdemét kiemelni, 
melly hősünk iránt, lehetetlen, hogy bár melly 



vallású felvilágosodott lelkes világ polgárát a' 
legőszintébb tiszteletre és hálára ne ragadja. — 
Értem azon rendíthetlen állhatatosságot, mellyel 
a* hatalmaskodás,- zsarnokság,- balitéletek-'s ne-
héz nyomattatásokkal bélyegezett XVI-ik század-
ban, — el nem borzadva a' hasonló merényekért 
már előtte kínos halállal kivégeztettek példájától, 
az emberi észnek századokon keresztül szenve-
dett bilincseit szétszaggatva, annak teljes szabad-
ságát kivívta, 's ez által az ész századunkbani 
uralkodásának első alapját megvetette. 

Az ész általa eszközlött szabad kifejlődésének 
köszönhetik máris sok nemzetek mostani szabad-
elmü alkotmányaikat, — számos előítéleteknek és 
setét lepleknek lerontását, — a' különféle tanok-
bani bámulatos előmeneteleket, felfedezéseket 's 
eredményeket, mellyeket a' középkor bilincseitől 
megszabadított emberi ész korunkban létre hozott. 

Innen következett, hogy a' reformatio ideje 
óta, a' protestánsok mindenkor, és valljuk meg, 
hogy méltányos, nemcsak a'vallásos de, a'polgári 
szabadságnak is, természetes képviselői és védői 
gyanánt tekintettek; — de egyszersmind ugyan-
ez vala egyik föoka azon keserves emlékezetű 
üldözéseknek, mellyeknek a' protestánsok a' se-
tétség és zsarnokság pártolóitól hosszú évek so-
rán kitéve valának. 

Megszűntek ugyan immár azon nyilvános ül-
dözések, söt különösen kedves hazánkban, hálá-
val kell emlékeznünk azon igazságos törvények-
ről, mellyek felséges uralkodónk, annak édes 
atyja, nagyatyja és nagybátyja alatt, 's félszá-
zad óta fenséges nádorunk, hazánk ezen közsze-
retetü őrangyala közbenjárása, ós az ország ren-
deinek vallásos szabadságért buzgó lelkesedésük 
mellett hozattak. 

De a' fenyegető veszély ezek által még nin-
csen eloszlatva.— Üldöztetés nélkül is hanyagság 
által elenyészhetünk — ébren kell azért; buzgók-
nak és munkásoknak lennünk, 's óvakodnunk, ne-
hogy számban, lélekben és erőben fogyatkozzunk 
mert a' gyengeség enyészethez vezet, — sze-
génységünk mellett pedig csak szoros és folyto-
nos egyetértés és czélszerü segedelmezések tart-
hatják fel az egész hazára nézve kívánatos erös 
állásunkat. 

Ezen nézőpontból indult ki az 1844-dik év-
ben tartatott egyet, gyűlés, midőn ezen gyám-
intézetünket életbe léptette, mellynek jótékony, 
söt szükséges volta felöl bár minden felekezetű 
protestáns atyafiak idöhalasztás nélkül gyözettet-
hetnének meg kedves hazánkban, valamint ehez 
hasonló, bár máskép nevezett és nagyobb kiter-
jesztésre számított intézetek más országokban 
nyilsebességgel és példás vallási buzgósággal 
megalakíttattak. 

Nem titkolhatom, hogy mély fájdalommal kelle 
tapasztalnunk, miként az V/ 2 év óta fenálló közép 
gyámintézetünk, mindekkoráig is, még csak any-

nyi pártfogó fiókintézetekre sem talált, hogy egy 
választó gyűlést tartani lehetett volna. — Meg-
lehet, hogy sok egyházak 's azok lelkipásztorai, 
kivált az innen távolabb levők, az intézet felsé-
ges czélját, mellyet a 'fenforgó körülmények közt 
szavakba foglalni alig, de annál elevenebben 
érezni lehet, vagy nem ismerik, vagy fel nem 
fogják, vagy épen netalán balra magyarázzák. 
— Mi okai lehessenek ezen részvétlenségnek? 
— és mitévők legyünk, hogy intézetünknek esz-
méje hitünk sorsosai közt több rokonszenvre ta-
láljon ? ennek megfontolása lészen mai közta-
nácskozásunknak főtárgya. Melly iránt midőn a' 
tisztelt gyülekezet nagyérdemű tagjait bölcs né-
zeteinek előadására bizodalmasan felszólítanám, 
czélirányosnak vélném mindenek előtt gyáminté-
zeti előadónkat nt. Székács urat arra kérni, hogy 
a' gyámintézeteknek hazánkbani jelen helyhez-
tetésök iránt minket környülállásosan értesíteni 
szíveskedjék." 

Ezen, lelkes vajha sokak által hö kebelbe fo-
gadandó szavak után, mellyek egyetemes éljen-
nel viszonoztattak,Szék. jelentést tön az eddigelé 
alakult fiókgyámintézetekröl egyfelől, másfelöl 
pedig a' középponti pénztárról. Jelentése szerint 
még csak következő helyeken alakultak eddigelé 
fiókintézetek: u.m. Agárdon, mellynek alakultáról 
hivatalos jelentést külde be a' helybeli lelkész 
Fabó J. úr; továbbá Győrött, a' mellyröl értesít i. 
Haubner M. úr. Ezeken kivül alakultak még köz-
ségi gyámintézetek a' hármas pesti gyülekezet-
nél külön-külön, a' magyar, német és tótajku hi-
vek részéről. Más helyekeni intézetekről a' mely-
lyek alakulandásáról már a' m. é. aug. gyűlésen 
vevénk némi tudósítást, u.m. a' felkairól a' Sze -
pességen, a' miskolczíról, a'nógrádi és honfi e s -
perességben alakulni szándékozottakról, valamint 
a' szarvasiról 's kőszegiről eddigien nem érke-
zett hozzánk hivatalos jelentés. — 'S ezek szerint 
a' rendes beküldetések után, a' gyámintézet kö -
zéppontipénztárának ereje, eddigelé, mintegy 500 
pftra rug, *) bele nem számítván, az alapszabá-
lyok nyomatása- és egyéb eleinte el nem kerülhető 
kiadásokra tett tetemes költségeket. Az említett 
öszvegben azonban bele van számítva Kanitz Ma-
nó úr. lelkes hazafi, 's pesti n.kereskedö alapít-
ványa is, ki habár nem protestáns, még is 100 p.ft-
tal járult a' középponti pénztár alaptökéjének 
öregbítéséhez. Hálás köszönetet szavazott neki 
a' gyűlés, a' jegyzőkönyv kivonata által tanú-
sítandót. 

Ezek előadása után, a'jelentéseket tevő szóló 
elmondá még nézeteit és véleményét az iránt, 
miként lehetne legyőzni egyfelől az akadályokat, 
mellyek intézetünk ügyének haladási útjában t e -
rülnek el és miként lehetne másfelöl elhárítani és 
eloszlatni a' ferde felfogást, az előítéleteket és 

*) Most már 5 7 7 ft. I. alább. Sz. 



többnemü elfogult véleményeket, mik ezen üdvös 
intézetnek nagyobb és szaporább terjesztését 
eddigelé hátrálák. Szóló miután ezekre vonatko-
kozólag kifejtette volna nézeteit, ajánla, egyfelől 
egy a' supdens urakhoz küldendő felvilágosító és 
az ügy iránt ujolag buzdító iratot, másfelöl egy 
az egész prot. közönség számára irandó, az inté-
zet czélját, szerkezetét, kiviteli módját és a' be-
lőle eredendő áldást kifejtő evangyélmi szellemű 
kis röpiratot. Indítványának első része elfogad-
tatott 's a' püspök urakhoz küldendő levél szer-
kesztésével azonnal meg is bizaték a1 két jegyző. 

Miután még többen az intézet czélja, eszkö-
zei, akadályai, reménye és áldásai felől szólottak 
's az előadó által tervezett felvilágosító iratka 
kiadását javallottak volna, a' gyámintézeti gyűlés 
átváltozott Luther háromszázados halálát megün-
neplö egyházi társaságos körré, mellyröl a* kö-
vetkező czikk tudósít. 

IAitlier iiiin epek. 
1) Luther haldlemléki ünnepe. Pest febr. 18-án 

A' pesti evang. gyűlési termében tartaték 
ezúttal a' Lutherünnep, ugyanazon egybegyűl-
tek, által, kik az előbbi közlésünkben leirt kö-
zépponti gyámintézeti gyűlést képviselők. A' 
gyámintézeti gyűlés önkénytesen, már csak a' 
nap jelentőségénél és a' hely alkalmasságánál 
fogva, átalakult más tárgyú, de azért ugyanazon 
irányú gyűléssé, mert az ünnep végett egybegyűl-
tek, részt vévén a' gyámint. tanácskozásban is, 
csak hamar átlátták, miként e' két tárgyat ezúttal 
okvetlenül egybe kellend kapcsolnunk, ós ezek 
ismét, a' kik netalán csak a' gyámintézeti gyűlés 
kedveért jelentek volna meg, szívesen vettek 
részt a'Luther haláláról emlékező ünnepen. Estve 
felé volt már az idő 's azért kivilágíttaték a' te-
rem. Környöskörül a* falon fel valának függesztve 
egyfelől eddigi evang. főfelügyelőink képei, a' 
mellyek közöl azonban csak B. Prónay S. képe 
— nem tudjuk mi okból, — *) hiányzott, más fe-
löl szemlélhetök valának a'gyülekezet eddigi lel-
készeinek ésnémelly tanítóinak, nemkülönben jó-
tévőinek képei; ezen utóbbiak közölt gyászba 
borított emelvényen fel vala állítva Luthernek hős 
ábrázatú olajfestvénye és mellette az asztalon fe-
Mdt a' kinyílt nagyivnyi alakú biblia régi kiadás-
ban , Luther fordításában, és a' hősnek arczképe 
felett függött Gusztáv Adolf, a' protestánsok nagy-
hírű vitézének élete történetével díszített környe-
zetű képe. Ennyit a' külsőre nézve. 

És felkelt most a' jubilált egyetemi tanár, a' 
közel 78 éves protestáns, a' pesti ev, gyüleleke-
zet lelke id. Schedius L. kir. tanácsnok úr. És a' 
szívek mélyéig ható beszédével elmondá a' hely-
beli gyülekezetnek rövid történetét, csaknem 
évek, hónapok és napok szerint, mint keletkezett, 

Nt. Kollár úr ezt legjobban fogná tudni. 

növekedék és gyarapodék jelen virágzó állapo-
táig. És e' történetnek, a' mellynek az ősz szóló 
élő adat-tára és kútforrása — elövarázsolása 
mellett párhuzamosan kiséré előadásában Lut-
her élte történetét, is. Meglepő parallela volt ez, 
63 éves korában halt meg Lutker, 63 éves a' mi 
gyülekezetünk is, 's igy ennek első alapítása épen 
Luther születésének évébe 1783-ba esik; 1817-
ben, a' reformatio kezdetének évében, nyítánk le-
ány iskolákat; 1821-ben , Luthernek a' wormsi 
országgyűlésen jártának emlékezetes évében ala-
píttaték meg gymnasiumunk 'sa't. Igy haladott, 
igy fejlődött gyülekezetünk 's igy közeledik ma-
gas rendeltetéséhez, mellyre e' hazában, mint kö-
zépponti gyülekezet, bizonyára hivatva van. Első 
alapítása bölcsejét mintegy 70 vagy 80 prot. lé-
lek ringatta, most 7 és 8000 közt van híveink 
száma! Hogy nekünk középponti és fővárosi 
gyülekezetünk és iskolánk van, már az magában 
is nagy müve a' gondviselésnek. De meg nem 
érdemlenök e' jótéteményt, a' mellyet többnyire 
idegenek, azaz, nem pesti lakosok kezéből és á l-
dozatából öröklénk és bírunk, hahogy azt egy-
szersmind vidám erőben fentartani és még v i -
dámabb és épebb kifejtésre és egyúttal azokra 
kiárasztandó üdvre, a' kiktől azt vettük — virá-
goztatniés gyarapítani képesek és hajlandók nem 
volnánk. A' prot. gyámintézet eszméjét is ennél-
fogva, leginkább a' pesti ev. gyülekezetnek illik 
és kell felkarolnia, és erejével a' melly nagyobb 
és sok tekintetben tenyésztöbb, mint bármelly 
hazai prot. gyülekezetnek ereje, részvétteljesen 
hozzájárulnia, 'sa't. Ezzel felszólítá az ősz szó-
nok a' jelenvoltakat a' gyámintézethezi még tett— 
legesebb hozzájáruláshoz, a' minthogy ez által 
részünkről csupán alkalmat nyerendünk leróv-
hatni azt, mit magunk is nagyrészben mások-
nak köszönünk. — Beszéde és buzdítása közben 
Lulher eredeti végrendeletéről is emlékezék, a' 
mellyet az egyetemes gyűlésnek van szerencséje 
birni. Sokan kívánták volna ez alkalommal az é r -
dekes okiratot látni, da ö nga ennek felmutatását 
Luther temetése napjának emlékezetére febr. 22 -
kére halasztá, a' melly napra újra összehivatan-
dóknak indítvámyozá a' hiveket, egyszersmind 
tudtul adván, miszerint az napon, a' midőn majd 
rendesebben ülendjük meg Luther emlékezetét, 
egyszersmind szabad és önkénytes adakozás is 
fog gyűjtetni, a' gyámintézet középponti alaptö-
kéjének öregbítése javára. 
2) Luther temetési ünnepe. Pest, febr. 22. 1846. 

Luther 300-os temetése emlékezetére gyü-
lének össze, ismét vegyes nemű hívei a' pesti ev. 
gyülekezetnek; csaknem nagyobb számmal valá-
nak ezek jelen most, mint a' múltkor. Az elnöki 
székben senki sem ült, mert a' gyülekezet felett 
elnökölt Luther szelleme, 's aztán úgyis inkább 
egyházi társalgási és eszmecserélö kör vala ez, 
mint hivatalos gyűlés. Igy szoktak csaknem minden 



hétben összejőni a' pesti gyülezet buzgóbb és 
melegebb vallásérzelmü tagjai, igy valának jelen 
ezúttal is, 's ezúttal a' nap az ő jelenlétöket — a' 
mint igérve volt — Luther temetési kíséretté tevé. 
De egyszersmind szellemét öröklő gyülekezetté. 
Ismét Schedius emele szót először, mutatván az 
eredeti okiratra, a' melly épen körözteték és a' 
mellynek felmutatásával beváltá ígérete szavát. 
Mi alatt az okirat körüljárt, í'elolvasá az ősz prot. 
a' végrendeletet, a' mint az az egyh. 's iskolai lap 
utolsó számában, mint az eredetinek szószerinti 
másolata, közöltetik. Elbes/.élé még egyszer a' 
végrendelet kezünkhöz jutásának történetét, mi-
szerint azt nt. Jankovits lelkes hazánkfia a' kül-
földön tevé magáévá, a' helmstadli megszűnt 
egyetem egyik tanárának Karpczovius könyv-
tárának árverés utjáni eladásakor, 's hazánkba 
hozva 's e' kincset a' prot.-ra nézve — a' mint-
hogy ö maga r. kath. — nagyobb becsünek vall-
ván, azt nagylelkűen átengedte 's ide ajándé-
kozta négy kerületink egyetemes gyűlésének. 
Szavai az ősz szólónak újra felidézék röviden 
helybeli egyházunk és magyarhoni egyházaink 
múltját, és! figyelmezlete a' jövendőre, a' melly 
jövendő kifejlésének csirái és első bimbói már 
a' mi kezeinkben vannak, virágoztatásuk sok 
tekintetben tőlünk függvén. — 'sa't. Aztán ma-
gyarlelkészünk ragadta meg az alkalmat, Luther-
nek egy pár levelét olvasván fel, különösen VIII. 
Henrik az akkori angol királyhoz intézettet, a 'k i -
vel Luther — mint tudjuk — egyideig levelezés-
ben állott. És mielőtt még a'jótékony adakozók a' 
gyámintézetre szánt adományukat letették volna, 
szót emelt Teichengraber tanár és Luther vég-
rendeletét kezében tartva, épen a' véletlenül va-
lakinek termelésére megkondult szomszéd torony 
harangjainak hangkisérete közben körülbelül igy 
szólt: Tisztelt testvérek! Épen kondulnak a' ha-
rangok, mintha temetésre szólítanának, háromszá-
zados temetésére annak, kinek emlékezetére j e -
lenleg egybegyülénk. Emlékezetünk sírba szál-
lítja Luther porait, Luther hamvadó földi részét; 
de a' mi nékünk a' sír mellett osztályrészül j u -
tott, az élő emlék 's azt nem temetendi el a' sír. 
Im Luther végrendelete kezünk közt van, a' so-
kak közül mi vagyunk azon szerencsések, kik 
birtokával dicsekhetünk. A' kié a' végrendelet, 
azé az örökség, azt vallják még a jogtudósok is; 
Luther végrendelete mienk, mienk tehát öröksége 
is. De kérdezzük elsőbben magunkat, vájjon mi 
jelentősége van annak, hogy mi L. eredeti vég-
redeletét bírjuk? Egyszerűen csak annyi, hogy 
mi L. örökösi vagyunk. De kérdeni fogjátok: 
vájjon mit öröklénk mi ezzel olly nagyot ? egy 
pár darab papírrongyot, mellyet földi kéz befir-
kált, csak annyit-e? vagy azon jószágocskát-e, 
mellyet L. nejének és gyermekeinek testált? Fe-
leim ! Lutheri örökségnek ez mind kevés, L. 
testamentoma örökösire többet ruház. Ruházza 

közvetlenül Luther szellemét és azon birtokot, 
mellyet hatalmas szelleme által kivívott, a1 szabad 
hitet, a' szeretetet, jogot,világosságot és igazságot, 
a' hűséges és erényes ker.ev. életet. Luther testa-
mentoma amott fekszik arczképe alatt (a ' nagy 
bibliára mutatván), a' kinyílt és számunkra is ki-
nyilatkoztatott irás az tesz minket örököseiként 
gazdagokká és erősekké,—Luther ezen kincscsel 
kezében szembe szállott a' világ minden hatal-
maival és porba hullott, a' mi porból vétetett, 
és győzött , a1 mi a' mennyből szállolt alá. 
Luther képe felett lebegni látjátok olt a' falon 
Gusztáv Ad. a' hő prot védőnek képét, azí, kinek 
lelke és karja hasonlóképen Luther örökségéből 
nyert erőt és dicsőséget. És im mi is Luther örö-
kösei vagyunk, reánk is szállott az, a'mit ö szer-
zett. Szeretet az ö végrendeletének fekvő jószága 
(das GütleinJ, hit és oltalom, igazság és hűség, 
világosság a' setétségben, jog a' jogtalanság irá-
nyában, szabadság az evangyeliomban, szóval, a' 
megtisztult keresztyén vallás birtoka és annak 
szabad gyakorlata, a' Luther által reánk hagyott 
bibliai örökségnek értelme szerint. Ez teszi, 
Luther végrendeletét bírni, ez Luther örököseinek 
lenni. 

Az mondatott továbbá a' végrendeletről, mi-
ként mi azt a muzeumba teendjük le őrizetül. 
Lehet, hogy a' nemzeti muzeum erős falaival jól 
megőrzendi e' papírdarabot. De én részemről 
annak megőrzésére ismerek egy még biztosa lm 
helyet: a' prot. ember kebelét; sziveink legye-
nek azon tokok, mikbe e' kincset zárjuk. 

Egyébként a' midőn ezen iratot tekintem, 
eszembe jut még az is, miként azokra, a ' kikre 
végrendelet utján valami örökség száll, a' mint 
egyfelől jogok, ugy másfelől kötelességek is szál-
lanak. 'S kötelességeink, mint Luther örökösinek 
elseje az , hogy a' mit ö reánk hagyott, ne csak 
üdvünkre fordítsuk, de egyszersmind ép állapot-
ban meg is tartsuk. Hahogy ezt tenni elmulasz-
tanék vagy nem akarnók, nem volnánk méltók arra, 
hogy Luther végrendelete reánk szállott légyen. 
Jövendők lesznek utánunk, prot. gyermekek és 
ollyanok körülöttünk is léteznek már, kik iskolá-
ba kivánkozandnak, de nem lesz, hová és kihez 
imádkozni és Isten megoldott igéjét magyaráztat-
ni, de nem lesz kitől és nem lesz hol. Hát azok 
nem volnának-e L. örökösi ? Én hiszem, miként 
e' végrendelet áldása rájok is kiterjed, nekiek 
kell részeltetniök a' keresztyén és evangyélmi 
szeretetben és pedig — a' mennyiben lehet — ál -
talunk is; nekünk, kiknek egyházunk és iskolánk 
már van , sietnünk kell segíteni másokat, hogy 
nekik is legyen, hogy filléreink által kő köre 
szálljon és egyház emelkedjék és gyermek gye r -
meket felváltva czélszerüen ós keresztyénileg 
neveltessék és taníttassék. Ha ezt nem tennők, 
vagy tenni bármi tekintetből vonakodnánk, ké t -
lem, hogy protestánsok, hogy evangyéliomi k e -



resztyének, hogy Luther igaz örökösi volnánk, j 
Azt kérdem immár, nem kell-e sietnünk azoknak, 
kik velünk együtt egyiránt L. örökösi, de sze-
génységük miatt egyházat építeni nem képesek 
— egyházat emelni; és a'kiknek gyermeki van-
nak, de iskolájuk nincs, sem tanító, ki őket egybe-
gyüjtené, hogy azok számára iskola építtessék és 
tanító hivassék. A' szeretet és a' hűséges meg-
takarításnak jószágát engedjétek, hogy velek 
megosszuk, hogy jótékony adakozás által egy kis 
tökét gyűjtsünk, a* mellyböl szegény prot. gyüle-
kezeteket és iskolákat gyámolíthassunk. Igy cse-
lekedve, teljesítendjük azt, mit L. végrendelete az 
evangyéliom értelmében tőlünk kiván, igy ha-
gyandunk mi is végrendeletet gyermekeinknek és 
özvegységben bánkódó egyházainknak és testvér-
hiveinknek, ez lesz a' szeretet testamentoma, a ' jó -
ság és igazság, a' hit és a'világosság, azevangyé-
liomi hűség, szabadság és áldás hagyománya." 

E' lelkes szavak lelkesítőleg hatottak a' je -
lenlevőkre 's ezek tódulva sereglettek a' gyűjtő 
ládához 's az üres fiók csakhamar megtelt ado-
mányaik által. Az ünnepély után — a' gyáminté-
zet középponti alaptőkéjének gyarapításához ím 
77 pft. találtatott a' fiókban. — Bevégeztetvén a* 
jótékony adakozás, előadá még Teichengráber 
tanár, L. érdemeit az iskolákra nézve, több he -
lyeket idézvén és felolvasván Luthernek a' n é -
met községi és városi elöljárókhoz iskolák állítása 
ügyében irt leveléből — a' mellynek egy része 
már e' Lapokban is közölteték a' m. évben — ; 
felemlítven azonkívül azon első magyarok neveit 
is, a1 kik 1522-töl óta hosszú sorban különösen 
a' wittenbergi egyetemen tanultak és Luther ta-
nítványai voltak. #) Végül felolvastaték még egy 
költemény, melly V-dik Károly császárt Luther-
nek wittenbergi sirján ábrázolja, ellensége po-
rait ezen szavakkal kímélvén meg: „én igenis 
kadat viselek az élőkkel, de nem a' holtakkal!" 

r. 

G y ű l é s e k . 
Bereg i egyházmegye. Helyosztó 

gyűlés febr. 10-kén 's egyéb napjain. V. -Ná-
ményba pap vala beteendö. Beregben ezt nem a' 
szabad-választás, hanem „az érdemben 's szol-
gálatbani idösbség teszi amazzal párosulva." L. 
Gy. gondnok úr nevelőjét szerette volna bejut-
tatni V.-Náményba, a' szabad hívás utján. De az 
egyh.megye ezt meg nem engedé, hanem követ-
kezetességgel fentartá az idösbség elvét. De hogy 
a' capra is megmaradjon és a' caulis is, abban 

*) Előadó a' neveket idézé, Bartholomáides következő 
czímü munkájából: „Memória ungarorum qui in alma 
condam universitate Vitebergensi a'tribus proxime con-
cludendis seculis, studia in ludis patriis coepta confirma-
runt. Pestini, 1 8 1 7 . " r . 

állapodott meg a' gyűlés, hogy nevelő úr egy 
évig máshol káplánkodjék 's aztán egy év múlva 
mint rendes pap költözzék V.-Náményba. Ezen 
határozatot fényes győzedelemnek nevezi egyik 
igen tisztelt levelezőnk. 'S épen itt a' bökkenő. 
Mi azt nem tartjuk győzelemnek, mert mi a' sza-
bad-választást pártoljuk for ever! De ha az idősb— 
séget pártolnók is , a' győzedelem fényességét 
még is kétségbe vonnók. Mert a' mellett, hogy 
kérdés: vájjon a' nevelő úr-e csakugyan Beregben 
az, ki érdemben és szolgálatban legidősb? £hony 
sóit qui mal-y pense} bizony csak gondnok úr 
győzött ott, mert a' czélt ö éri el 's ügyesen ki-
játsza a' statutumot. Ha pedig a' győzelem fé-
nyessége abban állana, hogy egy ember irányá-
ban egy egész gyűlés győzött, ha csakugyan győ-
zött: ez ismét nem olly nagyon fényes valami. 

Veszprémi egyh.megye. Febr. l i -
kén rendes elnökök elnöklete alatt. Kerületi gyű-
lésre követek választattak. De ezek visszajöve-
telkor eddig tudósítást nem szoktak adni, sem el-
mentükkor utasítást kapni, l l - é n helyosztó gyű-
lés és töméntelen zavar. Szabad-választás for 
ever! a' canonicus hibákat kivéve. Barnay úr 
veszprémi pappá lett. Tanítók is helyeztettek el. 
Autonomiája a' gyülekezeteknek semmiben sehol. 
Olvastatott a' mezőföldi egyh.megye levele. Tar-
talma, ha jól felfogám, ez: 

Miután főiskolánk R.-Komáromba menend, 
ugy de Pápa követe erőteljesen nyilvánítá, hogy 
ott is leend iskola, legyen hát mindkét helyen 
iskola az egyh.kerület gyámsága alatt, ugy hogy 
határoztassék meg, mit tanítson Pápa, mit Komá-
rom, 's ugy osztassanak a' tanítási szakok, hogy 
a' két iskola tegyen egy egészet. — Megyénk 
hozzá járula. Kétlem azonban, hogy Komárom 
elégülend-e fél iskolával — de igy, atyafiak! osz-
lassuk erőnket, gyengüljünk — *s utóbb !!! 
—. Könyvtárunk csakugyan megalakult, legalább 
könyvek meghozatandók valának rendelve — *s 
olvashatunk, ha ugy tetszik. — Özvegyi 's árvái 
pénztárunk szép gyarapodást nyert, 's midőn ed-
dig egyházaink osztályzata szerint járulánk hozzá, 
ezután fizetendünk egyformán, leteendünk egy-
szerre mindenkorra 50 ft., ki pedig le nem teszi, 
kamatját fizeti, 's e' feltét teljesítése alatt kebe-
lezzük be ifjú lelkészeinket megyénkbe. — Nem 
mellőzhetem el, hogy találkozott közölünk, ki a' 
régi kerékvágásba visszakívánkozva, zárt gyűlést 
indítványozott, de, hála! — szavai elhangoztak, 
de bár ne hangzanék el a' másik, hogy jegyző— 
könyveink gyűlés alatt hitelesíttessenek. 

_ y - . 

Anrvai egyházmegye. Febr. 7. Nép-
nevelői egyesület gyűlése A.-Kubinban. Elnök: 
Zmeskál Elek. M. L. lestinei tanító Pestalozzi 
százados születési napjára vonatkozólag szólott a' 
jó tanítónak tulajdonairól. Jegyzőkönyv olvasta-
tott. A' tanítók árvái és özvegyei gyámintézeti 



pénztárában 430 ft. pengő. Az illetőségeknek a' 
gyülekezetek általi beszolgáltatása ellen nagy pa-
nasz 's gyanúba vétetnek a' lelkész urak, mintha 
ezen hanyagságnak okai ők is volnának, hihető-
leg, minthogy az 1843-ki végzés által velők a* 
tanítók is egyenlő osztályba soroztattak. És igaz 
volna ez? Nem hisszük, szeretjük nem hinni. 
Minthogy a' megye épen coordináltatik, gondos-
kodott a' gyűlés, hogy a1 tanítók jogai se marad-
janak el. Mihezképest elfogadtattak a' következők: 

a) A' tanítók az egyh.megyei gyűléseken az 
egyházak képviselői lehetnek akkor, hogyha az 
egyházak természetes képviselőihez az egyház 
bizalma társítandja őket; ellenkező esetben a' 
szőnyegen levő tárgyak felől véleményöket sza-
badon kimondhatják, söt voksaik is számba vétet-
nek, azon tárgyakat kivéve, mellyek az egyhá-
zakra rovandó némi teherről szólanak; ugy szinte 

b) Az egyh.gyűléseken a1 tanácskozás alatti 
tárgyakról szabadon értekezhetnek. 

c) Az iskolák feletti közfelügyelöségre nézve 
ezentúl egyedül a' papi dekántói, mint eddig, függni 
nem fognak, kinek eddigi hivatása csupán a* dé-
káni név viselésében, és a' nem látta iskolák fe-
lőli jelentésadásban állott, hanem a'dekán elnök-
lete alatti vegyes választmánytól, hová a' tanítók 
is tartoznak, mellynek az iskolák gyakori látoga-
tása, és a' közvizsgálatokoni megjelenése szoros 
kötelességéül tétetett. 

d) Az iskolák feletti magány felügyelés most 
is a' helybeli lelkipásztor úrra bízaték, azon hozzá 
adással, hogy e* tekintetben semmi parancsoló 
hatalommal ne bírjon, hanem inkább vele, mint 
az Úr szőlőjében egyformán működővel, a 'barát-
ság legszebb viszonyában élvén, öt tanácsával, hol 
szükségét látandja, gyámolítsa, hibáira szelíden 
emlékeztesse, makatsága esetében pedig az isko-
lai választmánynak bejelentse. 

e) A* tervező javaslat által létre hozott, ve-
gyes tagokból álló törvényszékben, a* melly az 
egyházi tanítók feladott hibás tényeik felett birás-
kodandik, a' viszonyosság elvénél fogva, a' taní-
tók is részt veendnek, valamint azon vegyes vá-
lasztmányban i s , a' melly az esperes elnöklete 
alatt az egyházi tanítók feladása eseteiben a' do-
log mibenlétét a' helyszínén vizsgálandja. 

f ) Az ujdon választott tanítók ezentúl az es-
peres, egyházi felügyelő és lelkész 's két tanító 
jelenlétében, szigorúan meg fognak vizsgáltatni 
azon okból, hogy a' tanítói hivatalt illykép ügyes 
egyénekkel ellátandván, csökkent tiszteletét ez ál-
tal vívhassa ki. S á n d o r K á r o l y , jegyző. 

Kishont! e g y h á z m e g y e . Február 3. 
gyűlés Rima-Brezón. Tárgya: A' coordinatio 
ügyében véleményadás. Adni fogunk. Szelleme: 
A' régi, koczódó. Mi felett koczódunk? jogok fe-
lett. Mit feledünk el? Máté 23, 23. a' czim elha-
gyásával. A' dézmás gyülekezetek épen Kishont-
ban vannak. Bocsánat! 

K ü l - é s b e l f ö l d i t u d ó s í t á s o k . 
Röhr-alapítvány. Röhr oct. l - j én ün -

nepié hivataloskodása 25-dik évnapját; a' rne-
gyéjebeli papság tisztelete jeléül ekkor alapít-
ványt tön következő pontok alatt: 1 ) a' papok 
Önkéntes ajánlataiból 400 tall. tőke „Röhr-ala-
pítvány" név alatt örök időre kamatozólag ala-
píttatik 's az ország legfőbb egyházi hatóságának 
ügyelete 's igazgatása alá adatik; 2 ) a* kamat 
felváltva egy évben a' jutalomra legméltóbb r e -
formatio-évünnepipredikátzio, más évben a' prot. 
istenészet mezejéről vett tárgy feletti legjobb tudo-
mányos értekezés írójának jutalmul adatik. Ha vala-
melly évben illyen pályamunka nem küldetnék be, 
a* pályadíj a' tökéhez csatoltassék 's a* jutalom e* 
csatolvány kamatával jövendőre megnagyobbt-
tassék. 3) Rőhrnek joga lesz a' jutalomkiosztás-
ról magának Ítélni vagy általa választott megbí-
zottak által Ítéltetni. A' predikátziót illetőleg a* 
pályázóknak szabadságukban álland leczkét vá -
lasztani — csak hogy az bibliai legyen —; a ' tu-
dományos munka tárgyát R. fogja meghatároz-
ni, valamiut e' tárgy közzétételének utja és az 
idő , midőn az történjék, szinte csak rá bizatik; 
4) holta után e' jogokba az ország egyházi főha-
tósága lép, de az alapítvány neve és czélja vál-
tozatlan marad; 5) a' pályázás nemcsak az ezen 
alapítványt eszközlő egyházmegyékben tettleg-
szolgáló ev. papoknak, hanem a' belföldi, azok-
ban élő vagy azokból származott ev. papjelöltek-
nek is nyitva áll; 6) e' határzatok végrehajtása-
kor keletkezhető minden kétség 's baj fölött R. 
's halála után az egyházi főhatóság határozand 
(A. K. Z.). 

A ' j e n i s B s á l e u i i prot. e g y h á z ügye, 
a' ferman kiadatását illetőleg, eldöntetéséhez köze-
lít. Sir Stratford Canning utolsó audíentiájakor a* 
szultánnál, a' midőn ennek a' királynő levelét 
mint választ Ali-Effendinek Londonból visszahí-
vatása bejelentésére adta á t , ez ügyet is meg-
említé, az algol és porosz udvarok forró kivánatát 
fejezvén ki a' nagy úr előtt, miszerint e' méltá-
nyos követelésnek tegyen a' magas porta eleget. 
A' sultán megigéré, hogy ezen, több évig halaszt-
gatott ügy be fog végeztetni 's a1 portának meg-
parancsolá a' ferman kiadatását. De ennek szer-
kesztésénél a' külügyi minist, és Stratford Canning 
közt egy kis viszonygás keletkezett. A' porta 
t. i. azon záradékot csatolá a' fermanhoz, hogy 
minden proselytáskodás tilalmaztatik, Mahmud 
sultan 1834-ki fermanjára támaszkodva, melly 
az országbeli rajáknak egyik hitvallásról a1 má-
sikra átmenetét szigorúan tiltja. Erre Stratford 
Canning azt veté ellen, hogy minden törvénytelen 
proselytáskodás megvetendő ugyan, de más hitv. 
keresztyénektől nem lehet prot. templomba járást 
megtagadni, 's ki valódi meggyőződésből prote-
stánssá akar lenni, abban tilalommal nem gátol-
tathatik. Eddig azonban a'porta még nem határo-



aott, de várhatni, hogy ezen akádály is elháríttat-
ván, a' ferman nem sokára kiadatik. (A. K. Z.). 

Átmenetek. Angliában az átmenetek a' 
. kaht. egyházba, kivált a' papok közt, folyvást 
artanak. Bridgewaterben (Somerset) Capes pap 

egyháza több tisztes tagjával, nem rég ment át, 
's nem sokára r. kath. kápolnát fog építtetni. 
Ward Oxfordban átmenete indokait hosszú nyilt-
levélben, mellyet sokfélekép magyaráz a'sajtó, 
terjeszté elő. Azon kérdésre: miért nem ment 
előbb á t? azt feleli, hogy azt nem tartá szüksé-
gesnek, mig azon véleményben volt, hogy az an-
gol egyház hívének szabad a' r. kath. egyház 
minden hittételét hinni (!), de a' püspökség és 
egyetem föllépése ellene, e' véleménytől meg-
fosztván öt. legott ama lépést kelle tennie (A. 
K. Z.). — A' „Post" ellenben állítja, hogy né-
hányan az illyen papok közöl ismét az angol 
egyházba akarnak visszatérni. Igy péld. Sitt-
bork újra mint angol pap akar működni, Sca-
ger szinte, mert azt házas létére a' r. hath. egy-
házban nem teheti. A' föntebb említett Capes is 
megbánta elhamarkodott lépését 's előbbi hitére 
fogna térni (A. K. Z.). 

A' bibliát terjesztő pfalzi 
egyletek 1843-ban 4207 f. vettek be 's 3416 f. 
49 kr. adtak ki, a 'sz. Írásból majd 2700 példányt 
terjesztvén el; 1844-ben pedig a'bevétel 5875 f. 
25 kr.,kiad. 4666f . , ' s a'sz. irás, többnyire egész 
biblia elterjesztett példányai 3178-ra szaporodtak 
(A. K. Z.). — A' mosbachi káptalan papjai nem 
rég a' mostani egyházi eseményekről is tanács-
koztak s korszerű elöhaladásra nézve a' r. kath. 
egyházban mindenfelé nyilatkozó mozgalmakat 
illetőleg egyhangú határozattal szükségesnek lát-
ták az érseket megkérni a' végett, „hogy e' cri-
ticus időben ö exc. a' hivek megnyugtatásául 
zsinatot tartani méltóztassék." (A. K. ZJ. — A' 
jezuiták freiburgi (Schweizban) collegiuma- 's 
neveidéjébe 1845-ben 539, a' stafisibe pedig 72 
növendék járt (A.K.Z.). 

f»yá*zliírefc. Főtiszt, és nagys. Kis Já-
nos dunántúli püspök úr f. h. 19-én tehát Luther 
három százados halála napja utáni hajnalban, jobb 
életre szenderült 's f. h. 22-kén, tehát Luther há-
rom százados temetkezési napján temettetett el. 
Nem sokára többet. Áldás az egyház és irodalom 
félszázados bajnokának hamvaira! 

— Bizáki Puky Márton tb. úr a' kávai fiók-
egyház érdemteljes felügyelője jan. 30-án meg-
halt. Benedek L. Márton J. és Hereczky S. urak 
szónokoltak felette, kitüntetvén a' boldogultnak 
bokros, kivált az egyház körüli érdemeit. 

• F a i í t r t s . Lapunk 6 sz. 144 lap. Király J. 
soproni oktató ur lemondását illetőleg megfordítva 
áll a1 dolog ,,nem : lemondván tanítói hivataláról 

választatott lelkésznek; hanem kövágiörsi lelkész-
nek választatván, mondott le tanítói hivataláról. 
Egyébiránt hogy olly férfi, ki, mint bizonyosan 
tudom, testestül-lelkestül oktató, kész lemondani 
hivataláról 's nem épen első rendű gyülekezet 
lelkészségét felvállalni, bizonysága annak, hogy 
Sopronban még a' felsőbb iskolák oktatói sorsa 
nem épen irigylendő lehet. Hire van, miszerint 
a' soproniak a' természettudományokra szándé-
koznak oktatót híní, a' hittudományokat majd a' 
többiek közt elosztandók. Eddig levelezőnk. Mi 
ezen utolsó pontra nézve Tamás vagyunk. Mert 
bár mennyire óhajtjuk is hogy a' természettudo-
mányok minél jobb kezekbe kerüljenek, nem ke-
kevesebbé tartjuk fontosnak, hogy a' theologiai 
elágozások ezen korában a' vallástudományok 
oktatósága olly férfira ruháztassék, ki, mint ma-
gyarosan mondhatnók, körmön font ember legyen. 
Illy férfi kezébe kicsinben az egyház jövendője 
tétetik le, 's igy én amúgy Isten igazában meg-
válogatnám azon atyafit, kire ezen épen olly dicső, 
mint nehéz hivatalt bizandanám. 

JUlafcozás. A1 tállyai ev. egyház adós-
ságainak törlesztéséhez a' zürichi egyház 100, a* 
n.-kikindaiéhoz 200 pengő forinttal járult. 

l e v e l e z é s . A1 7. sz. mottójában a' szedő b o t -
rányos hibákat hagyott ben, v i n c a t helyett mindenütt v i -
tt e a t-ot szedvén 's azonkivül n e g a u t e m - e t n e g a n t e m 
helyett, mit e'szerint kérünk kijavítni. — A' t. cz.deák u ra -
kat teljes alázattal kérem uéltóztassanak a' mindenféle denun-
tiatiókbal elmaradni nyakamról. Én tudok valamit, mi hoz-
zájok sokkal jobban il l ik, exempli grat ia: a ' t a n u l á s , 
hogy többet ne említsek. — Valentinyi D . ú r K i s a d a l é k á t 
vagy adni, vagy az illető helyeu benyújtani fogjuk. Minden 
esetre köszönet érette. — A' V. urnák kérdésére azzal vá-
laszolunk , hogy az általunk és Fáy A. úr által kitűzött, az 
egyházi igazgatást tárgyazó pályakérdésre igen is két felelet 
érkezett "s ezf k most az általunk megkért biráló urak kezein 
forognak, de kiknek egyikénél azok több ideig késtek. Mihelyt 
a' többi biráló urak is készen lesznek véleményeikkel, azonnal 
hivatalosan tudósítandjuk a'közönséget mindenekről, mik ezen 
tárgyat illetik. Lengen J. urat kér jük, legyen szíves a1 F. 
K—czei lelkész P. A. úr ellen velünk közlött súlyos és min-
den protestáns elvekkel merőben ellenkező vádat az espe-
rességre adni fel, 's ennek határozatát annak idejében közleni 
velünk. Azt tapasztalok, hogy még a" legigazságosabb vád 
is elleunyilatkozatokra ad okot 's a1 Lap illy feleselések által 
czéljától elüttetik. Ha igaz az, mit velünk közlött, 's mit ké t -
ségbe vonnunk nem szabad: ugy P. A. nagyobb büntetést é r -
demel, mint tettének csak nyilvános lapbani megrovását. Én 
azt szeretném látni, hogyan járand el illy ügyben az esperes-
ség, 's ezt óhajtanám felmutatni, — ha már csakugyan kíván-
tatik — a1 közönségnek. — Főt. Sz. P. J . urnák, a' 6-dik sz.. 
levelezés következtében irott nyájas levele- 's a* bemie tett 
igéretért hálás köszönet! — Szlob. P. úr baján segítettünk, a ' 
mennyiben tőlünk telhetett. Itt a1 postát kell inkább sürgetni, 
's illy bajokban nem nekünk, hanem illyen czím alatt: a ' P r o -
testáns E. I. Lap kiadóhivatalának Pesten hatvani-utcza Hor-
vát-ház" irni. — Csak olly verseket adhatunk, millyenekröl 
porgrammunk emlékezik , és igy V. J . úréit, bármi örömmel 
olvastuk is azokat, felvennünk lehetetlen. S z é k á c s . 



PROTESTÁNS 

EGYHÁZI fiS ISKOLAI LAP. 
10. szám. Ötödik évi folyamat. Mart. 8. 1846. 

Egregium quiddam est ac dignitatis plénum maiorum nostrorum memóriám revocare; relígionis initia, i n -
crementa, propagationem intueri; gentium ac populorum migrationes, bclla, foedera, regimina, fata ad 
prudentiae usum perlustrare. Horum notitiam, qui nullám habent, censentur inter pueros; qui ne habere 
quidem volunt ; inter amentes, J a c . F a c c i o l a t u s . 

Item: Denique Domine Spectabilis! Haec debent disci! 
J . S z e b e r i n y i . 

TARTALOM: A' zolnai zsaint. — A' protestáns lelkész h i -
vatala 's időtöltése. K i s s S á m u e l . — I r o -
d a l o m : — K ü l - é s b e l f ö l d i t u d ó -
s í t á s o k . — 

A' zolnai zsinat. 
Az egyházi kormánynak sikeresebb elren-

dezéséről van szó mindenütt. Az alapnak a' kép-
viseletinek, az egyedül evangyéliominak kell ma-
radnia. Nem új alap kerestetik, hanem az ó alapon 
rendesebb és életbevágóbb szerkezet felállítása 
terveztetik. Ez minden, és egy hajszállal sem 
több, a1 mit akarunk. Itt tessék felfogni a' dol-
got. De hogy itt a' teendők, a' múltnak világánál 
legyenek szernlélhetök, szükségesnek tartók, a' 
zolnai zsinat actáit, mellyek szerkezetünk egyik ős 
kútforrását képezik, közzé tenni 's igy egy-
szersmind ez idei programmunkban tett igéretünk 
beváltását megkezdeni. 

Az 1609-ben kimúlt Illésházy helyébe, az 
ország egybegyűlt rendei közmegegyezéssel 
Thurzo György árvái főispánt választák nádor-
nak. Ez a' reformált egyház és vallás elhatáro-
zott barátja , támaszkodván az 1608-ki ország-
gyűlés ama nevezetes, II. Mátyás király által, 
megkoronáztatása előtt, esküvel megerősített első 
törvény czikkére, mellyben e' szavak fordulnak 
elő: Quinimo ad praecavenda inter Status et 
Ordines aliqua odia et dissensiones, ut quaelibet 
religio suae professionis Superiores seu Superin-
tendentes habeat, statutum est: az 1610-ik é v -
nek Mártius 28-án és következő napjain Zolnán 
(Trencsin vgye) tartandó zsinatra hivá meg a' 
dunáninneni tíz vármegyében lakozó, az ágostai 
hitvallást követő evangyélmiakat. Mi czélból tette 
legyen ezt, világosan kimondja a' Pozsonyiakhoz 
intézett 1610-dik mart. 13-ról szóló meghivó 
levelében. Quem articulum (a' fentebb idézettet 
érti) u. m. tamquam summe neeessarium, cum ex 
officio et autoritate Palatinali, ad effectum dedu-
cere, et manudueere velimus, generalem synodum, 

in oppido Solna indieandam etpromulgandam esse 
duximus. Quocirca Gen. et Circ. Dom. Vestras 
amice rogamus et requirimus, velint ad eundem 
diem, unum ex D. Concionatoribus, et alterum 
ex concivibus suis, si eisdem placuerit, in praedi-
ctum oppidum Solna emittere, qui ibidem una no-
biscum de eligendis et creandis hujusmodi Super-
intendentibus, Deo auspice, tractare ac certi ali-
quid, quod pro firmo et rato haberetur, ab omni-
busque, eandem confessionem August. amplecten-
tibus, observetur, jinaliter concludere possint et 
sciant" 

A zsinat az 1610-dik évi mart. 28, 29 és 
30-dik napjaiban meg is tartatott 's határozatai 
az evangyélmiak egyházkormányzási életével 
azóta annyira összeforrtak, hogy azokra ebben 
minden nyomon ráismerünk. Nyomtatásban több 
ízben jelentek meg ezen zsinat czikkei. Névsze-
rint olvashatók a1: História diplomatica de statu 
religionis evangelicae in Hungaria czimü classicus 
munka 24—27 lapjain, mellyel még Rómában, a' 
vaticanumi könyvtárban is találkozám. Megjelentek 
azok Zolnán 1708-dik évben is illy czím alatt: 
Acta et conclusiones Conventus seu Synodi cer-
torum Inclyti Hungáriáé Regni Baronum, Magna-
tum et nobilium, nec non Legatorum et Ministro-
rum Augustanae Confessionis, ex decem Cis-
Danubianis Comitatibus, So Ina e congrega-
torum, Anno Domini MDCX diebus 28, 29 et 
30 Mártii. 

Közöljük azt egész terjedelmében : 
Nos Comes Georgius Thurzo de Bethlem-

falvva, Regni Hungáriáé Palatínus, Judex Cuma- ~ 
norum, nec non de Arvva, ejusdemque Comita-
tus Supremus et perpetuus Comes, Sacrae Regiae 
Majestatis Consiliarius, et per Hungáriám Locum-
tenens, etc. Petrus de Revva, Comes Coinitatus 
Thurocensis, Magister Curiae, et Consiliarius S a -
crae Regiae Mejestatis, ac Sacrae Regni Hungá-
riáé Coronae Conservator, Adreas Ostrosith d© 
Ghiletincz, et in Illavva, Moyses Szuniogh de 
Ieszenicze, et in Budethin, Andreas Jakusith de 
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Orbovva, et in Orozlánkö, Benedictus Pogranyi, 
Martinus Beniczki Vice-Palatinus Regni Hungá-
riáé, Theodosius Sirmiensis de Zulio, Tabulae Sa-
crae Regiae Majestatis Assessor, et Georgius 
Lehotskij Trinchiniensis, Hieroslaus Zmesskal de 
Domanovvec, et Caspar Ocskaij Nitriensis, Ioan-
nes Maythenyi, et Martinus Bossanyi Barsiensis, 
Ioannes Rutkaij et Nicolaus Tarnovvskij, Thuro-
censis, Benedictus Gyurki, et Nicolaus Benkovvith 
Zoliensis, Benedictus Pongracz, et Michael Oko-
licsányi Liptoviensis, acJoannes Dávid de Sz. Pé-
ter Arvvensis, Comitatuum 5 Itera Rudolphus Mau-
rach, et Martinus Keszlerus Posoniensis, acJoan-
nes Sturmius Modrensis,Liberarum Civitatum Re-
giarum Legati; Nec non M. Simon Heuchelin, 
Evangelicae Posoniensis Ecclesiae Pastor,Floria-
nus Duchon, Spect. ac Magnificae Dominae Ca-
tharinae Palffij, Relictae Illustrissimi olim Domini 
Stephani Illyéshazy, Regni Hungáriáé Palatini etc. 
Aulicus Concionator, ex Posoniensi Dominorum 
Ministrorum Submontanorum Joannes Fabricius 
Szent Mihályi, Galgocziensis, et Martinus Zka-
czanyi Pistiniensis, Balthasar Vetero-Zoliensis, 
Semptensis, Joannes Zubenitius Zelensis, Joannes 
Ponicenus Chaitensis, Berencsiensis quoque Con-
tubernij, et Praeprositi Uyhelyiensis, nominibus et 
in personis , et Zacharias Casparides Leszeten: 
similiter ex Nitriensi, Alexander Sozovvinus Pri-
vidiensis, et Michael Petri Chrenovviensis, itidem 
ex Nitriensi, Jonas Csernak Szolcsanensis, Caspar 
Fabricius Oszlanensis, ex Barsiensi, Elias Lanij 
Birschensis, ac Superioris Districtus Trinchinien-
sis, Sámuel Paulinus Beszterczensis, et Stephanus 
Kruspier Uyhelyiensis, Joannes Lazitius Inferio-
ris Districtus Trinchiniensis, Joannes Artopaeus 
Cassensis, Isaacus Hodickius Turnensis, Georgius 
Piscator Gradnensis, Paulus Szaladinus Banovvi-
ensis ex Trinchiniensi, Sámuel Melikius Breznen-
sis, et Elias Tornarius Lipschensis ex Zoliensi, 
Andreas Carbonarius S. Martini, et Georgius Smi-
delius S. Helenae ex Thurocensi, Christophorus 
Masurkius Tevto-Lipschensis, et Martinus Moko-
sinus Teplensis ex Liptoviensi, ac Nicolaus Bati-
czius Welczanensis ex Arvvensi, Comítatibus, 
Ecclesiarum Seniores, ac Ministri, plena cum in-
formatione, et tractandi ac concludendi authorita-
te, exmissi, etc. Damus pro memória, significantes 
tenore praesentium, quíbus expedit, Universis: 
Quód cúm Nos ad instantiam et Commissionem 
ejusdem Illustrissimi Domini Palatini, in negotiis 
subnotatis, ex parte videlicet Superiorum, seu Su-
perintendentium, Legibus et Constitutionibus Re-
gni id admittentibus, in Decem hisce Comita-
tibus Cis-Danubianis, in Ecclesiis, Augustanam 
Confessionem amplectentibus, constituendorum, 
die vigesima nona mensis Mártii, Anni praesentis 
Millesimi Sexcentesimi Decimi, híc in OppidoZol-
na congregati et constituti fuissemus: Eó túm, 
post multas propositiones et allegationes, pié, f r a -

térné, ultró citroque internos factas, consideran-
tes id, et altiús expendentes, ad praecavenda et 
evitanda publica dissidia, quantoperé opus sit, ut 
nostra quoque Religio suos Superiores, seu Su-
perintendentes, habeat, in hanc Concordiae et 
transactionis mutuae devenimus unionem: 

Ac primo quidem: Cum decem istorum Co-
mitatuum tanta sit Amplitúdó, ut unus Superinten-
dens commodé ipsis minimé possit praeesse; Sta-
tuimus ut iidem Decem Comitatus in tres dividan-
tur partes, ac totidem suos habeant Superinten-
dentes, hoc utfsequitur ordine: Liptoviensis, A r -
vensis et Trinfchiniensis Hever. Dn. Eliam Lanti, 
Thurocensis, Nogradensis, Zoliensis, et Hontensis, 
fimiliter Reverendum Dominum Samuelem Meli-
kium, Barsiensis, Nitriensis, et Posoniensis térti— 
um, Reverendum utpote Dn. Isaaeum Abrahami— 
dem Praepositum Baymociensem. 

Cumque inRegno hoc, non saltemHungaricae 
et Slavonicae, verúm et Germanicae nationis 
Ecclesiae habeantur; Statuimus, ut et Natio Ger-
manica, similiter et Hungarica, suos habeant In -
spectores, qui mutuam cum antelatis Dominis S u -
perintendentibus habebunt correspondentiam, et 
ab illis dependentiam : Et quidem pro tali Inspe-
ctore Ecclesiarum Germanicarum, in Comitatu Po-
soniensi, Nitriensi, Barsiensi, M. Simon Heuchelin 
Posoniensis: Pro Montanis Civitatibus Dn. M. 
Paulus Lentzius Schemnicensis: Pro Hungaris in 
Comítatibus Posoniensi, Nitriensi, Barsiensi, S te -
phanus Kürti Serediensis, Ecclesiarum Ministri, 
dicuntur, et eliguntur. 

Deinde, ut Seniores etiam et Decani, in sin-
gulis Districtibus, seu Dicecesibus, more antea so-
lito, qui nobiscum in Confessione consentiunt, 
maneant in suo officio: qui veró certis et ev i -
dentibus de causis officio tali valedixerint, loco 
eorum alíi eligantur: et quidem personae ad id 
aptae et idoneae, doctriná, pictate, authoritate, et 
vita irreprehensibili valentes. 

Quoad punctum illud: Si videlicet unus istorum 
Superintendentium (uti singuli mortales sumus) ex 
hac vita decederet, sive in alium Comitatum alte-
rius Superintendentis inspectioní subjectum, 
commigraret: Statuimus et conclusimus, ut reli-
qui duo Superintendentes, cum praescitu Comita-
tuum illorum, quibus talis Superintendens defun-
ctus, vei alió evocatus, praeerat, praefixoque et 
publícato invicem communi consensu, et suífragiis, 
certo termino alium idoneum ad tale officium eli-
gere et constituere possint Superintendentem. 

De stipendiis eorundem Superintendentium, 
praeter Censum Cathedraticum, et Aedituorum 
contributiones, Contubernia etiam et Comitatus 
praenotati requirentur, quatenus ipsi quoque ex 
pio zelo, et in Ecclesiam Domini ejusque Mini-
stros aífectu et liberalitate, aliquid certi determi-
nent, et concludant. 



Jam quoad Labores et Officia, aliasque Leges, 
tam ipsis Superintendentibus, Inspectoribus, et 
Dominis Ministris latas, eas sic Iimitavimus. 

I. Ipsimet Superintendentes, Inspectores et 
Seniores, ommimodó incumbant, quatenus pura et 
Orthodoxa Doctrina, vitaeque ac morum innocen-
tia, ad Regulám, per Divum Paulum Apostolum 
(l.Timoth.3.) Episcopis praescriptam,quam pro-
ximé accedere, sicque reliquis Ministris et gregi, 
lampadis instar, praelucere possint. Ne si se-
cus facerent, religio nostra maié audire co-
gatur , ansáque Adversariis calumniandi nos, 
praebeatur. 

II. Visitent Ecclesias quotannis, cúm per se, 
qvando facere poterunt, túm per suos Seniores, 
quando vei adversa valetudine, vei aliis inevita-
bilibus malis, prohibíti fuerint, quodsi, quando 
singulas Ecclesias adire et invisere non potuerint, 
operám tamen dabunt, ut vei Anniversarias Do-
minorum Ministrorum Congregationes, in Janua-
rio et Februario celebrari solitas, ita ordinent et 
disponant, quó singulis interesse queant: Ita enim 
fratrum negotia juvare, casus illis oblatos dijudi-
care, statum etiam Ecclesiarum cognoscere, 
disciplinam tueri, et censum suum levare po-
terunt. 

III. In Visitatione inquirent, quid, quomodo, 
vei quám fideliter doceant Ministri? Inculcantne 
Populo preces et catechesin? Satisne pié, sobrié, 
casté vivant? Viceversa, quám gratum ac mori-
gerum se erga Pastorem praebeat Populus ? Pen-
ditne ea quae Parochiis sunt deputata? Curatne 
Templorum, Parochiarum, et Scholarum aedificia? 
Item inquirent, Quales habeantur Rectores, quid 
et quomodo doceant, juventutem? Ministros no-
vilios ingenio tardiores , examinabunt, et urge-
bunt,ut in doctrina et moribus proficiant, et com-
mendabunt ipsos doctioribus. Quae pro sua autho-
ritate et prudenlia corrigere et ordinare anniten-
tur, auxiliante cujusque Comilatus et Fraternitatis 
Seniore. 

IV. Superintendentis erit, Omnes proventus 
Templorum, Parochiarum, Scholarum videlicet 
terras, prata, molendina, et similes, cum vestibus 
Ecclesiaslicis, et Clenodiis, fideliter consignatis, 
asservare, ae ne quid deperdatur, alienetur, aut 
imminuatur, operám dare: ac si quae tales terrae, 
prata, molendina, possessiones occupatae fuerint, 
de illis politicum Magistralum requirere. 

V. Ministros Ecclesiarum Scholarumque; Re-
ctores, ab omnibus injuriis, et contumeliis, secun-
dum leges, defendere: Ideo enim censum ab eis 
accipient, quam ad rem opus erit, judiciis, et legi-
tima cognitione. 

VI. Conformitatem rituum et ceremoniarum, 
Uná Albá exc'eptá,(ad cujus usum, tamquam Adi-
aphoron, Dominos Hungaricos Concionatores, cer-
tas et evidentes ob causas, compellere non vide-
retur consultum) in omnibus hisce conjunctis Eccle-

siis, instituant, et conservent, id quod non aliter 
consequentur, quam unius ejusdemqe Agendae 
publicatione. De dierum Festorum celebratione, 
quinam observari debeant, jam antea exlant con-
stítutiones Contuberniorum. 

VII. Superintendentis erit, Candidatos S. The-
ologiae, qui quidem ab aetate, et vitae integrita-
te, ad id idonei, et ex ejus Dioecesi fuerint, aut in 
eam vocabuntur, adhibitis cum proximo Inspectore 
et Seniore aliquot vicinis Ministris, examinare, 
et ubi idonei comperti fuerint, ad sacrumEcclesiae 
Ministerium secundúm ritum Ecclesiae Witeber-
gensis, ordinare, et tandem cum suo et Collega-
rum testimonio dimittere quodque est maximum, 
ad Doctrinae puritatem, et obedientiam legum, 
obligare. Quod si quispiam uberioris eruditionis 
assequendae, vei Regionum videndarum, seu li-
brorum comparandorum gratiá, Witebergam, vei 
ad aliam quampiam Academiam Augustanae Con-
fessionis, in Libro Concordiae declaratae, salutare 
et pro Sacris Ordinibus excurrere voluerit, id 
qvoque liceat ipsis facere, dummodo id sine prae-
judicio, aut contemptu, domesticorum Superinten-
dentium fiat: Quin ut legitimá vocatione, exami-
neque praehabito, commendatoriis eorundem Su-
perintendentium, aut Inspectorum fulti, et non sine 
illis, illuc abire possint: Singuli autem Superin-
tendentes, de Ordinandis suum habeant Protocol-
Ium. Ordinandi verő omninó Libro Concordiae 
subscribere teneantur,neque aliter ad sacros Or-
dines admittantur. 

VIII. In causis, et casibus,ad revisionem Su-
perintendentium legitimé spectantibus ita expo-
scente necessitate, adjungantur Politicae personae 
Jurisperitae, evocandae per Dominos Superinten-
dentes 5 non támen interessatae, vei affinitate, et 
consangvinitate junctae. 

IX. Ministcr ad aliquam Parochiam vocatus, 
sistat se priús SuperintendenJi, Inspectori, vei 
certe Seniori, ejusdem Comitatus, si longiús dis-
situs fuerit Superintendens: eam solum ob cau-
sam, ut ostendat suum consensum in vita, et do-
ctrina, et an legitimam habeat vocationem. 

X. Causae majoris momenti, utpote Haereseos, 
Aduiterii, et aliorum scelerum , contra aliquem 
Ministrorum, Diaconorum, et Rectorum, motae, 
ad Superintendentes deferantur: Qui convocatis ex 
qualibet Fraternitate, ad inspectionem suam per-
tinente, viris praecipuis, imó etiam jurisperitis 
politicis, causam diligenter cognoscent, et con-
victum sceleris, pro qualitate delicti, aut dignitate 
Pastorali cxuent, et exauctorabunt, beneficioque 
privabunt, et Magistratui politico puniendum com-
mittent. Reliquae causae minores Inspectoribus et 
Senioribus proponantur, in Fraternitatibusque d i -
judicentur, ne et Senioris dignitati quidquam dero-
getur, et Superintendens negotiorum multitudine 
obruatur. 

XI. Si quis tamen vei Actor, vei in causam 



attractus,judicio et deliberatione Senioris, ejusque 
Decanorum, in ea, ad quam pertinent Fraternitate, 
contentus esse noluerit, et ad Superintendentem 
appellaverit, tum Superintendentis érit, illius loei, 
paria Actorum et deliberationis. ab eodem Seniore 
poscere, et reetene an minus judicatum sit, co-
gnoscere. Si recté et juste deliberatum censuerit, 
confirmet; sin aliquid desiderari viderit, denuó 
rem revideri, in eadem Fraternitate, demandet, 
adhibitis etiam, si opus sit, ex alia Fraternitate 
viris judicio pollentibus, et minimé suspectis. Ul-
terius appellare non liceat, et expensas pars con-
victa refundat. 

XII. Ministros Ecclesiarum suae inspectioni 
eommissos, non ex privato aíFectu, vei arbitrio, 
sed secundum leges regat alque judicet Superin-
tendens: Contumaces , si post unam aut alteram 
admonitionem obedire pertinaciter noluerint, vei 
recusaverint, communicato priús cum Magistratu 
loci politico, Inspectoribusque et Senioribus con-
silio, excommunicet, et si in gradu aliquo honoris 
fuerint, deponat. 

XIII. Siquis Ministrorum citandus erit, ad in-
stantiam cujusquam Actoris; Is ipse Actor acce-
ptis á Superintendente Citatoriis, deferet eas ad 
suum Seniorem seu inspectorem, qvi medio unius 
vei alterius Ministri citationem exeqvetur. 

XIV. Qvia saepenuineró accidit, quod Supe-
rintendentes, inspectoresque, et ipsi Ministri ini-
qvé per nonnullos laesi, protectoribus indigeant: 
statuimus, ut Superintendens, vei Inspector, sive 
Ministri, per quemcunque tandem laesi, in Comi-
tatibus politieum Magistratum, primúm domesti-
cum, tandem etiam, si necesse fuerit, Superíores 
requirant, opemque ab ipsis ímplorent: qui alio-
quin protectionem suam illis denegare non debent. 

XV. Si qvae Contubernia habent privata sua 
privilegia, seu qvascunqve praerogatívas, et li-
bertates, Si eaenon pugnant cum vera Religione, 
et praesentibus hisce Constitutionibus, conservari 
in eodem usu per Superintendentes debeant. 

XVI. Haee omnia praemissa, quó firmiús 
observentur, et in suo permaneant vigore, iidem 
Domini Superintendentes, post solennem sui ad 
officium hoc inaugurationem, in Ecclesia hac Sol-
nensi publicé factam, Juramentum deposuerunt in 
hunc modum,futuris etiam temporibus, necessitate 
poscente, servandum. 

Juramentum. 
Ego N. Dominorum Ministrorum in Comitati-

bus T. et T. degentium Superintendens juro, coram 
Deo vivo, Patre, Filio, et Spiritu Sancto, et pro-
mitto, quód ego in vita mea nullám aliam Doctri-
nam docebo, et promovebo, publicé vei privátim, 
praeter eam, qvae Scriptis Propheticis et Aposto-
licis continetur: Qvaeve jn Confessione Augusta-
na Carolo V. Imperátori Augustae Vindelicorum, 
A. MCXXX. exhíbita, túm in Formula Concor-
diae comprehensa habetur. Qvam Confessionem 

ut et Domini Ministri, curae meae commissi, pro-
fiteantur, et doceant, diligenter ac serió invigila-
bo et curabo. Dominis Ministris Ecclesiarum, et 
toti gregi á me dependenti, a'djuvante me Spiritus 
Sancti gratiá, sic praeesse studebo uti bonum ac 
fidelem animarum Pastorem et Divini Verbi Prae-
conem decet. Leges tam Contuberniorum singulo-
rum Comitatuum, etDistrictuum, Dominisministris, 
qvám Mihi, in hoc officio Superintendentis, prae-
scriptas observare, et per cunctos et singulos, ad 
meam inspectionem pertinentes, observari facere, 
easqve manutenere annitar. Haec omnia, quód 
pro mea virili adimplere studebo, ita meDeus ad-
juvet, Páter, Filius, et Spiritus Sanctus, et mea 
Christiana fides, Amen. 

In qvorum omnium fidem et firmitalem per-
petuum, praesentes literas nostras, Sigillis usuali-
bus, et Chirographis nostris roboratas, erigendas, 
dandasqve esse duximus, et eoncedendas. Actum,. 
et Dátum in Oppido praenotato Solna, die trige-
sima Mártii, Anno Domini, Millesimo Sexcentesi-
mo Decimo, suprascripto. 

A' protestáns lelkész hivatala 
időtöltése. 

A' pap is, ugy mint más, ember, — mindennapi mondás. 
G y ö n g y ö s i J á n o s , 

Hogy a' lelkészi, kivált a' prot. lelkészi hi-
vatal a' legterhesb, és annak lelkesen megfelelni 
óriási feladat; következőleg azt még is nyugod-
tan és gyönyörrel viselni nagy lélek és kitünö 
jellem tulajdona: erről — ugy hiszem — kétkedni 
csak az tud, kinek azon hivatalról épen nincs he-
lyes fogalma. Nehéz és fontos vállalat, midőn va-
lakire igen nagy értékű ezüst, arany, drágakövek 
és gyöngyök bízatnak felelet és számadás terhe 
alatt, mellyeknek gondatlan őrzése miatt életével 
kellene adóznia a' vállalkozónak. De mennyivel na-
gyobb, mennyivel fontosabb a'lelkészek hivatala, 
kikre nem múlékony ezüst és arany, nem a'hiúság 
drága kövei és gyöngyei, hanem emberek lelkei 
bízattak, mellyek amazokat értékökkel annyira fe -
lülmúlják, mint az ég a' földet. Lelkek, mellyekért 
az Isten fia vérét ontva életét adá és sajátivá tett, 
miután azokat Isten a'maga jóságának gazdagsá-
gából alkotá; lelkek, mellyeket a' sz. lélek az is-
tenige és a' szentségek által megszentelt, és 
templomivá, lakhelyeivé választott: — ezek bí-
zattak a' lelkészekre, ezeket kell azoknak híven 
örízniök, róluk számot adniok, arra fordítván leg-
szorgosabb ügyekezetöket, hogy azok közöl egy 
se vesszen e l , mert Isten az ö gondatlanságuk 
miatt elveszettet az Ö kezeikből kéri vissza. 
Őrizd meg e' fér fiat; ha elszaladand, meg kell 
halnod érette 5 így szólt Ácháb királynak a' pró-
féta. Midőn pedig a' fogoly még is elszabadult 

*) Ezékiel3 , 18. — Zsidókh, 43, 17. K. 



volna, ugyanazon próféta viszont ezt mondá a' 
királynak: Ezt mondja az Úr: mivelhogy elbo-
csátdd kezedből a' fér fiat, — azért a1 te életed 
leszen az ő élete helyett. Ugyanezt mondja az 
Úr mindegyik lelkésznek, kire az ö sz. fia állal 
megváltolt drága nyáját bízta. Nem nagy gond-e 
tehát a' lelkészé? Minden embernek elég gondot 
ad saját lelkének megőrzése is, hát még százaké, 
ezreké ! Halljuk, mit mond Chrysostomus: „ Unius 
animae perditio tantam habét jaeturam, ut nulla 
ratio possit aestimare. Etenim si unius animae 
salus tanti est, ut ob hanc filius Dei fieret homo, 
tantaque paterehír perditio, cogita, quantam con-
ciliabit poenam ? Quodsi quis ob hominem in hae 
vita perdilum morte dignus est, quanto magis ille, 
qui animam per didit ?" — Oh, valóban nem ok 
nélkül vonakodék 's mentegetözék Móses is aka-
dozó beszédével, midőn arra hivattaték, hogy a' 
népnek szónoka lenne. Nem ok nélkül mentegeié 
magát Jeremiás is azzal, hogy ö a' predikálásra 
még fiatal kora miatt nem ügyes. Bizony nem ok 
nélkül szállá Jónás is a' tengerre olly czélból, 
hogy elkerülné a' niniveieknek megtérést prédi-
kálni. Origines és Didymus tanítványa, Ammonius, 
lemetszé saját fülét, az által a'prédikátori hivatalra 
alkalmaztatást elkerülni akarván. És midőn öt arra 
még azután is unszolák, — szükségesebb levén 
az egyház javára nézve az erkölcsök tisztasága, 
mint a' test épsége, — esküvel fogadá, hogy ha 
öt azon hivatalra kényszerítik, kivágandja nyel-
vét is, a' hivatal-elvállalást illy uton legbiztosab-
ban elkerülendvén. Ambrus elillant, midőn mila-
nói püspökké akarák tenni. Egy várba rejtezék 
ö ; de utána mentenek tisztelő párthívei, kiknek 
bizalmát bírta, 's öt a' templomba vezetvén, aka-
rata ellen is püspökké avaták. — Hát ha még a' 
lelkészi hivatal terheihez hozzáértjük azon hálát-
lanságot is, mellyel öt sokszor jutalmazni szok-
ták !? Ollyan ö, mint a' szobrász, kinek vésüje alól 
a' tüzszikrák és márványmorzsák önszemébe pat-
tannak vissza; ollyan, mint a'tengerben álló kő-
szikla, mellyet a' kegyetlen hullámok minden ol-
dalról verdesnek; ugy , hogy tán a' lelkészekre 
is ki van terjesztve e' mondás: ,,/me, ürömmel 
táplálom és epével itatom őket."**) Mit mondjunk 
arra, hogy a' prot. lelkésznek — kivált a' ma-
gyarnak — némelly helyen nincs annyi fizetése, 
mint egy béresnek ? Mit mondjunk ahoz, hogy 
illy csekély fizetés mellett még azt is mondják — 
kivált pór hallgatóság közt — a' hivek (!): a ' pa-
pom nekem szolgám, mert fizetek neki? Nem mél-
tán fájhat-e a' lelkésznek, midőn fáradalmas és 
annyi kellemetlenséggel együtt járó hivatalát még 
könnyű életnek is szokták nevezni, 's ha egyik 
vagy másik megdorgáltatik a' gondnoktól, azért, 
hogy miért ad olly szemetes gabnát: igy felel ka-
ján érzettel: ,Jól van ez ingyen; — illyet hallván, 

*) 1. Kir. 2 0 , 39 . K. 
**) Jerem. 2 3 , 15. K. 

nem méltán vérzik-e a* prot. lelkész szive ? Azt 
mondom itt is, a' mit nem rég egy korán elhunyt 
lelkésztársunk búcsúztatójában mondék: 

S o k a d k ö n n y ű nevet szent hivatalunknak, 
Pedig terhes munka a' lelki munkásé; 
Csak a' kora halál marad fen magunknak, 
Fejgyötrö életünk egészen a1 másé. 

Ugy, de tán a' tekintély és tisztelet, mellyet a' 
lelkész maga iránt, hivatalának szentsége, erköl-
csének tisztasága, mindenütt és mindenben példás 
magaviselete miatt — nyilváníttatni tapasztal: ez 
tán még is bizonyos és megnyugtató jutalma 
ö neki? Oh, vajha ezt mondhatná tehát bizonyos 
jutalmának e' földön! De gyakorta e' részben is 
olly rosz pénzzel fizetnek erényeiért, hogy 
ínséges állapotával igen jól egyez köntösének 
színe; ?s tán földi jutalmául csak ez az átok 
mondatott ki r á : „fekete gyász legyen a' ruhája, 
— Duna, Tisza zúduljon fel rája." — Azt sem 
mondhatni, hogy buzgó működésinek az ö hívei 
közt tapasztalható örvendetes foganatja lüzi hom-
lokára az örömélvezet dicső koszorúját; mert nem-
csak Jeremiás prédikált 23 évekig az ő engedet-
len hallgatóinak, *) hanem sok jeles és buzgó 
lelkésznek van illy szomorú sorsa még ma is. 'S 
ez viszont csupán annak nem fájhat, kinek hiva-
talos működése csak ollyan, mint a' mozgó — de 
egyébiránt érzéketlen gépé. 

Voltak ugyan már a' szent hajdankorban is 
olly nagy buzgalmu férfiak, kik a' nép lelki ügye 
körüli foglalkozásra örömmel ajánlkoztak. Ésaiás 
igy szólt: Itt vagyok én, Uram, küldj el engemet! 
— Amos, ki tehénpásztor vala, engedett az Úr 
parancsának, midőn neki jövendölni 's prédikálnia 
kelle Izráelben. Igy engedelmeskedtek a' 12 
apostolok és a' 70 tanítványok is, kik a' prediká-
lást elvállalni készek voltak. Igy szentelik arra 
még ma is sok jeles férfiak magokat, nem mint 
béresek, nem csupán a' — sokszor igen is keserű 
— kenyérfalatért, hanem olly ösztönből, olly hi-
vatásból, minő a' nagy lelkeké szokott lenni, kik 
a* melly anyagi jutalmat vesznek, azt szellemileg 
nem százszorosan, hanem felszámíthatlan mennyi-
ségben fizetik vissza ; mert a' nagy lelkek olly— 
nemű áldozatok, mellyek mindig a' közjóért hul-
lanak. Van is, — nem tagadom — van is a' j e -
les lelkésznek bizonyos jutalma, mellyért bármilly 
bajok- és viszályokkal nagylelküleg küzd kopor-
sójáig ; csakhogy e' jutalmát mások sem nem ad-
hatják, sem el nem vehetik, 's ez — az öntudat 
üdve, melly az ö keblében van, mint örök tulaj-
dona. Ha a' fejdelmi korona azért olly tiszteletre-
méltó, mert sokszor ugy szúrja az uralkodó fe -
jét, mintha — mint Jézusé — tövisből volna : bi-
zonyára tiszteletreméltó a' lelkészi hivatal is, 
tudván, hogy e' világ az ö számára is a' legkar-
czolóbb tövisből fon érdemkoszorúkat jutalomul. 

ü * ) Jerem. 25 , 3. ' K, 



És valóban jezusi jellem kell ahoz, hogy illy ter-
hes gondokkal halmozott és még is olly roszul 
méltánylott hivatal mellett igy szóljunk: az én 
igám gyönyörűséges és az én terhem könnyű. — 
Szigorú állása mellett még a1 legártatlanabb idő-
töltését is korlátozni akarják a' lelkésznek holmi 
pedant szenteskedök, kik azt kívánnák, hogy a' 
lelkész a' szó legdicsöbb értelmében se legyen 
már ember, hanem valamelly más lény, p. o. an-
gyal. Őneki is kellenek üres pillanatok, szün-
órák, mellyekben nem tanul, pem ír, nem olvas; 
mert ö az, kiről kizárólag mondják, hogy holtig 
kell tanulnia, mintha e' szabály senki másra nem 
illenék, holott: vita brevis, ars longa. Hogy tehát 
a' szemek drága világa is az örök olvasás, irás 
cs tanulás nuatt idő előtt el ne alugyék, 's a' test 
egészsége is fentartassék, elmulhatlanul szüksé-
ges a' lelkésznek holmi kis szórakozás, elmede-
rülés, testi mozgás. Mondhatnák némellyek, hogy 
szorosabb értelemben vett üres óráit töltse min-
den foglalkozás nélkül. Igen, de ha üres pillana-
tiban misem foglalja el gondolatát, ugy mindig 
hivatalos gondjain és házi körülményin fáradoz 
elméje, 's azon esetre már a' szünóra viszont nem 
lehet ö rá nézve nyugalom és pihenés órája. „A' 
pap is — ugy, mint más — ember, — mindennapi 
mondásIgy szólt Gyöngyösi, 's nagyon helye-
sen. Nem elég csak testének nyugodni,elméjének 
ís mulhatlanul szükséges az, mellyet olly gyakran 
terhel és fáraszt. *) 

Lehet tehát a' lelkésznek : 1 ) Kártyázni. De 
idő előtt senki ne ítéljen meg e' mondásomért; 
mert csak ugy hagyom helyben a' kártyajátékot, 
hogy — ha már pénzben megy az — olly kevés 
pénz forogjon a' játékban, miszerint a' legroszabb 
esetben sem veszthessen sokat. E' szabályt ja-
vallja, mint mindenkinek, ugy ő neki is a' józan-
okosság és szükséges takarékosság. Hozzáteszem 
még azt is, hogy urakkal, müveit férfiakkal üljön 
csak le kártyázni, hol t. i. illyenek találtatnak, de 
aljas néppel soha se. Ezenkívül a' kártyajátékrai 
alkalmat soha ne hajhássza szenvedélyesen. — 
Vájjon nem lehet-e kártyajáték mellett is jó pél-
dát mutatni mások előtt a' tűrés- és csendesvérü-
ségben ? Nincsen-e alkalom maga iránt ott is tisz-
teletet éleszteni ? 

Gutes aus Gutem, das kann jeder Verstiindige bi lden; 
Aber der Genius ruft Gutes aus Schlechtem hervor. 

Schiller. 
Dem Trieb ist die Vernunft zum Mentor zugegeben, 
Ihn recht zu leiten ist die wahre Kunst zu leben. 

W i e 1 a n d. 

° ) Ezen háronTs hasonló specialitások rövid és velős mel-
lettes vagy ellenes megvitatását örömest fogadom el 
másoktól is, hogy kitűnjék hogyan kelljen magát a1 pap-
nak illy specialitásokkal szemközt viselnie. Illyesmi na-
gyon is ide illik e1 lapba, 's Kiss S. testvérünk jól cse-
lekedett, hogy megpendíté azokat, noha tartok, nehogy 
némileg ugy jár jon nézeteivel, mint én a' bajusszal. No 
de győzzön a' mi jobb ! Sz. 

2. Lehet a' lelkésznek vadászni, De ezt is 
csak föltételesen, ha t.i. vagy nem népes az egy-
ház, vagy népes ugyan, de káplánja van, vagy 
mikor nem igen vannak a' helységben ollyanok, 
kikkel rendesen társalkodni lehetne 's tanácsos 
volna. Illy körülmények közt egy pár óráig lehet 
neki vadászni. Méginkább jóváhagyom a' lelkész-
nek a' vadászattali időtöltést ollvankor, midőn úri 
személyek, kik az ö társaságában gyönyörködnek, 
hívják el öt magukkal vadászni. — Mit árt az egy 
ismeretes megyés püspök tekintélyének, hogy 
úrbéri vadászaton — mint láttuk — egy napon 
maga is elejt 50 — 60 nyulat lábáról? Én ezt 
botránynak épen nem tartom; pedig az csakugyan 
igaz, hogy egy falusi prot. lelkész agyvelejének, 
melly mind hivatalos, mind családi viszonyai kö-
rül sokszor fölöttébb is kifárad , bizonyára szük-
ségesebb a' kigözölgés és szórakozás, mint egy 
— kényelmesen és uraságilag élő — megyés püs-
pöknek. Pál ap. mondásaként: mindenben mutat-
hatjuk magunkat ugy, mint Istennek szolgái. Ha 
tehát nem ex professo, hanem elmeszórakozás, 
testgyakorlás, és uri rendüekkel, illő, ártatlan és 
kellemes társalgásért vadászna, alkalmatlan idő-
járáskor pedig unalmas üres pillanatiban illendően 
kártyázna a' lelkész: azon én fönakadni soha nem 
tudnék, habár némelly pedántok szép-alakmuta-
tójával ellenkezik is az. 

3) Tánczvigalmi tisztes körbe is elmehet a' 
lelkész, nem mondom tánczolni, hanem kellemes 
társalgás általi elmederítésül. Ott is ugy viselheti 
ö magát, hogy a' miatt az egyházi szolgálat ne 
szidalmaztass ék. Ott is ugy léphet ö fel, mint az 
illedelmes magaviseletben, ártatlan és müveit tár-
salgásban is hasznos és jeles példát mutató em-
ber. A' bölcs és jóerkölcsü lelkésznek az illendő 
vigalmakbani megjelenése magára nézve nem ká-
ros, másoknak pedig áldás lehet. Lelkemből sza-
kasztá ki W i e l a n d e 'szavakat: 

Ein verstándig nützlicher Mann ist die goldene Münze; 
Wo er erscheint, da kennt jeder den köstlichen Werth. 

K i s s S á m u e l . 

I v o d a I o m : 
m e g j e l e n t : A* magyarhoni ágostai hitv. 

evangyélmiak iskolai rendszere, a 'négy superin-
tendentia 1842-ki jul. 15 és köv. napjain tartatott 
egyetemes egyházi közgyűlésének határozata 
szerint Pesten 1846. Trattner-Károlyinál 8-rét 
IV és 40 lap. Ara 10 kr. 

H í i l - é s b e l f ö l d i t u d ó s í t á s o k . 
További tudósítások a9 dissid.-

kathol ikusokról . A' magdeburgi elöljáró-
ság a' helybeli dissid.-kath. egyháznak, melly 



aug. elején majd 600 lelket számlált, a' gyapju-
raktárul használt Sebestyéntemplom szép és téres 
karzatát ingyen engedé át 's e' karzatnak elsza-
kítása a' tempíomhajótól nem sokára megtörtént. 
E ' hely aug. 3-kán első dissid.-kath. templommá 
ünnepélyesen szenteltetett föl Ronge, Brauner 
és Kerbler által. Az ünnepély részleteiből csak 
azt említjük, hogy az istentiszteletet Ronge nyitá 
meg felszentelő beszéddel, azután Brauner pré-
dikált. Gyónbeszédet Kerbler tartott, az úrvacso-
rát 150 's egynehánynak osztá ki. Az ünnepélyt 
emelé a' hatóságok, különösen a' városinak, több 
helybeli's vidéki, díszköntösben megjelent pap, a* 
berlini, postdami, drezdai, lipcsei, hildesheimi, 
braunschweigi, halberstadti'st. dissid.-kath. egy-
házak követeinek jelenléte. Istentisztelet végével 
Ronge még egyszer oltár elé lépett 's megáldá 
a' népet, mire zárének következett. Délután az 
egyház űj papja, Nitsehke, beköszöntő beszédet 
tartott, mellynek végével Ronge 5 gyermeket 
keresztelt meg. A' perzselyekbe 206 tallér gyűlt 
be. — A' hallei 's vidéki r. kath. aug. 17-én tar-
tottak előtanácskozó gyűlést 's 29 jelenvolt egyén 
a' lipcsei hitvallás elfogadásával a' mozgalomhoz 
csatlakozott. Demuth ev. papjelölt szinte az új 
egyházba ment át 's 0 . m. Frankfurtba hivatott 
meg papnak. Halléban sept. 21-kén Demuth és 
és Wittig tárták az első istentiszteletet 's 41 
személy járult az úrvacsorához. — Halberstadt-
ban jun. 2-kán alakult meg az egyház 20 taggal, 
többnyire családatyával. Juliusban a'tagok száma 
70, aug.-ban 225 volt. Az első istentisztelet jul. 
9-kén a' sz. lélektemplomban tartatott Brauner 
által, ki 70 személynek osztá ki az úrvacsorát. 
Az adakozások aug.-ban 1700 tall. rúgtak. — 
Naumburgban maj. 2-án dissid.-kath. egyházakat 
gyámolító egylet alakult. Az első istentiszteletet 
aug. 2-kán Kerbler tartá az Otmartemplomban, 
hol az egész ev. papság, élén a' superintendens, 
szinte jelen volt. —Merseburgban jul. 3 l - k é n 
szinte Kerbler alatt az első istentisztelet szabad-
kőműves páholyban. — Zerbstben jul.-ban szinte 
egyház alakult. — Az erfurti egyház jun. 8-kán 
tartá az első közgyűlést 's aug. 7-kén Kerbler 
tartott a' már 200 tagra szaporult egyháznak első 
istentiszteletet. Ekkor weimari 4 r. kath. is kilé-
pett. — Az unnai egyház már máj.-ban 200 ta-
got számlált. Jun. 17-kón Licht másodszor pré-
dikált az ev. templomba harangszóval összehítt 
egyháznak. — Wittenben az egyház tetemesen 
megszaporult; már 100 lelket számlál. — Iser-
lohnban jun. 22-kén Licht tartott istentiszteletet 
templomban. 8. jul.-ban 300 tagból állt az egy-
ház. Jul. 24-én Kerbler tartott harmadik isten-
tiszteletet. Az egyház papja Breitenbach, ki ed-
dig r. kath. pap volt Strutban Mühlhausen mellett. 
Iserlohnba sept. 10-kén jött 's hivatalába 17-én 
iktattatott; Licht ordinálta. — Hagenben, Iser-
lohn mellett, sept. 7.-kén egyház alakult. -— A' 

dortmundi mintegy 300 lelket számlál. — Hammban 
jun. 19-kén Licht prédikált. — Meursben Körner 
kitért vezérlete alatt jul. 13-kán egyház alakult, 
mellynek délután templomot adott használatul az 
ev. presbyterium. — Elberfeldben maj. 11-kén 
Licht tartotta az első ünnepélyes istentiszteletet 
a' gymnasium teremében. Másnap Kerbler teljes 
istentiszteletet tartott. Jun. végén, íiókegyháza-
kon kivül, 200 lelket számlált az egyház. Elöl-
járói következő körlevelet intéztek a' dissid.-kath. 
egyházakhoz: 

„Szeretet t hitrokonok a1 Krisztusban 1 Igen, C z e r s k i 
legújabb körlevele után is, mellyet a1 ker .-apost .-kath. egy-
házakhoz irt, igy szólítunk meg benneteket, ámbár vele együtt 
az egésn világ előtt valljuk is : J é z u s K r i s z t u s i s t e n ! 
— 's igy szólítunk meg benneteket a'lipcsei és drezdai egy-
házak utolsó körlevele utón i s , mellyben azok mondják : 
K r i s z t u s I s t e n k ö v e t e . Mert mi a' s z e r e t e t b e n 
akarunk maradni 's mindent eltávoztatni, mi az Istennek ezen 
országából kirekesztések-, különködések- és kiátkozásokra 
vezethetne bennünket. A' ker. hitnek minden ker . - és német 
kath. egyházzal közös alapja, a' s z . i r á s 's a1 lipcsei zsinat 
által felállított s z a b a d e g y h á z s z e r k e z e t , eléggé 
k ö z ö s j a v a i n k , hogy alattok, mint égbolt alatt, minden 
keresztyénnel ns minden keresztyén egyházzal mindenki 
magának 's mi is magunknak, meggyőződés szerint épí t -
sük fel saját hitünk épületét. Ezt a1 lipcsei zsinaton is föl-
tételül, melly alatt fognók elfogadni az egyetemes zsi-
nat határozatait , jegyzőkönyvileg kötők ki magunknak 
's mégis nyer tük; különösen pedig azon kikötést , mely-
lyet a' zsinat is elismert, „miszerint minden egyházonk, 
névszerint az elberfeldinek, szabadságában fog állni, a" lipcsei 
határozatok 2- ik czikkében felállított egyetemes symbolumot 
az egyház saját hitvallása által ténylegesebben meghatározni 
's a' többbi czikket is (1 — 14 . ) a' szerint megbőviteni." E' 
kikötést f. é apr. 27-én miként használtuk 's hitvallásunkat 
a'lépesei egyetemes határozatok ( 1 — 14.) czikkeihez miként 
alkalmaztattuk 's azzal e m e z e k e t is e l f o g a d t u k , az 
ide mellékelt „Határozatokból az elberfeldi dissid.-kath. egy-
ház hittanai iránt 1845-diki apr. 2 7 - r ő l , " *) láthatjátok, 
mellyekhez azon megjegyzést csatoljuk: ,,hogy mi a' lipcsei 
zsinat határozatainak többi czikkeit 15-től 5 3 - i g f ö l t é t -
l e n ü l e l f o g a d t u k 's az l . é s 9. czikkben felállított t ü-
r e l m e t a z a l a n y i m e g g y ő z ő d é s i r á n y á b a n , 
valamint a ' lipcsei zsinat által felállított szabad egyházszer-
kezetet mindig fentartandjuk 's minden e g y o l d a l ú törek-
vésnek, e g y o l d a l ú cselekvésnek 's minden s c h i s m á n a k 
erősen e l l e n e do I g o z a n d u n k . " E1 levelünk, szeretett 
rokonink, vajha megnyugtatná a1 testvéregyházban azon ke -
délyeket, mellyek kölcsönös kizárás miatt kiüthetéssel fenye-
gető szakadástól féltek ! Vajha mindnyájatokat megerősítene 
a1 föltételben : hogy a1 k e r. i g a z s á g m i n d e n k e r e s é -
s é t elismeritek's az abból f e l t ü n e d e z ő i r á n y o k a t , 
a1 ker. vallás legfőbb követelésében, a' f ö l t é t l e n k e r . 
s z e r e t e t b e n , ismét e g y e s í t i t e k . Ehez Isten adja a' 
maga áldását fiának Jézus Krisztusnak és a' sz. léleknek á l -
tala, amen." Elberfeld, jul. 31-ken 1845 . A1 dissid.-kath. 
egyház nevében annak elöljárói: a l á í r á s o k . 

Licht Jézus személyének isteniségétöl min-
den hitvallású keresztyénekhez intézett körlevelet 
tett közzé, mellyben többi közt mondja: 

Az egyháztanítók közöl igen sokan éltök végéig az e g y -
h á z k ö z ö s s é g é b e n maradtak, mégis fontos dolgokban 
nem ugy, mint az e g y h á z , gondolkodtak. Mi szintúgy nem 

*) E1 határozatok nyomtatásban is megjentek. 



fogjuk az ember szabad szellemét saját, nekünkbármi helye-
seknek látszó valláseszméink szerint mintázhatni, megköthetni, 
kényszerithetni "s rajta uralkodhatni. E ' czé lbó l minden kí-
sérlet h a s z t a l a n , 'smint minden kor története tanítja, sok-
szor borzasztó következményeiért ú t á l a t r a m é l t ó . Ha 
h i t t a n o k b a n egyet soha nem érthetünk's érteni nem fo-
gunk: értsünk egyet legalább az e r k ö Ic s t a n b an , ennek 
föparancsában, Isten és felebarátink s z e r e t e t é b e n . Hiszen 
ez jellemző bélyege a1 k e r e s z t y é n n e k , sőt alapja m i n -
d e n h i t v a l l á s n a k ; az l e l k e a' v i l á g n a k 's az is 
marad, melly eget és földet összetart l " 

Kreuznachban sept. 14-kén akarta Winter 
dekán vezérlete alatt harmadik istentiszteletét tar-
tani az egyház, midőn a' főpolgármester kinyi-
latkoztalá, hogy a' X. évi 18-ik germinal törvé-
nye szerint Winternek, mint külföldinek, nem lehet 
papilarr működni, igy az istentisztelet meg nem tar-
tathatott. A' Rajnatartomány koblenzi föelnöksége 
ezen egyháznak sept. 20-án azt adá tudtára, hogy 
a' dis.-katholikusok alakilag türt vallástársulatnak 
most még nem ismertethetnek el, de istentiszteletök 
gyakorlatában 's az erre vonatkozó rendelkezések-
ben nem fognak gáloltatni, mennyiben az alkot-
mány 's más vallásfelekezetek jogai ellen mitsem 
fognak elkövetni. Az ev. presbyterium egyhan-
gúan határozá, hogy a' dissid.-katholikusoknak 
ezentúl is, mint eddig, használatul átenged egy 
ev. templomot. — Saarbrückenben jun. 8-kán 
Kerbler tartá az első istentiszteletet. Az egyház 
Fass lockweileri papot a' trieri egyházmegyéből 
nyerte meg papjának, ki aug. 17-én jelenté el-
váltát Romától a' trieri püspöknek, mire hivatal-
tóli felfüggesztetése következelt. Hivatalába sept. 
21-én Kerbler iktatta 's e' czélra a' kormány a' 
hajdani vártemplomot engedé át. Az egyháznak 
első 3 évre 2400 talléra van; ezen egyház elis-
mertetés végett a' királyhoz folyamodott. — A' 
Saargemündben keletkezett egyház elöhirnökeül 
tekintetik a' Lotharingiában keletkezendöknek. 
— Duisburgban jul. 6 -án egyház alakult, melly-
hez Müchlheim és Ruhrorl lakosai is csatlakoztak. 
— Altenbergben, Kölnhöz csak 2 m.földnyire4 

jul. 20-kán szinte egyház alakult. 
A' dissid. katholikusok ügye a* szász ország-

gyűlésen már tanácskozás tárgya lön. Elhagyva 
eddigi száraz modorunkat, mellyben tudatjuk olva-
sóinkkal e' mozgalmakat, örömest közlenök egész 
terjedelemben az ide vonatkozó 's előttünk fekvő 
hosszasb irományokat, de e' térről leszorítanak 
lapunk szük hasábjai. Igy csak rövid, de mennyire 
lehet, kimerítő rajzát adjuk a' történteknek. Leg-
először is említjük a* rendekhez érkezett leiratot, 
melly az ügy szászországi jelen fekvését adja elő, 
tudatván, hogy most még csak előkészületről le-
het szó a' jövendő főintézkedés iránt, a' nélkü 
azonban, hogy innen bekövetkező elismértetést 
következtetni lehetne. Szükségesnek lát azonban 
néhány ideigleni rendszabályt, millyenek: 1) En-
gedtessék meg a* cultus mineszterségnek, hogy 
az ollyan helyeken, hol a' dissidensek nagyobb 

száma 's más helybeli viszonyok azt szükségessé 
teszik, ev. templomoknak istentiszteleti haszná-
latát, magányistentisztelet más attribútumai nél-
kül, következő föltételek alatt engedje meg ne -
kik, miszerint a) nemcsak az egyház, hanem an-
nak ügyelösége is abba eleve beleegyezzen; b) 
nyilvános istentisztelet minden alakja, péld. ha-
rangozás, nyilvános hirdetések 'st. mellőztessenek, 
valamint c) a' templomok csak a' használhatás 
visszahuzásaig 's addig engedtessenek át nekik, 
mig istentiszteletök- és tanításaikban vallást és 
álladalmat veszélyeztető elemek nem mutatkoznak. 
Továbbá 2) nagyobb helytelenségek kikerülése 
végett engedtessék meg a' dissidenseknek, hogy 
keresztelhessenek is, de csak olly formán, hogy 
e1 cselekvény 's annak ker. alakban végeztetésé-
nek törvényes bizonyosságául ev. pap, kit arra 
azonban kényszeríteni nem lehet, legyen jelen, 
melly esetben a' további intézkedés az ev. pap-
nak e' czélra kiküldetése 's a' keresztelésnek 
anyakönyvbe beiratása iránt közelebb utasítással 
fogna rendeztetni. — E' leiratot az első kamara 
véleményadás végeit rendkívüli választmányra 
)izá, melly véleményét sept. 30-kán benyujtá. 
Munkálatában a' rendkívüli választmány, hogy 
addig is, mig a' dissidensek ügye végkép eldön-
tethetnék — mi eddig részint azért, mert hitval-
ásuk egészen megállapítva, részint, mert egy-
lázszerkezetök megszilárdítva még nincs, meg 
nem történhetett még — ideigleni rendszabályok 
íozassanak, szükségesnek elismeri. A' leirat 1. 
jontjára vonatkozólag elősorolja a* választmány 
azon okokat, mellyek ev. templomoknak dissiden-
sek részére istentiszteleti használatúi átengedése 
mellett és ellen szólnak, de azt, millyek részre 
dől az okok többsége és sulyosbsága, eldönteni 
hivatása körén kívülinek tartja, azt jegyezvén 
meg csak, hogy a' kormány különös felhatalma-
zás nélkül fel van jogosítva engedélyt adni, mi-
szerint a1 dissidensek ev. templomokat föntebb 
érintett föltételek alatt istentiszteletre használ-
hassanak azon hozzáadással, hogy illy engedély 
csak ollyan helyekre terjesztessék ki, hol a' dis-
sidensek már nagyobb számmal vannak, 's az 
„egyházügyelöség" kifejezés alatt olt, hol egyes 
személy a' patrónus, ez is értettessék. A' leirat 
2- ik pontját szük körűnek véli a' választmány és 
igy azt tartja, hogy a' dissid. papoknak engedtes-
sék meg a) a' keresztelés, b) eskelés, c) úrvacsora 
kiszolgáltatása, d) hitsorsosaik eltemetése, de 
mindez a* következő föltételek alatt: 1) A' ke-
resztelések, esketések és (azon helyeken, hol 
különös halotti hivatalok nincsenek) temetések a' 
kerület azon papjának, ki az anyakönyvekre fel-
ügyel, jelentessenek be az uj kath. papok által; 2 ) 
e' bejelentés maga az uj kath. pap 's azonkül még 
kereszteléskor a* komák., esketéskor az eske-
tésnél személyesen jelen volt két tanuképes férfi 
által volna aláírandó 's ezután a' cselekvény prot. 



pap vagy más anyakönyvvezető által az anya-
könyvbe beírandó; 3 ) a* keresztelést illetöteg ha 
nem is minden egyes keresztelésnél, legalább egy-
szer minderikorra a' formulát, melly szerint keresz-
telni kell, a* helybeli prot. papnak kellene átadni, 
miszerint ez meggyőződhessék, a' keresztelés vaj -
jon egyetemes ker. dogma szerint végeztetett-e; 
4) esketésnél az egész papi működés, kivéve az 
esketésnek meg áldássali ünnepélyes végrehajtá-
sát, a' helybeli prot. papra volna bizandó. Ennek 
kellene hát megvizsgálni, meg vannak-e az érvé-
nyes házasságraléphetés törvényes kellékei, — 
kinyomozni, az esketés azon helyén, hol az új kath. 
egyház létez, történjék-e vagy nem? — 's ez okból 
szükség esetében felsőbb hatóságoknál kell-e tuda-
kozódni 's azok határozatát kikérnie^jegyeseket ö 
fogná hirdetni;röviden,mindenről gondoskodni,mi-
ről gondoskodni kellene, ha azok ág. hitv. pro-
testánsok volnának. Mindez rendben levén, bi-
zonyítványt kellene adnia, hasonlót a' dimissori--
aléhoz, melly akkor adatik ki, midőn a* jegyesek 
más, nem az illető pap által óhajtanak megesket-
tetni 's ekkor a' tulajdonképeni esketést az új 
kath. pap tehetné. Azt azonban meg lehetne az 
új katholikusoknak engedni, hogy prot. templo-
mokbani kihirdettetéseiken kivül házasulandó hit— 
sorsosaik az ö istentiszteleti gyülekezeteikben is 
kihirdettethessenek; 5) az úrvacsora kiszolgálta-
tása 's temethetés semmi további rendszabályhoz 
nem volna kötendő, csak a' temetéseket illetőleg 
magában értetik, hogy helyeken, hol szokásban 
van protestánst az iskolai ifjúság kíséretében el-
temetni, az új kath. pap nem követelheti, hogy 
ezen ünnepélyesség új kath. temetésekor is meg-
történjék. A' leirat azt rendeli, hogy a1 keresz-
telésnél prot. pap legyen jelen, azon hozzáadással, 
miszerint ez arra nem kényszeríttethetik. A' vá-
lasztmány kénytelen megvallani, hogy illy néma 
jelenlétet egy prot. pap méltóságával nem tud ösz-
szeegyeztetni. 'S illy rendszabály, ha a' választ-
mány javaslatai helybehagyatnak, aligha fog szük-
ségesnek mutatkozni. A' magas cultusminister-
ségnek a' nélkül is hatalmában álland, neki arra 
alkalmatosnak látszó egyházi vagy más hivatal-
nok által általán felvigyáztatni arra, hogy az új 
katholikusok egyházi cselekvényeinél semmi ren-
detlenségek ne történjenek, valamint arra is, 
hogy az ideigleni rendszabályok ideje alatt csak 
külsőleg is arra minősített férfiak, jelesül, csak 
tanult 's a' kereszt, álladalom részéről arra fel 
jogosított hatóság által megvizsgált istenészek, 
mindegy, akár katholikusok, akár protestánsok, vá-
lasztassanak papokul. Azután azon kérdésre, hogy 
új kath. papok által megesketett házasfeleket il-
letnek-e polgári jogok? igen-nel felel a' vá-
lasztmány, két pontra terjesztvén ki még figyel-
mét: 1) az új katholikusok az ideigleni rendsza-
bályok ideje alatt kötelesek legyenek-e viselni 
terheit azon egyháznak, mellyhez azelőtt tartoz-

nak, vagy pedig szabadíttassanak meg azok alól, 
avvagy legalább függesztessék fel a' kötelezett-
ség azokat fizetni ? 2) azon polgári és politikai 
jogok, mellyeket eddig az új katholikusok mint a* 
r.kath. elismert egyház tagjai, élveztek, az ideig-
leni rendszabályok ideje alatt meghagyassanak-e 
nekik 's ótalmaztassanak-e azok gyakorlatában ? 
Az első kérdést, mint magán jogi, és igy a' tör-
vényhozás, következőleg a' választmány körén is 
kivül első momentumot, birói ítélet alá tartozónak 
véli a' választmány; a' második kérdésre vonat-
kozólag pedig azt tartja, hogy az említett jogok 
háborítlan élvezésében hagyassanak meg az új 
katholikusok. Végre a' kamarához intézett, drez-
dai és lipcsei petitiókra terjeszkedik ki a 'választ-
mányi munkálat, röviden véleményezvén : hogy 
az új katholikusoknak, mint egyháznak, elismer-
tetése 's az azzal összefüggő kérelmek 's javas-
latok iránt (hová status által adandó pénzbeli 
segedelem is tartozik) most még a' választmány 
nem véleményezhet , azon egyet jegyezvén 
meg, hogy ha a' folyamodók esedeznének, mi 
szerint engedtessék meg nekik „egyháznak" 
nevezniök magukat, attól végtére is kevés fogna 
függni, ők magok ugy nevezik-e magokat, 's 
legalább a' választmány nem tud találni okot, 
melly miatt meg kellene tiltani, az ideigleni 
rendszabályok ideje alatt nekik e' nevezetet (va-
lamint eddig sem tiltatott meg), de ügyök vég-
képi szabályozása 's egyházul elismertetésök 
előtt sem kívánhatják, sem várhatják, hogy a' 
hatóságok által „egyháznak" neveztessenek, 
mert ebben már is elismertetés rejlenék, miről 
csak jövendőben kell határozni. — E' vélemény 
fölött oct. 3 's 4-én tanácskozott az első kamara 
következő eredménynyel: valamennyi szavazat 
egy ellen ideigleni rendszabályok, nem pedig a' 
végképeni elhatározás, mi indítványozva volt, 
mellett nyilatkozott, ugy szinte valamennyi sza-
vazat 3 ellen felhatalmazá a'kormányt, hogy vá-
rosokban átengedheti az új katholikusoknak az 
ev. templomokat. A' választmány indítványa az 
esketésre nézve 19 szavazattal 16 ellen elmel-
löztetett, de a' többi javaslat, keresztelés-, úrva-
csora- 's temetésre vonatkozó elfogadtatott. Az 
egyházi terhek birói uton eldöntetése szinte mel-
lőztetett, de a' polgári s pololikai jogok további él-
vezése elfogadtatott azon hozzáadással, hogy a* 
dissidensek a1 r . kath. egyházi terhekhez járulni 
kötelesek. — Oct. 10-ik üléseben az első kamara 
ugyanazon rendkívüli választmány utólagos tudósí-
tása következtében azon indítvány fölött tanácsko-
zott, hogy minden dissidensekhez átmenő keresz-
tyén eddigi papjától bizonyítványt hozzon a' felöl, 
mikép ez kilépte előtt meginlé öt 's e' bizonyítványt 
a' ném. kath. egyházak elöljárói a' eullusminister-
ségnek küldjék be A' választmány egyetértett 
abban, hogy a' proselytáskodást gátolni kell, de 
ezen gátolás eszközeiről különböztek a' vélemé-

10* 



nyék; a1 többség azt indítványozá: ,, hogy a* hit-. 
vallás könnyelmű változtatásának meggátlására 
Szolgáló czélirányos rendszabályok a' kormány 
Ítéletére bízassanak, de azért az ideigleni rendsza-
bályokideje alatt is minden, proselytáskodás ellen 
használható rendszabályok foganatba vétessenek 's 
azok kik másokat igéret-, fenyegetés- vagy va-
lamelly hitvallás lealacsonyításával egyik hitval-
lásból ki- 's másba belépésre birni törekednek, 
pénzben vagy másként büntettessenek," a' keve-
sebbség még azt indítványozá hozzáadni, misze-
rint az átmenetet illetőleg hagyassék meg jelesül 
a' dissid. katholikusok helybeli egyleteinek, hogy 
tagul senkit egyházukba be ne fogadjanak vagy 
istentiszteletökre ne bocsássanak, ki elöbbeni 
papja bizonyítványával meg nem mutatja, misze-
rint annak illően jelenté föl kiléptét. A' többség 
véleménye 10 szavazattal elfogadtatott, a* ke-
vesebbségé 9-czel mellőztetett. 

Drezdában jul. 20-kán azon cultusminisieri 
rendeletet közié Wigard az egyházzal, hogy a' 
dissid.-kath. papok által végzett keresztelések, 
minthogy a' lényeges ker. kellékeknek megfelel-
nek, elismertetnek. Az egyháznak a' ref. consisto-
riumhoz intézett kérelme, hogy az egyik templomát 
engedje neki át, megtagadtatott, míg istentiszte-
letének tartása nem lesz általán megengedve. Az 
istentiszteletet jul. 17 ós 24-kén Brauner tartá. 
A' városkövetek 300 tallért adtak az egyháznak, 
azt is végezvén, hogy a" nötemplom együtthasz-
nálása engedtessék meg az új katholikusoknak. Ev. 
papok részvétét a' papi működésekben az egyház 
határzottan visszautasítá. Az istentiszteletet aug. 
3-án Kartier cseh pap végzé. Wigard neje, prot. 
nő, az új egyházba ment át. A' Wigard által ki-
dolgozott egyházszerkezetet a' lipcsei, chemnitzi, 
annabergi, döbetni, marienbergi, glauchaui és 
zschopani egyházak már elfogadták. Eduin Bauer 
aug. 31-kén iktattatott papi hivatalába 's azon 
alkalommal két zsidó is az új egyházba ment át. 
Czerski lapjainkban is közlött körlevelére a' drez-
dai 's lipcsei egyházak közösen szinte körlevelet 
intéztek a' dissid.-kath. egyházakhoz, mellyben 
a* vádat, hogy az új katholikusok a' lipcsei zsinat 
határozatinál fogva nem hisznek a' Jézus Krisz-
tusban, az új egyháztól elhárítani buzognak. Aug. 
5-én Ronge tartott istentiszteletet. Lipcsében az 
első dissid.-kath. káté terve megjelent. Három 
részre oszlik: 1) a'parancsokról; 2) a' hitről; 
3} az erényről. Szentségekül a' keresztség 's az 
úrvacsora hozatnak fel 's confirmatio évül a" 14-
ik van határozva. — Schneebergben 17 helybeli 
's vidéki r. kath. sept. 7-én egyházzá alakult. — 
Zwickauban aug. közepén Hieronymi tartott egyik 
templomban istentiszteletet. — Chemnitzben jul. 
20-kán ugyancsak Hieronymi végzé az isten-
tiszteletet a' kórháztemplomban. Aug. l- jén 
Ronge prédikált az új templomban, melly az egy-
háznak átengedtetett. Sept. 14-kén E. Bauer a' 

casinoteremben tartott istentiszteletet. — Johann-
georgenstadtban jul. 22-kén Hieronymi tartott 
első istentiszt, a' városháznál. — Annabergben 
jul. 20-án szinte Hieronymi végzé az istentiszt, a* 
kórháztemplomban, sept. 16-án pedig E. Bauer 
Rahl elöljáró nagy teremében. — Dahlenben a* 
vendéglőteremben, hol belgerni, strehlai és schil-
dai új katholikusok gyűltek össze, sept. 25-kén 
Bauer tartott istentiszt. — Zschopauban jul. 25-
kén Hieronymi tartott első istentiszt, templommá 
gyorsan átalakított casinoteremben. — Glauchau-
ban az összes consistorium az új katholikusoknak 
megengedé a' temetötemplom együtthasználatát, 
mi ellen azonban több pap tiltakozott. Jul. 24-ig 
ez ügyben még misem határoztatott. (A. K. Z). 

F e l s ö - « r - és kornyékéről . Felső-
őrt a'nagy érdemű közönség előtt, hajdana-'s je-
lenével, egészben, lerajzolni és így bemutatni 
nem szándékom; nem, mert vannak ennek is, 
mint más helynek, esetei, mellyek mindenkit nem 
illetők, vagy őket feledség fátyolával takarni ta -
nácsosb; tanácsosb pedig azért, mivel fájdalmas 
érzést gerjesztenének; azonban velők használni 
nem is lehetne. Ezen elvből a' takaró fátyolt nem 
is lebbentem el minden körülményeiről, a' söté-
tebbekre inkább hantokat hányok, hogy jobban 
eltemettessenek, 's csak néhány töredékkel lépek 
fel, futólag, hajdanból szinte, mint jelenből. 

Hajdant illetőleg: Az őri ref. gyülekezetet 
nagy, lelkes és buzgó családok ékesíték, mint pl. 
Szeremleyek, Ragályiak, Szentpéteryek, Stettne-
rek, Sziták és Csernelek: de — fájdalom! — kö-
zölök némellyek az örökkévalóságba, némellyek 
más vidékre elköltöztenek. Kik 's mik voltak ők? 
mit tőnek ? emlegeti a' maradék ma is, az egyház 
jegyzökönyve tanúsítja 's némelly kegyes ado-
mányaik mutatják. A' Csérnél név emléke él egy 
kegyes adományban, egy nagy darab szántóföld-
ben, melly körülbelül 80 kereszt gabnát megterem, 
mellyet akkép ada a' ref. gyülekezetnek György 
haszonbérbe, 15 pftért, hogy tíz a' léikész, öt 
pedig a' tanító-fizetés javítására fordíttassék; a' 
többi családok már elavult, sz. asztali-készülete-r 

ket ajándékozának a' gyülekezetnek. Áldás az 
adományozott kegyesjóltevök szendergő poraikra; 
Isten támaszszon az elhunyt vagy elköltözött buz-
gó elődök helyett hason érzelmű utódokat! 

Örömmel mutatom be legelőször is egyház-
megyénk segédgondnokát, Dienes Gábor urat. 
Ö ez előtt három évvel, gyülekezetünknek igen 
szép bárszony, sz. asztal-terítöt, aranyos rojtok-
kal diszlöt 's középen szinte aranynyal kihíme-
zettet, ajándékoza. Vajha a' szép 's drága műhöz 
illő sz. asztalt is tudnánk szerezni! Ugyanaz — 
mult év aug. 11-én — Laky Antal táblabíró és 
kerületi táblai ügyvéd úrral 200 pengöforint ala-
pítványt tön iskolánk részére, olly czéllal, hogy 



az említett öszveg hatos kamataiból, mellyeket — 
ígérete szerint — minden évben a' tractualis gyű-
lésen fizetend l e , szegényebbsorsu iskolásaink 
tandíjaik fizettessenek. Éljenek e* kegyes alapí-
tók; nyerjenek tetteikért el nem hervadó érdem-
koszorút 1 Adjon Isten sok több illyeket; így re -
mélhetjük, hogy a'szabad iskolázás, mit Isten 
minélelöbb adjon meg mindenütt, nálunk is élet-
be lépend. 

De szerencsések valánk még a' hon nagy 
fiának, kinek becses nevét, minden jó-érzésü-
ekkel, mindig és mindenütt öröm- 's tisztelettel 
említem 's írom le, hol alkalom adatik és kell, 
Batthyány Kázmérnak, kinek hasznos életét mesz-
szire nyújtsa Istenünk! kegyéből föld-irati néma 
abroszokat nyerni iskolánk számára, melly — 
miután bele ez előtt 2 évvel 14 fali olvasó, mult 
évben pedig, gyülekezetünk jelenleges lelkes 
gondnoka által, viaszos-vászonnal behúzott táb-
lák, nem különben golyókkal számoló-gépely 's 
150 példány-irat szereztettek, a'nyílandó tavasz-
szal pedig új székek készíttetnek, 's az iskola más 
elrendezést nyerend — nem az utolsók közé tar-
tozandik, kivált ha még azt is ki tudnók valahogy 
eszközölni, hogy mintegy 200-ra menő neven-
dékeinket, ha másszor nem is, legalább télen, 
legalább két tanító oktathatná. 

Hát az Unió ügye hogy áll Őrben ? Nem em-
líthetem, hogy roszul állana, söt azt kell nyilvá-
nítnom, hogy a' nép tőle nem idegen, mit abból 
is megítélhet a1 részrehajlatlan, nagyérdemű kö-
zönség, hogy — mi pedig előbb nem történt ám 
— a* mult, különösen pedig jelen évben, igen 
gyakran meghivattam a1 luth. atyafiak halottaik 
felett beszéd-tartásra , mi szinte részünkről ág. 
hitv. szeretett collegámmal is megtörtént. 

Hát a' rom. kath. atyafiakkal nincs baj? Tá-
vol legyen, hiszen szeretettel ölelnek bennünket. 
Vajha tőlük tanulnának a' tőlünk mintegy fél-
órányi távolságra lakó, alsó-öri rom. kath. atya-
fiak, 's azon épen nem keresztyéni — de még 
emberi sem — ellenszenvet a' protestánsok iránt, 
irtanák ki örökre bensöjökböl, miszerint nem-
csak hogy laktársul meg nem szenvedik a' pro-
testánst , de cselédnek sem fogadják meg, 's bi-
zonyítnák meg ténynyel, mit a' szeretet eleven 
példánya, üdvözítő erkölcstana elvévé — Máté 
22: 30 ; Márk. 12: 31 's Luk. 10: 27.—kitűzött, 
's miről a'Krisztus igazi tanítványait meglehet is-
merni. Jan. 13 : 35 's 1. Kór. 13. 

Nincs-e jelenleg zavar Őrben ; 's hány lélek 
van a r e f . gyülekezetben ? Jelenleg, hála Isten-
nek, nincs; a' lelkek száma — legújabb össze-
iratás szerint — 1630. 

Ezzel vége levén Örröli tudósításomnak, 
szabadjon futólag átpillantanom a' szomszéd gyü-
lekezetekre is. 

Alhón, mult évi nov. hónapban, egy salzburgi 
igen szép, rom.-kath. bajadon áttért az ev. hitre. 

Pinkafőn: gúnyiratokkal boszontják a' prot. 
hallgatók érdemteljes lelkészöket. 

Felső-Lövőn: az iskola szépen megy előre; 
vannak gymnasticai eszközök is; berlini szüle-
tésű igazgató, Kühne, ki neki-feküdt a 'magyar 
nyelv tanulásának, jelen évben, Wimmer szép 
leányát nőül vevé; az iskolának szép és jó 's több 
ezer ftot megérő könyvtár szereztetett. Lövőn 
van,legközelebb Németujvárott, a'ferencziek volt 
hitszónoka, de a' mult év vége felé az ev. luth. val-
lásra átment Ludigh úr is, ki — a* mint a' hall-
gatóktól értém — jelen évben egyszer igen szé-
pen prédikált Lövőn. 

Sz. Mihálon: a' candidatiót — mint beszélik 
— némellyek elfogadták, némellyek nem. 

Salonokon: új és pompás torony csináltatik. 
Röviden jelenleg „ennyit, tán másszor, bő-

vebben, többet. Felsö-Ör, 1846. febr. 5. 
S z í j G y ö r g y , 

f.-öri ev. ref. lelkipásztor. 
£ * a p t c e n s u r a D u n á n t ú l . Szabad-

jon nekem egy pár szót szólanom a' dunántúli 
egyházkerületben divatos censuráról. Hogy sok 
censurát kell kiállanunk, az bizonyos: de épen 
igy nem hibázhatnak nt. főnökeink lelki tehetsé-
geink kiismerésében, ha több helyeken megla-
toltatunk. — 1. Az úgynevezett professori cen-
sura, mi ebből áll: a' theol. candidatus elmegy a' 
tanár urakhoz egyenként, magát megvizsgáltatni, 
kik, ha körülményeik engedik, a' megjelent 
egyént leültetik, vele barátságos, de tudományos 
beszélgetésbe ereszkednek, és szerencsés az, kit 
minél további beszélgetéssel tartóztatnak; a* ki 
pedig hamar által esik a' nem beszélgetésen, nem 
csuda, ha ínye szerint való calculust nem kap, 's 
talán hinc illae lacrymae! igy tapasztaltam ezt 3 
és % évig Pápán, hol az illy esetekre nyilt 
szemmel vigyáztam, mint papságra készülő. Ha 
valamellyik tanár úr nem érkezik mindjárt a' ba -
rátságos beszélgetésre, bizonyos órát ad a' meg-
jelenésre. Mindenik esetben voltam magam is. 
Semmit egyebet nem fizettem, mint nyert bizo-
nyítványom leiratásáért, megpecsételéseért az 
iskolai seniornak 1 f. 30 kr. váltóban. 2. Az es-> 
peresi censura. Ez ebből áll: a' theol. candidatus 
elmegy azon megyebeli espereshez, hol felvétet-
ni akar, ki ismét barátságos beszélgetés közben 
tudja ki, mi lábon áll a' tudományokban a' felvé-
tetni kivánó egyén. Erről kap bizonyítványt. Ezért 
egy fillért sem fizettem. — 3. A' püspöki censura. 
Midőn a' theol. candidatus magát bejelenti a' f ő -
tiszt, supdens urnái: bizonyos thesiseket kap írás-
ban mikre felelni kell ugyan Írásban, mellyek 
a' főtiszt, sprens urnái, maradnak. Miután a' fele-
leteket megvizsgálta, tudományos beszédet tart a* 
theol. candidatussal, — ezután kiadja a' candida-
toriát. Itt sem fizettem semmit. — 4. A' tractualis 
censura. Midőn a' candidatoriát nyert egyén a' 
nt. egyházmegye rendeléséből, bizonyos helyre, 



napra meghivatik, 's az ott jelenlevő tanácsbiró 
uraktól megvizsgáltatik, ezután exmittáltatik, vagy 
minden papi kötelességek teljesítésére felhatal-
maztatik, feleskedtetik. Itt sem fizettem semmit. 
— 5. A superintendentialis censura. Midőn a7 

már rendes ekklézsiában levő ifjú lelkész az espe-
res úr állal felszólíttatik, hogy azon évben tar-
tandó egyházkerületi közgyűlésen megjelenjen, 
hol a' megjelent ifjú lelkész utoljára megvizsgál-
tatik. Ezután kapja ki papi diplomáját, mellyért 
váltságul fizettem 16 vftot. — Ha az ember ezen 
előszámlált 5 censurára kocsin megy: bizonyos, 
hogy kerül valamibe ; de a' ki csak gyalog bal-
lag : bizony nincs oka panaszra, logicátlanságra 
és még másra is fakadni, hogy 17 vf. 30 kr. lefi-
zethe'ése után, régen kergetett czélját elérte. 

Mi a' censurák módosítását illeti: ez helyes 
gondolat, én illy formában szeretném: töröltetnék 
el a' professori, esperesi, superintendensi magá-
nyos vizsgálat, hogy senkinek rágalomra, pa-
naszra okot többé ne adna. De a" superintenden-
tialis censurán kivül szeretném megtartatni a' 
tractualis közvizsgálatot azért, mert ezen többen 
jelen vannak, 's ez tartalék lenne szivnek, ész-
nek, kéznek, igaztalant nem közleni. De azért is 
szeretném a' tract. censurát továbbra is megha-
gyatni; mert a dunántúli egyházmegye mindenik 
maga gondoskodik segédlelkészeiröl, és csak ritka 
eset, hogy egyik egyházmegyéből másikba men-
jen a' segédlelkész; végre, mert joga van min-
denik egyházmegyének megtudni 's vizsgálni a' 
körébe lépni kivánó egyének tudományos készü-
letét. — Távol van tőlem, ez érintett módosítással 
a' fötiszteletü igazgatóságnak jogába vágni, vagy 
tanácsot adni, ők gondoskodjanak ezekről; ök ve-
zéreljenek bennünket: és mi megyünk ö utánok; 
ök parancsoljanak: én pedig minden jó lelküekkel 
parancsukat híven teljesíteni, irántuk tisztelettel 
viseltetni 's engedelmeskedni kötelesnek tartom 
magamat. *) C s ú z i J ó z s e f . 

I s f e c t S a i l n i j . E' Lap folyó évi 94. hasáb-
ján, Pápáról következő tudósítás olvasható: „az 
itteni collegiumban — ha igaz — m. évi decem-
ber 8 -án azon határozat lépett életbe, miszerint 
azon ifjak, kik a' tanítási díjjal adósok maradtak, 
mindaddig iskolába ne járhassanak, míg adóssá-
gaikat le nem fizetik, 'st.b." 

A' szerkesztőség ebbeli kételyére van szeren-
csém válaszolni, hogy a' dolog nem mese, de már 
nem is újság; mert az adósság miatti iskolatiltás-
ról én is szólottam 's — mint emlékezem — más 
is szólott már e' Lapban. Azonban mindeddigi 

*) Ez kétségtelenül igen szép Csúzi úr részéről, de már 
az az öt censura még is csak sok. Itt segíteni kell a' 
dolgon. En tovább is dunamelléket pártolom. Ha lehetne, 
ennek eljárását hoznám be mind a ' nyolcz egyházke-
rületbe. Sz. 

közlések hiányosok és a1 dolgot voltaképen ki 
nem merílök levén, kötelességemnek tartom ezen 
hydrát a ' t . olvasóközönségnek bemutatni. — Nem 
régiben, valamellyik egyházkerületi gyűlésen, a* 
pápai collegiumbeli tanulókra azon határzat ho-
zatott, hogy o' más évről tanitásdijjal adósak ne 
promoveáltassanak. Ezen gyűlési világos határ-
zatot az iskolai igazgatóság azonban ugy alkal-
mazta (már 1844-ben), hogy promoveált ugyan 
mindenkit, hanem a' szorgalomidö folytában tiltá 
el a' köztanítási órákról — a' procurator = 
(collegiumi hajdú) teremajtókba állítása által és 
bizonyítványuk erkölcsi rovatábani bélyegzés = 
(nota) büntetése alatt — nemcsak a' tanításdíj-
jal adósakat, hanem mindazokat, kiknek bármi 
nemű iskolai-nak nevezett tartozásaik fenvoltak, 
— míg azokat vagy le nem fizették, vagy maguk 
helyett kezest nem állítottak, holott — vélemé-
nyem szerint — minden tanuló helyett kezeske-
dik iskolai bizonyítványa, mellyet ki nem adnak, 
míg minden elismert és el nem ismert adósságait 
le nem róvja. — Eleinte a' tiltakozás azon mu-
latságos eredményt sztiite, hogy némellyek csak 
azért sem fizettek meg, hogy a' törvény rovásá-
ra egy kis szünetet csaphattak, melly a1 korhely-
ségnek hatalmas előmozdítója volt. Azonban a' 
dolog jelen iskolai évben komolyabb alakot öltött. 
Mert — mint több rendbeli nyilvános és ma-
gántudósításokból értettem — jelen iskolai év 
dec. 8 -án az adósak ismét eltiltatván szokott 
módon az iskolától, nemcsak azon következmé-
nye lett, hogy némelly tanár leczkét sem tartha-
tott, mivel valamennyi tanítványa adós volt: de 
az iskola békéje is veszedelmesen feldúlatott. 
Ugyanis, következvén az ünnepi követségválasz-
tás ideje, nagyszámú adósak, kivált jótétesek, az 
iskolai-szék elébe adandó — köztanításokra j á r -
hatást kérő — folyamodvány írása végett egye-
sültek. A'folyamodvány némelly hibás és oda nem 
illő kitételein megboszankodott iskolaiszék, a' 
szavukat vissza nem húzókat keményen megbün-
tette; mellyel azonban — a' mit szándékolt — 
csendet nem eszközölt, sőt ujabb súrlódásokra 
és folytonos békétlenségre adott alkalmat. 

Komoly az ügy, főtiszt, egyházkerület! 's 
ezen minélelébb segítenünk kell valahogy: azért 
az illetőknek, a' jövő losonczi kerületi-gyűlésig 
becses figyelmökbe ajánlom. * ) 

S z i l á g y i S á n d o r . 

* ) Igy szeretem a1 levelező urakat. Absque ira et studio. 
A' baj megvan. A' baj az, hogy a' tannlök nem fizet-
nek "s az oktatóknak élniök kell. Minthogy pedig eiek 
levegővel nem érhetik be, tehát az egyh.kerület kö-
teles segíteni a"1 dolgon. Az eszköz, mellyet megkísértett, 
nem vezetett czélhoz. Ez az egész. Más eszközről kell 
tehát gondoskodni, vagy az említettet módosítani. El -
várjuk 's Szilágyi S. úrtól várjuk el, a' losonczi ker. 
gyűlés e' tárgyra vouatkozandó rendszabályát. Sz. 



PROTESTÁNS 

EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 
11. szám. Ötödik évi folyamat. Mart. 15. 1846. 

Ich sagte mir immer, der christliche Prediger sei doch mehr L e h r e r als R e d n e r . 

R e i n h a r d. (Gestándnisse) 

TARTALOL : Presbyterinmokról. E g y h á z i . Ungfelső-*em-
plini és belsö-somogyi gyűlések. K a s s a i és M e z e i . 
— Kül- és belföldi tudósítások: J a k a b f y . L i b a y , 
H u n f a l v y , H e n y e y és t ö b b e k . — Szent-lant. 
— Levelezés. — 

I*r esbyteri untokról • 
Helvetica confessióban 22-ik fejezet alatt: „de 

coetibus sacris et ecclesiasticis" és a' 28ik alatt: „de 
bonis ecclesiae"— ha már külön fejezet alatt nem 
fordulhatott volna elö valami, legalább néhány sza-
bályokban lehetett volna szó a' presbyteriumokról. 
És hogy épen Beza, az 1566. készült confessio-
nak egyik szerkesztője, ki a' Calvin által Gene-
vában 1541. alapított presbyteriumot jól ismerle, 
a' hitfelekezetfinkre nézve annyira érdekes tárgy-
ról hallgat, talán onnét magyarázható, mivei a' 
genevai presbyteriumnak tulzólag szigorú eljárá-
saiban a' presbyterium kellékeit fölismerni nem 
bírhatta. És valljuk meg őszintén tisztelve 
egyébiránt Calvinnak, a' magához is túlszigorunak 
magas érdemeit, ki roppant sok fáradságai, az alig 
megfizethetők mellett csak annyi fizetést vett és 
soha többet, mennyi az életnek csak tengetésére 
volt elég, — valljuk meg, hogy a* szegény Gruet 
Jakabot, Servet Mihályt kegyetlen halálra, máso-
kat kemény és a' világi törvényszékek által is 
meg nem változtathatott büntetésekre itélö gene-
vai presbyterium, a' Calvin szellemétől áthatott, 
gyakorolt vala egy sajátságos néven nevezhető 
egyházi hatalmat, 's ez nem vala más mint: Hie-
rarchia presby terialis. 

Mentsen Isten! hogy valaha illyet kívánjon 
állítani akármelly prot. gyülekezet; mentsen Isten, 
hogy akármelly protestáns egyházi szék, amaz 
elvből indulva ki: „Princeps vei magistratus 
externus, nullum habét ius circasacra", melly elv 
homlok egyenest ellenkezik helv. conf. Cap. XXX. 

•ama tanításával: ,,Equidem ducemus, Religi^is 
curam imprimis perlinere ad magistratum sanctum 
(szent Fejedelem, mondja a" magyar fordító). Te-
neat ergo ipse in manibus Verbum Dei, ne et 
huic contrarium doceatur procuret" — vérbirósá-
got, 's köréhez nem tartozó Ítéletet, végrehajtást 
kívánjon gyakorolni. Azonban hozza el Isten mind 

a' gyülekezetekre, mind azok pásztoraira csak 
jótékonyan ható ama korszakot, mellvben legyen 
a' presbyteriumoknak és azokban a' lelkipászto-
roknak szilárd állásuk, mint gyülekezet véneinek 
a' népre erkölcsjavító hatásuk; a' minek, zsinat 
elölt, vagy zsinat után, átgondolt, vagy rögtön-
zött szabályok mellett és felett alapfeltétele ez : 
legyen a' lelkipásztor és presbyterium érdeke 
elválhatallanul összeforrva; és amaz soha ne 
akarjon egyebet az egyháznak, mellyben öt Isten 
vigyázóvá telte, boldogságán kivül, melly Isten 
dicsőségével's az embertársak szeretetével meg-
fér — egyebet; emez viszont ne ismerje félre 
soha a' hitszónok hitét, hűségét, szeretetét. 

Szolgálhatnak ezek tán némi tájékozásul arra: 
Micsoda állása tartozik lenni protestáns presby-
teriumnak akár magában, akár a1 státusban. 

Pesbyteriumok tenni valóiról a' Gefei káno-
nok XCIX-ke a' miket mond: azokat körülbelől 
emez 5 pontok alá vonhatni: 

O Vigyázzanak fel minden Marokon eletére, 
a' feslett erkölcstieket intsék, 's ha szükség, azt 
a' lelkipásztornál és presbyteriumnál jelentsék fel. 

2) Egyházi hivatalnokok fizetéséről gondos-
kodjanak. 

3) Szegények tápláltatására, koldusok meg-
választására ügyeljenek. 

4) Templom, iskola, paplak, egyéb épületek, 
temetők általuk épségben tartassanak; egyház 
minden jövedelmei felett örködjenek. 

Diák és nemzeti ifkolákat nagy szorga-
lommal fentartsák. 

Egyszóval, minden az ekklézsiában előforduló 
rendetlenséget pontosan meglássanak és azt a* 
lelkipásztorokkal együtt, kik nekik is előttük j á r -
nak 's köztük elnöklenek, rendre igazítsák. 

Presbyteri jellemeknek pétiig ezeket mondja 
a' már fölhívott kánon: 

1) Igaz tudománynak követői, feddhetetlenek, 
hívek, kii semmi bűnnel vagy gonoszsággal bé -
lyegezve nincsenek, nem felettébb indulatosok 
vagy kitörök, hanem higgadt és mérsékelt elmé-
jűek; lelki okossággal birók, kik Ítélettel és 
megválasztással tegyenek mindent, valamit tesz-
nek ; nem fecsegők és réssel teljesek, kik mindent 
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dobra ütnek, hanem a* kik tudnak nyelvüknek 
parancsolni. 

2 J Egy feleségüek legyenek, kiknek gyer-
mekeik is vannak. 

3) Ollyanok, kik huzamosan legalább gyakran 
odahaza vannak és kereskedés vagy más fog-
lalkozás hazulról nem szólítja el őket. 

Kérdezni méltán lehet: miután illy szép idea-
ját adja kánonok irója a' presbyteriumnak, melly a' 
próbakövet ma is kiállja, miért nem találjuk fel az 
igy rendezett presbyteriumokat ? 

Az iró a' maga korát igy menti: „Ut id in 
gente nostra institutum, ea qua par est commodi-
tate institui hoc rerum statu possit politicus noster 
ordo ob varia quae causant obstacula, pláne non 
videt" (kánon XCIX.) másutt: „Illustrissimo 
Principi erectio Presbyterii non modo difficilis, 
sed et impossibilis apud nos visa est." (Acta sy-
nod. Szath. Pres.) 

Korunkig lefolyt idők alatt szabályzott pre-
sbyteriumok hogy alig voltak nálunk, annak ta-
lán okai leheltek: 

1) Féltékenység status és status közt. Presby-
terium egészen független állást követelt volnál 
magának a' világitól, és törvényt látott volna az 
Ítélete szerint vétkeseken világi hatóság mellöz-
tével is: viszont az egyházak féltek a' világi 
hatóság túlnyomó befolyásától. 

2) Féltékenység urak és papok között. Pre-
sbyteri gyűlésekben az elnökség Gelei kánon 
szerint és a' dolog természete, de más országok, 
Angol-, Skót- , ílelvethon, legújabban Prussia 
elismerése szerint papi. Ezt nem vonja kétségbe 
még a' budai zsinat is, a' honnét a' IV. kánon de 
localibus presbyíeriis elnökségről hallgat, még is 
nem könnyen fogadjuk mi el. 

3) Félénkség, nehogy, ha valami positiv ala-
píttatik meg, akkor majd valamit talál engedni akár 
a' világi, akár a' papi rész jogából; jobb pedig 
inkább pangásban lenni, mondanák némellyek, 
mint jogtól fosztatni meg. 

4) Aílalában ama régi megjegyzés: Alhe-
nienses scire quae recta essent; sed facere nolle. 

De mi lehet, már a jelenkort említve, oka 
annak, hogy a1 már kitűzött elvek vezérlete után 
rendezett presbyteriumok nincsenek? 

Az 1791: 26. art. 4. §-ában nyilván monda-
tik: ,,Evangelici in iis, quae ad religionem perti-
nent, unice a reiigionis suae superioribus depen-
deant; reservat autem sibi sua Maiestas sacra-
tissima tam relate ad coordinationem praedictae 
superioritatis, quam et reliijuas disciplinae partes 
intacta ceteroquin reiigionis libertate , eum sta-
bilire ordinem, qui communi virorum eiusdem re-
iigionis tam secularium quam reiigionis minislro-
rurn maximé congruus reputabitur." Fejedelmi 
egyenesség! 

E' superioritast a' budai kánonok rendezni 
próbálták; megerősítést ugyan e' kánonok, mint 

tudjuk, nem nyertek: azonban ezek szellemében 
tétettek tiszántúli egyházkerületet illetőleg a' t ra-
ctualis székeken változtatások. Igaz ugyan, hogy 
épen nem egybehangzólag, nem magával az idé-
zett 4-ik §-al: „interea statuitur, ut canones cir-
ca religionem, per synodos suarum confessionum 
suo modo conditi, in quorum nempe actuali usu 
consistunt, et deinceps ratione, per hanc legem 
deíinita condendi, neque per dicasterialia man-
data, nec per regias resolutiones possint alterari" 
nem épen egybehangzólag, mert a' debreczeni 
1821. convent synodus nem vala; és ha nem 
puszta convent volt, hanem commissio regia: ak-
kor dicasteriale mandatum, vagy pedig regia re -
solutio, de hiszen már ez folyamatban és rendez-
ve van és az eredmény jó; örökös kár, hogy a* 
presbyteriumok ugyanakkor gyökeresen nem 
rendeztettek. 

És már most vagy ezt mondhatjuk: várassék 
be, míg synodus szabályt hoz általános presbyte-
riumok iránt, 's ha ez nem, legalább az illető su-
perintendentia, vagy pedig vegyük életbe a' bu-
dai zsinat IV. kánonját, melly igy szól: 

„Singula ecclesia cuius libet loci habét jus, et 
obligationem se ipsam secundum canones eccle-
siasticos per suum presbyterium locale regendi, 
quod consíat ex patronis eiusdem reiigionis eccle-
siae, ex VD.ministro nec non Curatoribus et seni-
oribus; qui curatores et seniores, módis hactenus 
consvetis eligentur et adjurabuntur.Patronorum au-
tem erit in ecclesias, quarum nutricii quidem, sed 
secus etiam membra sunt, nullum exercere domi-
natum, sed eam consilio et quavis alia ratione 
regere et protegere. In majoribus porro ecclesiis 
etiam Professores majorum scholarum (értsük 
meg: etiam Professores majorum scholarum) ad 
presbyterium locale eligi possunt" — Ezen kánon-
ban megjegyzést érdemelnek : 

1) A' presbyteriumot alkotó elemek közt 
első helyen említtetik ugyan Patrónus, de az nem 
ad elnökséget. Egyébiránt oz igaz Patronusnak, 
ki templomot, iskolát épít, hivatalnokot fizeti és 
hol nincs szükség ágybért fizetni, pédául Bájon, 
mellyik pap nem engedné oda az elnökséget? el-
ismerve, hogy bár amaz egyházi családban, pre-
sbyteriumban mindig 1.-pásztor a' családfő: ö m. 
a. és a gyülekezet a' kegyes patronusnak gyer-
mekei. 

2) Nullum exercere dominatum akár úr le-
gyen valaki, akár nem. 

*) Miért ne legyen presbyteriumban pap mellett copraesi-
dium, ha már egyházkerületeken, egyházmegyékben ez 
folyamaiban van? ezt a" méltányosság kívánja, mivel 
presbyteriumban papi részről csak ma*a vau a1 lelki-
pásztor, — az említett két székeken pedig világi és papi 
hivatalnokok ép egyenlő számmal vannak, és ha nem 
volna is protestáns papi rend : ki lehet méltóbb eloök, 
mint az egész gyülekezel tanítója, hitben vezére? 

E. 



3) Módis hactenus consvetis, eligantur; ós 
igy a* hol magaegészíté ki magát a* presbyterium, 
igy; a' hol pedig közönség tett választást, azon a* 
szokott módon állíttassanak elö presbyterek. 

Budai kánonok Vl-ában 12 pontok alatt elő-
számláltatnak a' presbyterek tenni valói — officia 
localis presbyterii a' XCIX-ik kánon szellemében 
ugyan: de az egyházi fenyítéket illetőleg csak ez 
van mondva: „quidquid pertinet ad disciplinam 
ecclesiasticam, in omni mansvetudine christiana 
exercendam, in quantum haec limites localis pre-
byterii non excedit"; és látni való, hogy e' clausula 
a' presbyterium hatáskörét nagyon körülírja; 
és még e' mellett, valamelly visszás házas, vagy 
részeges közbirtokos vagy hivatalnok nem mond-
hatná-e : engem a' presbyterium meg sem idéz-
het? 

Azon instructióban is, melly 1818. april 18. 
a' tiszántúli egyházkerületen készült és az 1821. 
convent által helybenhagyatott, nincsenek presby-
terium körébe tartozó minden tenni valók elő-
sorolva. 

Igy vannak ez instructio pontjai, mellyek 
egyébiránt a' budai kánonok Vl-ikával össze-
hangzanak. 

A' helybeli presbyterium tartozik: 
1) Arra vigyázni, hogy az ekklézsiában az 

Istentisztelet ékesen és jó renddel menjen vég-
hez, és hogy azt az ekklézsia tagjai gyakorolják 
(és ebben magok a'presbyterek menjenek hát elö ' 
jó példával). 

2) Tartozik vigyázni az iskolákra, a' fm és 
leánygyermekeknek taníttatására, hogy senki 
azok közöl iskolába való járás és oktatás nélkül 
fel ne nevelkedjék, mellyre nézve a' szegény 
sorsuakról olly rendelést szükség tennie, hogy 
azok ingyen lanítassanak (és így az iskolázható 
gyermekek névjegyzékét presbyterek írják össze, 
vagy legalább legyenek e' munkában osztozó 
társak). 

3) Tartozik vigyázni a' hívek adakozásából 
bejövő mindennemű alamizsnapénzre és sege-
delemre, mint szintén az elnyomorodott szegé-
nyekre. 

4) Tartozik gondot viselni az ekklézsiának 
mindennemű jussaira; templomi, parochiai, iskolai 
épületeire; fundusaira (temetőt is ide értve) és 
azoknak szabadságára , az ekklézsiának minden 
javaira, jövedelmeire és azokról a' tractus consi-
storiuma előtt való számadásra. 

5) Kötelessége az ekklézsiai fenyítéket, de 
minden keresztyén szelídséfigei, és csak azokban, 
mellyek hatalmát felül nem múlják, gyakorolni. 

6) Kötelessége a' superintendentia és tractus 
rendeléseit végrehajtani. 

7) Kötelességében áll a' belső személyek 
fizetését annak idejében beszedni, és annak, hogy 
a' restantiák meg ne szaporodjanak, elejét venni, 
(és így a' behajlásra föpresbyteriumból kell kül-

döttség, fs ha ennek nem enged a* tartozó, akkor 
kell a' dolgot polgári hatóság elébe áttenni). 

8) Az ekklézsiát illető minden végzéseire és 
rendeléseire nézve protocollumot tartson, mellybe 
azokat beíratja. 

9) Az ekklézsiának minden leveleit lajstrom-
ba szedvén, szorgalmatosan megőrizze. 

10) A' kik az ekklézsiában valarnelly alsóbb 
hivatalt viselnek, azoknak instructiót adni, és min-
deneket kötelességre szorítani tartozik. (Curator 
tehát és egyházfi és az ujonan elválasztott pre-
sbyter mindig utasítást kérjenek.) 

Lelkipásztorok hívásáról ezen instructióban 
szó sincs; a' budai kánonok Vl-kában 8-ik szám 
alatt ez áll: ,,Jus ministrum et vocandi et dimit-
tendi ecciesiae competil, sed cum consonsu su-
periorum ea ratione exercendum, ut in maioribus 
ecclesiis, in quibus hucdum etiam in usu fűit, non 
ab omnibus patribus familias, sed tantum ab illis 
ecciesiae repraesentantibus, quibus id ex antiqua 
consvetudine commissum est, módis hactenus con-
svetis vota colligantur." — Ebben semmi praecis 
szabály nincs, és az egész csak ius consvetudi-
narium, de nem conovetudo iuridica. 

Visszás házasok békéltetéséről sem szól az 
instructio; a' budai kánonok pedig XI—XIV. és 
CXVI— CIAV .de judiciis matrimoniaUbus^v 1791: 
26. art. 11. §-ának értelmében szólnak 's eleget 
kívánnak tenni azon intézkedésnek: propriis ipso-
rum consistoriis dijudicandae relinquantur, hanem 
a' locale consistoriumra nem bíznak, ugy szólván, 
semmi eljárást. — Ilogy elválást (divortium) még 
külön-vetést is (separatio) békéltetésnek kell 
megelőzni pap előtt , ez szabályul tétetik Conf. 
Matrim.§, 52.; hogy pedig a' békéltetés még con-
sistorium előtt ismételtessék, 's ha ott sem sike-
rült, akkor tétessék külön vagy elválásra lépés: 
ezt törvény ugyan nem mondja, de hogy ez, a' 
hol gyakorlatban van, nagy hasznú, tagadni nem 
lehet, tekintve akár az esküvel kötött kapocs 
könnyelmüleg megoldása nehezítésének, akár a' 
kibékéltetésre mindent elkövetésnek szent ezélját, 
és e' tekintetből consistorium teendői közé soro-
zandó lenne még a1 házasok végső kibékéltetésé-
nek kísérlete is. 

Presbyterek választását a' mi nézi: ha ki-
egészíti is magát ez a' testület, s mintegy ki nem 
halónak vétetik : de nem kezdet nélküli, és vala-
mikorakkor csakugyan kellett választatnia akár 
lelkipásztor, akár külső tanács, akár a' hitroko-
nok összege által. Hogy a 'nép válaszsza az igaz-
gató képviseletet: ezt az igazság hozza magá-
val; hanem a* gyakorlatban van nehézség, mert a* 
hol például két-háromezer csak a' családfők szá-
ma, ott lárma, zaj és tán korteskedés nélküli vá -
lasztás alig remélhető; a' dolog pedig nem város 
piaczára való, templomból viszont minden lármá-
nak távol kell lenni; és czélszerüleg ezeket le-
hetne cselekedni: 



1) Ha választó képviselők választatnának elsö-
hen is, egy utczáből, vagy fertályból 12—30 és 

2) Ezek választanának, nem a' nagy néptö-
meg, igazgató képviselőket, vagy presbytereket 
titkos szavazattal (azaz, mindenki egy összehaj-
tott levelkére irván a' választott nevét, azt vetné 
ládába) és ez történhetnék egyházmegyei két ta-
nácsbiró — egy világi, egy papi — jelenlétökben. 

Meddig maradjanak presbyterek hivatalban, 
és legyen-e itt is tisztújítás, vagy holtig viseljen 
hivatalt, ki ellen kifogás nincs? arról mások szó-
lottak ; itt csak ennyi megjegyezhető: hogy a' 
melly helyeken félszázadot, vagy még hosszabb 
időt szabályozva álélt és üdvösen működő presby-
teriumok vannak, ott az általános és zsinattól el-
várandó szabályzatig olly móddal lehetne meg-
hagyni a' tagoknak maga a' testület általi kiegé-
szítését, hogy az áj tag mindig titkos szavazattal 
és már említett két egyházmegyei tanácsbiró előtt 
menjen véghez. 

Presbyterek száma lelkek számával inkább, 
mint lelkipásztorokéval lehet arányban, mert néhol 
6ezer léleknek 2, másutt 12ezernek 1 lelkipász-
tora van, c3 az arány igy lehetne: 

500 lélekig 8 presbyter 
3000 — 12 — -
6000 — 16 

10000 — 20 
14000 — 24 
2 0 0 0 0 — 30 — — 
Azon felül 40 — — 

Összevéve már az eddigieket, presbyterium 
alakításában szemügyre veendők. 

I. Erkölcsi jellem, az a' három: mit a' Gelei 
XCIX. kánonból kiemeltünk; azon hozzáadással, 
hogy életidejökre nézve presbyterek 24 évet 
meghaladottak legyenek. 

II. Tisztök. 
A) Gyülekezet irányában. 

a) Felvigyázat arra, hogy az igaz keresz-
tyénség terjedjen; és igy consistorium eleibe sze-
líd figyelmeztetés és dorgálás végett állíthassák 
nemcsak rosz hítüeket, templomot, szent vacsorát 
mulasztókat, vasárnapot rontókat (ha ezek a' lá-
togatási íveken is nem üres hangok akarnak len-
ni): de az olly vétekben lélekzöket is, kiket pol-
gári ítélőszék elő nem vehet. 

b) Visszás házasok békéltetése. 
c) Vasárnapok, ünnepek megszentelésének 

eszközlése; munkák, őrlés, csapszékezés gátolása. 
B) Egyházi hivatalnokokat illetőleg tisztök: 

a) Lelkipásztort választani, és mivel illyen-
kor nincs helyben pap, hívja meg a' consistorium 
elnökül akármellyik megyebeli papot. 

b) Tanítókat, curatort, egyházfit választani. 
c) Azok fizetésének idejében behajtásáról 

gondoskodni, presbyterek küldetvén ki az egyházi 
bérek kiírására is. 

III. Szegények ügyére viseljenek gondot, j 

a) Egyház szegényei közé fölveendőket 
megválasztván. 

b) Árvákra, különösen az iskolákban a* ta-
nuló árvákra fordítsanak figyelmet. Ezért az ár-
vagyámnak, ha az hitrokon, mindig helye legyen 
consistoriumban. 

c) A' folyamodó egyházak számára pénz, 
vagy életbeli segedelmezésekröl,'sazok megosz-
tásáról rendelkezzenek. 

IV. Templom, iskola, paplak,jövedelmek, jo-
gok fentartását illetőleg: 

a) Templom nemcsak épen, de portól, szenny-
től mindig tisztán tartassék. 

b) Minden egyházi épületek jó karban és as-
securálva legyenek. 

c) Földeket haszonbérbe adni, vagy azokkal 
jövedelmesen gazdálkodni presbyterek tiszte , — 
valamint 

d) Az élvezett kiváltságot megőrizni, tagosz-
tálykor jogot fentartani. 

e) Ha lehet takarékpénzeket, alapítani, vagy 
más ártatlan úton gyarapítani az egyház vagyonát. 

f ) Minden okleveleket, anyakönyveket, va-
gyonokat, jegyzökönyveket leltár szerint és éven-
ként szerbe számba venni. 

V. Diák és nemzeti iskolákra nézve presby-
terium dolga: 

a) Összeírni az iskolásházakat. 
b) Látogatni za iskolákat, lelkipásztor és láto-

gató egyh.megyei küldöttségtől fölhivatva. Czél-
szerü a' presbyteriumból választani egy állandó 
bizottmányt, melly, a'lelkipásztorral együtt, min-
den az iskolákat illetőkre ügyeljen. 

c) Közvizsgálatokon (examenek), mellyek 
idejét consistorium tűzi ki, az oda ugyancsak con-
sistoriumból kinevezett presbyterek különösen, 
jelen lenni tartoznak. 

d) Tanításbérből semmit künmaradni ne en-
gedjenek. 

Gyűléseknek szükség ugyan tartatni, vala-
hányszor fontos igazítani valók fordulnak elő: év-
negyedes, vagy legalább 4 gyűléseknek, pedig 
szabályszerüleg kell tartatni: 

a) Egyházmegyei látogatáskor. 
b) Áldozó csütörtök és pünköst közt curatori 

számadások megvizsgálására, curátor, egyházfiak 
választását. 

c) October elején , az őszi vizsgálatok ered-
ménye tudása és a1 végett, vájjon az életbeli lec-
ticalék beadaltak-e ez ideig. 

d) Két karácsony közt, az egész évben tör-
ténteknek, szellemi, anyagi, személyzeti fogyat-
kozásnak és gyarapodásnak előterjesztésére. 
Mellyik testületnek közelebbi tiszte, mint épen az 
egyháztanácsnak, a' lehaladt év vége felé számot 
vetni egymás közölt minden isteni félelemben és 
keresztyén szeretetben ? 

Végszó. Megválasztatás, hivataloskodási idő, 
elnökség, és egyéb az egyházi tanács lényegére 



tartozó szabályokra nézve nemcsak vezérfonal! 
nyujt, de egészben is elfogadható a1 poroszhoni 
rendszer, a' mint azt ft. Polgár Mihály úr alma-
nachja 174-ik lapján fölmutatja 11. §. — Legyen 
szabad a' tudós szerző szavait ide általtenni. 

„Poroszországban, hol az evang. és reform, 
ekklézsiák 1817-től fogva nagyobbrészint egye-
sültek, igazgattatik az egyház a' cultus ministe-
rium (egyházi dolgokra ügyelő minister) által a' 
tartományi és vidéki (provinciáié et tractuale) 
consistoriumok állal, és a' helybeli egyházi tanács 
(presbyterium v. repraesentatio) által. 

A' presbyterium vagy repraesentatio kétféle, 
úgymint: nagyobb és kisebb; mindeniknek elnöke 
a' lelkipásztor. A' nagyobb repraesentatio áll az 
ekklézsiák nagyságukhoz képest 16—60 képvi-
selőből , kik a' speciális superintendens (esperes, 
prépost) jelenlétében az ekklézsia 24 évet meg-
haladott 's jó hirben levő férfitagjai által titkos 
szavazatokkal választatnak. Egy negyede ezen 
képviselőknek minden évben kilép, mi sorshúzás 
által határoztatik meg: de a' kilépők újra meg-
választathatnak. Ennek a' nagyobb repraesenta-
tiónak hatáskörébe tartozik a' papválasztás, az 
ekklézsia minden javairól való rendelkezés, az 
egyházi 's minden építésre szükséges adónak ki-
vetése. Ezen nagyobb repraesentatio választja a' 
maga kebeléből a' kisebb repraesentatiót, melly-
nek tagjai a' lelkipásztor elnöksége alatt: a' szám-
adó curator, egyházfi (decan) és 2, vagy 6 ülnök, 
kik két évre választatnak. Ez a' kisebb reprae-
sentatio hajtja végre a' nagyobb presbyterium 
rendeléseihez vigyáz a' jó rendre, az erkölcsök-
re, gyermekek iskolába járására, tanítók szorgal-
mukra; ez gondoskodik az egyházi adó behajtá-
sáról, a' szegényekről; a' számadásokat ez vizs-
gálja meg és terjeszti a' nagyobb repraesentatio 
eleibe." E g y h á z i . 

G y ű l é s e k . 
Czig-felsö-zeiiipléiii egyházmegyei 

gyűlés. 
Február 5 .6 .7 -én gyűlésünk volt Pinkóczon, 

Jászay Mihály esperes és mlgos palóczi Horváth 
Simeon urak elnökletök alatt. — 1) Egyházláto-
gatási jelentésből hallók, hogy sok helyen azért 
nincs iskola, mert a' szülék nem akarják iskoláz-
tatni gyermekeiket. E' tárgy élénk vitára adott 
alkalmat. Lobogott a' népnevelés iránti szent tüz, 
's határoztuk: hogy a' tanításbér, az iskolába jár-
ható — de nem járó gyermekekért szintúgy v é -
tessék meg, mint ha járnának. Ugyan ezen hatá-
rozat is nem fog-e more patrio — csak a' pa-
piroson maradni? — Kebelrázó volt a' lucskai 
tanító panasza; — neki az egyház lakhelyet sem 
adott, maga 's családja számára más szállást a' 
nyomorult helyen nem kapván, marha-ólat bérlett! 
ki nyári lakul, de őszszel a' tulajdonos, barmait! 

oda bekötvén, ott sem vala helye többé a' sze-
gény rectornak; a' hideg beállt, a' tél eljött, 's ö 
családjával együtt hajlék, fedél nélkül maradottI 
Négy mértföldnyire lakó rokonaihoz szállítá nő-
jél 's gyermekeit, és maga helyben maradván —' 
hogy egyházát el ne hagyja — zsellérü' szált be 
egy szinte szegény zsellérhez I — Most Ítéljetek, 
uraim! milly lábon állhat az illy egyházban a' ne-
velés ügye? Maga Pestalozzi tanított volna-e illy 
körülmények közt ? pedig e' körülmények, kevés 
variatióval, más egyházakban is előfordulnak. — 
Nálunk a' rectorok sok helyütt harangozok is 
egyszersmind; — így van-e ez másutt is ? — 
Ez czélos intézkedés arra, hogy minél kiképzet-
tebb iskolatanítókat nyerjünk ; legalább nem kell 
attól tartani az illyekre nézve, hogy: honores mu-
tant móres. 

2) Mi még most is az apostolok korában 
élünk. Akkor az ördöngös Simon a' sz. lélek 
ajándékát pénzen akará megvásárlani; itt és most 
pedig — néhány hordó borért a' n. egyház eladta 
szabad választási jogát, 's a' tiszta szinbor után folyt 
a'papválasztó szavazatok többsége is. Illyen eset-
ben mondhatjuk-e hogy a "nép szava Isten szava? 
Ki így veszi, vásárolja a' hivatalt, így csinál 
lélekvásárt, az, hogy keményebben ne szóljak: 
legalább is nem papnak való. No de: si non ver-
bis — poculis. — Szabadjon azonban komolyan 
kérdenem: mi az oka ha aljasúl papi állásunk? Bi-
zony nem más, mint az, hogy hivatalunkat min-
személyünkben magunk aljasítjuk; mert soha sem 
lesz hallgatói közt tekintete 's tisztelete az olly 
papnak, kinek elválasztatását bor és másokat rá-
galmazás eszközlötte ki. 

3) Édesen hatott ránk azon határozat, hogy 
jegyzökönyveink ezentúl mindig ugyanazon gyűlés 
végével hitelesíttessenek. Adja Isten, hogy tel-
jesüljön ! de vándor gyűléseink melleit ez nagyon 
bajos lesz. Örömmel jelentem azt is, hogy a* 
tisztújítás, mitől sok helyeken rettegtek, nálunk 
szép csendesen, sürgetés nélkül bejölt. Lelkes 
hivatalnokaink magok önként hozák be, önként 
mondának le hivatalukról, 's az ujonan válasz-
tottak, csak három évre fogadják azt el. A' köz-
bizodalom nem csal, méltányolja ez a' lemondást, 
de újólag el fogja találni embereit. 

4) Gyűlésünk, bár collegialis szellemű volt, 
még isen miniatűr kidugta fejét a' xvQiaQxta, kivált 
a ' j — i káplán ügyében. Még nincs 3 éve, hogy az 
e.kerületünkbeni egyházak, közszavazat utján 247 
szavazattal 10!) ellenében, elhatározák: capella-
nus non succedit, és most a ' j—i káplánból erővel 
succeditet akartak csinálni. Az ügy az e.kerületi 
gyűlésre fog felvitetni; de hisszük, hogy az e.ker. 
kormányszék — mint édes anya — határozatát, 
az alig három éves gyermeket, éleiben megfogja 
tartani. Nem lehetünk egy értelemben azzal, ki 

I gyűlésünkön rnondá: „ha fiatal a' határozat, csi-
ínáljunk vénebbet helyette." önkéntelenül eszembe 



jutottak itt Bodrogközi szavai: ,,a' statútumokat 
megtartjuk, kivévén — mikor meg nem tartjuk." 

Végül még egyet. Hallottam egykor e* kér -
dést : mire való minden hibákat kikürtölni ? De 
Jerikó falai is kürtölésre omlottak le. Azért, ha 
egyebet nem tehetünk, csak kürtöljünk, talán 
egykor a' hibák — ha nem a1 kürt szóra is — 
de szégyenletökben leomlanak. 

K a s s a y E n d r e , kis-bári reform, pap. 

c ^ y l i á z m e g y e k ö z -
g y ű l é s e . 

F.é. febr. 17. 18. 19. 20. napjain jákói, nem 
rég alakult leányegyház kebelében t. Csépán An-
tal úti lakában Urtá a' b.-somogyi egyházmegye 
székrendezö nagy gyűlését. Érdekesebb ered-
ményei: 

1) az Egyházmegyét illetőleg: a) Halál által 
megürült segédgondnoki hivatal szavazatok áta-
lános többsége által megválasztott Sárközy Al-
bert első alispán úr által lön betöltve, — munici-
palis jogainkhoz tartozván a' felesketés, az esküt 
le is tette. — A' polgári erény, szilárd jellem, 
vallásos buzgalom ezen kitűnő emberét, valamint 
jelen gyűlés folyama alatt történt, ugy mindvé-
gig is kitürés, közjó iránti szeretet, 's mindenki 
jogainak tiszteletben tartása vezérelje !—b) Hely-
osztás kezdetett, lelkész csak kettő, de iskolata-
nító, bevett szokásuk szerint, sok is változott, 
— ők is elismerteltek egyház embereinek, voca-
tio rájok nézve is megalapíttatván. — c) A' me-
gyei, mint szintén az özvegy 's árvapénztárak 
is megvizsgáltattak 's helybehagyattak. — d) 
Megyei iskolánk, *s megyénk magyar köriratu 
díszes pecsét-nyomói bemutattatván , minden 
ollyas iskoláknak, mellyekbe a' csurgói gym-
násium növendékei tudományos magok kiképzése 
végett mehetnek, e' Lap utján hirül adatni rendel-
tetett, hogy a' csurgói iskola bizonyítványait il-
letőleg, ezentúl magyar köriratu pecsétnyomó fog 
használtatni. — d) A' hitkülönbségen felülemel-
kedett, 's jobbágyainak valódi atyja gr. Zichy Ií. 
somogyi birtokai közt a' viszlói egyház iskolájának 
50 ftot, balhásinak pedig szükséges kézi-könyve-
ket 's irópapirt ajándékozván, e* nemes tettért a' 
grófnak írásban átadandó köszönet szavaztatott. 
— Vajha a1 nemes grófnak 's javai kormányzó-
jának t. Tárnok L. urnák e' nagylelkű jótékony-
sága felindítna több nagyokat is, kikhez a' ne-
velés szent ügye felsóhajt! — e) Az iskolavizs-
gálók által ügyeletök alá eső iskolák állapotá-
ról benyújtott előterjesztvények olvasása szomorú 
tájat tüntetett elönkbe, parlag vidéken hordozott 
át bennünket, mert 60 iskolatanító közöl csak 
három, úgymint: Kovács Zsigmond, Bokor Sán-
dor, Bélacdri Mihály, Ítéltettek jeleseknek. — f) 
A' n. m. m. k. h.tartó tanács által megrendelt, 
's a' ns. megye által is igazságosnak itélt ezüst 

fizetés dolgában a' gyűlés ugy intézked«ttr hogy 
1799. óta, a' melly egyházba a'díjlapon javítások 
történtek, mivel az utóbbi szerződés a' régit e l -
törlötte, ott maradjon a' készpénznek váltóbani 
fizetése, a'hol pedig javítás nem történt, ott ezüst-
beni fizetés követeltessék. 

2 } Az egyházkerületet illetőleg: a) Kerületi 
főiskolánkban megürült bölcsészeti tanszékre e . -
megyénk szavazati-jogánál fogva választja böl-
csészettudorát, Hollermayer Ignácz urat, ki a* 
gyűlésen jelen levén, kül egyetemekbe is kimenni 
ajánlkozott; —- ha pedig ö szavazati kisebbség-
ben maradna, akkor Gondol Dánielt; jövőre pedig 
csődöt kiván , egyszersmind üresedés esetében 
óhajtja, ne az oktató urak egymás közt felosztva, 
mint jelenleg, hanem egy helyettes vigye az ok-
tatói terhet. — b) Mult évi azon indítványát, 
hogy papjelöltekre nézve csak két vizsgálat, úgy-
mint megyei és kerületi legyen, jövendőre életbe 
kívánja léptetni. — c) Azon kerületi indítványt, 
melly a' hivatalok halmozását teher nagyobb 
pontossággali viselhetése 's érdekterjesztés te-
kintetéből eltöröltetni javalja, e.megyénk elfo-
gadta. 

Berekesztem közleményemet azon mellőz-
hetlen vendégszeretet megemlítésével, misze-
rint t. Csépán Antal és József, 's Molnár Zsig-
mond urak gyűlésünk papi és úri rendüekből álló 
nagy tömegét, fényesen ebéddel 's egyéb szük-
ségesekkel is ellátva, pompásan fogadták. — Ad-
jon az ég vándor gyűléseinknek több illy Maece-
násokat 's tehetős Lukullusokat. 

Közli M e z e i P á I. lelkész. 

K í i l - é s b e l f ö l d i t u d ó s í t á s o k . 
A' mult nyári egyetemi szün-

napokat használni kívánván, szegény vándorként 
Strassburgon. Schweiznak annyira regényes kel-
lemes tavakkal bővelkedő vidékein, 's nagyszerű 
havas Alpjein át, a' bájos langyos égalju Lom-
bardiába 's annak fővárosába Milánóba értem. 
Nevezetességeit, a' művészet remek kincseit 
mellőzve, kizárólag csak mi bennünket közelebb-
ről érdekel, a' vallás tárgyánál, a' protestantis-
mus mintlétéröl a' magyarhoni katonaságnál Olasz-
honban, kívánok némi említést tenni. Milánóban 
létem alatt szerencsés valék sept. 14-kén az ak-
kor épen a' fővárosban mulató tiszt. Taubner 
Károly tanár 's tábori lelkész által tartott istentisz-
teleten jelen lenni, melly a' külvárosi laktanya 
egyik egyházzá képezett egyszerű teremében ez 
alkalommal német nyelven tartatott. A' művé-
szileg játszott orgona megindító hangjai után, a' 
szép számú hallgatóság valódi vallásos komoly 
figyelme között lépett a' szószékre az egyház 
embere. A* jeles szónok , Schleiermachernek, a' 
prot. theologia Kantjának, tanodájából, melly az 
érzéki (Gefühl) theoriára állítja vallásos alapelvét, 



a1 nagy mester szellemének hü tolmácsaként 
müködék. Beszédjének tartalma a' csalatások 
volt. Mennél többet tudunk 's tapasztalunk, annál 
inkább tapasztaljuk egyszersmind, hogy mennyire, 
és hányszor csalódtunk, és csak egyedül a' hit 
képes végtére is a' zajló kétkedő keblet meg-
nyugtatni. Életre alkalmazása, a'tiszta morál, é r -
zetteljes remek előadása a' közfigyelmet mind-
végig nagy megelégedéssel és vallásos épülettel 
feltartá. Sajátságos eset volt Mars fiait, kik több-
nyire különben a1 vallás iránt hanyag egykedvű-
séggel viseltetnek , itt önkeblök sugaltából szá-
mosan egybeseregelve, szónokuk lelkes szavaira 
méltó figyelemmel hallgatva, megindított keblök 
belsejét arczukon tükrözve látni. Adjon az ég 
protestáns ügyünknek sok illy bajnokot! 

Mennyire szükséges lenne protestáns papi 
egyéneket tábori lelkészekül az ausztriai biroda-
lom különféle tartományaiban szétszórt prot. ma-
gyarhoni katonasághoz alkalmazni — evangéli-
kus jelenleg csak egy van —: bizonyítja azon 
tagadhatlan tény, miszerint, részint sok katonák 
egész szolgálatuk ideje 10—14 év alatt illető 
felekezetökbeli egyházakba nem mehettek, lel-
késztől beszédet nem hallhattak 's ez által kis 
vallási s erkölcsi ismereteiket is egészen elfe-
ledék ; részint, hol prot. egyházra akadtak is, azt 
sok akadályozó körülmények, sok esetben a' nyelv 
nem értése miatt nem használhatták. Az ausztriai 
birodalom egyik kis tartományában egy ezredből 
a' magyarhoni prot. katonák meghivattak ottlevö 
hitsorsosaik által egyházi beszéd- 's urvacsorá-
hoz, kiket, mint bucsujárókat, meg vendégelvén, a' 
vig Iakmározásnak verekedes lön következménye. 
A' vallásosság fentartására, terjestésére közöltük 
és illyen 's ehez hasonló események kikerülésére 
szükséges lenne Csehhonba,GaIliciába,DaImatiába, 
Ausztriába, Horvát-, Tót-, Erdély-,Magyarhonba, 
a' határőrző vidékre a1 katonasághoz lelkészeket 
alkalmazni. Ugy hiszem, találkoznának sokan, kik 
a' nem nőszülhetés daczára is ráadnák fejőket 
ezen pályára. Fizetésök 600 pengöft, szabad la-
kás 's minden, mi hozzá tartozik, a'közemberek-
nél a1 lelkészi munkálatok ingyen vannak, a' tisz-
teknél az esketés, keresztelés, temetés sokkal 
jobban fizettetik, mint a' polgári társaságban szo-
kott történni; a' lelkész — a' hit dolgait kivéve 
— egészen a' katonai fő hadi kormányszéktől 
függ. Ezen dolog megérdemelhetné figyelmét a' 
protestáns közgyűlésnek, melly leghatályosabb 
lépéseket tehetne e' tekintetben; a'katonai sche-
matismus utján megtudván az egyes tartományok-
ban az ezredeknél a' magyarhoni protestáns ka-
tonaság számát, ennek nyomán fölszólítaná a' 
katonai fő hadi kormányszéket, az illető helyeket 
prot. lelkészekkel ellátni. Ezen út egyesek által 
is használható a'fönt említettek nyomán, ha arrai 
képességüket bebizonyítják, mint ez más vallás-
beli egyének állal sikerrel gyakoroltatott. E* pár 

szó csak figyelemgerjesztésül szolgáljon azok-
nak, kiknek a' dolog által érdekeltetniük kell, 's 
kik hogy avatott tollal vagy tettleg valamit le -
gyenek, nagyon kívánatos. *) 

R. testvér erdélyhoni szász prot. lelkész föl-
szólítása a' bevándorlásra — ki mult öszszel 
Württembergben mulatott — itten nagy visz-
hangra talált. 0 ezen bevándorlási meghívásnak 
egyedüli czélul a' földmivelés czélszertisítését 
tűzte ki a' szászok földén. E' tekintetben minden-
esetre eléri czélját, mert észszerűen gyakorlott, 
kegyes, jámbor, szorgalmas földészeket nyer ben-
nök, kiket már a' szükség 's a' terhes adó is 
minden arasznyi földet kertként mívelni kénysze-
rített. — Azonban a' föindító okot, melly mind-
ezek alatt hihetőleg lappang, nem említém, ez pe-
dig fajuknak az enyészettöli megmentése, a1 né -
metség terjesztése, melly az oláh 's főkép magyar 
elem által ollyannyira veszélyeztetik. — Késő 
öszszel 's februárban már 240 család ment el, mar-
tiusban újra 3—400 ülend üimnál a' Dunára, új 
hont keresendők. A' kivándorolni kívánók száma 
annyira megnőtt, hogy a' n.-szebeni társaság, 
melly a' földmivelés czélszerüsítésére alakult — 
itteni ügynökének, egy erdélyi hittani jelöltnek 
megtiltá egyelőre többek felvételét, míg a' beme-
nőket elhelyezvén, ujaknak készíthet letelepedési 
helyet. L i b a y. 

• f e n a . Jena kies fekvésére némethoni pa-
radicsomnak, múzsák tekintetéből pedig Szál-
Athennek neveztetik, régi évek óta volt n' ma-
gyar hittanjelölteknek is kedves asylumok. Töb-
ben azokból, kik tudományszomjasan a' német-
Palaestinába zarándokoltak, Jenát látogatták meg, 
's itt fel is lelték a' tudományok különnemű 's hasznú 
virágait, mellyeket diszkoszorukba fiizve látni a' 
léleknek nem csekély élemény. Igen, ha a1 mult 
időket emiékezelünkbe visszavarázsoljuk , Jenát 
látjuk a' többi egyetemek sorában tündöklő ün-
nepi fényében , most is halljuk még magasztaló 
beszédekkel „Fichte, Hegel, Fries, Baumgarten 
Crusius" és egyéb halhatatlan férfiak neveit, kik 
Jenának mind megannyi díszei és vezércsillagai 
valának, 's kik által Jena nagy volt, és hírében 
óriás. — Ez volt Jena hajdan : iássuk Jenát a' 
jelenben. 

Jenának jelenje — ugy látszik - - nem olly 
fényes, mint múltja volt. A' tlieologia mezeje 
ugyan parlagon nem hever, mert a' derék Hase 
növényeit nagy gond-'sjó sikerrel ápolgatja. Hase 
a1 némethoni tudósok és tudorok egyik legjeles-
bike, a' theologia egén tündöklő nap, Jena gazdag-
sága, 's egész Némethon büszkesége. Széles tu-
dománya 's a' korszellemhezi maga alkaimazása, 
meg ama szabadelvüséggel párosult pietás, mely-
lyel a'dogmákat laglalgalja, minden hallgatóit el-
ragadtatja. — Föelve 's jelszava „a ' szeretet." 

*) Gyűlési tárczánUba jó lesz feljegyezni. Sz. 



— B. Crusiust repraesentálja Rückert, vagy ha 
nem is, de az exegesisben ember ö is a' gáton 
— A' theologia ellen tehát nincs panasz. De a' 
philosophia, eme nővére a' theologiának, fájda-
lom ! ez itt rosz karban áll, 's szellemi aszkórban 
olly igen sinlödik, hogy már majd-majd lelketlen 
csonivázzá silányult, 's a' korszellem hattyúdalt 
énekel fölötte. 

Ugy szinte a1 história, ez a' magistra vitae is, 
mint egy fátyolozott hölgy lehajlott fővel, áll, 's 
tüzetlen szemeiből hideg jéggyöngyöket törül. — 
Luden, az egykor hires, mult évben resignált. — 
'S Jenában a' philosophia és história ellen méltó 
panasz lehet. 

Ehez képest a" deákság száma is csökkent. 
Ez évben a' névjegyzék szerint az összes szám: 
425. — Hajdan ezerre is rúgott. — Magyar hit— 
tanjeiölt van az idén Jenában hét, és egy erdélyi. 
Theolog 106, philos. 110, jurista 142. — Ta-
valy csak 3 magyar volt. A'jövő félévben pedig, 
ugy lehet sejteni, hogy 12 vagy több is leszen, 
mert hiteles kútfőkből tudjuk, miszerint a' jöve-
vények sem Hálában, sem Tubingában stipendi-
umra számol nem tarthatnak, mindkét helyütt már 
a jövő félévre is mind előlegesen levén lefoglalva. 
— Jenában 12 magyar számára van szabadasz-
tal. — Most nem levén teljes számú magyarság, 
4 német réseszül benne. 

Ad vocem „stipendium" legyen szabad a' 
hálái főiskolai senatus dicséretére fölhozni azon 
minapi bölcs eljárását, mellyné! fogva a' subtrac-
tioban magát olly igen ügyesnektanusítá. Még pár 
év előtt 12 vittenbergi stipendium volt (egvegy 
25 tallér semesterként); tavaly a'tizenkettőből 
lett nyolcz, 's ez idén csak hat. Meglehet, hogy 
zérusra is fogják még reducálni. Szép eljárás biz 
a' ,szép! 's nem tudom, ha tudnák-e édes hazám-
ban még ennek is plus-ultráját adni valahol ? 

A' többi egyetemekről szóljanak az ide-oda-
valók. Én pro coronide csak azt súgom még pro-
testáns egyházunk fülébe, hogy a' hálái szomszéd 
atyánkfiai in Christo, a' magyartalan magyar bib-
liahuszárok, szépen egyetértenek, és — és — 
duellálnak." *) " J a k a b f y . 

f ler l i iu (Töredék.) A' berlini conferentia 
febr. 15-én szétoszlott csekély eredménynyel, a' 
közlőitek után ítélve, fáradalma gyümölcseit, a' 
nagy zaj után, óhajtva várja az olvasó közönség. 
Alapul elfogadá az ágostai hitvallás melletti meg-
maradást, a' presbyterial-synodál rendszert, 's 
nagyobb egyformaságot kiván behozni az egy-
házba. A* protestantismustól meg nem tagadhatja 
a' szabad magyarázati kutató jogot a'hit, dogmák 
tárgyában, minthogy épen abban fekszik lénye-
ge, csak meg nem akarja engedni, hogy az szó-

*) Neveiket szeretnők tudni, hogy annak idejében az illy 
kardos urakat ezredekhez küldkessQk, nem pedig az Úr-
nak szőlejébe. S z é k á c s , 

és tanszékek utján nyilván történjék. 1848-ban 
újra egybegyűl nagyobb számmal. — Rheinwald, 
a' berlini AlIgemeineKirchenzeitungszerkesztöje, 
e' napokban megörült. — Luther évszázados ha-
lála emlékének ünnepe egész prot. Némethonban, 
de különösen Wittenbergben, a' király 's udvar 
jelenlétében nagyszerűen megünnepeltetett. 

Nemetlionft e^retemek népessé-
ge. Berlin: az immatriculáltak száma: 1608. 
Ezekből: theol. 279, philos. 440, külhoni 72. Be 
nem irott volt 469; összesen 2077. Professor : 
167, csupán philosophíae prof. 90. — Hála: 742 
deák, négygyei több, mint tavaly. Theol.: 457, 
külföldről 132. — Heidelberg: 839 összesen. 
Amerikai 10, angol 4, szerb 4. Theol. 38, phil. 
38. Uj-catholicus: 1. — Lipcse: az összes szám: 
825, kevesb, mint tavaly, 39 el; 187 theol., 23 
phil., 331 jogász, oktató összesen 109.— Tübin-
ga: A' teljes szám 890. — Ebből evang. theol. 
166, kath. theologus 122, philos. 182. 

H u n f a 1 v y. 

H a l á l o z á s o k . A'nagy férfiú, kinek, é r -
demei tekintetéből minden hőn érző hazafi még 
hosszú életet kivánt, 's kinek különösen a' dunán-
túli ev. egyházkerület minden lelkes fia örömest 
ön lehelletéböl kölcsönözött volna egy részecs-
két, legalább addig öt megtartandót, mig félszá-
zados papi ünnepélyén, f. é. mart. 10-kén, tar-
tandó közgyűlési alkalommal az egész társulat, 
mellynek feje volt, kibuzoghalta volna iránta hi-
mezetlen és osztatlan tiszteletérzetét, — a' nagy 
Kis, a' dunántúli ev. egyházkerület superinten-
dense, a' minden szépnek, jónak igaz barátja és 
sokaknak atyja — nincs többé! Élete már több 
hónapok óta hasonló volt az elhanyatlott árnyék-
hoz (Zsolt. 102, 12.) és napja nyugodóra állott. 
Teljes elgyengülés febr. 19-kén elolíá szép és 
hosszú életének világát. Nyugodjanak csende-
sen porai! . 

A' superintendentia bizonyosan megteendi a* 
szüLséges rendelkezéseket, a' boldogultnak min-
den gyülekezetben tartandó különös, és egy na-
gyobbszerü 's egyházkerületileg intézendő vég-
tiszteletére. Énnekem csak a' meghiusult jubi-
laeumi készületekre nézve volna egy alázatos 
véleményem. Ugyanis 

1) Mindenesetre meg kellene a' már begyült 
és begyülendö pénzekből, a 'nagy érdem fiának 
örök emlékére, a' fundatiót alapítani. 

2) E' czélra azt is ajánlanám, hogy a' főt. 's 
tek. superintendentia tenne rendeléseket a' bol-
dogult minden munkáinak ujabb díszes és összes 
kiadására; és az ebből begyülendö felesleg szinte 
azon alapítvány tökéjét nevelné. Ugy vélem, eb-
ben a' bold. nagy férfiú rokonlelkü fiainak érde-
kei, sem más, — talán szerződések — nem fog-
nak ellentállani. Pártolni és terjeszteni az e l -



hunytnak irományaiban élö lelkét, — ez lenne az 
alapítvány mellé igen illő emlék és nemes hála. 
Kelt Ajkán,febr. 26-án 1846. Kis J á n o s , 

ajkai ev. lelkész. 
— Zsarnoviezki Sámuel, előbb több előkelő 

úri családoknál nevelő, azután pedig Balassa-
Gyarmathon felállított nő-nevelőintézet tulajdo-
nosa, és végre 1845-dik évi dec. eleitől fogva 
egész mai napig, fájdalom! csak három hónapig a' 
rákos-keresztúri ev. népiskola igen jól elkészült, 
nyájas, szorgalmatos, nemcsak az iskolájába az 
annyira kivánt népnevelői új szellemet öntő, ha-
nem közvetöleg az egész környékünkben is ez 
ügybeni jobb életet és mozgást szép példájával 
ébreszteni kezdő igen nagy érdemű tanítója, nem-
csak szeretett nejének és atyjának, és 5 többnyire 
általa atyailag ápolt testvérének, hanem egész 
egyházunk, kivált a '165 számú tanuló ^'fjuságunk 
nagy keserűségére néhány napi idegláz követke-
zésében, f. hó 2-kán csak 31 éves korában az 
élők között megszűnt lenni — és f. hó 5-én irán-
tai igen szíves részvétből összegyűlt sokaság je-
lenlétében, igen sok keserves könyek hullatása 
közben nyugvó helyére kísértetett. Népnevelök! 
áldozzatok e' nagy veszteségünkben az elfeledhe-
tetlen után síró szemeinkből záporként ömledezö 
tengerbe egy könycseppet!! Költ Rákos-Ke-
reszturon, 1846-dik évi mart. 7-kén. 

M e l c z e r J á n o s , 
rákos-keresztúri ev. lelkész. 

! t i t h e i ' ü f i i i e g » S e l m e c z e n . Lyceu-
munk könyvtári tereméből több iskolai ünnepélyről 
's többször elégülten jöttem haza 's meg nem bántam 
odamentemet. Ugyanezt mondhatom 's még na-
gyobb mértékben a' f. é. febr. 18-án tartottról, 
melly ben a'lyceum a'nagy reformátor Luther halá-
lának 3 százados napját ülte. Az ünnepély az „Eine 
festeBurg'stb." lélekemelő ének három első ver-
sének elénekeltetésével kezdődött, mire főt. Sze-
berinyi J. supdens úr kenetes imát mondott, hálát 
adva a' világ alkotójának 's az emberiség esemé-
nyei vezetőjének, hogy a' szükség pillanatában 
illy férfiút ébreszte, ki az eltévedt világot vissza-
vezető az evangyéliom tiszta világához, vissza ah-
hoz, ki azt a'mennyekből üdvünkre hozta's tanítá, 
hogy az Isten lélek, 's kik öt imádják, lélekben és 
igazságban kellimadniok. Király J. úr, a' lyceum-
nak ez évi igazgatója, ki Ö utána lépett föl a' szó-
noki székre, a' nagy férfiak tiszteltetésének leg-
jobb módjáról szóla *s érinté, miként az ünnepeltet 
is legjobban tisztelendjük akkor, ha, érdemeiről 
megemlékezve 's puszta magasztalásoknál nem 
maradva, el veit igyekvendünk valósítani,'s tettek-
kel mutatandjuk, hogy buzgó tanítványi 's üdvta-
nainak hü követői vagyunk. Erre t. Breznyik J. 
történet-oklató egy érdokes értekezést olvasott 
fel Luther utolsó napjairól, végpillanatiról 's elte-
mettetéséről, 's megemlíté azon viharokat, mely-
lyek az új egyházat háromszáz év óta érték, 

meg, miként az annyi csapások ellenére is erősen 
és rendületlenül megtuda állani 's szünteleni meg-
támadások daczára nem hogy gyöngülne, fogyna, 
de napról napra erősbül, növekedik, az evangyé-
liom tiszta világa mindig tovább 's tovább terjed-
vén. Ezután a' föntemlített ének utolsó versének 
elénekeltetésével a' lyceumi ifjak közöl négyen 
szavalták el ez ünnepélyre készített költeményei-
ket Sparnensis J., Kruprecz K., Severlay K.,Ormisz 
S. Az ünnepély egy gyászdallal fejeztetett be, 
mellyet a' hangászati intézet tanítványai énekel-
tek el. — Adja Isten, hogy azon az egyik szónok 
által említett hit, mellyen egyházunk épült 's 
mellynek szép tanújele maga a' lyceum is, *) 
miként a' lefolyt háromszáz év alatt, ugy ezentúl 
is szép nagy tettekre lelkesítse tagjait és a' v i -
lág, látva jó cselekedeteiket, tanulja ismerni és 
méltánylani azt, ki ,,a' gyertyát kivoná a' véka 
alól és a' gyertyatartóra tevé, hogy fényijók min-
deneknek, kik a' házban vannak." 

Az egyház részéről ez ünnep vasárnap febr. 
22-én tartatott meg. Főtiszt. Szeberinyi J. úr a' 
nagy reformátor föerényeiröl értekezett, millye-
nek a' legerősebb hit és az ebből folyó nagy 
áhítatosság, jámborság, hü ragaszkodás az evan-
gyéliomhoz, rendíthetetlen állhatatosság a' meg-
ismert igazságban, és fáradhatatlan munkásság 
betegeskedő állapotában is. Tiszt. Sterczl Mihály 
úr Luthert mint különös eszközét az isteni gond-
viselésnek állítá a' gyülekezet elébe. Délután 
pedig Luther utolsó napjainak történetei olvas-
tattak föl J. 

IL in tSser i ín i ie i i . Luther halálának ünne-
pét az egész bányai egyh kerület megülte, a* 
buzgó főpap fötisz. Szeberinyi J. úr kenetteljes 
felszólítása következtében, kinek szózata minde-
nütt nyilt keblekre talált. Dunántúlról eddig csak 
Kőszegről vettünk tudósítást, hol ezen ünnepet 
szinte megülték, különösen pedig tiszt. Turcsányi 
Lajos úr ez alkalomra illy czimü könyvecskét: 
Rüekerinnerungen am Dr. Mart. Lufhers Name, 
Mönchthum, Pathmos, Sterbebelte, Tod und Be-
graebnisz, 'sa't. der evang. Jugendgewidmet, (Ara 
6 p. kr. Kőszeg, 1816. 31 lap) adott ki, mellyet 
óhajtanánk minél több fiatal kezekbe juttatni. 

A ' k é z s a u & r k ü l y c e u s i i h é S - . Nagys. 
Döbrentei Gábor úr halhatlan emlékű Berzsenyink 
költeményeinek 4 példányát azon meghagyással 
sziveskedék megküldeni a' kézsmarki lyceum sz^r 
mára, hogy azok 4 jeles ifjúnak, kik magyarul, itt 
a7 szülői háznál tanultak, jutalmul 's további ser-
kentésül adassanak. Miután ezen kiosztás a' mftgr 

*) A' helybeli evang. ajig háromezer leiekből álló egyhez 
16 évvel ezelőtt lyceumi épületet emelt, melly neki k p -
zel 6 0 , 0 0 0 vforintjába került, azonkívül évenként mind 
a' papokat, mind az oktatókat fizeti mind a'mellett, hogy 
semmi alapítványokkal sem bir 's eddigien a 'város i 
pénztarból mitsem kapott. 

Ss. 



hagyás szerint félévi nyilvános vizsgálataink al-
kalmával ünnepélyesen megtörtént, el nem mu-
laszthatom az intézet részéről egyszersmind a' 
nemes szándékból küldölt szép adományért a' l. 
cz. urnák hálás köszönetet nyilvánítni. Adja az 
ég, hogy Berzsenyink lángoló lelkesedése a' ju-
talmazottak ifjú szíveiben honért 's az emberiség 
javáért égő vágyat gyulasztván, ezek áldva em-
lítsék azon férfiú nevét, kinek jóvoltából koszo-
rús költőnkkel megismerkedének. 

Nem kevésbbé becses adományt nyert lyceu-
munk legújabban t. cz. Czerva Fridrik úrtól, ki 
is — mint egykori növendéke ez iztézetnek — 
mintegy száz igen csinosan 's tanszerüleg elren-
delt ásványpéldánynyal szives volt gazdagítni 
gyűjtőmén vünk et. A' lelkes adományzó úr aján-
dékát emeli azon körülmény, mellynél fogva az 
említett példányok honunk ^gyik érdekesb vidé-
kén gyűjtettek 's igy reánk nézve kétszeres ér-
deküek. Fogadja a' t. cz. úr szép adományáért 
nyilvánosan forró köszönetünket. 

O r g o n a a v a t á s E c c s k e m é t e n . Or-
gonaszentelést irtam volna, ha attól nem tartok, 
hogy puseyismussal vádolnndnak, mitől ugyan 
távol akarok maradni. No de hát legyen csak 
avatás. — Ötvenhárom éves i m a h á z u n k b a n 
mindeddig hiányzott az éneklésnek kellemtel-
jes vezetését annyira elősegítő orgona; — meg 
vult ugyan pendítve annak eszméje több évek 
előtt, de az bizony csak a' pendítés mellett 
maradt, a' nélkül, hogy az ige testté válhatott 
volna. A' mult tavaszszal az itteni f ő i s k o l a 
egyik köztiszteletü oktatója , nt. T. Sz. S. úr 
tudtomra adá, hogy városunkbeli jeles orgona-
müvésznél egy kisebbszerü orgona van eladó, 
mellyet gyülekezetünk által megszerzendőnek 
ajálhatna 's ezen esetre — mint jeles műértő — 
testvéri tanácsát és közbenjárását igérni szíves-
kedett. Megemlítém egyházi gyűlésünkben az 
ügyet 's azt igazán szeretett híveim olly lelkesen 
karolták föl, hogy a' müvészszeli egyezkedés 
ugyan csak föntisztelt oktató úr szives közbenjá-
rása mellett azonnal megköttetett, az orgona ára 
pedig aláírások utján bejött szíves adakozások 
által — mellyekhez minJen kérelem nélkül né-
hány lelkes reform, testvéreink is járultak — 
annyira fedeztetett, hogy azt csak csekélység-
gel kellett a' közpénztarból pótolni. — A' díszes 
külsejű, kellemes, tiszta hangú orgonát f. hó 8-án 
avatta be alulirt, dicséretet adván Istennek a' sze-
rencsésen bevégzett hangszerért, — mint az 
emberi művészet és szorgalom díszes emlékeért, 
imaházunk becses ékességeért, a! buzgóságnak 
hathatós előmozdító eszközeért. Buzgó ünnepé-
lyünket igen nagy számú 's fényes hallgatóság 
diszesítette a' testvéregyházból. Tartozó szíves 
köszönelünket jelentjük a' többször említett nt. 
oktató úrnak, ki avatott kezekkei ez ünnepélyen 
megható hangokat csalt ki az üj hangszerből 's 

általok sziveinket buzgóságra hangolá; — szíves 
köszönetünket jelentjük a' főiskolai jeles éneklő 
karnak, melly megelőző szívességgel jelent meg, 
hogy a' hittestvérek buzgó zengedezéseik közé 
lelketemelö karénekeit olvassza; szíves köszö-
netünket a' derék művésznek, Országh Gazda 
Sándor urnák, ki orgonánkat meglepő külcsínnal 
's kellemteljes öszhangzatu sípokkal alkotta, 's le-
gyen szabad öt ezennel azon egyházak figyelmé-
be ajánlanunk, mellyek új orgonát készíttetni, vagy 
régieket megujíttatni szándékoznak. — Szabadjon 
soraimat azon szíves óhajtással bezárnom: adjon 
Isten a' két testvéregyház között mindenütt az 
ittenihez hasonló testvéri szeretetet és egyetér-
tést! Adjon Isten minden papnak a' kecskeméti 
evangélikusokhoz hasonló vallásos buzgalmu hí-
veket! T o r k o s K á r o l y . 

kecskeméti evang. pap. 
M i Basr a ' k i s v i f i á g l m n ? — A' nm. 

Helytartótanács a' kerületek utján hirdeti, hogy 
„miután a' Pesten felállítandó ipariskolák Öt tan-
székeire a' magyar kir. tud. egyetem előtt mult 
évi nov. 20-kán tartott pályázat alkalmával azon 
tanszékek egyikére, mellynek tárgya: az általá-
nos számvetés, kereskedelmi számvetés és könyv-
vitel 's végre a' számvivői tudomány, csak egy 
pályázó jelentkezett", az egyházi kerületek oda 
utasíttatnak, lennék közhírré, miszerint az érin-
tett tanszékre rendelt másodszori pályázatnak ha-
tárnapja f. é. maj. 14 ke leend, tehát ugyanazon 
nap, mellyen a' még hátralevő műipari három tan-
székre való pályázat is történendik. — Kőszegen 
a' Gyámintézet megalakult, a' pénz összeszedetett, 
de aztán azt mondták a1 hívek, hogy jobb lesz azt 
itthon megtartani, mint Pestre küldeni. Minek is 
nekünk középponti pénztár, apáink is megvoltak 
nála nélkül, mi is meglessünk. Ám lássák szű-
kölködő testvéreink, hogyan boldogulnak. Igaz, 
hogy a' középponti pénztár kiadásait az intézet-
hez csatlakozandó gyülekezetek követei fogják 
meghatározni, megvizsgálni a' számadást, vá-
lasztani a' tisztviselőket, utasítást készíteni nekik 
'sa't. De minthogy már példa van rá, hogy illy 
pénztárak roszul kezeltettek, igen könnyű lesz 
ezt ürügyül használnunk a' nem csatlakozásra. 
Pernicies tua ex te Israél! — Dunántúlról írják, 
hogy a1 mart. 10-kén tartandó kerül.gyűlés má-
jusra halasztatott, de ez olly későn adatott tud-
tára a' kerületnek, hogy most némellyek a' hasz-
talanul tett utazási költségek megtérítését kíván-
ják indítványozni. A' gondolat nem rósz 's ha ki-
viszi az egyházkerület, alulirt dicsérő odát irand 
reá. — Megvolt-e már ismertetve e' lapban Tur-
csányi L. Vorschule der ungrischen Sprache nevű 
könyve? Nem tudom biz én, de azt tudom, hogy 
most harmadik kiadásban jelent meg 's hogy én 
már nevemnél fogva sem érek rá azt megismer-
tetni. Kétségkívül a' könyv a* lehető leggyakor-
latiabb, 's szerző ritka ügyességgel bir a' száraz-



ság elkerülésében, a' szabályoknak példákkali 
fogalmazásában 's mi több, a' példák magok is olly 
tartalmasok, hogy egyszersmind hasznos ismere-
teket is foglalnak magokban. A1 mint értesítve 
vagyunk, a'győri Turcsányi urnák csak egy nem 
tetszik e1 könyvben 's ez az 50-dik lap, hol az 
ikes igékről van szó. Est enim vir iste de uni-
versa educatione optime meritus, magnus Ver-
seghyanus. — Bánáti és bácsi hirek szerint a' 
határőrző vidékekben az utolsó vallási törvény 
nem hirdettetvén ki, foganatba sem vétetik 's 0 -
Pazován ketten, Antalfalván hatan kívánván pro-
testánsokká lenni, czélt nem érhetének. — Füzes-
Gyarmatról a' barsi egyházmegyében, Pest felé 
igen csípős szél fú. Az illető nt. esperes úr te-
hetne róla 's befoghatná Boreas uramnak duzza-
dozó pofával 's morgadalmas haraggal dühöngő 
porkavaró fuvallatu buccáját. Fényes Isten! mi 
erőteljes, virághimes, képekben gazdag kifeje-
zések ! 'S még azt mondják, hogy mi nem tudunk 
szépen irni. — Péczel felöl az a' hír szárnyal, 
hogy a' gr. Rádayaknak a' magyarhoni protestán-
sok történeteit illető adatokra nézve olly gazdag 
könyvtárában koronként dobszó hallatik. Bárcsak 
igaz volna I Közlünk maradjon a' szó, mi csak-
ugyan tehetetlen nemzedék vagyunk. Se Ribini 
nincsen folytatva, se Lampe, se a' História dipto-
matica ; nincsenek kiadva Burius Micái, Bod és 
Krmann kéziratai. Aztán még is dicsőségről be-
szélünk. Nos poma natamus! Bárcsak igaz lenne 
az a' dobszó felöli hír, bárcsak találkoznék egy 
férfiú, ki a' magyarhoni protestáns egyház törté-
neteinek megírására adná fejét. 'S mit mondaná-
tok hozzá, ha az öreg tisztes Schedius, v. egyike 
azon urainknak, kiknek lelkében egyháziasság, 
zsebében sok pénz van, egy egyházi történeti tár-
sulatot, vagy hasonló valamit tervezne, mellynek 
czélja volna: 1) adatokat gyűjteni, 2) a' kézira-
tokat kiadni, 3) egy talpraesett egyháztörténet 
kidolgoztatását eszközölni, ' sa ' t . 'sa't.? Fogna-e 
részvétre találni? Hihetőleg olly nagyra, mint a' 
könyvkiadási indítvány. ~ Mélt. Tihanyi septem-
vir úr Zelenén, nagyobbrészint saját költségén, 
templomot építtetett. Isten áldja meg ! Egy név-
telen költő a templom felszentelése napján a' kö-
vetkező epigrcmmot küldte meg neki: 

Míg a1 csacska Tihany szókat szaporáz: T e c s e l e k s z e l ! 
Templomt kér Zelene, 's szólsz neki: Zelene! n é ! 

Ennél szehb'satyrát készítni nevedre lehetlen ; 
Mert örökítve,neved e1 satyrába1 vagyon. 

H e n y e i Gyu la . 
Megjelent 's Komáromban Szigler Antal 

könyvárus utján, 3 cz. kron. megszerezhető, az 
Iskolai Könyvtár első füzete. Keresztyén 
Vallástan, helv. hitv. elemi iskolák számára ké-
szítette Vály Ferencz, a' komáromi helv. hity. 
középiskola igazgató oktatója. 

A' méllán ajánlatos munka magába-foglalja mind a' 
Hit-, mind az Erkölcstant, folytonos előadás 's nem kérdések 
szerint, röviden, világosan, értelmesen, alkalmazva a'tanulók 

osztólyi állásához. E1 végett megkülönböztetett betűkbe! u y o -
matvák a' kezdők, ismét a' kezdő pályát már végzettek sza-
mára valók. 

M e g j e l e n t : Redebei demüebertritt von 
sieben römisch-kalholischen Christen zur evang. 
christl. Iíirche. Gehalten den 4 Dec. 1845 in der 
Kirche zu Pest von G. Bauhofer evang. Predigor 
in Ofen. Budán 1846 8-rét 8 I. 

S z e n t - l a n t : 

Hitben nyugvás. #} 
Bár szép is e1 világ, 

'S hevül rá a' kebel: 
Mit é r , ha boldogság 

Nélkül száll éltem el? 

Mi haszna nézem én 
Szememmel a1 napot? 

Ha sírom éjjelén 
Ez is lenyúgodott, 

'S nem tör át egy sugár 
Elmém homályira, 

Nem sötét láthatár 
Bús éjszakáira ? 

Mit ér, hogy unszola, 
Munkára hűn erőm? 

És csak ellángola 
Éltem és nincs öröm ? 

* # 

* 

Öh, nehéz érzetek, 
Nem nyom le súlyotok: 

Békével élhetek, 
Békében halhatok. 

Szép nékem e1 világ; 
Szebb a1 kővetkező: 

Nem hervadó virág 
Nyílik ott 1s új mező. 

Nem hanyatlik napom 
Napok múlásain; 

Éj után hajnalom 
Derül sír hantjain. 

Küzdök és fáradok, 
Bár erőm csüggedez : 

Ha pályát futhatok, 
Bérem fizetve lesz. 

• * 

# 

Ki nyugtat lelkeket 
Az élet gondjain, 

Ki tart szövétneket 
Bemény ""s hit útain ? 

*) Ezen költeményre csak a' napokban akadtam, *s noha 
itt-ott formája pongyola, tartalma, menete olly t e r -
mészetes 's olly édesen andalító szellem o;iilik el ra j ta , 
hogy azt közölni méltónak tartam. Sz. 



Nem más: az EgyszülöttT 

Szerelme isteni, 
Mennyből ki földre jött 

Mennybe vezérleni. 

Kegyelem 's üdvesség, 
Miket hoz földünkre ; 

Es boldog reménység 
Világol éltünkre. 

Ilávtd zsoltárai . 
(Sz. M o l n á r A l b e r t után szabadon.) 

XXIV. Zsoltár. 
Az Úr bír az egész földdel, 
*S mindennel, mit az ég föd el j 
A' szárazföld messze tájéki, 
Miknek határul tengert tett, 
Folyókkal övként átszegett: 
Mint uroknak szolgálnak nékL 

Hatalmától függ egészen, 
A' mi van 's ezután lészen, 
Teremtő ujja1 intésivei 
Világok sarkát mozgatja, 
Tárva őr-szempillantatja 
Előtt a' szív, érzelmeivel; 

Csak az igaz van kedvében, 
Ki bűnt nem tenyészt szívében, 
Ki a1 törvénynek szent ügyéért, 
LáDgolva>tfiö szeretettel, 
Küzd utolsó lehelettel, 
Az nyer nála magas érdembért. 

Az elme, mellynek gyors szárnya 
Egek ösvényit bejárja, 
Gerjedelmink fellángolása, 
Az öröm kedve és bánat, 
Melly fülánkként a1 szívbe hat: 
Mind hatalmának kifolyása. 

Kelet, észak, nyugot és dél 
Egyhangon az Úrról beszél, 
A ' nap' leözönlő világa, 
Az éj, melly némán tereget 
Csillaghimzetü szőnyeget: 
Mind a1 Teremtő bizonysága. 

Bóla szóló tanulságok, 
Ti ezer égi világok ! 
Tanítsa orczátok sugara, 
Kik nyomán a1 nagy idönék 
Lenni az életbe jönek, 
E ' fóvaló imádására ! 

XXV. Zsoltár. 
Szívemet hozzád emelem, 
Keménységem istene 1 
Csak te tehetsz jót cn velem , 
Nincs más, ki segítene. 
Benned nem csalatkozám 
Ha védelmet kerestem én, 
Midőn hűtlen lett hozzám, 
'S elhagyott minden hit 's remény. 

Utadat mutasd meg nekem 
Atyám ! hogy követhessem ; 
Igéd legyen szövétnekem, 
Vezess, hogy el ne essem. 
Oh, ne feledj e l , ne hagyj 
Magamra engem úr Isten j 
Bizodalmam csak te vagy, 
Pártfogóm más senki nincsen. 

Nézz a' gyarlóság fiára 
Atyja a"1 szeretetnek , 
Ne nehezüljön vállára 
Terhe az Ítéletnek. 
Ifjúi botlásokat 
Kérlek, ne hozz fel ellenem, 
Fedezze el azokat 
Az atyai engedelem. 

Isten az ellene vétett 
Bűnösnek is jó atyja, 
Ha utaiból kitévedt 
Ó visszaigazgatja ; 
És törődve kegyelmét 
Ha kéri bűnbánó kebel, 
Elfelejti sérelmét , 
Nála kész bocsánatot lel. 

A' ki öt igazán féli 
Es tiszteli szivében , 
Azt gyámkarjával vezérli 
Békesség ösvényében; 
Hűsége az igaznak 
Nála megjutalmaztatik, 
Még kik tőle származnak, 
Azokban is megáldatik. 

B a k s a y D. 

S i e v e l € * x é s , Egyszerre és mindenkorra megjegy-
zem, hogy a1 coordinatio ügyében érkezett és érkezendő czik-
keket hálásan fogadandom. Nem szándékom azonban kiadni, 
hanem a' munkálódó küldöttség mélf. elnökével és tagjaival 
közleni azokat. Varjuk be a' tervet, mellynek ugy is közöl-
tetnie kell 's akkor aztán vitassuk meg nzt lapban, gyűlések-
ben, conferentiákban. Hiszem, hogy a' választmány méltatni 
fogja az egyesek figyelmeztetését, mellyekről mondhatjuk: 
minél több, annál jobb. Meglehet, hogy a ' különféle egyes vé -
leményeket összeállítom 's kiadom, de minthogy bennök sok 
olly van , mi már megvolt vitatva , sok, mi ez és az által is 
mondatik, külön adnom mindnyáját, hely szűke miatt teljes 
lehetetlen. — Tess. barátom visszatorlását biz én nem adom. 
Küldje be röviden, mit és hogyan működik a'tanítói egylet 's 
ez legyen válasz és visszatorlás is. Scliwere Plage, schwere 
Noth! — A1 tatai egyh.megyéből Laconici úr e1 kérdésre 
felel: I g a z - e h o g y a ' t a t a i e g y h . m e g y e e s p e r e s e 
m a g a i s c o r t e s k e d e t t h i v a t a l á é r t ? Válasza igy 
kezdődik: Nem i g a z . 'S én ennél többet nem adok ki, ha 
felfeszítenekisazurab. Megengedem, hogy a'részrehajlás gya-
nújába esem, de ezek a1 koezódások, kivált ha a* vákjZ még 
keserűbb a' megtámadásnál, annyira gyűlöletesek előttem, 
hogy azokat irtani mint pártfogolni sokkal készebb vagyok. 
Az ügy apellálva van. Várjuk el eredményét 's az akárhová 
dől el, a' közönséggel tudatni kötelességemnek tartondom, 
hogy az ártatlanok megjutalmazva, a' bűnösök büntetve l e -
gyenek. Laconici urat igen szépen kérem, hogy a1 kerület 
határozatát legyen szíves közölni velem 's emlékeztessen Ígé-
retemre. Ugyanez alázatos válaszom D. B. urnák is. Inkább 
vádoltatom önkénynyel egyesektől , mint hogy handabandák 
coopilatorának neveztessem a' közönségtől. S z é k á c s . 



PROTESTÁNS 

EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 
12. szám. Ötödik évi folyamat. Mart. 22. 1846. 

„A1 nevelés nehéz, és az a'feletti tanakodás mindenek közt a' legszentebb; oktatni isteni hivatás." 

TARTALOM: Másik szó a'tiszamelléki helv. hitv. egyh kerület 
népiskoláicak ügyében.—Sokra mentünk! — 0 — . Ké-
relem ezen Prot. E. Lapba iró tudósokhoz. S z a b ó P.— 
Belföldi közlemények. Mi hi r? H e n y e y Gy. —Szent-
lant : B a k s a y D . — 

ÜYIásik nskó a' t i szamel lékt helvét 
liitv. egyliázkerii lct néi i iskoláinak 

ügyében. 
Hogy népiskoláink ügyében sok a* teendő, 

azt, ki körülményinket ismeri, nem tagadhatja; 
hogy pedig teendőink pályája meg van köny-
nyítve, arról kezeskedik általában korunk ne-
velési szelleme, melly az egyetemes emberi 
művelődés terén olly nagy és jótékony szel-
lemi hódításokat tett, különösen pedig a nép-
iskolák ügyében Rochow, a' philantropislák és 
Pestalozzi nyomain az ujabb korban kifejlett élénk 
mozgalom és üdvös eredmény végre azon örven-
detes jelenet, hogy hazánkban is a' népnevelés 
ügye mindinkább általános érdekűvé válik, melly 
azt bizonyítja, hogy mihelyt valamelly nemzetben 
a' szellemi emelkedés és anyagi jóllét ösztöne 
felébred, a'nevelés azonnal főhelyet foglal el 
teendői sorzatában. Mi történt legközelebb a' ti-
szam. egyházkerületben a népiskolák ügyében 
az 1828-ki rendszer nyomán, e'lapokban már 
említve volt; mi történendik, a' jövendő titka; 
hogy pedig történjék valami 's minélelőbb, óhaj-
tásunk mellett szavunkat is a' mérlegbe tesszük, 
's elmondjuk röviden, mit az iskolai felügyelőség, 
tanrendszer, népiskolák belső elrendezése, népis-
kolatanitók és népkönyvekre nézve tenni szüksé-
gesnek és jónak vallunk. Ha soraink a'szőnyegre 
kerülendő népiskolai reformtervnek utait, bármi 
kis részben is, egyengetendik, czélt értünk. * ) 

I. Iskolaügyelöség. A' magyar protestantismus 
iskoláit öngama rendezi, 's ezen joga törvényen 
alapul. E'szép, de lelkismeretes és nehéz köteles-
ségekkel járó jogot e.kerületünk ugy gyakorolja, 
hogy koronként v. helyesebben ollykor, iskolai re-

*) Az alsó-zempléni egyházmegye népiskolai reform-terv 
készítésre választmányt nevezett ki, mellynek nyomán, 
hisszük, hogy ezen fontos tárgy a1 több egyházmegyék-
ben is nem sokára szőnyegre keiülend. K. 

S o c r a t e s . 

formtervkészítésre választmányt nevez, a'beadott 
munkálatot megvizsgálja,azt egészben avvagy vál-
toztatva életbe lépteti. Ezen gyakorlat ellen álta-
lában annyit mondhatunk, hogy a' nevelés pályá-
ján csak ugy 's akkor foghatunk rendszeresen 
haladni, ha az egyhk. felügyelete alatt, állandó 
és rendszerezett iskolaügyelöség vezetendi és 
kiséri figyelemmel a' nevelés és oktatás ügyét. 
Mi nem ócsároljuk senkinek is buzgalmát, nem 
hozzuk kétségbe ismereteit: de a' rögtönzött vá-
lasztmányoknak baráti nem lehetünk, olly tárgy-
ban, mint a'nevelés és oktatás, mellyben ha rend-
szeresen akarunk haladni és hatni, alapos tárgy-
ismeret és erélyes lelkesedés mellett, folytonos 
figyelem és munkásság kívántatnak. „Azon fér-
fiak — mond Jean Paul —, kiket állásuk kény-
szerít szólani, ott, hol örömestebb hallgatnának, 
mindig úgy szólanak, mint a' földrajzban és 
astronomiában van: dél kelet dél, igen nem igen, 
vagy nem igen nem." Ezen szavakat alkal-
mazá egykor a' pestalozziánus Nageli a' nevelés 
ügyébe avatatlan szónokokra és törvényadókra. 
Mi csak annyit mondunk, hogy a' f„t: egyh.-
kerület legfőbb teendője, a' nevelés és oktatás 
ügyének közvetlen kezelését állandó és rendsze-
rezett iskolaügyelöségre bízni. Nevezetesen le-
gyen a) kerületi főiskolatanács 5—7 tagból, 
mellynek tagjait az egyhk , elnökét és jegyzőjét 
pedig önmaga válassza. Ez rendelkezzék általá-
ban az iskola és nevelés ügyében; ehhez intéz-
tessenek a'községi és egyházmegyei iskolaiigye-
lök időszakos jelentései; ez ügyeljen fel, hogy az 
iskolai törvények és rendeletek életbelépjenek; 
ez tervez javításokat, ez vizsgálja meg a' kézi-
könyveket és tanszereket, évenkint két nyil-
vános ülést tart, 's év végével az egyházkerü-
letnek kimerítő jelentést tesz. Legyen b) megyei 
iskolatanács 5 tagból, tagjait a' megyei köz-
gyűlés, elnökét és jegyzőjét önmaga válassza; ez 
rendelje ki és utasítsa a' köriskolaügyelöket, ez 
által közlekedjék a' főtanács a' községi tanács-
csal és viszont, évenként tartson két nyilvá-
nos ülést, 's minden félévben tegyen a' megyei 
iskolákról általában és egyenként kimerítő j e -
lentést; rendezzen tanítói egyleteket, megyei 
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könyvtárt , olvasókört, és az egyleti gyűlésben 
Tálasztotlja által elnököljön 'sa't. A* köriskola-
ügyelő pedig minden évben legalább kétszer 
meglátogassa a'gondja alá bízott iskolákat, (és 
tartson vizsgálatot, segítse az isk.tanítót, a'hely-! 
beli lelkészszel kezet fogva,az iskola körülményei-
's népességéhez képest, a' leczketervet elkészí-
teni; tartsa figyelemmel az egyház és iskola vi-
szonyát, nézze át a' községi iskolatanács jegyző 
könyvét, 's az iskolatanító naplóját, 's tegyen a' 
megyei iskolatanácsnak időszaki jelentést. Legyen 
c) községi iskolatanácsé tagból,tagjait a' presbyte-
rium válassza, rendes elnöke levén a' helybeli leik., 
tanácskozó tagja az iskolatanító 5 ez ügyeljen fel 
az iskola anyagi szükségeire, tanító és szülék 
közti viszonyra, fizetésre, a' tanképes életidejü 
gyermekek rendes iskoláztatására, a' lelkész pe-
dig különösen az iskola szellemére; vigyen ren-
des jegyzökönyvet, tegyen minden hónapban j e -
lentést az egyháztanácsnak, vagy szükség eseté-
ben a' községi gyűlésnek. Kívánatos továbbá, hogy 
a' kerület minden tanítói, három évben egyszer, 
képviselőik által iskolai synodust tartsanak a' ne-
velés és oktatás ügyében, és kivánataikat az egy-
házkerületnek adják be Mi csak illy, vagy ehez 
hasonló organicus rendezés mellett várunk életet 
és rendszeres haladást a' nevelés és oktatás pá-
lyáján. 

II. Tanrendszer. A'mi a' tanrendszer szerkesz-
tését illeti, itt is el kell térnünk az eddigi gyakor-
lattól , mert az nem vezet czélhoz. Vegyük fel 
például az 1828-iki népiskolai rendszert: A' nép-
iskolák osztályoztattak; a' tantárgyak kijelöltet-
tek ; a' kézikönyvek készítésével bizonyos férfiak 
többnyire a' főiskolai szaktanítók megbízattak, 's 
ezzel a' munka bevégeztetett. Ki nem látja, hogy 
az illy szárazon levázolt rendszerben nincs meg 
a' lélek, melly azt elevenítse és táplálja, mint az 
Úr lelke a' vizeket? 

Hogy tervünk hasznavehető legyen, 's tan-
rendszerünkbe lelket öntsünk, szükség mindenek 
felett kitűzni a' czélt, mellyre a' népiskolai neve-
lés ós oktatás irányoztassék. Igen sok, mondhatni, 
minden attól függ a' tervezésben, mi czélt tüzünk 
ki a* népiskolák elébe alakit-e avvagy anyagit, 
vagy a' kettőt egyesítve, azon elvet mondjuk ki: 
a* szükséges és hasznos ismeretek, a' reálék is, 
szív- és észképzöleg tárgyaltassanak? Szükséges 
továbbá a' tantárgyak észszerű lehozása: mert 
ha azok csak történetesen füzetnek egybe, nem 
pedig a' népiskola természete és czélja szerint 
fogalmaztatnak, könnyen megeshetik, hogy túl-
ságokba esünk,nevezetesen az alaki és anyagi czél 
egybezavartatván, egyik a* másik rovására űzetik, 
az ismeretanyagok vagy a' minimumra huzatnak 
le, vagy rendéntul egybehalmoztatván, tanító és 
tanítvány olly térre vitetnek, mellyet ez elemi ok-
tatás határideje alatt sem belátni, sem áthatni nem 
lehet. Végre bizonyos irányadóul kitűzött mód-

szer nélkül, sem az ismeretanyagok rendiben, sem 
azok feldolgozásában vagyis a' szükséges kézi-
könyvekben, összhangzás és kerekdedség nem 
leend, a' mint ezt divatozó iskolakönyveink bizo-
nyítják; pedig csak azon népiskolai könyv hasz-
navehető, melly tárgyát a' személyre kivel, 's az 
időre, mellyben az ismeret közöltetik, a' többi t a -
nulmányokra és az iskola szellemére viszonyítva, 
egy teljesen keresztülvitt egészet képez. — Nem 
leend tehát érdektelen ezeket bővebben tárgyalni. 

A' népiskola olly nyilvános képzöintézet, 
melly, nem tekintve a' külön néposztályokat és 
hivatásokat, az ember concret természetét veszi 
szemügyre, és a* minden rendűek és hívatásuak-
nak egyiránt szükséges alapképzést végzi. Ez a* 
népiskola fogalma; czélja pedig, hogy nevendékeit 
a' jelen emberi műveltség általános álláspontjára 
segítse. Népiskola tehát olly központ, melly sem 
szellemi, sem anyagi oldalra nem hajolva, az egye-
temes emberképzés elemeivel foglalkozik, 's fo-
galmánál fogva körébe tartoznak a' nevendék 
szellemi és testi erejének kifejtése, gyakorlása; a* 
közéletben minden hívatásuaknak egyiránt szük-
séges és hasznos ismeretek, és készségek elsajá-
títása; vallásos, erkölcsi fogalmak, eszmék feléb-
resztése és az azok általi szívképzés, — mellyek 
is e' következendő öt osztályba sorozandók: 

1) Elemek : érzékgyakorlás és értelemkép-
zés, Pestalozzi triasa u.m. ige-, szám- és alaktan 
elemei által. 

2 ) Realék: a' közéletben szükséges és hasz-
nos ismeretek: földrajz, természettan és — rajz 
különös tekintettel a* földmivelésre és mügyár-
tásra; történettan, befejezve a 'hazai törvények 
népszerű ismeretével;továbbá beszéd-,írás-,olva-
sásbani készség, szám-, alak- és tértan gyakorlati 
alkalmazása. 

3) Eszményiek: vallás- és erkölcstan; szív-
és kedélyképző erkölcsi, vallásos elbeszélések, 
bibliai történet 'sa't. 

43 Művésziek: rajz, szépírás, ének. 
5) Testi nevelés: egészégi szabályok, gym-

nastica. 
Az oktatástan egyik lényeges része a' mód-

szertan. E' téren is tájékozni szükség magunkat: 
mert ez ad utasítást úgy a' tan anyagok egymás-
utánja, miként azok tárgyalása és közlési módja 
felett. A'népiskolában kisebb's nagyobb mérték-
ben alkalmazható módszerek általában: 

Az analyticai és syntheticai módszer: ez, az 
egyes elemekből idulva ki, azokból egészet alkot, 
amaz pedig az egészből, a'részleteken keresztül, 
az egyesekre száll le. Népiskolában, hol a nép 
nagy részére nézve bevégeztetik az iskolai ok-
tatás, szükség, hogy az elemi tudományok nem 
rendszeresen ugyan, de egészben tárgyaltassanak, 
rövid idő alatt lehető legtöbb történjék, és a ' leg-
czélosabb és lényegesebb választassák ki. E' ki-
vánatoknak mindenekfelett az analyticai modor 



felel meg1, mert az egészből a' részletekre, ezek-
ből a' bennök foglalt egyesekre való menet ben-
maradó és természetes, 's ez utón elemi felesle-
gekre aligha tévedhetni, mint az a* synth. mód-
szernél könnyen megtörténhetik. Az elemek leg-
czélosabban analyticai uton szereztethetnek meg, 
például: a' hangok a' szavak elemzése, a' szám-
viszonyok a' számba foglalt egyesek kifejtése, 
speciális földrajz az egész föld átnézéseután'sa't. 
lesznek világossá és érthetővé. *) 

Feltaláltató módszer (meth. heuristica) je l -
leme, hogy a' nevendék ismeretköre a' tudomány 
természetes kifejlesével párhuzamban bővüljön, 
's ugy, hogy a' tanítvány, a' tanító irányadása, 
feladata után, a' tárgyat mintegy önerejével 
fejtse és vigye elébb. Ez uton, nem tagadhatni, 
hogy az értelem nagyon fejlik, és e ' tekintetben 
e'módszert méltányolni kell 5 de az a'kérdés: 
népiskolában mi mértékben alkalmazandó? Sokan 
azt tartják, hogy a' gyermeket csak az képzi, mit 
önerejével és magából fejt ki, de ez nem áll álta-
lában, nem különösen népiskolában, hol az alaki 
és anyagi képzésnek keskeny határidő méretett 
ki. Ha itt czélt akarunk érni, nem elég csak ösz-
tönt 's irányt adni, 's a' haladást a' gyermek ön-
erejétől függeszteni fel, hanem tanítva kell segí-
teni. — A' feltaláltató módszer tehát népiskolá-
ban csak akkor alkalmazható, ha már a' neven-
dék, oktatás utján, a' szükséges ismeretanyagok 
birtokába jutott, 's olly czéllal, hogy a' feladat 
megfejtése a' már betanultnak begyakorlására, 
bővítésére szolgáljon. 

Katecheticai vagy Socratesféle modor: a' 
megelőzőnek faja, jelleme, hogy a' tanító ügye-
sen választott és rendezett kérdések által fejti ki 
tanítványiból a ' t á rgya t , vagy Socratesként, a' 
gondolatot napfényre segíti, melly már minden-
kinek tudalmában bennevan. Ezen socratikai, ka-
techetikai modorról, már Pestalozzi ugy nyilat-
kozott, hogy az nem népiskolába való, 's annak 
czélszerü alkalmazásához valódi talentum kell. 
A' mi pedig a' tudománynak kérdés- és felele-
tekre szaggatását és betanultatását, vagyis az 
iskoláinkban divatozó katechetikai modort illeti, 
az csak a' tanító kényelmét és restséget legyezi, 
's ügyetlen és lelkismeretlen tanító kezében, a' 
helyett,hogy a' gyermeken segítene, annak értelmi 
fejlését öli el. A' tárgygyal egybekötött világos 
magyarázat, az előadandó tárgy feletti kedélyes 
és biztos szóváltogatás, a' gyermek nézeteihez és 
erejéhezi simulás, az értelmet kipuhatoló kérdé-
sek és oktató tanítások változatos cseréje: ez az, 
a1 mi ébresztöleg és fejtőleg hat ész- és kedély-

*) Die Syuth. Methoden Uonuen nur wiederholen, >vas vor-
her aualytisch gefundcn worden ist; ursprünglich wird 
alte Erkeatnisz aualytisch erworben, uod alle Forschang 
und Erliudang alsó, so wie aller Unterricht, welcher 
den Weg dieser nachbildet, können nur analyt. verfah-
ren B e n e k e . K. 

re ; 's a' tudománynak rövid czikkekböíii feldol-
gozása a' catechismusi alak felett igen nagy 
elönynyel bír. A' heurist. és catech. modor kö-
zös névvel értelem fejlesztő módszemek nevez-
tethetnek. 

Pestalozzi módszere: jelleme az, hogy oktatást 
kül- és belső nézletre alapítja (nézleti modor), 's a* 
nevendék emberré képzését összes erejének, a* 
természetesen egymásból folyó oktatási tárgyak-
bani szakadatlan elöhaladás által eszközli, melly 
szerint a' gyermek, minden perczben, teljes b i r -
tokában van mind annak, mi az elébe tett feladat 
megfejtésére megkívántatik, és ezen szellemi te-
remtés által a' gyermek örömét folytonos élénk-
ségben tartja. Habár Pestalozzi eszméje, ugy, a* 
mint azt az ő iskolájában Krüdi, Tillich, Schmid 
'sa't. feldolgozták, többé aligha használtatik: még 
is övé az érdem, hogy a'nevelést észszerű alapra 
fekteté, 's szelleme minden jó iskolában munkál-
kodik. Hogy az összes az elvontat, a'nézlet a' fo-
galmat megelőzze, a' tárgy magyarázata külső 
vagy belső nézlettel köttessék egybe, 's a' tudo-
mány ugy vázoltassék le, a'mint annak lényeges 
részei szükségesképen és természetesen követ-
keznek, szóval: kinyomatilag;ezen elv Pestalozzi 
óta a' népiskolai oktatás mozgató elve lett. *) 
Ezen módszer kinyomati modor nevet viselhet. 

BelLancasterismus: jelleme, hogy a1 nevendék 
nálánál gyengébbek oktatásával és felügyeletével 
bizatik meg. Ezen módszert tanítók hiánya-szük-
ség szülte; czélos alkalmazás mellett hatása van. 
Ha a' tanítvány nálánál gyengébbek tánítójává 
tétetik: tanítva tanul, 's ismételve a' tárgyat, mind-
inkább elsajátítja, 's az oktatás öröme folytonos 
tanulás- és tökélyesülésre ösztönzi, a' tanítvány 
pedig hozzá hasonló tanítóját igyekszik utolérni, 
szóval: a' nevendékek közt nemes vetélyvágyat 
ébreszt, 's ezenfelül, a' mi legfőbb érdeme, 
a' mellett, hogy a' fötanítót sok kedvetlenítö is^ 
métléstöl megkíméli, csak ez uton lehet az iskola' 
külön osztályait folytonosan szabályos foglalko-
zásban tartani, melly pedig az iskolai rend és élet 
lelke. Egyébiránt ezen módszer, minden jóté-
konysága mellett is, csak bizonyos határok közt 
alkalmazható, alaki czél, ész és vallásos, erkölcsi' 
képzés ez uton nem eszközöltethetnek. Nyomáff! 

látjuk már ezen módszernek a' rómaiaknál, L y -
curg nevelési rendszerében, Frankhonban, sőt az 
indusok közt is, Bel és Lancaster által csak világ-
hírűvé lett. **) 

*) Pestalozzisch ist alles was der Idee gemász aufgestellt 
ist, und beim Unterricht angewandt wird: Entwickelung 
der Menséhennatur nach den organischen Geselzen die-
ser Natúr selbst im ganzen Umfange ihreá Seins, ihrer 
Verháltnisse, und ihrer Thátigkeit es mag h e r r ü h -
ren von Wem es wolle mond N i e d e r e r. K. 

**) Ajánlandók e1 tárgyban: Erzieltungs- und Unterrichts-
lehre von Dr. Fr. Edu. Beneke. Leichtfaszliches Hand-
buch der Pádagogik von J. Th. Scherr . és Der Uuter— 



Vizsgáljuk már most az egyes tantárgyak 
módszereit, még pedig osztályonként, a'mint azok 
a' tantárgyak lehúzásánál láthatók: 

I. Elemek: érték- és értelemgyakorlás igo-, 
szám- és alaktan elemei által. Igetan: a) elemi 
nyelvoktatás beszéd-, irás-, olvasásban élőszó és 
irott táblák által. Mikor kezdessék az olvasás-
tanítás, nem megvetendő vitatárgy volt. Felho-
zatott a' kora olvasáskezdés ellen, különösen a' 
philantropísták idejében hogy az, puszta gépi 
foglalkozás, igy a' szellemi erők fejtését inkább 
hátráltatja, mint elősegíti; kik elébb tanulnak ol-
vasni, mint gondolkozni, a1 mellett, hogy itélö 's 
gondolkozó tehetségök háttérbe szoríttatik, soha 
sem tudnak illő hangnyomatu gondolatkifejezéssel 
olvasni 'st.f. Ezen ellenvetések állhattak a 'régi 's 
még most is sok helyen divatozó olvasástanítási 
módok mellett; de miután az olvasás-tanítás nem-
csak megkönnyíttetett, hanem az az érzék és ér-
telem képző és gyakorlóeszközévé lett, azok ön-
magokban elenyésznek. Nagy nyereség az, hogy 
a' természet elleni 's elferdítő betűző módszer 
helyett a' hangoztató vagy Stephaniféle, és irva-
olvastató vagy Graserféle módszer jött divatba, 
's a'kettőt egyesítve, analytice kezdethetik az ol-
vasástanítás, következő módon: a' magánhangzók 
külön feladatott szavakból egyenként kikerestet-
nek, 's azoknak külön és le-felmenő rendbeni ki-
mondásában 's betanulásában a' gyermekek egyen-
ként és egyetemben gyakoroltatnak. Ezt követi 
a ' mássalhangzókkal (helyesebben, lágy hanguak-
kal) formált szótagrend begyakorlása, p. o. ib eb, 
m em 'stb. és megfordítva. Majd a' szótagok ugy 
választatnak külön, hogy a' gyermek a' mondott 
Szótagban foglalt hangok különbségét észrevegye, 
és a' mássalhangzót segédhang nélkül kimondani 
tanulja, p. o. i—b (nem bé). Miután a' gyermek 
a' hangok és szótagok helyes kimondásában igy 
hegyakoroltatik, elsőben egy, majd több tagu szók 
adatnak fel, hogy azokban a' hangokat feltalálja, 
kivesse—analysis, vagy hangok mondatnak elibe, 
hogy azokból szót képezzen — synthesis. Ezután 
jő a' hangok, szótagok, szók betüveli kinyomása 
vagy irás, és a' leírtaknak hangoztatása vagy is 
olvasás. Ezen irva-olvastatás könnyítésére és 
begyakorlására író belükkel nyomott, 's a' han-
gokat, szótagokat, egy és több tagu szókat fo-
kozatos rendben előmutató iskolatáblák használ-
tatnak. Mindezen gyakorlásokon pedig szükség, 
hogy a' szóknak szótag, ezeknek hangokra való 
elemzése ismét meg ismét átvonuljon, mellyben! 

segítségül lehetnek a' felsőbb osztályú ügyesebb j 
tanítványok — bellancasterismus. — Miután a' 
lángok helyes felfogása és utánzása a' hallást és! 
leszéd műszert, 's azoknak betüveli kinyomata 

richt in der Primarschule 'stb. von J. Tb. Seherr. Warga 
János oktatástana. Szeremlei Gábor Neveléstana ' s t b . - j 

K. 

a' szemet és kezet gyakorlotta: következik 
elemi nyelvoktatás azon foka, melly főkép az ér-
telmet képzi. — Véghezmegy ez nézi és, élőszó 
és irott táblák segedelmével. Ezen táblák ma-
gokba foglalják az emberi élet és kültermészet-
böl vett tárgyak neveit, nemet, fajt, minőséget, 
tulajdont, mennyiséget, cselekvéuyt és szenvedést 
jelentő szavakat. Midőn a' gyermekek ezen sza-
vakat helyesen kimondani, leírni, olvasni és fe j -
ből elmondani tanulják: ismeretkörök bővül, *s 
emléktehetségök gyakoroltatik; midőn pedig néz-
lés, magyarázás, kérdezgetés után a' nemet és 
fajt, a' tárgyat és részeit különböztetgetik, a' fel-
adatott tárgyhoz megfelelő tulajdont, munkásságot 
keresnek, és kötnek, a' betanult és megértett sza-
vakkal egyszerű tételeket formálgatnak 'sa't: é r -
telmök képeztetik. Látni való, hogy itt főszerepet 
játszik az analysis, kinyomati modor, majd a' fel-
találtató módszer, a'bellancasterismus pedig, l eg -
felebb a' táblákra feljegyzett nevek elmondása,, 
leírása, olvasása alatt. 

b) Elemi olvasókönyv. Három osztálya van 
ennek, u. m. hangnyomati, értelemgyakorló és 
vallásos erkölcsi osztály. A' két elsőbbnek alapul 
szolgálnak a' felebb említett táblák, azon elv kö-
vetkeztében: a 'gyermek csak olly szavakat és 
tételeket olvasson, mellyeknek jelentéseiket töké-
letesen érti; valamint az olvasókönyv, bizonyos 
tekintetben, a' tanítandó elemi tudományok alapja,, 
azon szabály kivánatában: az ismeretközlésben 
összefüggés legyen, vagy a* következő a' meg-
előzőt feltételezze, ez amannak tartalmából már 
valamit magába foglaljon. Miután a' hangok, szó-
tagok, egyes szók kimondása már gyakorolta-
tott, legczélosabb ezen első olvasó-könyvet olly 
egyszerű tételeken kezdeni, mellyeknek tartal-
mával a' gyermek már a' megelőzött táblákból 
ismeretes. Föczél az olvasókönyv első osztálya 
gyakorlataiban az, hogy a' gyermekek természe-
tes és helyes hangnyomattal olvassanak. E' végre 
a' tanító mindig maga olvassa fel először a' gya-
korlatot helyes és tiszta hangejtéssel, 's csak az-
után gyakorolja tanítványit egyenként, majd kör-
ben, de óvatosan, nehogy amaz iskoláinkban di-
vatozó ismeretes énekmodoru olvasás lábrakapjon. 
Értelemgyakorló osztály: az olvasókönyv ezen 
része az értelem, gyakorló táblákkal megy pár-
huzamban, 's illetőleg az azokban foglalt tárgyak 
ósztani feldolgozása különféle mondatokban, majd 
végül rövid leírásokban és elbeszélésekben. Val-
lásos erkölcsi osztály: ez olly egyszerű, gyer-
meki kedély- és felfogáshoz alkalmazott elbeszé-
léseket 's leírásokat foglal magában, mellyeknek 
czélja az erkölcsi és vallásos fogalmak, eszmék 
kifejtése, ébresztése, 's azok általi szívképzés.— 
Jegyezzük meg, hogy ezen olvasókönyv csak 
azután adatik a' gyermekek kezébe, midőn az író 
és nyomatott betűket összehasonlítgatván, az e' 
végre nyomatott táblákat iró betűkkel leírni 's 
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olvasni tndja, mert még eddig csak iró betűket 
tanult olvasni. 

Kerületi iskoláinkban két olvasástanító és ol-
vasókönyv u. m. abc-s könyv és erkölcsi olvasó-
könyv : amannak tartalmát teszik a' magyar be -
tűk új, és a' diák betűk régi rendi; Írásbeli nagy 
és kis belük; szótagok, majd egy és több tagu 
szók; egész mondatok megszaggatott olvasásra; 
folytonos olvasásra pedig I. Kis geographia. II. 
Példabeszédek. III. Nevetséges történetek. IV. 
Nevezetes történetek. Erkölcsi és oktató mesék. 
Vallásra vezető beszélgetések tanító 's gyerme-
kek közt. Keresztyéni érzést szerző történet. 10 
Parancsolat. Apostoli hit formája. Imádságok. E r -
kölcsi szabályok. Római és Arab számok. Sok-
szorozó tábla. Az erkölcsi olvasókönyv pedig 
bizonyos életszabályokat, erkölcsi fogalmakat, 's 
egy pár Isten léteiét ós jóságát tárgyazó elbe-
széléseket foglal magában. — Több okokból óhaj-
tanék ezen abc-s könyvet iskoláinkból kitiltatni. 
Először: az iskolába belépő gyermek kezébe nem 
adatnék azonnal könyv, mert ninc3 a' gyermekre 
nézve természetellenibb, kínzóbb 's unalmasabb, 
mint egyszerre az abc-e holt betűire fogatni. Má-
sodszor: az olvasástanítókat gépileg kezelő betűző 
rendszer mással cseréltetnék fel. Ha vizsgáljuk 
a' betűk lényeges jelentését és az irás eredetét, 
lehetetlen el nem ismerni, hogy csak azon olva-
sástanítás végeztetik természetesen, melly a' han-
gok ismeretét's kimondását, és azoknak jegygyeli 
kinyomalát vagy az irást teszi az olvasás alapjá-
vá, szabályozójává. A' hang ugyanis, a' betűre, 
mint jegyre nézve, dolog, 's igy lényegesebb; az 
irás ellenben, a' hangnak látható kinyomása, az 
olvasás pedig, visszatérés a ' jegytől a 'dologra. 
Harmadszor: az iskolai olvasó-táblák megkímél-
nék a' szüléket abc-s könyvek vásárlásától, mi 
nálunk fontos rovat. Végre negyedszer: egy mód 
szertanilag készítendő olvasókönyv szüksége ál-
lana be. Nem lehet nem méltánylani ezen lélek-
tani alapra fektetett olvasástanítási szabályt: „A* 
helyes kimondás egyetlen szabálya a' helyes ol-
vasásnak. — Mellyböl következő módszertani 
alapszabályok következnek: 1) A 'mi t a ' tan í t -
ványok első ízben olvasnak, szükség, hogy már 
azt elébb helyesen kimondták és irták legyen. 2) 
Minthogy a' helyes kimondás a' szavak jelenté-
sének értésétől függ, azért a* gyermekek csak 
olly szavakat ós tételeket mondjanak, írjanak, 
olvassanak, mellyeknek jelentését teljesen értik." 
— A' szóban forgó ABC-s könyv olvasás gya-
korlatainak szerkezete legkisebb lélek és észtani 
tapintatra sem mutat. Néhány felszótagolt mon-
datok olvasása után átmegy a' folytonos olva-
sásra, 's tárgyai I. kis geographia, vagyis az 
európai nevezetesebb fővárosok, legnagyobb ma-
gyarországi hegyek 'stb. és II. Példabeszédek, 
mellyek a' gyermek felfogását meghaladják. III. 
Nevetséges történetek, valóban nevetségesek, 

igen jó, hogy a* gyermek még nem oIIy"gyakor-
lott olvasó, hogy megérthesse. IV. Nevezetes 
történetek, például: , ,egy érdemes ember a1 víz 
partján sétálván, egy szeles ifjú elébe ment, 's 
kiszorította az útból, ezt mondván: én nem szok-
tam minden bolond ember elől kitérni; amaz erre 
azt feleli: de én kiszoktam és valóban ki is térek." 
Dixi! Ezután jönek: erkölcsi 's oktató mesék; 
nagy kérdés, ha vájjon a' mesék felvétethetnek-e 
a' népiskola körébe, legalább annak alsóbb osztá-
lyaiban, mert azokban él, fulánk, czélzat, szemé-
lyesítés van, 's ez a' gyenge gyermek látkörén 
túlesik. „Vallásra vezető beszélgetés" 'stb; ezen 
beszélgetések nem roszak, de nem jó helyen ál -
lanak ; mert még a' gyermek bajjal is nem foly-
tában 's értelmesen olvas: addig a'vallásos erköl-
csi képzés rá nézve csak élőszóval történhetik 
meg czélosan, valamint ,,a' k. érzést szerző tör-
ténet" is fejlettebb korú gyermeknek való. A' 
többiekről másutt lesz szó. — Erkölcsi olvasó-
könyv: ez egy rendszeresebben kidolgozandó e r -
kölcsi vallásos olvasókönyvnek anyagot szolgál-
tathat, azonban igy is hasznavehető, megjegyez-
vén, hogy miután az olvasókönyv ezen osztályá-
nál az olvasásgyakorlás mellék, a' vallásos-
erkölcsi képzés a1 főczél: az csak folyvást olvasó 
gyermek kezeibe adassék, akkor is minden g y a -
korlatot először maga a'tanító olvasson fel's csak 
azután olvastassa, 's tartalmát magyarázva, k é r -
dezgetős által igyekezzék teljesen megismertetni 
és képzővé tenni. 

c) Nyelvtani osztályrend. Kell-e népiskolá-
ban nyelvtani ismereteket közleni, és ha kell, mi-
ként? E' két kérdés még mind e' mai napig vita 
tárgya. Szerintünk népiskolában is helye van 
nyelvtani oktatásnak, de tekintetbe vévén a' nép-
iskola körét, erejét, a' nyelv általános vázlatán 
túl ne terjeszkedjék és gyakorlatilag végeztes-
sék. Nevezetesen a' gyermek, az e' végre k é -
szült nyelvtani olvasókönyv példány-mondatainak 
olvasása, elemzése, 's azok utánzása állal, t e r -
mészetesen, analyticai uton, mintegy maga vonja 
el a' főbb szabályokat, nyelvviszonyokat, tehát 
nem száraz paradigmák, szókötési szabályok 'stb. 
bemagolása által. — A' helyesírás, pontozás, o l -
vasási hanglejtésre nézve pedig, mellyek a' nyelv-
tan kiegészítő részéül tekintetnek, jegyezzük 
meg, hogy ezeket már az elemi nyelvoktatás, a* 
beszéd-, irás-, olvasásnál kell megkezdeni, és 
gyakorlatilag betanítani. Befejezi ezen elemi 
nyelvképzést és gyakorlati nyelvtani oktatást a ' 
közéletben szükséges irományok és feltevények^ 
u. m. levelek, nyugtatók, kötlevelek, bizonyítvá-
nyok 'stb. készítése; ez utóbbiak rövid formuláit 
czélosabb könyv nélkül betaníttatni. Itt az ana-
lysis mellett kitüzőleg az értelemfejlesztö módszer 
jő tekintetbe, a' bellankasterismus pedig nem a l -
kalmazható. 

Számtan. Azon kérdésre: vájjon az iskolai 



oktatás, az olvasás, vagy mint Pestalozzi akarta, | 
a'szám elemeinek tanításán kezdessék-e? mi azt 
feleljük, hogy a' számtani oktatás az ige és alak-
tan elemeivel egyszerre kezdessék 's párhuza-
mosan tárgyaltassék, a' fris és mozgékony gyer -
meki természet kivánatában. A' mi a' tanmódot 
illeti: nálunk, kivéve a' kiveendöket, a' számok-
tatás még mindig egészen mechanice kezeltetik, 
's a' helyett, hogy a' gyermekek a' számok és 
számviszonyok helyes felfogására analyticaiuton 
vezettetnének, puszta arithmeticai formulákat ta-
nulnak be , hogy azokat annál biztosabban elfe-
lejtsék. Ezen gépi kezelésmód szülte és szüli azon 
ferde véleményt, hogy a' számhoz különös talen-
tum kell, 's e" nélkül nem boldogulhatni. Ilogy ez 
mennvíre hamis nézet, a' Pestalozzi elemi mód-
szere kézzel foghatólag bebizonyítá, melly helye-
sen alkalmazva, a' gyermeket nemcsak képesíti 
számtanulásra, hanem ahoz kedvet is ad. De vi-
gyázni kell, nehogy a' számok ezen elemi ke-
zelése, mellyet Pestalozzi iskolájának köszönünk, 
nem tekintve a' népiskola körére, határidejére és 
erejére , rendin túl kiterjesztessék, 's az alaki 
czél mellett a' gyakorlati háttérbe szoruljon, mint 
ez ugyancsak a' Pestalozzi iskolájában megtör-
tént. Itt is igaz: középen az igazság. Miután a' 
gyermekek a' számokról helyes képzelmet nyer-
tek, a' számviszonyokat felfogták: az alaki czél-
nak elég van téve, 's a' gyakorlati számvetésnél 
az elemezést elhagyva, a' legrövidebb és bizto 
sabb utat kell választanunk. — A' számtan elemi 
oktatásában három stádiumot kell felvenni, ezen 
módszertani szabály kivánatában: a' tárgy teljes 
kifejtése és megértése, a ' tárgy jegyeinek ismere-
tét mindig megelőzze: u.m. a' nézlés, fejbeli és 
számjegyekkeli számvetés stádiumát. Ennek azon-
ban különféle módosulásai lehetnek, nekünk czél-
szerünek látszik a' Scherr módszere , mellyet itt 
alapvonalaiban közlünk: 

„A*z elemi számtanílás kezdete érzéki tárgyak 
számlálása. Felvétethetnek e' végre az Owerberg 
fácskái. Owerberg a' számviszonyokat következő 
módon tette nézlet tárgyaivá: először az egyes 
fácskák— mintegy gyufa-nagyságuak— az egyes; 
a' 10 fácskáu kötetkék a1 tízes ; 10 tizeskötetek 
egybekötve, a' százas; és 10 százaskötetkék az 
ezres számot ábrázolják. Magában értetik , hogy 
mindenik fajú kötetkékböl többre van szükség. 
Megkezdetik a'számtanítás az egyes fácskák szá 
raolásával, még pedig először egyet egyhez, majd 
íkettöt keltőhöz, 's igy tovább ötig. A' tanító fel— 
mutatja a' fácskákat, ugy, hogy a' tanítvány az 
egyeseket könnyen megkülönböztesse, 's kérdi: 
hány fácskák? és a' gyengébbekkel az öszveget 
ulánszámlálás által találtassa el. — (Gyakorlatul 
szolgálhatnak az iskola szobatárgyai.) Miután 
így tízig jutott, a' hozzászámlálás, elszámlálás és 
széttevés különféle miveletei jönek elő, p. 0. hány 
iíácska van kezemben? fel. 5 ! Ha öt mell&még 

egyet teszek, mennyi lesz? 6! kettő mennyivel 
több egynél? 3 mennyivel kevesebb 4nél? Ha 
5böl egyet elveszek? 4! íme itt 5 fácskát két o l -
dalra teszek. Mennyi van itt? 3! ezen az oldalon? 
2! Az 5 fácskát 3 részre teszem. Mennyi van 
jobbra? 2! középen? 11 balra? 21 Véghezmegy 
ezen gyakorlás nézletileg és fejből. Midőn a1 reá-
léit számlálása igy begyakoroltatott, reáljegyet 
veszünk fel, és erre, a' könnyű utánzás végett, 
az egyenes vonást használjuk. 

Bánásmód: Mit mutatok itt fel? fel. két fács-
kát. A' mint ezen két fácska kezemben van, ugy 
csinálok ide a' táblára két vonást. Mit jelentenek 
ezen két vonások? Mi van most kezemben? 3 
fácska. Károly, jöjj ki és csinálj a'táblára ugyan-
annyi vonásokat. Mindnyájan jöjetek ki. — És 
most a' gyermekek az előmutatott fácskák számát 
vonásokkal a* táblára írják. Ezt követik a' táblára 
irt ezen gyakorlatok: 

a) l H - l = l l 
1 l -f-1 = 111 igy tovább 

b) 1111111111 — 1 = 111111111 igy tov. 
c) 11 1-4-1; 111=11-4-1 igy tovább 
d) l l l = l - f - l - f - l ; 111=11-+-1 tovább. 

— Az előforduló jegyeket érthetővé kell tenni és 
a'gyakorlatokban lassan és rendesen kell haladni. 

Bánásmód: a' tanító táblára írja a' gyakor-
latot, azután felmondja, a' gyermekek utánmond-
ják, egyenként majd körben. Midőn egy gyakor-
lat igy felmondatolt, a' tanítványok azt palatáb-
lára irják; végre a' tanító elömondja és felírja a* 
gyakorlatot, majd a' tanítványok utánmondják 
fejből és leírják. A1 tízesekre átmenet igy törté-
nik: a' tanító 10 fácskát a' tanítványok előtt meg-
számol, és ezután azokat egybeköti. Mennyi íacs-
ka van e' kötetben ? Ezt nevezzük mi tízesnek. 
Miért? mi van itt? egy fácska; igy tovább. 

Nézzétek csak! ide a' táblára teszek egy tízes 
csomót és egy egyest. Most jegyezzük fel a' táb-
lára. Egy vonalat csinálok. Ezen vonal mellé te-
szem tehát balra a'tízest 1 / 1 és jobbra az egyest. 
Mennyi egyest mutatok én most, és mennyi tízest? 
Majd a' tanítványok utánozzák. Ekkor követke-
zik a' számolás: egy tízes és egy egyes, tizenegy 
egyes — igy 19-ig. A' 20-at pedig igy mutatom 
meg. 10 egyes = 1 tízes; 1 tízes és 1 tízes = 2 
tízes, 2 tízest húsznak nevezünk — igy 100-ig. 

A' szem elébe állítás mindig kötetkékkel és 
fácskákkal történik meg, 's a' gyermek elibe kér-
dések tétetnek, fejből megfejtendök,p. 0. mennyi: 
1 tízes és 3 egyes, 2 tízes és 4 egyes 'stb. 

Ezután tanulják a' gyermekek a' számjegye-
ket. Ez igen egyszerűn megy véghez, nevezete-
sen a' tanító a' vonások alá a' vonások számá-
nak megfelelő számjegyeket leirja, tanítványit 
azokba többszöri leírás által begyakorolja. A* 
realéknak és reáljegyeknek számjegyekké, és vi-
szont, változtatásábani gyakorlat után következik 
a' számolvasás, illy rendben: 



a) 1 - 4 - 1 = 2 ; 2 - h 1 = 3 — tízig 
b) 2 + 2 = 4 ; 4 - 1 - 2 = 6 - 20 ig 
c) 3 - 4 - 3 = 6 ; 6 - 4 - 3 = 9 — 30- ig 
d) 4 - f - 4 = 8 ; 8 - 4 - 4 = 1 2 — 4 0 - i g 'stb. 

Bánásmód. A' tanító egy gyakorlatot felir; 
felolvassa; a' tanítványok utánmondják és leírják. 
Igen ajánlhatók az efféle gyakorlatok: a' tanító 
kérdi a'padon elölülő tanítványtól, mennyi 2-4-2? 
a' tanítvány feláll és mondja 2 - 4 - 2 = 4 ; ekkor ta-
nulótársához fordul, 's kérdi: mennyi 4-4-2, a ' t a -
nítvány felkel és mondja 4 - 4 - 2 = 6 — igy egész 
100-ig. Hasonlóan megy a' kivonás is: 20 — 2 = 
18; 1 8 — 2 = 1 6 'stb. Valamint az egyenlömenetü 
többítésis: 1 x 1 = 1 ; 2 x 1 = 2 ; igy tovább. Az 
osztást a' gyermekek általában nem könnyen fog-
ják fel. Segíteni kell rajta reáltárgyak által, p. o. 
a' tanító vesz elő 4 babot és mondja: ezt felosztjuk 
2 tanítvány közt, mennyi jut egynek?; 8 - a t 2 közt, 
12-öt 3 közt 'stb. mindig ugy, hogy az osztás 
páros legyen. Számjegyekkel: a) hozzá számlál-
va, p. o. hányszor van meg 2 a' 8 -ban? 

megfejtés. 0 - t - 2 = 2 
2 - 4 - 2 = 4 
4 - 1 - 2 = 6 
6 - f - 2 = 8 Hányszor számoltuk a' 

kettőt, mig 8 hoz jutottunk? Hányszor van meg 
tehát kettő 8 - b a n ? 

b) elvonás által: p. o. ha 12 három közt fel-
osztunk, mennyit kap egy ? 

megfejtés. 1 2 — 3 = 9 
9 - 3 = 6 
6 - 3 = 3 
3 — 3 = 0 Hányszor vehettem el 

3-at 12-böl? Mennyit kap azért 12-ből egy, ha 
hárman osztoznak rajta ? 

c) többítés által: p .o. 20 felosztva 4 közt? 
megfejtés. 1 x 4 = 4 

2 x 4 = 8 igy húszig. 
Hányszor jön elő 4 a' 20-ig ? Hányszor van 4 

a* 20-ban? Hányat kap egy, ha 20-at 4 közt kell 
felosztani ? Miért ? 

Ha egyszer a' gyermek az eddigi gyakorlatok-
ban készséget nyer , a' számtanítás főbb nehéz-
ségei elháritvák. Ezután jő az el-és hozzá számítás 
nem egyenlő menetben, de ugy, hogy ha az első 
sor adatott, a' gyermek azonnal tudja, miként kell 
fejből avvagy irva tovább vinni, p. o. 4 - 4 - 5 = 9 ; 
9 - 4 - 5 = 1 4 'sa't. Az elemi gyakorlatok közé ta r -
tozik a' számok különbségének felkeresése is, p. 
o. mi különbség van 8 és 5 közt 'sa't.? Némellyek 
ezen elemi gyakorlatokat még tovább is folytatják, 
midőn combinált feladatokat állítanak f e l , de a' 
melly épen azt mutatja, hogy már ez az elemin 
túlment, p. o. 3 x 8 - 4 - 6 = ? " 

A' négy alapmíveletek ezen elemi begyakor-
lásánál semmi arithméticai határzások, műszavak 
p. o. öszveg, sokszorzó, osztó 'sa't. nem jőnek 
elő. — Ezen elemi mívelet nem egyéb mint a' 
legegyszerűbb számviszonyok tiszta nézlése, he -

lyes felfogása 's illő kinyomala — leírása. Hogy 
pedig a' gyermekek kedve éberségben tartassék, 
a'begyakorlott számmíveletek párhuzamosan gya-
korlatilag is alkalmaztassanak, p. o. 3 gyermek 
12 almát szakít le egy fáról és rajta egyenlően 
elosztoznak, mennyit kap e g y - e g y ? 'sa't. 

Csak miután ezen elemi képzés megtörtént, 
fogassanak a' gyermekek a' nagyobb számjegyek 
leírására, rendes számmíveletekre, elvontan és 
alkalmazva, fejből és táblán. Az alkalmazásban 
a' közéletben divatozó pénzek, mértékek, idöfel-
osztás 'sa't. főhelyet foglaljanak el. A' mi a' tör-
tet és hármas szabályt illeti, ezeknek elég, nép-
iskolában, csak egyszerű formáira szorítkozni. 

Alaktan. Ezt a' Pestalozzi iskolája hozta be a* 
népiskolákba, 's hogy méltó helyet foglal a' Pes -
talozzi triasa közt, arról mindenki, ki lélektanilag 
vizsgálódik, meg fog győződni, sőt ha tekintetbe 
vesszük, hogy az íróvessző, kréta, kézi és fali-
táblák használása az elemi tanításnál föeszközök, 
el kell ismerni, hogy az alaktan legegysze-
rűbb eleme a' pont, pontokkali gyakorlat, leg-
czélosabb bevezető. Kik czélosságát tagadták, 
vagy tagadják, azon üres formalismus miatt t e t -
ték és teszik ezt, melly ezen elemi tantárgygyal 
űzetett. Szükség, hogy az pedanteriává ne fajul-
jon, 's itt is, miként az elemi számtanításnál, az 
alaki czél mellett a' gyakorlati alkalmazás hát-
térbe ne szoruljon, sőt ez lényeges czél legyen, 
mert különben haszna méltán kétségbe hozathatik. 
Az alaktan elemi oktatása nézlésen alapul 's ana-
lytice kezdetik, nevezetesen, az elemek realtár-
gyaktól vonatnak el. Majd az adatott, szemlélt, után 
rajzolt elemekből synthetice különféle irányú vo-
nalok, különféle fajú szögök, képletek, körök k é -
peztetnek. Ezt követi a' tértani testek megneve-
zése, különböztetése, összehasonlítása, mérése, 
szóval, az alak-és tértan elemeinek a'közéletben 
szükséges alkalmazása. Dolgoztak e' tárgyban 
T ü r k , Tillich, Harnisch, Diesterweg, Tobler, 
Gödli, Schur, Warga 'stb. (Folytattatik.) 

S o k r a m e i i t i i s i f e ! 
A' protestáns lelkész hivatala 's időtöltése tár-

gyában, Kis Sámuel testvérünk által irt 's közlött 
czikk örvendetesen hatott reám egészen addig, 
hol bőkezüleg szabadalmat ad 1) a' kártyázásra, 
2 ) a' vadászatra 's 3 ) a' tánczvigalmi részvétre. 
Ugy jártam vele, míképen a ' tenger partján sétáló 
vándor, kinek szeme láttára mesés Syrena emel-
kedik a' vizböl, kinek szép alakja's bájoló hangja 
midőn az ölelkezésig elragadná a' vándort — ez 
akkor borzad vissza, látván a' vizalatti részből, 
hogy e' teremtés, fájdalom! a' halak neméhez 
számlálandó. De hagyjuk abban a' hasonlatossá-
go t , nehogy Kis tisztitársunk félreértsen *s a* 
tisztelt szerkesztő is a' hosszn czikk ellen ünne-
pélyes óvást t egyen! 



Csak azt bocsátván tehát előre, hogy a' Kis 
lelkész által felállított szabadalomban semmi elv 
nincsen, hanem merő casuistica; — 's hogy 
ezzel a1 protestáns lelkészt azon magasztos hely-
zetről letaszítja, mellyre öt egyrészt maga is csak 
imént felemelé: többnyire csak az életből merí-
tett hív történetekkel felelendek kedves tisztitár-
sunknak, *s pedig csak azért, hogy, miképen Szé-
kács barátunk mondá, győzzön, a1 mi jobb. 

Először megengedi Kis Sámuel a' lelkésznek 
a* kártyázást; ámbár a' szabott korlátokból azt 
vehetjük ki — dicséretére —, hogy lelkismerete 
nem örömest adá ez engedélyt! — Mert ha éle-
tünk ideje is ugyancsak az Isten legbecsesb 
adományai közé tartozik: tehát megvallom, alig 
ismerek a1 kártyázásnál esztelenebb mulatságot. 
— Azt kívánja, hogy müveit férjfiakkal üljön 
csak le a' lelkész a' kártyázáshoz! De e' szó tág 
értelmű 's nem egyszer láttam, hogy egyébként 
müveit férfiak játék közben a' hihetetlenségig 
műveletlenekké lettek: sőt tudok érdemteljes 
tisztitársakat 's egyház felügyelőket, kik a1 kár-
tyajáték közt a' szidalomig és verekedésig 
megfeledkeztek 's halálos ellenségekké lettek. — 
Tudok tisztitársakat kiknél idővel ollyan szenve-
délylyé lett a' kártyázás, hogy ez éltök szeren-
cséje romlásával végződött. Tudok nagytiszte-
letü urakat, kik a' szegény hittanjelöltekkel 's 
káplánokkal kártyázva, meg nem állhatták a' híres 
Zwickben, valamelly hasznos kártyának changie-
rozását; a' mivel tiszteletükből nem keveset fo-
gyasztottak. 'S hogy ugyan illyenek történnek a' 
hallgatókban is, midőn az egyházfi vasárnap reg-
gel a' tiszteletes urat a' zöld asztaltól hívja el az 
imaházba — még a' nem szenteskedök előtt is, 
tudom, természetes!— Midőn azért minden a1 ki-
csinyen kezdődik az anyagi és szellemi világban, 
tehát én a' legnagyobb észt a' roszra késztö alka-
lom távoztatásában látom. — No de elég! Csak 
«gy esetet még saját tapasztalásomból véve. — 
— 0 —a helységben, téli időben estve, Kis Sámuel 
űr szabadalma feltételeit pontosan teljesítve egy-
beülénk 1) a' lelkész; 2) az egyházgondnoka, ki 
egyszersmind tanácsnok volt; 3) a' város jegy-
zője, egyszersmind hites ügyvéd, 's 4) majd az 
egyiknek, majd a' másiknak neje, rendesen whisz-
tezvén 8—10-ig, 's pedig kevés pénzért; mert 
mulotság 's nem nyereség volt czélja egybejöve-
ielünknek.— Egykor ebédemet alig végezve, be-
szól hozzám a' jegyző úr, 's jó izüen nevetve 
elbeszéli, mi nagy mulatságra ada alkalmat a' t a -
nácsülésben egyik gombkötő mesterembernek 
megrovattatása, kit tegnapelőtt ismét estve 10 óra 
után a' korcsmában a' kártyajátéknál érve, felad-
tak a' birónál. Sokat mondottak neki a' tek. urak, 
's nevezetesen a' mi gondnok urunk ezeket: „Hát 
nem tudja-e R— uram, hogy a' becsületes jóra-
való ember tízkor hon szokott lenni; bizony csak 
a' korhely emberek maradnak el éjfélig házaik-

tól." — Mire B— uram egész naivsággal azt vá-
laszolá: Kérem tek. uramat, ne éljen ollyan sértő 
szavakkal! Hiszen a' mult héten tek, úr is a' tisz-
telendő úrral egybe majd nem 11 órakor mentek 
el még csak nótárius uraiméktól." — Volt erre 
nevetés! — De én ez esetet más oldalról vevém, 
miután értésemre esett, hogy sok kártyás ember 
példánkra hivatkozik, midőn a' szegény nők a* 
Cato censori hivatalát gyakorolják rendetlen életű 
férjeik fölött. — 'S hogy a' kártyázás örömeiről 
örökre lemondjak, csak az kívántatott még meg, 
a' mi történt is, hogy t. i. a' játéktól el a' haldok-
lókhoz hivattatnám: mire mindenkor elpirulván, 
érzém, hogy itt bizony hivattatásommal ellentét-
ben vagyok. 

Lehet a' lelkésznek vadászni, azt mondja má-
sodszor Kis Sámuel tisztitársunk. — 'S ime, mint-
ha a' sors is akarna feleletemen könnyítni — deák 
és kandidatus koromban legnagyobb kedvelője 
voltam e' mulatságnak, annyira, hogy most is az 
anyai szeretetet bámulván, emlékezem arról, mi-
képen gyötrém egyszer kérésimmel édes anyá-
mat addig, míg utolsó húszasát lőporra oda nem 
adá. Annyira hivei voltunk Diannának, hogy a* 
Fertő nádasaiban lakozó kácsák és snef madarak 
akkor jutottak mindig legnagyobb zavarba, midőn 
tanításért járó hópénzünket felvettük, mellyel t e -
hetségünk növekedett nemcsak a' szükséges lőpor 
megvásárlására, hanem a' különösen kedvelt — 
felvigyázónak lekenyerezésére is, hogy t. i. v a -
sárnapi templombóli elmaradásunkat ne lássa. — 
E' bűnömet itt nem ok nélkül gyónom meg a' pro-
fessor uraknak. — E' mulatságot, Kis S. úrtól 
ajánlott feltételek alatt, lelkészi hivatalom mellett 
is néha-néha folytathatónak tartám; de, jóllehet 
nehezen — már fél év múlva ezzel is felhagytam, 
mert sok becsületes ker. hívek abban megütköz-
tek, hihetően azért mivelhogy a' lelkiatyáróli f o -
galmokkal meg nem egyezett a' szegény nyulak-
nak és madaraknak öldöklése. 

Valamint azért Pál apostol mondása: Minden-
ben mutassuk magunkat ugy, mint Istennek szol-
gái" — bizonyosan csak akkor alkalmaztatható és 
idézhető; mikor magok a' keresztyének tárgyai 
a' vadászatnak nem pedig megfordítva, (lásd 2. 
Korinth. 6, 4. 5. 'stb.) ugy szinte a' megyés püs-
pök tekintélye is, ki 50 — 60 nyulat lábáról elejt, 
e' részben mit sem nyom, hanem csak = jó va -
dászszal. Furcsa az idézés — furcsa a' hivatkozási 
Ugyan mit nyom a' kötelességek vagy rendes jó 
magaviselet mérlegében (YVagschale) az úri rend, 
az emberi tekintély, mellyre K. S. barátunk mind-
untalan hivatkozik? Bizony híres tahnudista lett 
volna belőle! Luther szavaival végzem be a' v a -
dászat szabadalmárai feleletemet ! „Ich bin vori-
gen Dienstag zwei Tage auf der Jagd gewesen, 
(Warlburgi fogságakor) um jene bittersüsze Lust 
der groszen Hűiden auch einmal zu kosten. Wir 
habén zwei ííasen und ein Paar arme Rebhiiliner 



gefangen. In Wahrheit eine würdige Beschaftí-
gung für müssige Leute." 

Hát végre tán a' táncztigalmi tisztes kör ellen 
is szót emelek? Igenis, szeretett tiszttársam! *s pe-
dig azért, mivelhogy nemcsak egyszer már a' 
megjelenésért is hallottam az egyházi szolgákat 
szidalmazni; kivált miután a' zene által felinge-
relve, sokaknak bámulására, megjárták a* magyart 
komámasszonyommal, s ö t — exempla trahunt — 
hugomasszonyommal az Istenadta német Wal-
ezerbe is belekötöttek. Illyenek történtek 's tör-
ténnek mai napon is, csak azon különbséggel, 
hogy püspök és esperes uraimék azelőtt illye-
nekre is figyelmeztek, 's tekintve hivatalunk mél-
tóságát, komoly szeretettel e'féle tisztitársnak f ü -
lébe súgták az apostoli szavakat: És ne szabjá-
tok magatokat e' világhoz 's!b. Romab. 12, 2 
Péter 1. lev. 4,2. 3. — Efféle hasznos intések most 
bizony ritkán adatnak, tán azért, nehogy szentes-
kedöknek, pedántoknak szép alakmutatóknak ne-
veztessenek. — Tán azért, mivelhogy a' mi időnk 
— eine spielende, — eine jagende und tanzende 
Zeit, mellyröl tavai jól mondá Wimmer: „Die 
Zeit hat uns grosz gezogen." — 'S tán azért 
végre, mivelhogy Horatiussal szeretünk danolni: 

— — et mihi dulces 
Ignoscent, sí quid peccaro stultus, amici, 
Inque vicém illorum patiar delicta libenter. 

— 0 -

Egy kére lem ezen l*rot E. I stpba 
iró tii(UsiikIi<iz 

A'ki ezen prot. egyházi lapokat olvassa, észre 
veheti, miként ebben fordulnak elö gyakran olly 
történeti tárgyak, mellyek az igazságtól távol jár -
ván vagy elferdittetvén, megezáfoltatnak;— jönek 
elő néha kemény bírálatok is, mellyek ellen-bi-
rálattal — anti kritica — torlattatnak vissza. Ha 
ezek ugy történnének, mint jó indulatból eredt út-
ba igazitások: méltán örvendhetne rajta minden 
tudomány-barát; de mivel sokszor csak szemé-
lyeskedésből származnak , lehetlen rajta el nem 
kedvetlenedni. Ugyanis: az olvasó közönségre 
nézve, nagyon kellemetlenül hat, valamit ugy 
olvasni, hogy már előre attól kelljen félni, miként 
semmit sem olvasott, — mert az, a' min szemeit 
fárasztotta, egy bírálattal vagy egy felelettel le 
fog döntetni. Hogy ezen kellemetlen helyhez-
tetéstöl az olvasó közönség megmeneküljön, 
szükséges arra figyelmeztetni — de én részem-
ről kérem is — az ezen Protestáns Egyházi 
Lapba iró tudósainkat, hogy ha korunkbeli tör-
téneteket, gyűlések végzésit 's a1 t. küldenek 
be a1 tit. Szerkesztőséghez: előbb a' dolognak jól 
végére járjanak, 's akkor írják azt le híven, iga-
zán, ugy, hogy az ellen semmi kifogás ne lehessen. 
A ' korunkbani történet mind megannyi élő história, 

— ne felejtsék el tehát soha a* historia-irásnak 
ezen törvényét: Cic. de Orat. Lib. II. Cap. 15: 
príma históriáé est lex, nequid seríptor falsi di-
cere audeat, — deinde ne quid vere non audeat, 
— ne qua suspicio gratiae sít in seribendo, ne 
qua simultatio, — de gondolják meg kérem azt 
is, hogy mivel a' jelen időben történteket más is 
tudja, ők, ha nem híven irnak, megrovatnak, 's a' 
megcsalatott olvasó közönség — mellyet pedig 
tisztelni kell — Ítéletének súlya nehezül reájok. 
— Példákat lehetne felhozni az elferdített köz-
leményekre, mellyek aztán ezen egyházi lapok-
ban derekasan megczáfoltattak; de önként elhall-
gatom, — mert exempla sünt odiosa. — Óhaj-
tandó, hogy e'félék többé ne történjenek. 

Másik tárgy, mellyel meg nem barátkozhatom, 
azon erös, mérges, kíméletlen bírálatok, mellye-
ket tudósaink tesznek. Igy történt nem régiben 
professor Bocsor és tudós Hetényi közt, a' pesti, 
czélba vett főiskola tervére nézve a' bírálat, és 
antí-critica, mellyet fájdalmas érzés nélkül alig 
lehete olvasni, — jele, hogy az indulat néha még 
a' szelíd tudósokat is megragadja. — Igy történt 
mostanában t. Török által kiadott egyházi beszé-
dek B. M. név alatti bíralatára nézve is a" dolog. 
— Mérges, szeretet nélküli bírálat ez uraim! — 
hát már nem lehet más modorral? — szeretet-
's szelídséggel? — t. B. M.-nak az is szemet 
szúr, ha valaki neve előtt a' Dr. betűket látja *s 
annak durrogtatását nem szenvedheti. Különös! 
én az illyenen fel nem tudnék akadni, mivel 
az ugy nem tartozott a" bírálni valók köréhez, 
mint az Alkorán. No de, quot Capita tot sensus. 
— Itt eszembe jut, miként Jenában tanultomkor a' 
derék exegeta prof. Griesbach magyarázván bi-
zonyos locust, igy szólt: ezt mondja uraim! erről 
a1 versről a* höhere Kritik: de lássuk, mit mond 
már a' mi niedere Kritikünk is; — és ez a' nie-
dere többet ért sokkal, mint ama höhere Kritik. 
— Örülnék, ha tudósaink egymást ezen niedere 
Kritik szerint birálgatnák. — Legkönnyebb bí-
rálgatni, kritizálni, de jobbat írni, 's ugy bírálni, 
hogy az igazság kimondása mellett kímélve is 
bánjunk másokkal: nem olly könnyű, — de an-
nál szebb erény. — Azonban az illyen mérges 
bírálatok által ijesztjük el az Írástól az érdemes 
írókat, — mert bizony gyaláztatni magát senki 
sem akarja, tudván, hogy mindenkinek tetszése 
szerint írni lehetetlen; — de terheljük 's "el-
riasztjuk magunktól az olvasó közönséget is, 
mellyet pedig, hogy megkíméljünk, az okosság *s 
emberség egyformán parancsolják. 

Vagy talán azt mondják a' t. bírálók: Kein 
Brúder in Spiel, - Kein Brúder in Literatur! 
— jó, ez mind igaz; de én viszont arra kérem 
Őket, emlékezzenek Augusünus ezen szavaira: 
in dubiis libertás, in omnibus charitas;— mondják 
hát ki szabadon értelmüket, de keresztyéni szere-
tettel, sértegetés, karczolgatás nélkül. — Ha va-
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laki azt gondolná, hogy én ama keményen meg-
bírált tudósokhoz talán relatus vagyok: nagyon 
csalódnék; — se ingem, se gallérom egyik is, 's 
csak ugy ismerem őket, mint az amerikai praesi-
denst Polkot. 

Némileg ide tartozván, megemlítem, miként t. 
Péterfi is nem régen, ezen lapokban, a1 zsinat-
tartást sürgető ifjú t. Baksait megróvta, mint ha 
ez mint költész, képzelödéseinek szárnyain, min-
den akadályok daczára csak nekirepülne egye-
nesen a' pharosznak ; én pedig ugy hiszem, hogy 
azon ifjú tudós nagyon jól repült, 's nem hiszem, 
hogy Icarus díjára jusson vagy magát a' pha-
roszba, mint a' vadludak a' Baltikum partján vi-
lágító tornyok lámpáiba, összetörje, midőn a' zsi-
nattartást sürgeti. Ugy hiszem, eljött már annak 
ideje, megért arra a' magyarhoni prot. egyház, 
— csak a' módját kell eltalálni. Harminczhat évi 
tapasztalásom után mondhatom, hogy a' sok fo-
gyatkozás napról napra szaporodván, nem győz 
megszámláltatni. Rajta tehát, ügybarátim! a' zsi-
natsürgetéssel! — én már életem alkonyán ál-
lok; 's reám a' zsinat semmi üdvöt nem hozand; 
de hozni fog utódinkra. Csak egy-két lépés, — 
's mindjárt a' túlvilág csendes révpartjára ju-
tok 5 de onnan is ezt kiáltom hozzátok, ügyroko-
nim ! zsinatot sürgessetek ! — insere Daphni pi-
ros , carpent tui poma nepotes!! — Bocsánat e1 

kis kitérésért. 
Most végrül egy szó hozzátok, tudósak ! — 

kik az egyházi lapba irni fogtok. írjatok, kérünk, 
ez után is! -— örömmel olvassuk mi a' ti jeles 
munkáitokat, — mi, kik életünk hanyatló estvé-
jén veletek már nem pályázhatunk, 's csak ugy 
vagyunk, mint régi scytha öreg apáink, kik mi-
dőn az ifjakat hadba menni látták, sirtak, hogy 
azokkal együtt nem mehetnek. Nekünk csak azaz 
öröm maradt fel, hogy Senecával — de tranquill 
— ezt mondhassuk: gaudium et solatium mihi est 
in literis legendis: — nihilque tam laetum, quod 
his laetius, nihil tam triste, quod non per has sit 
minus triste. — írjatok, hát ismételve kérünk, — 
csak, hogy az Istenért! ne versengjetek,— egy-
mást le ne rutoljátok. Ha bíráltok, kritizáltok, 
egész illendőséggel bánjatok egymással, — kü-
lönben elrémítetek magatoktól. — Kivált ha tör-
tént dolgot, tényt, mint históriai adatot közöltök: 
közöljétek azt híven, igazán, minden mystificatio, 
minden nagyítás és kicsinyítés nélkül, ugy, hogy 
az senki czáfolatát maga után ne vonhassa. — 
Az ollyan tárgyakról is, mellyek dissertatio — 
vitatás — anyagai lehetnek, p. o. szükséges-e a1 

Restauratio vagy nem? 'sa't. óhajtanám, hogy 
véleményük kinyilatkoztatása mellett, minden 
illedelemmel 's szemelyeskedés elkerülésével Ír-
nának ezen egyházi lap számára dolgozó tudó-
saink. — Incognito, x, y, jegy, — ál, költött, 
vagy igaz név alatt irjanak-e? azt nem vita-
tom, — csak jót 's igazat Írjanak. — Részemről 

annyit mondhatok, hogy jobb szeretem a* sze 
membe néző, mint sunnyogó embert. 

S z a b ó P é t e r , al-esperes. 

B e l f ö l d i k ö z l e m é n y e k : 
Ml liir a' k i s vi lágban ? Mind össze 

véve is kevés.— Bloch M., a'fáradhatatlan mun-
kásságú oktató, ismét egy megbecsülhetetlen 
munkával gazdagította irodalmunkat: Czime: A* 
magyar és német nyelv Kiegészítő-Szótára, ma-
gában foglaló az idegen szókat és eredeti ma-
gyar szólásmódokat is. Az eddig megjelent min-
dennemű, kiváltképen a' magy. tud. társaság és 
a' szerző zsebszótáraihoz kiegészítő pótlékul stb. 
Pesten Geibel K. sajátja. Német-magyar rész 177 
igen sürün nyomtatott lap. Előfizetési ára a' két 
kötetnek 2 pengő forint. A' magyar-német rész 
már félig ki van nyomtatva. Csak annyit mondok 
a' munkáról, hogy az czímének egészen megfe-
lel, s tisztelet és becsület, de igazság is, Bloch M. 
megmutatta, hogy gyakran egy ember ugyanazon 
ügyben többet tehet, mintegy társaság, vagy hogy 
senkit ne sértsünk, annyit bizonyosan. Drágácska, 
az igaz, de a' papiros ollyan, mint a' bőr 's aztán 
salvo errore calculi, három hasáb legalább is négy 
ollyannak felel meg, millyenek a' tud. társaság 
szótáráéi. Mondják, hogy Bloch M. úr most egy 
latin-magyar és magyar-latin szótáron dolgozik, 
de ismét mások azt mondják, hogy ez nem igaz, 
mert neki most Vajda halála óta igen meggyültek 
dolgai. Adja Isten, hogy az előbbi hír legyen 
igaz, mert csak valljuk meg, hogy annak a' latin 
nyelv kiküszöbölésének nagyon is nekiestünk. — 

Minthogy azon csekély nyugdíjamból, mellyet, 
mint cs. kir. nyugalmazott kapitány, húzok fel-
séges uram magas kegyelméből, egyházamnak 
is szeretnék valamicskét áldozni; minthogy to-
vábbá az előbbi számban említett egyházi histó-
riai társulat ugy is nehezen fog létre jöni, a* 
mennyiben illyesek olvasásánál egy keserves 
sóhajtás vagy igenlő nyakcsuklással be szoktuk 
érni : szeretném megvásárlani a' következő 
könyveket: 

1) História diplomatica de statu Religionis 
evangelicae in Hungaria. Anno dni 1710. 

2) Danielis Lanii Ignea Veritatis evangelicae 
columna, Peregrinantes veros Israelitas ex spiri-
tuali errorum, — Aegvpto 'sa't. Lipsiae Typis 
Joannis Wittigau 1659. 

3) J. N. J. Martyrum Protectoris, Consolatoris 
et Assertoris. NarratioHistorica Crudelissimae et 
ab Hominum Memória nunquam auditae Captivita-
tis 'sa't. Anno 1676. 

Lampe és Ribini történeteinek már birtokában 
vagyok. Azonkívül, bármelly, a'magyarhoni pro-
testáns egyházakat illető ok- és kéziratokat örö-
mest megvásárlók, a' mennyiben zsebem enge— 



dendi. Azon atyafiak, kik vagy az említett köny-
veket vagy a' kéz- és okiratokat eladni szándé-
koznának, legyenek szívesek azokat Székács úr-
hoz küldeni, az utolsó árt meghatározni 'st.b. 
Székács urat pedig kérem, hogy azokat hozzám 
biztos alkalommal kiküldeni szíveskedjék. Czi-
mem: Henyey Gyula cs. k. nyugalmazott kapitány 
urnák, Istenmezőn. 

S á m f á i v á mintegy 250 lélekből álló prot. 
gyülekezet eddig Rohonczhoz volt csatolva. Isko-
lájok mindeddig nem volt. — F. év febr. 2-ikán 
megelőzött egyezkedés után 200 pgö ft. váltság 
mellett az eddigi anyaegyházától elvált, és a' kö-
zel eső sz.-mihályi gyülekezethez csatlakozott. 
— Ez év folytában, ha Isten engedendi, iskolájok is 
lesz. Ugyanis, folyamodott a' gyülekezet gróf 
Batthyányi Gusztáv ö nagyságához,mint nagyke-
gyü földesurukhoz, a' szükséges tér kiadása vé-
gett, 's ime már az engedelem megérkezett. Melly 
nagy kegyességét nyilvánosan is meghálálni kö-
telességének tartja a' gyülekezet. Ezen iskolának 
feladata nemcsak, a' szokott iskolai tanulmány, 
hanem, ha Isten velünk 's lelkes hazafiak pártoland-
ják, nemes gyümölcsfa és selyemtenyésztés is a* 
mennyire a' körülmények engedendik, gyakorol-
tatni fog. 

Szomorú kebellel kell bevallani, miszerint a' 
felső-vasi egyh.megyében azon áldásthozó Gyám-
intézet kevés pártolót nyert, mi okon ? — azt 
sokféleképen lehet magyarázni, ezt avatottabbra 
hagyjuk. Tudomás szerint csak három helyen lé-
pett tettleg életbe: Felső-Lövőn, Kukmin és Nt. 
Sz.-Mihályon. *) 

Jflegjelení : „Számvetési feladványok, 
Materialien zu arithmetischen Bescháftigungen" 
czím alatt e' napokban 2 füzetben, számveté-
si feladatokat magában foglaló k ö n y v e c s k e 
Wagner István pesti evangelikus oktatótól. Czíme 
következtében minden szabály, kitétel, megma-
gyarázás, számvetést véghez vihető mód előadása 
az iskolatanító előadására van bízva; haladó rend-
be hozott 850 feladás-példánynál több, elemi 
gyakorlásoktól kezdve többtagú számvetés ne-
meiig menő, helyenként vezérfonalul rövideden 
előadott foglalatosság, jelentésekkel összerakott 
feladások, szolgálnak nemcsak a1 tanítónak, ha-
nem a' tanítványoknak is folytonos gyakorlatul. 
Nyelvbeli tekintetben nemcsak a'vegyes magyar-
német iskolák, hanem a' külön oszlottak is hasznát 
vehetik. Mindegyik füzet ára lágy kötetben 20 kr. 
p.p. bekötés nélkül mind a'két füzeté 36 kr. kap-
ható a' szerzőnél. 

*) Még mi erről sem vettünk az illetőktől tudósítást. Sz. 

S z e n t - l a n t : 

D á v i d z s o l t á r a i , 
(Sz. M o l n á r A l b e r t után szabadon.) 

XXVI. Zsoltár. 

Te légy az én birám 
Mindentudó! ki rám 
Leügyelvén egeidből, 
Tudod mióta élet 
Szívemben verni kezdett, 
Ha éltem-e feddhetlenül. 

Tőled leeredett 
Örök törvényedet 
Szívemben irva érezem, 
Bár a' ki kísértő óra 
Környezzen, ha int jóra ; 

Követni ezt igyekezem. 

Erkölcstisztaságban, 
Szent ártatlanságban 
Forgódom oltárod körül, 
Imádandó szentséged, 
A' melly istenít téged, 
Előttem hordom tükörül. 

Szeretem házadat, 
Ilol értem szavadat, 
Ha hitem csüggedez 's a l é l : 
Ott én üdvemet lelem, 
Es azt inkább kedvelem 
Minden e' világi kincsnél. 

Szent öröm az nekem, 
Ha hangzó énekem 
Magasztalja Felségedet: 
Buzogva hát halakat, 
Zengek allelujákaf, 
'S örökké áldlak tégedet. 

XXVIII. Zsoltár. 

Hozzád rebeg fel, élők ura ! 
Imádásomnak esdő szava, 
Atyám, Istenem, erősségem! 
Fordulj hozzám hallgass meg engem1 j 
Mert nélküled ollyá leszek, 
Mint kiknek a1 sír lakhelyek. 

Midőn szavamat fölemelem 
És dicsőséged énekelem 
Templomában tiszteletednek, 
— Kit tőlem örök titkok fednek — 
Nézz le a' végtelenből rám, 
Nagy Teremtő ! edes atyám. 

k" te karod népek ereje, 
Szavad minden élet okfeje: 
Őrizd, tartsd mini örökségedet, 
A' kik, Uram, félnek tégedet ; 
Áldd meg azt, ki oltárodhoz 

' Tömjénül tiszta szívet hoz. 



Áldott legyen, ki az egekben 
Olyas az emberi szivekben, 
Mutatja édes könnyebbségem, 
Megértetett szóm, — nincs kétségem — : 
Néked azért, véghetlen ! 
Hálám örök 's szünhetetlen. 

V i-t ,- .. V % i 1 

XXX. Zsoltár. 
Dicsérlek, Uram! tégedet, 
Ki rám nyújtván védkezedet, 
Siralmimból fölemeltél, 
Ellenimtől mentté tettel; 
Nem engedél rajtam nékiek 
Kárörömmel örvendezniek 

•Istenes gyülekezetek, 
Az Urnák énekeljetek, 
Áldjátok élet fogytáig, 
Mert nem haragszik sokáig; 
Ember azt nem is gondolhatja, 
Melly hamar elmúlik haragja. 

De irgalma, kegyessége 
Maradandó, nincsen vége, 
Ha estve olly búm érkezik, 
Min szemem1 könyek környezik: 
Az éj elmultával, már reggel 
Öröm-énekszóval kelek fel. 

Uram! ha hamv leszek és por, 
Mikép dicsérhetlek akko r? 
Igazságod mint hirdetem, 
Ha elfogy 's nem lesz életem? 
Kegyelmezz, Mindenható! még rám 
Ne küld elaltató végórám. 

XXXII. Zsoltár 
Oh, melly boldog az olly ember éltében, 
Kit a1 fővaló hevett kegyelmébe, 
Kinek a' lelkét terhelő tettek 
Az Úr könyvéből ki őrülteitek ; 
Boldog, kinek ha lábai botiának, 
A ' biró által be nem tudatának; 
Kinek lelkén bűn még nem fészkele: 
Üdv- és békehon annak kebele. 

Hogy bűnömet akarám elhallgatni, 
'S a1 Mindentudó elöl takargatni: 
Legott tengerként rám bornlának 
Fájdalmi lelkem öntudatának; 
Mert éjjel, nappal az Úr keze súlya, 
Mint egy hegy, szívemen ugy fekszik vala , 
Elszállt belőlem öröm és épség, 
Mint nyári nedv, ha hév verőfény ég. 

De hogy vétkeimet neked bevallám : 
Legott a' kegyelem igéit haliám, 
Lelkembe megtért ismét a1 béke, 
Uj kedv- 's örömnek lett menedéke; 
Ömöljön azért bűnbánó könyetek , 
Hívek, az Úr előtt, ha bűnt tettetek; 
Tárt kebellel fogadja e ' jó Atya 
Megtért fiát, ki vétkét siratja. 

Te karolj hát fel, szent Atyám, engemet, 
Nyugottan hajtom öledbe fejemet; 
Oktass utadra, vezess a' jóra, 
Tied életemből minden óra, 
Tanítlak té^ed, úgymond, az úr Isten, 
Vezetlek, hordozlak boldog ösvényen, 
Szemeim rajtad kinyitva lésznek, 
Rád gondolok, nem bocsátlak v'é'tanék. 

XXXIII. Zsoltár. 
Jertek Istent kereső hívek, 
Induljon szánk örömszónak, 
Illő, ha kigyúlnak a' szívek 
Hálával a' legfőbb jónak. 
Folyjon hát az ének, 
A1 menny Istenének 
Áldás mondassék; 
Nyelvek beszédében, 
Lantok zengésében 
Neve hallassék. 

Énekeljenek hát mindenek 
Örömszóló szent éneket, 
Hangszereken zengedezzenek 
Magasztaló szép verseket; 
Mert igaz mondása, 
Nincsen változása, 
A' mit az Úr szól : 
Megáll az mindenha, 
Hű , minden dolgában 
Cselekeszik jól. 

Szereti ö az igazságot, 
Tart rendítlen Ítéletet: 
Még is áldó keze jóságot 
Áraszt szélyel a' föld felett. 
Szájának ihlete 
Egeket teremte, 
Mellyekben ottfen 
Égő lángszemekként 
Világok szórnak fényt, 
Szép seregletben. 

Ezek közt ő örök fényben ül 
Székében, dicsőségesen 
Világokra néz onnan felül, 
Nemzeteket számba veszen; 
Égi fénylakábul 
Tekintete fordul 
E' földre szélyel, 
Vigyázz figyelmesen 
Ember, hogy mit teszen, 
'S mit rejt a1 kebel. 

Azért Atyánk ! hitünk, reményünk 
Benned örök 's rendületlen, 
Midőn karod vezet, nem félünk, 
Bátran szállunk vészek ellen. 
Oh kérünk, fogadj be 
Szent őrizetedbe, 
Te légy védvárunk ; 
Gyámolj ha csüggedünk, 
Sirunk, vagy szenvedünk : 
Mert téged varunk. 

B a k s a y D. 



PROTESTÁNS 

EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 
13. szám. Ötödik évi folyamat. Mart . 29. 1846. 

Goldene Kette der Bildung, du, die die Erde umschlingt und durch alle Individuen bis zum Thron der V o r -
sehung reichet, seitdem ich dich ersah und in deinen schönsten Gliedern, den Vater-, Mutter-, Freundes-
und Lehrerempfindungen verfolgte , ist mir die Gescbichte nicht mehr , was sie mir sonst schien, ein 
Grauel der Verwüstung auf einer heiligen Erde. H e r d e r . 

TARTALOM: Másik s ió a'tiszamelléki helv. hitv. egyh.kerület 
népiskoláinak ügyében. — Gyámintézet egy rövidke 
be- és kivezetéssel. S z é k á c s . — Mezöföldi egy-
házmegye helyrendező közgyűlése. F á b i á n I. — Kül-
földi irodalom. — Kül- és belföldi tudósítások. 

m á s i k szó a' t i szamel léki helvét 
Ili tv. egyházkerület népiskolá inak 

Ügyében. (Folytatás.) 

II. Realék. 
Hogy a' realék népiskolábai felvétele a' phi-

lanthropistáknak nagy érdeme, azt a'népiskola fo-
galma és czélja kétségen kívülivé teszi. Mi ugyan-
is a' népiskola czélja? Az, hogy a' nevendékeket 
az egyetemes emberi műveltség álláspontjára se-
gítse,'s épen azért a'reál ismereteket nem nélkü-
lözheti; mert például, kinek a' földről, hazájáról, 
a' természet mindennapi tüneményeiről semmi 
ismerete, avvagy helytelen fogalma, babonás vé-
leménye van, az a* jelen emberi műveltség leg-
alsó mértékét sem üti meg. De ha pusztán alaki 
czélt tűznénk is ki , a' világismeret (reális) a' 
mellett, hogy hasznos, képző is. Nevezetesen az 
é rzék-és értelemnek beszéd-, í rás- , olvasás-
általi képzésében, nem a' természeti tárgyak 
nézlése, leírása szolgál-e alapul; a' történeti 
adatok nem mind megannyi testté vált követendő 
erények és kerülendő vétkek, 's így a' szívkép-
zés hathatós eszközei; a1 természet tüneményei-
nek, tárgyainak ismerete, a' mellett, hogy anyagi 
hasznot hajt, nem szabadít-e meg a'vakhit és 
babonás félelemtől, nem vezet-e Isten tökélyei-
nek tisztább imádására ? — A' kérdés tehát leg-
felebb is az, miként tárgyaltassanak a' reálék, a' 
népiskola czélját elömozdítandók ? ,,Keresd a' 
hasznost mindenütt, de a'lélek- és szívképzöt min-
denekfelett," ez legyen a' jelszó, a' tárgyalás 
módjára nézve pedig megjegyzendő, hogy a1 vi-
lágismeretben, tekintve a' népiskola körét és 
czélját, nem a' sok 's tudományos rend, hanem a' 
tárgy helyes kiválasztása és elrendezése a'lénye-
ges; 's annak részletei (természettan és rajz-
földleirástan) egy életteljes egészszé olvadva az 
anyagi ismeret és haszon mellett, felsőbb szellemi 

czélt is mozdítsanak elö. Ezen átalános jellemzés 
után lássuk a' reáltudományokat egyenként-

1) Történetek, a) Világtörténet. A' történe-
tek elemi oktasában föczél a" lélek- és szívkép-
zés , a1 nevezetesebb történeti események 's 
egyes nagy emberek életrajza által. A' mint Ci-
cero mondja: az elökor nagy példányainak szem-
lélése a' szellemet képzi, az akaratot nemesíti, a* 
tetterőt felbuzdítja. Némellyek ezenföczélt tekint-
ve, nem figyelvén az időre és történeti folyamra, 
a' szent, világi, ó, közép, új történetekből válo-
gatva vesznek adatokat az erkölcsiség ébresz-
tésére; míg mások, egészetakarván adni, azt év -
szám, hely, nevek puszta emléktárává's éldelhet-
lenné teszik. E' két túlság közt egy harmadik 
középmód kezd *s méltán divatozni, melly szerint 
a' biographiai elem ugyan az uralkodó, a' meny-
nyiben kötpontul bizonyos világhírű emberek 
szolgálnak, de ezeknek életrajza, 's a' velek ösz-
szefüggésben álló fontosabb események leírása 
mellett, a' történetek fejlési folyama sem mellőz-
tetik. Ezen methodus által kettős czél éretik el, 
u. m. a' gyermek az egész világtörténetről némi 
általános átnézetet nyer, a' gyermeki kedély- és 
felfogáshoz alkalmazott életrajzok és fontosabb 
történeti események pedig a' lelket és szívet j ó -
tékonyan képzik. — Czélszerü volna, vélemé-
nyünk szerint, a' felállítandó nevezetesebb törté-
neti adatok közti összefüggést, történeti folyamot, 
versben adni, tudjuk, hogy a' gyermekek a' vers 
iránt előszeretettel viseltetnek, 's az így betanult 
tartósan megmarad az emlékezetben, mellyet, az 
értelem és szív mellett, nem kell elhanyagolni. 
A' nagyobb történeti elbeszélésekre és életraj-
zokra nézve pedig elég, ha azokat a1 tanítványok 
felolvassák, a' tanító magyarázgatva-kérdezgetö 
modorban ébresztővé és képzővé teszi észre és 
szívre, végre többszöri felolvasás után az egészet 
fejből, saját szavaikkal elöbeszélik. 

b) Hazai történetek. Mondhatná valaki, a 'hon 
történetei közelebbről érdekelnek, azért a' világ-
történeteknél elébb tárgyalandók. Erre, minden 
más okot mellőzve, azt felelnök: a' honi történetek 
kezdete 's folyama a' világtörténet eseményeivel 
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olly szoros viszonyban vannak, hogy amazok 
ismerete ez utóbbiak nélkül mindig hiányos és 
tökéletlen. A' mi a* tárgylási módot illeti: mint-
hogy ez kisebb körű, lehet rendszeres é3 foly-
tonos, különösebben kiemelve mindazáltal azon 
férfiakat és eseményeket, kik és mellyek a' honra 
nézve valóban történeti nevezetességüek, 's a' 
gyermeki szívbe honszerelmet, polgári erényt 
ültethetnek. Minden életkoruakra nézve áll az, 
mit Sallust a* történetek irása és tanulása mellett 
felhoz: „saepe audivi civitatis nostrae prae-
claros viros solitos ita dicere: cum majorum ima-
gines intuerentur, vehementussime sibi animum 
ad virtutem accendi." 

c) A' honi történeteket a1 hazai törvények is-
merete fejezi be. — Hogy ez rendszeres és ki-
merítő lehessen, arra a' népiskolának sem szük-
sége, sem ideje. A' népszerű törvénytudomány-
nak , a' társadalom 's törvények eredete, czélja, 
ember- és polgárjogok rövid 's népies ismerte-
tése után, főtárgyai: a' honban létező különböző 
néposztályok, személy- 's vagyonbeli jogaik 's 
kötelességeik, — különösen földesúr és jobbágy 
közti viszony — úrbér—, a' szokottabb törvény-
széki eljárások, rendőri törvények. — Ezek sze-
rint a' rendszerben kitűzött: „Magyar törvények 
summája, gyermekek számára" még kiigazítva 
lehet népiskolai könyv. 

2) Földrajz. A' földrajzi oktatásban három 
stadiumokat kell felvenni, u. m. eleiemi földrajz: 
lakhely, környék, hegy, völgy folyam,a'víz és szá-
raz viszonyai által származott részek elnevezése, 
ország, város 'stb. Legczélosabb szabadban kez-
deni meg a' földrajzi oktatást, 's ha lehet, emel-
kedett helyen, honnan az egész tájékot beláthatni, 
folytatását pedig nagyon megkönnyítené egy olly 
földképnagyságu térkép, mellyen azon tárgyak, 
mellyekröl az említett földrajzi elemi fogalmak el-
vonatnak, lerajzolva nézlet tárgyává lennének, 
vagy ennek hiányában a' tanítónak táblára vagy 
papirra teendő rajzolata. Altalános földrajz: ez 
a' mathematikai földrajz főbb tételein kezdődik, 
u. m. a' föld gömbölyű, mellyet a' gyermek rövid 
és érthető adatok 's mesterséges földgömb se-
gítségével könnyen felfog; a' föld éjszaki és déli 
sarka felé kissé behorpadt,'s ez adja a'föld hosz-
szúságát és szélességét; a' föld gömbidoma és 
naphozi viszonya okozzák a' különböző égalja-
kat; a' különböző égaljak alatt különböző fajú 
növények, állatok, különböző színű emberek 
vannak, 's ezek bizonyos földrészekhez kötvék; 
öt földrészek vannak: Európa, Asia, Afrika, Ame-
rica, Oceania. Ezt követi a' földrészek világsar-
kak felé fekvése, a' száraz földet környező, 's az 
egyes földrészeket elválasztó tengerek, majd a' 
földrészek rövid részletes rajza. Minden egyes 
földrésznek, mint magában egésznek rajzában, 
figyelni kell annak nagyságára, fekvésére, 
földje , terményei, lakosai sajátságira; meg 

kell említeni főbb országait 's azoknak f ő v á -
rosait, a' legnagyobb hegyeket, folyókat 's a' t. 
A' föld ezen rövid átalános és részletes átnézetét 
befejezi «' hon speciális rajza. Ilogy a' tulajdon-
képeni földrajz, népiskolában, illy analyticai 
uton adathatik legczélosabban, mutatja a z , 
hogy a' honrajzi ismeretek a' földrészek, ezek 
viszont a' föld idomának ismeretét feltételezik, *s 
midőn ekkép az egészből a' részletekre, ezekről 
az egyesre történik a' menet, az oktatás felesle-
gekre nem tévedhet. 

Kerületi iskoláinkban geographiai kézikönyvül 
szolgál az ismeretes Kistükörből kivett „Magyar-
Ország Vármegyékre osztva" czímü szent histó-
riához ragasztott toldalék. Tartalmát teszik: a* 
világrészek nevei; Magyarország határai; na -
gyobb folyói, tavai, földe minősége, felosztása — 
's mindez néhány sorban —; és a' megyék ver-
sekben. — Ha veszszük az egészet's annak nép-
iskolánkbani kezeléséi, kivévén mindig a' k ive-
endöket, ez alig több a' semminél. — Jövendőben 
azonban ennek helyét felválthatja „A* földrajz 
rövid vázlata" a' nemzeti iskolák számára. Irta 
Szeremlei Gábor, közoktató 1845. Ezen kézi-
könyvben a' tanmenet analyticai. *) Megvárjuk, 
hogy sz.. adandó alkalommal, nyelvét népiebbé 
tegye, a' tanítókról pedig feltesszük, hogy ezen 
kézikönyvhöz a' földrajzi elemek megismertetése 
's a' szükséges geographiai eszközök nélkül nem 
nyúlnak, 's akkor is nem annyira tanultatják, 
mint tanítják. 

3 ) Természettan. Ki azt kívánná, hogy a' 
természettan népiskolában is a' tudományos te r -
mészettani oktatás menete és szerkezete szerint 
adassék, a' helyett, hogy megelégednék a' t e r -
mészet, mondhatni mindennap előforduló tünemé-
nyeinek népszerű fejtegetéaével's okainak 's ha -
tásainak megmutatásával, különös tekintettel a 'nép 
közt uralkodó babonára: az félreismerné a' nép-
iskola czélját és körét. A' ki pedig még azt állí-
taná, hogy miután a' természettani magyarázatok, 
ugy a'tárgyat, mikint az eszközöket tekintve, r ö -
viden és könnyen felfoghatón nem történhetnek, 
azért jobb, ha a' természettan népiskolai oktatása 
egészen elmarad, az tudva vagy tudatlan a' ba -
bonának tárna kaput, 's nem gondolná meg, hogy 
jobb az igazságot megközelíteni is, mint teljesen 
tévelyegni, a' természet mindennapi tüneményeire 
nézve babonás véleményben lenni, például: a* 
légben meggyuladt anyagok, lidérczek, tüzes em-
berek ; a' szivárvány olly eső, melly vizet és em-
bereket felszí; a' villámmal vese alakú kő esik 
le, mellyel bűbájolni lehet 'st.e'f. Mi sincs, mond-
hatni, a 'népre nézve, melly a'természettel szoros 
viszonyban él , í'ontosabb 's kívánatosabb, mint 
hogy a' természet számtalan tárgyai közt ne l e -

*) Lásd Neveléstan. Irta Szeremlei Gábor 1 8 4 5 . és Egyb. 
Isk. Lap 27 . sz. lap 6 3 3 . K. 



gyen idegen; tünemények habár nem vég, de még 
is kielégítő okainak ismerete által lelkét a* ba-
bonás félelem ellen megerősítse; az élet veszé-
szélyeit kikerülni, a* természetet anyagi jólléte 
előmozdítására okosan felhasználni tanulja; min-
denekfelett pedig, a' természetben Isten hatalma, 
bölcsesége nyomait feltalálja. A' kérdés tehát leg-
felebb is az: mi modorban közöltessenek a* termé-
szettani ismeretek, tekintve a' népisk. czélját és kö-
rét? Az elemi ismeretek közlésében főmódszertani 
szabály, hogy a' közlendő tárgy külső vagy belső 
nézleten alapuljon. A' természettanban ezen sza-
bálynak eleget teendők, a1 tudományos utat el-
hagyva, czélosan felvehetjük a' régiek négy ele-
meit: földet, vizet, tüzet, léget. Ezen rovatok alá, a' 
mellett,hogy érzékek aláesnek,mindazon termé-
szeti tárgyak és tünemények besorozhatók, mely-
lyekröl elemileg tudni kell. A föld alá: földne-
mek, kövek, sók, égvények, érezek; a' földelem 
sajátlagos munkássága: magnetismus, kristályoso-
dás A viz alá: víznemek; a1 víz felpárolgása 
által okozott légi tünemények: felhő, köd, eső, 
jég, hó, harmat, dér. A' tűz alá: világosság, me-
legség, ezek tulajdonai, 's az általok okozott légi 
tünemények, p. o. világosság által: szivárvány, 
hajnal, holdudvara, mellékholdak, napok, déli-
báb ; tűz áltaí: tűzgolyók (repülő sárkányok), csil-
lagfutás, bolygótüzek. Itt tárgyaltathatnak az égi 
világoskodó testek: nap, hold, csillagok (az égi tes-
tek népszerű ismerete). A' lég alá: tulajdonai; 
nevezetesebb légnemek; a' lég tulajdonain ala-
puló: szél, hang, légmérö, szökőkút, vízipuska 
'sa't. Villany, mellynek mezeje a' lég, 's a' vil-
lany által okozott légi tünemények: villám, menny-
dörgés, északi fény. 

A' tárgyalás módjára nézve pedig megjegy-
zendő : a' helyett, hogy mindenütt a' természet 
mélyire akarnánk ereszkedni, elégedjünk meg, ha 
a' helyes nézetet lehetőleg megközelítjük, a' tü-
nemények nem vég, de kielégítő okait kimutat-
hatjuk, azokat egyszerű kísérletek és példák által 
bebizonyítjuk; mert népiskolában nem a' kimerítő 
ismeret a' czél. Végül jegyezzük meg, hogy ez 
nem annyira tan, mint inkább olvasókönyv. 

4) Természetrajz, különös tekintettel a' föld-
mivelésre és mügyártásra. Tartalmát teszik: a' 
természet három országa, u. m. a) Asványország: 
jellemzése; osztályai, nevezetesen: a' nevezete-
sebb földnemek, kövek, sók, égvények, érezek 
vizsgálata és alkalmazása. 

b) Növényország: jellemzése; osztályai: fák, 
bokrok,füvek, virágok, gombák, mohok's mindenik 
osztályból a' nevezetesebbek gazdászati, müipari, 
orvosi tekintetből. A'növények Linnéi osztályzása 
nem népiskolába való, valamint az oeconomiai, 
technicai, orvosi osztályzás is alkalmatlan, mert 
ugyanazon növény többszempontból fölvétethetik. 

c) Allatorszáj: jellemzése; osztályai: férgek, 
bogarak'sa't., mindenik osztályból a' legneveze-

tesebbel alkalmazva. Czélos mindenik osztályból 
egyet mintegy képviselőül felvenni, *s jegyeinél 
fogva leirni, hogy mint a' történetek az elbeszé-
lésre , ezek a' leírásra példányul szolgáljanak. 
Ezen alkalmazott természetrajz nem annyira tan, 
mint inkább olvasó-könyv,'s természetrajzi szín-
és képgyűjtemény nélkül kevés vagy semmi sikere. 

Kerületi iskoláinkban nincs a' természettan-
és rajzra kézikönyv, hanem ha „Vallásra beve-
zetés'stb." czímü kézikönyv első czikkét, melly a' 
természeti dolgokról beszél, nem nevezzük annak, 
melly, miután ott is, a' hol áll, kétes hasznú, annyi-
val kevésbbé pótolhatja a' népszerű természettan 
és rajz helyét. 

III. Eszményiek: Vallásos- erkölcsi kép-
zés 'stb. 

A' szegletkő, mellyen a' gyermek, e' lelki-
ház, legbiztosabban felépül, az erkölcsi-vallásos 
jó példaadás. Óhajtandó azért, hogy a' családi és 
társas élet, e' tekintetben, már eleve és folytató-
lag az iskola kezére dolgozzanak, a' tanító pedig 
mindenek felett nevelő legyen. Newton, a' nagy 
természetbúvár, Istent mindenkor föveg véve 
említé. Szülék, tanítók a' vallásos eszmék és é r -
zelmek kifejezésében, az erkölcsiség gyakorlásá-
ban jó példát mutassatok; mert a' gyermeki szív-
ben csak így fogamzanak meg és tenyésznek az 
elhintett jó magok; a' házi és iskolai élet az ille-
delem, rend, tisztaság, munkásság, szeretet, szó-
val, a' társas élet alaperényeinek hü kinyomata 
legyen; mert a' legszebb vallásos-erkölcsi okta-
tások, szabályok elvesztik hatásukat, ha azokat 
az élet minden lépten megezáfolja, a'helyett, hogy 
azokat híven kinyomná. Igy van-e ez? ezen kér -
désre a' tapasztalás azt feleli: még ezen szeren-
csés állapotot, általában szólva, teremteni kell, 
még pedig a' családi és társas életet tekintve, az 
iskola által, mellynek föczélja erkölcsileg vallásos 
családtagokat és polgárokat nevelni, a' tanítókat 
tekintve pedig, tanítóképzés által, mellynek fel-
adata, a' tanítóban nevelőt is képezni. 

A'népiskola föczélja az, hogy gyermekből er-
kölcsileg vallásos emberek képeztessenek. Ezen 
czélnak megfelelöleg, fökellék általában, hogy a' 
vallásos-erkölcsi képzés, mellyben gyakorlás és 
oktatás a' legszorosabban párosulnak, az egész 
iskolai életen, és az oktatás minden tárgyain á t -
vonuljon; különösen pedig a' vallás és erkölcsi-
oktatás legyen élet és lélek, azaz, nemcsak tanítás, 
hanem szívképzés is. Az erkölcsi oktatás körébe 
tartoznak: erkölcsi szabályok, ezek a' gyermek 
házi, iskolai és társas életben előforduló főteen-
döit tárgyazzák, p. o. hogy viselje magát uton, 
templomban, nagyobbak iránt'stb.'s legczélosabb 
ezeket könnyen folyó 's érthető versekbe foglal-
ni, 's magyarázat után betanultatni; erkölcsi be-
szély ek és leírások, ezen erkölcsi fogalmakat fej-
tegető, egyszerű, gyermeki kedély- és felfogás-
hoz alkalmazott beszélyek és leírások általi szív-



képzés, mig a* gyermekek folyvást olvasni nem 
tudnak, élőszóval, majd az elemi olvasókönyv er-
kölcsi osztálya, majd végre a1 szent és világi tör-
ténetekből vett erkölcsiséget ébresztő életrajzok 
által történik meg; erkölcstudomány, vagyis Is-
ten, magunk 's mások iránti kötelességeinknek 
rövid *s összefüggő előadása. — Miután az erköl-
csi fogalmak, szabályok alkalomszerüleg 's szét-
szórva kifejtettek, ugy hisszük, nem leend czél-
talan azokat egészben s összefüggőleg is adni; 
de ha még is jobban tetszenék, az erkölcs-és kö-
lességtudományt emlékmondatok- és példabeszé-
dekben adni, ez uton is czélt érünk. A' vallások-
tatás körébe tartoznak: imádság, vagyis kegyes 
indulatink,órzeményink,vágyaink szóvali kinyilat-
koztatása Isten előtt. Legfőbb szabály itt az: a' 
tanító ne elégedjék meg bizonyos imádsági for-
mák betanításával, mert azok a' szívet hidegen 
hagyhatják, 's az imádkozás könnyen ajkmozga-
tássá válik: hanem könyörögjön a* gyermek előtt 
szívből, 's szoktassa a* gyermeket is önmagától 
és önszavaival Istent dicsőíteni, hálát adni, könyö-
rögni. Igy fogja a' gyermek megtanulni, hogy az 
imádság nincs bizonyos szóhoz kötve, nem áll 
sok beszédben, — igy leend élte folytonos isten-
tisztelet; mert lelke megnyerte azon készséget, 
hogy munkája minden perczben imádsággá lelke-
sülhet, imádsága pedig a' munkában testet ölthet 
magára; énekek, vallásos beszélyek 's rövid leí-
rások, a' vallás főbb eszméit fejtegető elbeszélé-
sek általi szívképzés elsőben élőszó, majd az elemi 
olvasókönyv vallásos osztálya által történik meg; 
bibliai történetek, bibliai mondatok, a' népiskola 
felsőbb osztályaiban újszövetség-olvasás, végre 
vallástudomány vagy a' vallás főbb igazságainak 
rövid 's összefüggő előadása. 

Kerületi iskoláinkban következő vallásos e r -
kölcsi könyvek divatoznak: az ABC olvasóré-
sze; Erkölcsi olvasókönyv, mellyekröl már felebb 
szólottunk; Énekes könyv, — hogy ez reform alá 
vétessék, ugy az egyház, miként az iskola érde-
ke kívánják. Énekeink melódiája általában nehéz, 
száraz, hiányzik belőle azon egyszerű és meg-
ható kellem, melly a* közönséges népi énekek fő-
kelléke ; szövegét tekintve pedig nagyrésze min-
den költői ihletést nélkülöz, a' magyar irodalom 
fejlődni kezdő korának szülötte; száma pedig olly 
rendkívül nagy, hogy betanulására egy élet kell; 
csak a' dicséretek száma 238, ha nem hibázom, 
108 különböző nótával. Bibliai történet Hübner 
után: ez igen bő, az elbeszélésekben nem elég 
egyszerű, és sok történeteket, nem figyelve a' 
gyermekekre, egész keleti meztelenségben ad elő. 
Ez okból óhajtandó, hogy újra átdolgoztassék, 
vagy más váltsa fel. Ajánlható Scherr bibliai tör-
ténete, melly a' mellett, hogy rövid, 's előadása 
kedélyes, a' mennyire lehet, a' bibliai hangot min-
denütt megtartja. K. Erkölcstudomány summája, 
irálya nehézkes, áradozó; vallásra bevezetés, és 

a' ker. vallás sarkalatosabb igazságai; a' beve-
zetésre nézve, melly az égi testekről, földről, 
terményekről, emberi testről és lélekről tanít, azt 
mondjuk általában: a' természet *s tüneményei, 
lélek munkássága 'sa't. a' vallásos erkölcsi kép-
zésnek lehetnek eszközei és lenniök is kell, de 
más uton és más modorban, mint e* kézikönyv be-
vezetése; a' mi pedig a' könyv második részét 
illeti, az a' ker. vallás főbb igazságait röviden és 
érthetőn adja. — Csaknem általánosan el van 
ismerve a' rövid czikkekbeni tanítás előnye a* 
katechismusi alak felett; ugyanazért, mindkét 
kézikönyvre nézve óhajtandó, hogy a' katechismusi 
alakból kivétessék. Szent históriának rövid sum-
mája ; a' bibliai történetek olvasása és magyará-
zása e' kézikönyvet, ha olly jó volna is a' millyen 
rosz, feleslegessé teszi. A' szent történetekben 
nem az a' czél, hogy Izrael és Júda királyainak 
szárazon levázolt történetét betanulják, hanem, 
hogy azok Istennek az emberiség vallásos nevelé-
sében kimutatott gondviselését elő terjesszék, a' 
gyermeki fogékony kebelben vallásos érzelmeket 
ébresszenek. — Palatinatusi Káté; ez alól is f e l -
szabadíthatná már az egyház az iskolát, a' nélkül, 
hogy annak történeti nevezetessége ez által leg-
kisebbet is vesztene. Biblia: bibliai mondatok, és 
bibliai olvasás. 

* ) Sokan a' vallástani ismeretek közlését népiskolában 
szükségtelennek, sőt károsnak t a r t j ák ; mert a1 vallás 
egyedül az érzés , a' szív dolga, "s erre csak szülei és 
tanítói jó példa, szívképző történetek által lehet hatni ; 
a ' vallástani fogalmak a 'gyermek értelmét meghaladják, 
a ' szívet fel nem melegítik, azért kiválólag csak a' mo-
rálra kell szorítkozni 'st.e'f. Megengedjenek az érzés 
emberei, ha a" puszta érzés előttünk gyanús, már csak 
azért i s , mert egyedül embernek van vallása, az ál la t -
nak nincs, pedig az érzés vele is köz. Ki az érzést, belső 
sejtést teszi a1 jó és igaz mérvesszejéül, az elszigetelte 
magát; a' közös alap, mellyen egymást megérthetjük "s 
egymással találkozhatunk, az ész, az igazsag, a1 tudo-
mány. Azonban ki ne ismerné a' fanatismust, melly a"* 
történetben véres nyomokat hagyott fel, a1 pietismust, 
melly olly sokszor elfajult és elfajulhat? ezek a'vallásos 
érzés túlnyomóságából származnak. A'kétkedőt az igaz-
ság erejével meggyőzhetem, a' közönyöst felmelegíthe-
tem: de a ' vallásos érzelgőf, ha egyszer a' mérleg tú l -
billent, épen ugy nem gyógyíthatom meg, mint kinek 
minden tagjait megütötte a1 szél. Illy paralysis valóban 
a ' vallásos érzelgés. Azok pedig, kik felhagyva minden 
hittani igazságokkal, kizárólag a1 morálra szorítkoznak, 
nem gondolják meg, hogy a' nép erkölcsisége vallásá-
ban gyökerezik , pedig a' történet lapján fel Yan írva, 
hogy miután a' vallástani fogalmak becse leszállt, 's a" 
felvilágosodás azzal dicsekedett, hogy az emberek a ' 
vallás tettleg erkölcsi oldalára hajlottak: beállt az i n -
differentismus és anyagiság kora. — Gyakran halljuk 
mondatni: az embernek még is vallásának kell lenni, 
melly azoknál, kik mondják, annyit tesz: az emberi mun-
kásság, a ' t á r s a s á g , az élethezi viszonyban teljesíteni 
kell kötelességeinket, szóval: erkölcsileg élni, és ez 
lényeges, de a' vallás fogalmat ki nem meríti. A' vallás 
Istennel foglalatoskodik, vele szellemileg egyesít, és 
ezen boldogító egyesség tudalma szenteli már meg é r -



IV. Művésziek; ének, szépírás, rajz. 
Rajz: A' rajz népiskolábani tanításának czél-

ja: a' művészi hajlam felébresztése, 's ízlés-neme-
sítés. Szükséges ez, mert a' szépízlés az erkölcsi 
érzettel rokon, 's az emberi tehetségek bármely-
lyikének kiképzését is elhanyagolni hiba. — Né-
hol a' rajzoktatás az alaktannal köttetik egybe, 
másutt példányok adatnak a1 gyermek elébe után-
rajzolás végett , fokonként könnyebbről nehe-
zebbre menvén át. Egyik sem felel meg a' fö-
czélnak: amaz inkább értelemgyakorló, ez pedig 
puszta, gépi foglalkozás. Scherr a' kővetkező 
módszert javallja: „Rajzoktatásnál legelsőben is a' 
gyermek receptív munkássága vétessék tekintet-
be, azaz, a' lerajzolandó tárgy mindenekelőtt vi-
lágosan állíttassák a' képzelem elébe. Ha egyszerű 
vonalon kezdjük, rajzoljuk azt fali táblára, 's a' 
gyermekek nézzék meg élesen. Midőn ez meg-
történt, a' vonal töröltessék le, 's azt a' tanítvá-
nyok képzelemböl rajzolják le ugyancsak a' fali-
táblára, 's a' mennyire lehet, épen azon helyre 's 
ugyanazon nagyságban, mint az előrajzolat volt. 
Elsőben csak egyes vonalokban gyakoroltassa-
nak. Ez nem a' szemelöttinek utánrajzolása, ha-
nem a' képzelem tábláján állónak utánzása. Senki 

zelmeinket, lelkesíti munkásságunkat, hogy akaratunk az 
Isten akaratával egyező legyen. A' milly igazán épen 
olly szépen van mondva: ,,az emberi viszonyok, mun-
kásságok, élvezetek minden bonyolódása ; mind az, mi-
nek az ember elÖtt becse, tekintete van, mellyben sze-
rencséjét, dicsőségét, büszkeségét keresi: végső központ-
ját a' vallásban, az Isten gondolatában, tudalmában, 
érzésében leli meg. — A1 vallás Istennel foglalatosko-
dik. — Ezen foglalatosságban levetkezi a" lélek vé-
gességét, ezen foglalatoskodas megelégedést és szabad-
ságot ad ; — ez az általános igazság tudalma, mint é r -
zemény pedig élvezet, mellyet boldogságnak nevezünk, 
mint munkásság, nem tesz mást, mint Isten tiszteletét 
kinyilatkoztatja, dicsőségét kijelenti. Ugy is nézték ezt 
általában a' népek , mint valódi méltóságukat, min táz 
élet vasárnapját; minden bánat, minden gond, a ' földi 
élet ezen zátonyai, eltűnnek ez aetherben . A1 

szellem ezen tájékán folynak a' Lethe habjai, mellyek-
ből Psyche iszik, mellyekbe az minden bánatot alámerít, 
az időnek minden zordonságait, homályait álomképpé ala-
kítja, és az örök élet fényében megdicsőíti." Hegel. Azon 
ellenvetés pedig, hogy a1 vallástani fogalmak a 'gyermek 
értelmét felülhaladják,kelletinél többet bizonyít. Még azok 
is, kik az állítják: ,,hogy az észnek általános joga, hogy 
a ' váltság rá nézve is véghez menjen, azaz, a' keresz-
tyén elv megfeleljen a1 gondolatnak, a' hit valódi tu-
dássá váljon" megengedik, hogy nép nagy részit az 
egyszerű hit fogja boldogítani. 

A' vallástudomány iránti idegenkedésnek több okai 
lehetnek: nevezetesen az iskola szeretné magát az egy-
ház alól emancipálni. Ezen kívánat ugyan túlvitt, a' 
mennyiben mindkettő a' szó valódi értelmében nevelő-
intézet, 's benső viszonyban áll: de még is nem egészen 
oknélküli, miután az egyház sokszor olly catechismust 
tol az iskola nyakára, melly nem annak körébe való. Az 
egyház kövelelheti az iskolátol, hogy miután a' gyermek 
nemcsak az életnek, hanem a' keresztségben szellemileg < 
neki is megszületett, a 'va l lás igazságaiba bevezettes-
sék ; viszont az iskola megkívánhatja, hogy az egyház ' 

sem fogja kétségbe vonni, hogy képzelemböl 
egyes vonalak utánrajzoltathatnak, és senki sem 
tagadandja, hogy ha egyszer egyes vonalak igy 
felfogathatnak és reproducaltatnak, ez két, több 
vonalokkal is megeshetik, és igy tovább a' ter-
mészeti és művészi tárgyak egyszerű rajzáig. 
Ezen túl a' népiskola nem mehet, tekintve a' r e -
producliv munkásságot. Ha a' művészi tehetséget 
tovább is akarjuk fejteni, ez könnyen megeshe-
tik, de csak elfogadólag, az által ha, a' gyerme-
keknek szép képeket mutatunk és az ízlést, szük-
séges világosítások által, igyekszünk emelni. Ez 
uton sokat tehetni általában az élet szépítésére, 's 
kivált korunkban, midőn a' lythographia olcsón 
szolgáltat szép képeket, és azt ugy kell tekinteni, 
mint a' népműveltség valódi elöhaladását, ha a* 
köznép lakaiban az izlésnélküli torzképek helyét 
szép képek váltják fel." Ezen módszer vélemé-
nyünk szerint czélhoz vezető. 

Szépírás: A' legjobb irómester és legjobb 
módszer az iskolatanító ujja, 's minden iskolata-
nító , kinek szép kézírása van , és különben is 
szorgalmas és rendes, nevendékeit is szépirókká 
teheti. Arról kell azért mindenek felett gondos-
kodni, hogy a' tanítók szépirók legyenek és ez 

igényei észszerüek és méltányosak legyenek. Oka az 
idegenkedésnek, szerintünk és nagymér tékben , azon 
modor is, mellyben népiskolatanítóink egy része a1 val-
lást kezeli. Ha látunk tanítókat, kik azt hiszik, hogy 
minden tartozásaikat lerótták, ha a' gyermekek a' ka-
techismust könyvnélkül felmondják, a" nélkül, hogy, mint 
Fülöp a' szerecsen főembert, megkérdeznék: érted-e, a' 
mit mondtál, 's megvolna mindenkor, de főkép a' val-
lásoktatás alatt arczukon azon szelíd komolyság, melly 
szeretetet és tiszteletet parancsol, a1 fogékony szívben a1 

vallásos érzelem szent tüzét felgyújtja, valóban szívünk 
fáj. De ez nem azt teszi , hogy a1 vallásokta'ást mel-
lőzzük: hanem azt épületessé, képzővé tegyük. Oka 
végre az idegenkedésnek korunk jelen állása, mellyben 
a'bölcseletnek nagy része van. — Hasonlítsuk csak ösz-
sze a 'ha jdani vallásosságot a1 jelennel: amaz köteles-
ségül tűzte ki, Istent ismerni, ez pedig azt vallja, hogy 
Istent, az igazságot nem lehet megismerni; a ' vallás a ' 
szív dolga, mellynél fejünkről bátran lemondhatunk; 
Isten, a' legfőbb igazság a'szívben, az érzésben közvet_ 
lenül nyilatkozik, 's ki az ész, a' tudomány fáklyájával 
akar e szent helyhez közelítni, ugy jár , mint amaz i f jú 
a ' lelepzett Saisi kép előtt. —Most a ' vallás részint a ' 
benső kegyesség 's homályos érzés határába vonult be, 
mint csiga héjába, és ott állitá fel jósszékét, mellyből 
költői 's látnoki szavakat hallat, most valódi, majd tettetett 
alázatossággal, majd önhitten megveti a"bölcseletet, azt 
mondván az észről: „hogy az szégyenei koldulni, dol-
gozni pedig sem keze, sem lába", meg a' hittani isme-
retet, 's szájában merő ah ! és oh! van; részint a"1 r a -
tionalismus kezei közt elsekelyült. Feltűzte ez zászló-
jára a1 szabad gondolkozást, de a' helyett, hogy az észt 
használni, az értelem véges és elvont kategóriáihoz mé-
regetve a' vallás concret eszméit, azokat a" vallás puszta 
fogalmában felelemezvén, végre oltárt emelt Athenaevel 
az ismeretlen Istennek. Ezt nem azért érintők, mintha 
a ' keresztyén vallást féltenők a' pokol kapuitól: hanem 
hogy megértenök az idő jeleit. 

K. 



többet fog használni, mint minden elmélet, melly-
nek ugy is semmi, művészeten és természeten 
alapuló elve nincs. Scherr, Legfőbb czél itt, 
hogy a1 gyermekeknek egyszerű, tiszta, olvas-
ható Írásuk legyen, 's leghasznosabb módszer, 
hogy a tanítók az irás alapvonásait, majd a' be-
tűket egyenként és összefüggésben, helyesen és 
szépen Írogassák a' gyermekek elébe, 's ezek 
azoknak utánzásában fokozatosan gyakoroltassa-
nak; gyakorlásközben a' tanító vagy felügyelő 
iskolásgyermek figyelmeztesse őket a1 betűk he-
lyes formájára, 's helylyel-helylyel ők magok is 
írjanak betűket, egész szavakat a'jgyerm. papírjára 
's betűi közé, 's a' gyakorlat ne legyen sokáig 
egyhangú, hanem változatos. Miután az előképzés 
és gyakorlás megtörtént, csak azután adassanak 
a' gyermek elébe szépirási példányok, mellyek-
nek legfőbb kellékök, hogy minden hasztalan 
czifraságot és mesterkélést nélkülözzenek. 

Éneklés. Az éneklés elemi oktatása népisko-
lában az ujabbkor kísérletei közé tartozik. Dol-
goztak e' tárgyban Nageli, Pfyffer a' Pestalozzi 
alapelvein, 's az ezek által kidolgozott énekkép-
zés elemeinek egyszerűsítője és módosítója Scherr. 
Szerinte az elemi énekképzés menete az elemi 
nyelvoktatás menetének felel meg, nevezetesen: 
miként itt a' hangokat helyesen előmondjuk, majd 
a' gyermekekkel utánmondatjuk, végre a' han-
gokat látható jegyekkel kifejezzük (belük) és 
ezeket ismét hangoztatjuk; ugy az énekképzésnél 
is a' hangokat (tónus) a1 gyermekek elölt helye-
sen elénekeljük, majd ezeket utánénekeltetjük, 
végre látható jegyekkel f(noták) kifejezzük és 
ezeket ismét elénekeltetjük. A' tonusnemek, kul-
csok, tactusnemek tanítása nem tartozik az elemi 
oktatáshoz, épen ugy, mint az elemi nyelvoktatás-
ban az ige-, mondat- és beszédnemek 'sa't. De a' 
helyes tónus különböztetése hallás után, és helyes 
utánzása hanggal és egyszerű dalokra szedeti 
könnyű hangoknak ulánéneklése az elemi isko-
lában is taníttassék, valamint a' hangok felfogása 
is egyszerű látható jegyek által. — Mi e' tárgy-
ban — valamint a' többiben is, csak ugy tehetünk 
sikeres lépést, ha a' népiskolatanító-képzés mi-
előbb rendszeres alakot öltend. Nálunk az ének-
lés, pedig Istentiszteletünk egyik lényeges része, 
mondhatni csak magában tenyészik, és a' legtöbb 
helyen igen elsilányull, a' vallásos buzgalom nagy 
kárára. (Vége köv.) 

Cyámii i tézet egy rövidke lie- é s k i -
vezetéssel . 

A1 hétnek minden első napján magánál mindenitek 
tegye el, a' mit Isten ajándékából el akar tenni. 
Miután pedig odamenendek; a ' kiket javalltok 
leveleitek által, azokat küldöm el, hogy elvigyék 
Jérusálembe a ' ti ajándékotokat. 

1. Kor. 16 , 2 . 3 . 

Éjfélt üt az óra. Iíongásiban egy haldokló és 
egy szülemlö nap ölelkeznek egymással. Ütni fog 

az élet vógórája is. Az enyészet es örökség fog-
nak csókolódni elhaló hangzatában. 'S ez előbb 
történhetik meg, mintsem hinnők. Fel hát a' mun-
kára , mig nappal vagyon, mig mienknek mond-
hatjuk az életet. Ha nem leszünk többé, mások 
foglalják el helyünket. Ezek iránt is tartozunk 
valamivel. Egyengetnünk kell útjaikat, miként a' 
Keresztelő, Jézusét. 

A' sok teendő közt, kivált három az, minek 
sürgetése ugy lelkemhez forrott, hogy azt elsza-
kasztnom tőle nem lehet; hogy szóljak, irjak, 
imádkozzam avvagy gondolkozzam, mindig e' 
hármon kezdem 's végzem azt. E' háromság: a' 
gyámintézet, a' papi tanakodások, az egyházi 
szerkezet javítása. — A' protestáns két egyház 
e' hazában, a' tiszta evangyéliom emberi igétől 
ment hirdetése- 's terjesztésére van hivatva, az 
egyetlenegy fő, a' Jézus Krisztus vezérlete alatt a' 
szent Lélek segedelme által. Hol van, hol lehet 
isteniebb feladás ; hol valami, mi jobban megér-
demlené, hogy lángoljunk érte, hogy győzelmet 
szerezzünk neki a' homály oszlatása, az emberi 
előítéletek ostromlása, a' bűn irtása, az emberi 
vélemények igájának megtörése által ? 

Mennyiben fejtök meg eddig ez isteni feladást? 
Bocsásson meg Isten, ha Apostolának, Pálnak, 
példájaként, egy kis büszkeség szállja meg lelke-
met, melly e' vallomást idézi elő: hogy a' p ro-
testáns egyházak e' hazában, annyi akadályok 
ellenére is, tehetségök szerint igyekeztek meg-
felelni magas hivatásuknak. Közel 3ezer egyház 
istentiszteletei iskolai épületeire irhalnók fel e' sza-
vakat: Ezeket mi magunk építők, Istenen kivül nem 
járult senki hozzá.—Ugy van! Mi híven megadók 
a' császárnak a' mi a' császáré, Istennek a' mi 
Istené, a' hazának a'mi a' hazáé. Adósai e' három 
közöl csak Istennek vagyunk. Alapítónk 's hitele-
zőnk csak ö volt. Legyen áldott az ö szent neve! 

Most szegényebbek vagyunk, mint valaha. 
Mért? Vegyétek kezeitekbe egyházi névtá-

rainkat. Számláljátok meg azon gyülekezeteinket, 
mellyek II. József — az Isten e' kedvelt embere 
— előtt és után keletkeztek honunkban. Mit fog-
tok tapasztalni ? Azt, hogy gyülekezeteinknek 
legalább is egyharmada József óta alakult. Ezóta 
épültek templomaink és iskoláink egyharmada is. 
fczóta szaporodtak költségeink. Ezóta kezdtünk 
bele fáradni az adakozásba. Ezóta szokta mon-
dogatni egy gazdag protestáns ú r : Istenem, bi-
zony egyházam még koldussá teendl Én nem si-
ratnám meg, ha félelme valósulna, noha egy váltó 
krajezárt magam is adnék neki, a' kétszer szegény-
nek. Oh, bizony bizony mondom nektek, nem illy 
lelkületű apáknak köszönik egyházaink, iskoláink 
intézeteink, stipendiumaink létöket! 

Hogyan segítsünk e' bajon? ezen szegénységen? 
Adjunk hálát Istennek, ki, külső szegénysé-

günk mellett is, ennyire megsegített 's kegyelme 
gazdagságát nem vonta meg tőlünk. Aztán örvend-



jünk ez Ínségünkben is, 's vigasztaljuk magunkat 
azzal, hogy a' magunk szegényei vagyunk. Vi-
gasztaljuk magunkat, a' dolgok múltját és jelenét 
tekintve 's prófétai ihlettel pillantva a' jövőbe, 
Krisztus ama szavaival: Nézzetek fel és emeljé-
tek fel fejeiteket, mert elközelget a' ti váltság-
tokJ De e' vigasztalás párnajára ne bocsássuk le 
tétlenül nyugodni fejünket 's kezeinket, hanem 
működjünk. Hogyan? A'szükség rendkivüliségéhez 
képest rendkivülileg. Tán jó volna az országhoz fo-
lyamodni, hogy segítsen? Isten mentsen;! Minden 
egyh., melly nem bír annyi benső életerővel, hogy 
magát fentarthassa, 's az orsz.hoz koldulni megy, a' 
kegyelemfillérekért szabadságát szokta feláldozni. 
Krisztus egyházának Constantin, Pipin 's mások 
ajándékai ártottak legtöbbet. A' papokat olly or -
szág uraivá tevék , melly ezen világból való. 'S 
kit illy országnak gondja foglal el, az könnyen 
megfeledkezik Krisztus országáról, melly nem ezen 
világból való. Az edinburgi gyűlésen három-
száz pap volt jelen. Az ország kettő közt hagyá 
választani őket, t. i. a' gyülekezetek szabadvá-
lasztási joga közt országos segedelmezés nélkül, 
és az országos segedelmezés közt szabadválasz-
tási jog nélkül; rövidebben: szabad szegénység 
és szolgai gazdagság között. Kétszáz pap vá -
lasztáaz elsőt és a1 szolgaegyháztól elszakadt. No 
és miből éltek aztán? A' hivek adakozásaiból. 'S 
mennyit gyűjtöttek? Eddig három év alatt mint-
egy hatmillió pengő forintot. 'S hány iskolát 
építettek? Egy évben ötszázat. Nem mese-e ez? 
A' ki ezt kérdezné, annak azt mondanám: Uram, 
Ön még nem tanulta meg, hogy a' hit még ma is 
csudákat tehet. De a' csudatévő hit épen az, 
mellyel olly gyéren találkozhatunk. No de erről 
másszor! 

Hogy tartozik ez ide? Hát csak ugy , hogy 
én itt tanultam és aztán Helvetiában 's aztán az 
ujabb életre ébredező, a' consistorialis nyűgökből 
kibontakozó Némethonban, hogy ha mi, mint a' 
scótok, adakoznánk mindnyájan Önként és kény-
szer nélkül, 's a' krajczárt olly örömest fogadnók 
el, mint a' bankjegyet, 's ezeket összegyűjtenék 
és lelkismeretesen kezelnök, és oda juttatnék, a' 
hol a' szükség legnagyobb, és nehezebb időkre 
félre is tennénk belőle, 's minden egyháznak ki-
csinyben szűkölködő testvéreinek felsegélésére 
esztendei jövedelmei és egy kis tökécskéje, azon-
kívül pedig az egész egyháznak egy középponti, 
évenként gazdagítandó, egyfelől az egyes gyü-
lekezetektől bevevő , másfelöl azokra kiadó, 
magok a' gyülekezetek által megbízott követek 
által választandó küldöttség által, bizonyos és 
meghatározott szabályok szerint kezelendő pénz-
tára volna: ugy a' lucskaí tanító nem fogna te-
hénólban lakni! Illyesmit akarnánk mi a' gyám-
intézettel eszközölni. 

A' gyámintézettel? — Azzal igen is. Hogy 
mi az a' gyámintézet? kérdik tán sokan. Erre ugy 

felelt meg a' középponti ideiglenes választmány, 
hogy a* gyámintézet alapszabályait három nyel-
ven 12,000 példányban terjesztette el 's min-
denüve juttatá, hová csak kellett. És igy azt hi-
szem, ollyanoknak szólok, kik már tudják, mi akar 
lenni a' gyámintézet, 's igy nem szükség ismét a' 
fogalmazással kezdeni a' beszédet. Hogy sikere 
mindeddig csekély, annak a' középponti választ-
mány nem oka. De hol rejlik tehát a' sükertelen-

; ség oka? Am kisértsük meg elősorolni az ellen-
vetéseket. 

1) Nem tetszenek az alapszabályok? Hisz 
j ezek csak ideiglenesek, 's azokat javítani, vál-
toztatni , újra önteni nem csak szabad, de köte-
lesség is. 

2) Mért nem hozatott organicus összefüggés-
be a' Gusztáv-Adolf-egyesülettel? Azér t , mert 
nekünk ezen összefüggést létesítnünk nem lehet, 
a'nélkül, hogy magát az intézetet semmivé, lehe-
tetlenséggé tennők. Lehetetlenséget akarni pedig 
balgaság volna. Aztán minek is nekünk e' csat-
lakozás!? A' Gusztáv-Adolf- egyesület Némethon-
ban, a' Societé pourles Interets du prolestantisme 
franQais Galliában, a' számtalan egyházi társula-
tok Angliában és Amerikában ránk nézve nem le-
hetnek egyéb hatásúak, mint hogy azt tegyük 
körülményeinkhez képest honunkban lakó hitsor-
sosainkra nézve, mit ezen társulatok a' maguk 
körében tesznek. Ám a"ki akar, az támaszkodjék 
reájok, de én jobban szeretek Isten segedelmé-
vel magunkra támaszkodni 's inkább azon hitet és 
lelkületet honosítani meg köztünk, mellyek ama 
társulutoknak szülői valának. 

3) Fázunk a' középponti kezeléstől. Atyámfiai, 
férfiak! az igaz, hogy fázásíoknak a' múltban le-
het némi alapja ; mert sajnosan kellett tapasztal-
nunk , hogy intézeteink tökéi sok esetben igen 
lelkismeretlenül kezeltettek. De a' fázás és a' 
rosz kezelés lehetősége miatt megbuktassuk-e a* 
különben üdvös ügyet? Ez nem nagy bölcseségre 
mutatna, atyámfiai, férfiak! Ki fogja az egész 
gyámintézet középponti választmányát választani, 
tökéjét és folyó kiadásainak megvizsgálását, hová 
leendő fordíttatását, 'sa't. meghatározni? Senki 
más, mint azon gyülekezetek követei, mellyek 
ez intézethez csatlakozni fognak? Tudta ezt és 
tekintetbe vette a' tervkészítő küldöttség, 's épen 
mivel nem akarta, hogy kevés számú középponti 
férfiak sine nobis de nobis intézkedjenek a' kö-
zös vagyon felett, tervezte azt, hogy az intézet 
ügyének igazgatásában csak az egyes gyülekeze-
tek követei bírjanak viritim szavazattal. 

4) Félünk, hogy majd csak a' magyar gyüle-
kezetek fognak pártoltatni vagy legalább nagyobb 
mértékben, mint a' nem magyarok. E' sorokat pi-
rulva irtam le, de le kellett irnom, mivel ezen e l -
lenvetést egy olly tekintélyes egyházi férfinak 
szájából hallottam, kitől az intézetre nézve igen 
sokat váriam. Pirulva irtam pedig le azért, mert 



azt csak vagy velőkig ható elkeseredés, vagy a' 
legsúlyosabb gyanú, vagy általában olly ok szül-
heté, melly ügyünk feletti kétségbeesésből ered. 
Ámde jegyezzük meg, hogy a' ki kétségbe tud 
esni, az maga is elveszett, mást is veszettnek 
hisz. Nekünk kétségbe esnünk nem szabad. Tegyék 

gyávák, ha tetszik nekik; kit Istenhez 's ne -
münk jobbjaihoz bizalom csatol, az pirulni fog a' 
kétsógbeséstől. Én részemről mosolygóbb szem-
pontból nézem egyházunk ügyét 's hitem sorso-
sainak lelkületét, hogysem azt hihetném, misze-
rint ők akkor, midőn segedelemről van szó, a' 
szükség kisebb vagy nagyobb voltát a' nyelvnek 
szemüvegén keresztül fognák nézegetni. Voltak 
közöttünk nyelvzavarok az igaz, mellyek meg-
rázkódtaták ideiglen egyházunk oszlopait. De az 
Isten szerelméért, nem épen ezen zavarok taní-
tottak-e meg bennünket arra, hogy általok az 
egyház ügye 's a' testvéri bizalom legszentebb 
kapcsai bomladozásnak indulnak, ha itt kelleténél 
túlfeszítjük a'követeléseket? Ezen zavarokra nem 
sokára ráilleszthetjük a' passati i tempi olasz pél-
dabeszédet. *S örvedjünk neki, hogy ráilleszthet-
jük. örvendjünk, hogy hitünk sorsosai be kezdik 
látni, miszerint egyházunk legfőbb feladata nem 
nyelv- , hanem evangyéliomterjesztés, 's az 
evangyéliom igazságainak minél elterjedtebb hir-
detése, a' földkerekség minden nyelvein. Ezen 
hit és meggyőződés vezéreljen minket, 's ki a' 
jelenben az e' részben teendőket fel akarja fogni, 
az egyfelől a'törvénynek fog hódolni,'s hódolatot 
szerezni, másfelöl pedig nem fogja a' törvényt 
ott is alkalmazni akarni, hová azt a' törvényho-
zók soha nem szánták volt. Ki ezen mezőn akarna 
túlhajtás által szerezni magának koszorúkat, ezek-
ben a' tövis több fogna lenni, mint a' virító rózsa. 
Kik nyertek legtöbb segedelmet az ujabb időben? 
Laz, Hodrusbánya, Kikinda, Lest; 's kimerné állí-
tani, hogy ezeknél nyelvre volt tekintet? Én 
erősen hiszem, hogy az ezen pont fején álló fé-
lelmet megczáfolandják részrehajlatlan nemes 
tetteink. 

5 ) Hisz a' gyámintézet a' supplicatiókat 
akarja eltörölni. Nem eltörölni, hanem, ha lehet, 
feleslegesekké tenni, azaz: oda törekedni, hogy 
iskoláink helybe kapják pontosan és évenként 
azon segedelmet, mellyet most supplicatiok által 
szoktak beszerezni. Azt akarjuk, hogy a' suppli-
cálók és adakozók mi magunk legyünk. Azt akar-
juk, hogy egyes hitsorsosaink ne menjenek rimán-
kodni először a' nm. Helytartótanács nyakára, 
aztán küszöbtől küszöbhöz: hanem hogy ismét 
helybekapják a' segedelmet, és kapják azok, kik 
nem a' legszemtelenebbek, hanem a' legszegé-
nyebbek. Akarjuk a' kegyelem Istenének sege-
delmével, hogy ha a' közalapítvány növekedni 
fog, abból a' legszegényebb papok és iskolataní-
tók 's ezeknek özvegyei és árvái is segedelmet 
nyerhessenek idővel. Akarjuk, hogy az elszórt 

hitsorsokho* utazó papok küldessenek 's ne l e -
gyen e* hazának szögleteiben de csak egy lélek 
is, mellyhez el ne juttatnék a'vallás vigasztalását. 
Akarjuk, — no de minek itt annyi szó; ki ezek-
ből meg nem érti, mit akarunk, annak hasztalan 
beszélünk. Tudom én, mit fognak erre Liptóban 
mondani, azt, hogy: Grandia moliris, mi Jose-
phe! 'S én ezt nem veszem rosz néven, csak azt 
ne következtessék aztán belőle társaim, hogy mi-
vel nagyok és távolak. a* miket tervezek, tehát ne 
fogjunk létesítéséhez. Ha ezt akarták és eszkö-
zölték volna apáink csak egy pár századdal is 
előbb, tán kissé jobban állanánk. 

6) Mások azon ellenvetést tevék, hogy hiszen 
midőn a* hivek csak á* papfizetést is alig fizetik, 
hogyan vegyük rá őket, hogy még egyébre is ada-
kozzanak? Ha én pap volnék, a' mint hogy, hála 
Istennek, az is vagyok, — tenném a* következő-
ket. Felkeresném a' szent irás azon helyeit, 
mellyekben a'szentek szükségeire való adakozást 
sürgetik az apostolok, és szólnék, kiindulva belölök, 
ezen tárgyról minden évben egypárszor mele-
gen, szívből szívhez. És itt a' világ minden kin-
cseért sem feledném el azon isteni igéket, mely-
lyeket 2 Korint. 8 , 1 — 6 versekben olvashatunk, 
hol a' macedóniai szegény gyülekezetek adakoz-
nak 's az ő nagy szegénységőkből áradoztatnak 
másokra gazdagságot és erejök szerint, sőt erejök 
felett is jó akarattal adakoznak. Igaz, hogy ott 
Pál lelke működött, de még én annál jobb lelket is 
ismerek,Isten szentlelkét,melly minket is Pálok-
ká avathat 's gyülekezeteinket macedoniaszerü 
gyülekezetekké. Hisz értetek engemet Atyámfiai 
nemde ? Kérlek, értsetek, mert ha e' tárgyról kel-
lene chriam oratoriam készítenem, — 's elkészítem 
ha kell — : csak az lenne ám még a' chria ora-
toria! De még többet is tennék. Kihirdetném, 
hogy híveimet minden vasárnap délután az isten-
tisztelet után szívesen látom magamnál, férfiakat 
és nőket, véneket és fiatalokat, 's beszélnék nekik 
a1 protestáns egyház állapotáról honunkban és a' 
külföldön majd ezt, majd azt, hogy érezzék, mi-
szerint még tűi Gömör, túl Hunnia, túl Európa 
határain is vannak hitsorsosok, kik testvéreink, 
kik egyházunk tagjai, 's felébresztném bennök a" 
közszellemet 's azon szellemet, mellynél fogva 
Pál apostol által a' Kis-Ázsia partjain lakozó ke -
resztyén a' Rómában lakóban testvérét ismeré 's 
részt vön bajában és javában 'stb. 'stb. Higyjétek 
nekem, hogy ezen szellem nem fogna meddő ma-
radni, hanem megszülné nemcsak a' papfizetést, 
hanem a* gyámintézeti filléreket is. A' millyen a' 
pap, ollyan a' gyülekezet, 's én, kevés kivétellel, 
elmerném mondani, hogy a' melly gyülekezet 
papját fizetni nem akarja, ott nehéz ítélet van ki-
mondva a' papnak fejére Mondhatnám, hogy a* 
hol az adakozási készség a' hit ereje által fel-
ébresztetek, az addig el nem alszik, mig az azt 
éltető hitet kialudni nem engedjük a' szivekből 's 



hogy ha ezen készség megvan, ez aztán áldozni 
is i'og kifáradhallanul még akkor és azon czélra 
is, midőn és a' mellyröl előbb még álmodni sem 
merénk. 

7} Még az is mondatott: mért hogy nem kap-
csoljuk egybe az intézetet az egyetemes gyűlé-
sekkel, hanem inkább privát uton akarjuk életbe 
léptetni azt? Erre csak azt válaszolhatjuk, hogy 
az egyetemes gyűlés, miután az alapszabályokat 
maga elébe terjeszté, helybenhagyá 'stb., a1 

kivitelt privát uton kívánta foganatba vétetni. A' 
kérdés csak az: jól cselekedett-e így az egyete-
mes gyűlés? Véleményem szerint, igen is, söt 
bölcsebb határozatot ennél alig is hozhatott. Mint-
ha érzette volna ezen egyetemes gyűlés, hogy 
miután ugy is keveset tesz, és per hamaritudinem 
szokott átszökdelni némelly ügyeinken: mi ki-
mondhatlan bajos volna, ha még a' gyámintézettel 
is vesződnie 's miatta — horribile dictu! — a' két 
napig tartó gyűlést még egygyel kellene szapo-
rítania! Vagy tán érzette azt is, hogy ezek az egy 
évben egyszer tartott gyűlések jók lehetnek in-
dítványozás és de verbis quantum vis-nemü vi-
tatkozásokra ; de kivitelre, végrehajtásra, intéz-
kedésekre 'stb. nem épen a' legczélirányosabb 
valamik. De végre hálát kell mondanunk az egye-
temes gyűlésnek ezen intézkedéseért már csak 
azért is, mivel a' gyámintézet ügyét azokra biz-
ta, kik hozzá csatlakozni akarnak, ugy hogy a' 
tagok magok határozzanak mindenekről, a' hely-
benhagyott 's egyházunk javával megegyező sza-
bályok korlátain belől. Egyébiránt itt is áll az, 
hogy ha tetszik, változtassunk rajta. 

Denique! legyünk őszinték! Nem hiszem, hogy 
volna e' hazában, egyházát igazán szerető pro-
testáns ember, ki, a' gyámintézet alapszabályainak 
átolvasása után, legalább annyit be nem vallott 
volna, hogy az eszme üdvös, kivitele kívánatos, 
jövendője legszebb reményekkel teljes. De a' ki 
ezt megvallván magának, bármi mellékes néze-
tek, ürügy vagy forma 's kiviteli hiányok miatt, 
hozzá pótlólag, javítólag, adakozólag, éltetöleg 
csatlakozni 's hozzá szólani mégsem akar: azt én 
megérteni nem tudom. 

Egy igen nagyon tisztelt, de egy darab idő 
óta irigyletes koszorúinak árnyékában hallgatagon 
mulató munkatársunk egykor igy kezdé czikkeit: 
ha én ez meg ez volnék. Szabadjon ez alakot köl-
csön véve töle, szólanunk: 

Ha én pap vagy felügyelő volnék, legszen-
tebb tisztemnek tartanám a' gyámintézetet behoz-
ni gyülekezetembe: vele a' középponthoz csatla-
kozni; a'gyűjtött pénz megtartandó részéből egy 
külön tökécskét gyűjteni 'stb. 

Ha én esperes vagy felügyelő volnék, a' leg-
első gyűlésen a' gyáminlézeíet szóba hoznám, az 
ellenvetéseket eloszlatnám, a'jobb alakulást ille-
tőleg, tanácsát társaimnak kihallgatnám, követeink 
által a' középpontban előadatnám 'stb. 

Ha én suprens volnék, teljesíteném a' zolnai 
zsinat II. pontját, melly igy hangzik: „Visitenf 
ecclesias quotannis, cum per se, quando facere 
poterunt, tum per suos seniores, quando vei ad-
versa valetudine, vei aliis inevitabilibus malis pro 
hibiti fuerint, quodsi, quando singulas ecclesias 
adire et invisere non potuerint, operám tamen 
dabunt, ut vei anniversarias dominorum ministro-
rum congregationes ita ordinent et disponant, quo 
singulis interesse queantHa pedig ezt nem ten-
nék, mit nem is tesznek, 's tán nem is tehetnek, 
áldozat nélkül bizonyosan nem: legalább jó volna, 
ha minden az egyes esperesekhez intézett levelök 
igy végződnék: denique puto gyámintézet esse 
sublevandum! 

Ha én egyetemes felügyelőség volnék, a' ki-
hirdetendő Ultimátumok közlése mellett, koron-
ként az illy intézetek pártolását is sürgetöleg 
ajánlanám. 

Ha én, szóval, evangyélmi keresztyén volnék, 
ha csakugyan az volnék, nomine et omine t. i., a' 
mellett, hogy ugy tekinteném magamat, mint élő-
tökét, mellynek az egyház javára évenként kell 
kamatoznia: mindaddig nem nyugodnám, míg oda 
nem vinném a' dolgot, hogy igy ítéljen maga felöl 
egyházam minden tagja. 

Ennyit a' gyámintézetröl a' lelkemmel össze-
forrott trias egyikéről. Másszor tán többet is, ha 
Isten is ugy akarja. — A'másodikról, ^paptana-
kodásokról, már volt szó, melly a' gyámintézettel 
annyiból áll kapcsolatban, hogy amannak egyik 
legméltóbb tárgya épen ez lehelne. A1 harmadik-
ról, az egyházszerkezetről, szinte volt szó 's meg-
nyugtatásul annyit bizonyosan ígérek, hogy Isten 
segedelmével, az atyafiaknak ezt illető vélemé-
nyeit nem sokára in nuce adandóm. 

S z é k á c s . 

Mezőföld! egyházmegye hely ren-
dező kozgyíiiéxe. 

Tartatott Szilasbalháson, f. é. febr. 26- 's több 
napjain, rendes elnöklet alatt. — Érdekesb tár -
gyak: 1) Egyháztörvényes látogatásról hivatalos 
jelentés tétetvén, nyilváníttatott: mikép egyháza-
inkban ugyan — alig egyet 's kettőt kivéve — 
kivánt csend, béke 's rend találtatott; de iskoláink 
legnagyobb része a' kor igényleteinek meg épen 
nem felel. Mert ha néhány tanítóink, kötelessé-
güknek kellő szorgalommal megfelelni serényked-
nek is : az értelem, leginkább pedig az emlékező 
tehetség némi fejlesztése mellett, a' szív formá-
lására keveset ügyelnek; többen pedig máig is 
csak tanultatván, a' tanítás, annyival inkább az 
erkölcsi nevelés magasztos eszméje elöttök isme-
retlen. — 2) Világi ülnökeink, hivatalos foglalko-
zásaik által gátoltatván, sokszor nem jelenhetnek 

gyűléseinken: fölkérettek — midőn előre el-
látható akadályok tartóztatandják őket vissza — 
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értesítni az elnökséget, melly megbízatott, he - | t e , 32 éven keresztül nála híven hivatalosko-
lyettesítés által a' hiányt betölteni. — 3 ) Zsinat 
és convent főgyülésen sürgetletni rendeltetett. 
— 4) Egyházkerületi főiskolánkba, a' bölcsészet-
tanári székre, egyhangúlag Gondol Dániel urat 
választjuk; ha ez el nem vállalná: Kiss Gábor fő-
iskolai ellenőr urat, külországon legalább pár évi 
tanulandás föltétele alatt. — 5) Egy szentegyhá-
zát kijavítni kivánó egyház, székek árszabályo-
zása által akarván a1 szükséges pénzmennyiséget 
behajtani, olly számosan lettek a' legnagyobb árt 
fizetni kívánók, hogy a' szék be nem fogadhatván 
az egyéneket, válaszmány kéretett a' bajt eliga-
zítani. Az a' jelen, osztatlan birtokmennyiséget 
állította föl rendező mérpálczaul. — 6 ) Több egy-
házaink foglalkozván középítkezéssel: a' tűzmen-
tesen építés tanácsoltatott mindnyájuknak. *) — 7) 
R. lelkész egy sem: segéd mind változtatta he-
lyét. — 8) Bizonyos lelkész úr, némi rét- 's szán-
tóföld-hiány kiegészítése sürgetése miatt, ked-
vetlenségbe esvén hivei előtt, változtatása — mint 
szokott, keresett ürügynél fogva — sürgettetett: 
az egyház, alaptalan kérelmétől elmozdíttatott, 's 
kötelessége teljesítésére utasíttatott. — {^Iskola-
tanítói egylet fölterjesztett szabályai helybeha-
gyattak, 's gyüléstartásuk — tetszésök szerint vá-
lasztandó elnök alatt — megengedtetett: de j . -
könyvük az e.megyei gyűlésre bemutattatni ren-
deltetett. — 10) Iskolai körügyelnökeink jelenté-
séből kivilágult: mikép 37 iskolánkban 4 tanító 
„kitűnő" — 7 „középszerű" — 3 „rosz" czímre 
érdemesítette növendékeit. A' kitűnő iskolák ta-
nítói dicsérettelkiemeltetvén, a' közép és rosz 
czímüekéi közelebbi gyűlésre, a1 törvényszabta 
büntetés elvételére — melly, az ismételt dorgálás 
nem használása esetében, hivataltóli felfüggesztés 
— idéztettek. Minthogy pedig némelly körügyel-
nök urak, utasításukra, melly különben elég egye-
nes mértéket ad kezökbe: — hogy t. i. jó iskola 
az, hol a' növendékek a* tanítási rendszerben ki-
szabottakat nemcsak tudják, hanem értik is; 
középszerű az, hol tudják, de nem értik; rosz, 
hol nem is tudják, nem is értik, — nem egészen 
ügyelve, az iskolákat nem épen egyenlő mérpál-
czával mérik: jövőre a' kör- és szomszédügyel-
nökök egyetértve határozandják el az iskola czí-
mét. Egyszersmind ajánltatott azisk.tanítóknak,az 
új tanítási módszerrel minélelébb megismerkedni, 
mint melly kizárólag fog, rövid időn, iskoláinkba 
behozatni. —11) Egy isk.tanító, hivatalábani ha-
nyagsága szintúgy, mint erkölcsi romlottsága te-
kintetében, több kemény bünhödéseiutánis, meg-
jobbulandása felöl semmi reményt nem nyújtván, 
hivatalától végkép megfosztatott. — 12) Enyéng 
népes egyház, elaggott isk.tanítója mellé annak 
saját vejét kérte állandó segédül: hogy mellet-

dott tanítója, élte alkonyát csendben tölthesse le; 
melly emberséges kívánatba az e.megyei k o r -
mányszék annál örömteljesb részvéttel beleegye-
zett, mivel az ifjú tanító, már ez ideig is, hiva-
talképességének dicséretes tanújelét adta. — 13) 
Özvegy-árva-pénztárunk czélszerübb 's jövedel-
mezőbb karba helyheztethetése tekintetéből, egy 
lelkész úr szakértő szorgalommal, pontosan dol-
gozott *s köztetszéssel fogadott tervet nyújtott 
be: véleményadás végett, minden lelkészszel ugy 
rendeltetett közöltetni, hogy a' közelebbi gyűlésre 
beküldendő észrevételek nyomán egy választ-
mány elkészítvén a' rég ohajtott módszert, azon-
nal gyakorlatba hozhassuk.— 14) Egyházmegyei 
kérdnököket választó szavazatok fölbontása kö-
vetkeztében a' két viszonlagos többséget nyer-
tek : K. A. és H. M. új szavazásra tűzettek ki. — 
15) Egyházmegyei könyvtárunk összes bevétele 
volt ez évben 213 ft. 33 kr ; —hiteles okleve-
lekkel tanúsított kiadása valamivel több: mi könyv-
árusnak visszafizettetett. — 16) E.megyei pénz-
őrünk, tíz különböző pénztárban 13,092 ft. 30 
kr. rendesen kamatozó alaptőkét kezel; mikről— 
valamint az egyházaktól, lelkészektől 's isk.taní-
tóktól, részint az egyházmegyei (567 ft. 58 kr 3 
— részint a' papi özvegyek ( 2 2 5 ft 14 kr.) — 
részint az isk.tanítói árvák (101 ft. 47 kr.)— r é -
szint a' főiskolai gyámalapítványosok (145 ft. 
12 kr.) pénztáraiba, Összesen = 1040 ft. 11 kr. 
évenként befolyni szokott összegekről, mint 
szintén a' kiadásokról is, pontosan számot adott. 

Általán véve gyűlésünk higgadt kedélylyel 
folyt; 's közügyeink iránt, minden részről, sok jó 
akarat, meleg részvét 's ügyes tapintat mutatko-
zott. Közli F á b i á n I s t v á n . * ) 

K ü l f ö l d i i r o d u l o m. 
Praklische Bedenken gegen den Versuch, cine 

sogenannte aposlolisch-katholisclie Kirche in 
Deutschland zu stiften. Von Johann Sporschil. 
Lipcse, 1845. 8 r. 38 1. 

Ez is a' dissid.-kath. mozgalom ellen lép so-
rompóba, mi a' szerzőtől, többek közt ,,a' keresz-
tes háborúk történetei" irájától váratlan valami. 
Ez mutatja, hogy máskülönben igen szabadel-
vűén gondolkodhatik az ember, de vallásügyek-
ben mind a' mellett elfogult lehet. Az általa em-
lített nehézségek ezek: 1) lényeges újításra a* 
r. kath. egyházban semmi szükség; 2) Ronge és 
Czerski nem alkalmatosak reformálni; 3) apost.-
kath. vagy német-kath. egyháznak, mellyben a' 
papi méltóság közös az egész néppel 's minden 
egyháztag a' sz. lélek által van megvilágosítva, 
alapítása teljes lehetetlenség; 4)az alapítás azon 

* ) A' tűzelleni biztosítás is ajánlható volna. Társaság elég 
van. A' választás nem nehéz. Sz. 

* ) Minta gyanánt ajánlható 
tárgy. Éljen a1 közlő ! 

közlemény. Kevés szó, sok 
Sz. 



utja, mellyet Hongé és Cserski választott, t. i. a' 
hitvallás foglalata és alakja iránti tanácskozás 
az egyházzal, legio különféle hitvallást, valódi 
vallási fejetlenséget fog szülni; 5) német-ka-
tholikus egyház alapítása kedélyzavart, szakadá-
sokat, békétlenséget és veszekedést fog okozni. 

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 . 
Egyetemek. Mult évben Basel 50 tanu-

lót, Berlin 1492 tan., 267 istenészt, Bonn 673 
tan., 80 ev. 121 kath. ist.,Christiania 435 tan., 82 
ist. Freiburg 248 tan., 80 ist., Giessen 512 tan., 
98 ev., 39 kath. Göttinga 633 tan., 131 ist,, Gri-
phiswalda 217 tan., Halle 728 tan., 456 ist,, Hei-
delberg 842 tan., 43 ist., Jéna 424 tan., 168 ist., 
Kiel 200 tan.. 49 ist., Königsberg 347 tan., 71 
ist., Lipcse 864 tan., 198 ist., Leyden 592 tan., 
Marburg 253 tan , 73. ist., München 1329 tan., 
191 ist. Münster 224 tan., 144 ist., Tübinga 867 
tan., 187 ev., 160 kath. ist., Bécs 5258 tan., 228 
ist. számlált (B.A.K.Z.). 

J e z u i t á k . Guatemalában azon, 1843-ki 
jul. 4-kén hozott határozat, hogy a'jezuiták a' 
guatemalai felsőbb iskolák vezérletére hivassanak 
meg, nagy ingerültséget okozott; iratok jelentek 
meg ellenök 's az érsek fáradalmai ügyökben 
hasztalanok maradtak, végre a' congresus m. é. 
maj. 6-kán az 1843-ki határozat visszavételére 
kényszeríttetett. Midőn a' jezuiták sz. Tamás bel-
ga gyarmatba megérkeztek, e' visszahúzó ren-
delet azonnal közöltetett velők 's alig kaptak en -
gedelmet utjokból rövid ideig megpihenni 's maj. 
18-án az országot el kelle hagyniok (B.A.K.Z.). 
— Jezuitákról levén a' szó, a' ,Constitutionel' 
után közöljük a' következő adatokat: Mintegy 
száz év előtt (1749-ben) a' jezuitarendnek 89 
avatmányháza (Professhaus), 669 collegiuma, 
61 avatonezsága (Noviciat), 176 seminariuma, 
335 tartózkodáshelye, 273 missiója volt. A' 
szerzet személyzete 22,589 tagból 's ezek közt 
fogadalmakkal lekötelezett 11,239 papból állott. 
A' rend, mint tudva van, 1773-ban eltöröltetett, 
1814-ben visszaállíttatott. ,,40 éve, — mond 
a' Constitutionel, — mióta a' Jézus társasága 
hivatalosan újra létegesíttetett. Az egyházi fő-
nők e' tette után következett időben a' vissza-
állított szerzet előlépései lassúak 's titkosak va-
lának; a' jeziulák több európai álladalomba alat-
tomban fészkelék be magokat, más nevek alatt 
törekedvén meggyökerezni. Francziaországban 
a' restauratio vége felé emelék föl fejőket; a' 
juliusi forradalom meggátlá repültöket; a' vi-
torlát újra behúzták, elzúgni hagyandók a' vihart; 
bátorságuk azonban nem sokára nőtt 's ma azon 
dolgoznak, hogy az elvesztett tért visszanyerjék 
's egykori fényök korát útra föléleszszék. Érde-
kes tehát számbeli erejöket Francziaországban 
ugy, mint annak határin túl, tudni 's ellerjedésö-

ket oklevelileg pontosan kimutatni. A1 Jézus tá r -
saságának már nincs meg azon 44 provinciája 
22,000 taggal, mellyeket a'XVII. 's XVIII. szá-
zadban büszkén számlálhatott elő. De hatalma 
évről évre nő, a' szerzet mindenhol szórogatja 
magvait, reménylvén, hogy az idő megérleti azo-
kat. A' Jézus társasága jelennen 14 provinciát 
bir, t. i. Roma, Sziczilia, Nápoly, Turin, Spanyol-
ország, Paris, Lyon, Belgium, Anglia, Ausztria, 
Németország, Irland, Mariland, Missourit. E ' 
provinciákban 1838-ki jan. l - j é n volt 3067 tag, 
1841-ben már 3565 's 1844-ki jan. l - jén 4133, 
ugy hogy 6 év alatt 1066 tal szaporodott a' szer-
zet. 1844-ben még nagyobb volt a' szaporodás. 
Roma, Sziczilia, Turin, Spanyolország, Paris, 
Lyon 's Belgium 7 tartományban, mellyek eddig 
beküldék Romába az ilietö adatokat, 1844-ki 
jan. l-jétől 1845-ig 394 új tagot nyert a' szer-
zet. Roma-tartománynak 1845-ki jan. l - j é n 
702 tagja volt. A' spanyol tartománynak csak 
113 jezuitája van Toledo, Sevilla, Pampeluna 's 
Valencia egyházmegyékben elszórva. A' párisi 
tartomány a' fövárost 's éjszaki Francziaországot 
foglalja magában 420 jézuitával Paris, St.AcheuI, 
Angers, Strassburg, Bourges, Quimper, Metz, 
Nantes, Vannes, Lille, Laon, Poitiers és Rouen-
ben. A' lyoni tartomány déli Francziaországot 
foglalja magában 446 jézuitával: Lyon, Dole, Aix, 
Bordeaux, Grenoble, Marseille, Toulouse 's Avig-
nonban. A' belga tartománynak 472 jezuitája 
van Alost, Antwerp, Gent, Brüssel, Lütlcih, Lö-
wen, Namur 's Tournayben. A' német tartomány, 
hová Schweitz is tartozik, 273 jezuitát számlál 
Freiburg, Sitten, Eslavayer, Schwyz és Luzern-
ben. A' Jézus társasága törekvéseinek föczélja 
többé már nem a1 pogányok térítése; neki már 
nincs, mint 200 év előtt volt, 2000-nól több té -
rítője Keletindia-, Japan- 's Amerikában. A' csa-
tatér, mellyet a' XIX. században választott magá-
nak, Európa, mellyet a'pápa hadserge, mint büsz-
kén nevezik magokat a' jezuiták, új lánczokkal 
szerelne a' pápai székhez csatolni. Illyen a' j e -
zuiták mostani helyzete különféle országokban." 

ArpÁ»ágg«i»k. A' stühlingeni (Badenben) 
káptalan september 8-dikán tartatott tanakodá-
sában a' mostani egyházi mozgalmak is szóba 
hozattak 's egyhangúlag határoztatott, miszerint 
mondassék ki a' jegyzőkönyvben, hogy a' sürge-
töleg szükséges zsinattartást az egész káptalan 
óhajtja s a' jegyzőkönyv az érseki ordinariatus-
nak terjesztessék föl (A. K. Z ) . — A' szabad 
skót egyházra dúsan történnek az önkéntes aján-
latok. 'Templomépítésre 6 0 0 - 7 0 0 , 0 0 0 f. st. 
gyűlvén be , az elöljárók collegiumot határoztak 
építeni 's e' czélra 20 személy egyenként 1000 
f. st. irt alá. Ezután paplaképítésre nyittatott alá-
írás 's pár hét alatt 40—50,000 f. st. gyűlt be 
(A. K. Z.). — Az angol térítők munkássága a' 
nestorianok körül végre gyümölcsözni látszik, 



ü k egész tömegben az angol követséghez folya-
modván, kinyilatkoztaták, hogy az angol egyházba 
akarnak átmenni, ha angol oltalom fog számukra 
biztosíttatni (A.K.Z.) . — A' geisingeni káptalan 
(Badenben) aug. 11-kén egyetemes tanakodást 
tartott. Egyhangúan határoztatott az ordinaria-
tusnak elöhaladott műveltségűnk sürgetős szük-
ségletekint fölterjeszteni: 1) hogy a' fiatal papok 
Wessenberg elvei szerint 's a' scholasticai iste-
nészefc mellőzésével neveltessenek; 2) hogy a' 
zsinatok újra behozatala tovább ne tagadtassék 
meg; 3) hogy a'papi nötlenségkárhozatos kény-
szertörvénye törlesztessék el; 4) nyilvános is-
tentiszteletkor mindenhol német nyelv használ-
tassék. (A. K. Z.). — 

A b a u j b ó l . — Ha személyes összeütkö-
zésekről, mint gyűléseink csaknem szokott ered-
ményeiről, lehetett vala szó: ugy már a' január 
14-iki rendkívüli közgyűlésünkről a' Protestáns 
Lap hasábjain bizonyosan valamit láttunk volna. 
— Most azonban, mivel egy valódi honpolgár, 
egy igazán buzgó keresztyén halálát gyászolók, 
's végtiszteletet tettünk egyházmegyénk hőn tisz-
telt fögondnokának, (a' jegyzői kar megrovására 
legyen mondva) sem egyházi sem polgárfi-kar 
nem fogott tollat, közleni a' fájdalmat, tudatni a' t. 
cz. közönséggel a' méltánylatot, mellyel tisz-
telve szeretett fögondnokunk, kinevezett torna-
megyei főispán kóji Comáromi István űr iránt 
egyenlően viselteténk. E' gyásztisztelet a' gön-
czi ref. egyház templomában tartaték, olly gyász-
nép összejöttével, minőt a' boldogult fögondnok 
úr erényei 's népszerűsége igénylettek. — Dr. 
Ferenczy József ós Hadházy László urak tartot-
tak ékes szónoklatot, mellyekben első, a' vallá-
sosságon alapult polgár erényeivel, második pedig 
Istent, hazáját, királyát 's nemzetiségét hőn imádó 
férfival ismertetének meg bennünket, — mellyek 
közben, a' lelkész urak által jól összetanult, lel-
ket ható chorális énekek hangoztattak el. — Dél 
utáni egy órakor elvégződvén a' gyásztisztelet, 
gyűlés tartatott, hol a' választandó új gondnok, 
választási módja tárgyaltatván, aprólékos 's jövő 
gyűlésünkben tárgyalandó ügyek átfutása után 
avaszi gyűlésünk f. é. mart. 28-ra tüzetett ki. 

S z a b a d i . 
$<»l>roi iban mart. 22-én tartotta Eper-

jesről bold. Schwartner űr helyébe meghívott 
Kolbenheyer Móricz űr, beköszöntő beszédét; — 
ki, magával elhozván Eperjesen jan. 18-án mon-
dott , 's barátai és tisztelői által kinyomattatott bú-
csúzó predikátzióját, előlegesen megismertette 
mind az irányt, mind a' szellemet, mellyben mű-
ködendő lesz. Nem egyedül a' soproniak, hanem 
— ott levén egyetlen főiskolánk, az egész kerü-

let érdekében óhajtani kell, hogy az egyházi és 
tanítóicathedrára olly férjfiak választassanak, kikr-
nek világosságuk fénylik. T. L. 

&.utlier ünnep. Sopronban, azon kívül, 
hogy az úgynevezett hetipredikátziót csütörtökről 
szerdára határozta a' nt. convent áttétetni, semmi 
ünnepélyes nem történt, minél fogva a' következő 
vasárnapon több buzgó prot. polgár a' szomszéd 
faluba, Harkára ment e' napot megünnepleni. Az 
ifjúság, kinek kedélyére épen illy alkalommal kel-
lene maradandó benyomást tenni, mint más hét-
köznapot töltötte el a' nevezetes szerdát. — Po-
zsonyban előleges kihirdetés után, nemcsak igen 
jeles predikátziót tartott 22-kén supdens űr, ha-
nem a' szép beszéd, czélszerü jegyzetekkel kisér-
ve, ki is nyomattatott. T. L. 

S » l » r » « . A' hittan oktatójává, Király J. űr 
helyébe Tatay István űr választatott. 

c x . s z e r k e s z t ő l i r ! Ha a' prot. 
egyh. és isk. lap 11-dik számábani levelezésben 
nem olvasnám is, hogy t. cz. kegyed előtt a' ko-
ezódások olly gyűlöletesek, mégis kötelességem-
nek tartanám, Kőszeget illető azon tudósítást, 
melly a' 260-ik lapon, egy tán nem elég világo-
san irt magánlevélből kivonva közöltetik, ezen 
nyilt levélben pótolni, 's illetőleg igazítani. — 
Hogy Kőszegen a' gyámintézet megalakult, egész 
kiterjedésében való. Mert a' mult év jul. folytá-
ban tartott közönséges conventben nemcsak az 
határoztatott el, hogy az akkor kinevezett 's több 
tagokból álló választmány a' terv üdvös voltához 
képest erélyesen működjék: hanem a* szent czél 
hatályosb elérhetése végett, a' magyar nyelven 
közlött tervnek német nyelvre leendő fordíttatása 
's a' nt. convent által eszközlendö nyomtattatása 
is jegyzőkönyvileg kimondatott. Miután igy a' 
nyomott példány minden családfőnek kezébe szol-
gáltatott, a' kinevezett választmány összeülvén, 
annak hat tagjai magukra vállalták, mindenik az 
általa választott körben, minden egyént felszólí-
tani: akar-e, 's mennyivel akar? a* gyámintézet-
hez járulni. Ekkor a' többi választmányi urak 
csak aláírásokat gyűjtöttek; közlő ellenben, azok-
tól, kik önként ajánlkoztak, a' készpénzt is elvette; 
's igy, hogy Kőszegen a' pénz összeszedetett, csak 
részint való. — Azonban a' veszprémi ft. kerületi 
gyűlés azt határozván, hogy a' prot. gyámintézet 
pártolása magán-vállalkozók buzgóságára bizatik, 
's e' felöl a' kőszegi conv. is értesíttetvén, az sem 
tette ezen terv kivitelét nyilvános foglalkozásai-
nak sorába; 's ez alkalommal említtetett, hogy a ' 
netalán összegyüjtendő gyámpénzt itthon is l e -
hetne kezelni: de miután ez időtől fogva ezen ügy 
sem nyilván, sem választmányilag szőnyegre nem 
kerüli, az összeszedeti pénz az ajánlóknak vissza-
adatott, 's igy az itthon megtartási vádnak súlya 
közlőre háramlik. T u r c s á n y i L a j o s . 



PROTESTÁNS 

EGYHÁZI fiS ISKOLAI LAP. 
14. szám. Ötödik évi folyamat. April 5. 1846. 

Die gesellschaftliche Erziehung ist der Prometheus, der die Menschheit beseelt. Kato, unter Persiens Satrapen geboren, 
wird unbekannt unter dem Pöbel der Sklaven sterben. Der Sybarit, den das Fáltchen eines Rosenblattes im Schlafe 
stört, ius junge Rom versetzt, wird in Karthago der zerfleischenden Tanne des Regulus trotzen.Newton, in Grön-
land geboren,wird ein nichts bedeutender Menscb. W a g n e r E r n e s z t . 

TARTALOM: Másik saó a'tiszamelléki helv. hitv. egyh kerület 
népiskoláinak ügyében. (Vége.) H e g e d ű s L á s z l ó . 
— Papkörök (alias) conferentiák néhány be- és ki té-
résekkel. S z é k á c s . — Töredékgondolatok a ' phi-
losophiáról. H a b e r e r n J o n a t h á n . — V e -
gyes közlemények. — Szent-lant. — Levelezés. — 

IMÍá§ik szó a' t i szamel léki helvét 
hitv. egyházkerület népiskoláinak 

ügyében. (Vége.) 

Testi nevelés. 
Egészséges testben egészséges lélek: ez a' 

jelszó. Legyen a' gyermek ruhája, teste mindig 
tiszta; figyelmeztessük a' gyermekeket — alkal-
milag — az egészségszabályaira; végre erősítsük, 
idomítsuk testi gyakorlatok által. — A' gymnasti-
cai gyakorlatokat nem lehet eléggé ajánlani: ezek 
képzik az ép és egészséges testalkatot, eszközlik 
a* test szilárd és szabályos állását, a'tagok gyors, 
biztos és kellemes mozgását, felébresztik az alu-
székonyságot, szabályozzák a' játsziságot, a' 
gyermeket rend- , figyelemre, engedelmességre 
szoktatják, szóval: a' lelket éberré teszik, az i s -
kolai életbe vidámságot öntenek. Nem tanulmány 
a' gymnastica, hanem játék, de olly játék, melly-
ben munkásság és nyugalom egyesül és erőt ké-
pez. * ) 

III. A' népiskola belső elrendezése. A' népis-
kola ezélos belső elrendezése annyira lényeges, 
hogy attól nemcsak az iskolai növendékek értelmi 
és erkölcsi fejlése, hanem az iskolának az életre 
hatása is nagy mértékben függ, 's a' jó iskolave-
zetés a' népiskolatanítónak egyik fökelléke. — 
Lássuk azért az ide tartozó tárgyakat főbb voná-
saikban. a) Iskolai fegyelem: mellynek czélja az 
iskolába rendet, engedelmességet, foglalkozást 
hozni be, szóval: megalapítani az iskola szelle-
mét. Fötényezöi: büntetések és jutalmak; közös 

# ) A' görögök nevelésében főhelyet foglalt el a ' gymna-
stica, 's az istentiszteletnek egy része volt. A' görög az 
által tiszteié isteneit, hogy a" nekiek szentelt ünnepeken, 
öntesti és szellemi ügyességét, szépségét mutogatta, 's 
ezen jelességeb mutogatásában önmagán élvezé Isten 
megjelenéseit. K. 

rend; szabályos foglalkozás. A'büntetés fökelléke, 
hogy az magából a' tény természetéből folyjon, 
és a' gyermek lelkületéhez legyen mérve, p. o. a* 
veszekedő elkülöníttessék, a' rest mellé felügyelő 
tétessék 'stb. A' mi különösen a' testi fenyítéket 
illeti, az nagy óvatossággal, 's csak kivételképen 
használtassék, 's olly módon, hogy az lassanként 
mintegy önmaga által tétessék nélkülözhetövé. A* 
jutalmazásban még óvatosabbnak kell lenni, mint 
a' fenyítékben; mert a' szorgalom és erkölcsiség 
külső ingerei, a'millyenek többnyire a' jutalmak, a' 
gyermeki kebelben könnyen felébreszthetik azon 
gondolatot, hogy ők máskép is tehetnének, és 
megszokják a' kötelességet külindító okokból ten-
ni. Egyedül a' tárgyilagos, azaz, magából a' tárgy 
szelleméből folyó indítóokok nem veszélyesek. 
Mind értelmi, mind erkölcsi tekintetből leginkább 
ajánlható a' szorgalmas és jó erkölcsű gyerme-
keknek mások felügyelése-és tanításávali megbí-
zása, vagyis a' bellancasterismus ezélos alkal-
mazása. Ezen jutalmazás soha sem veszélyes, söt 
nemes vetélyvágyat ébreszt, a' jutalmazottnak 
szellemi emelkedését és erkölcsi erejét kellő ele-
venségben tartja, 's a' gyermeknek tért nyitván 
gyermektársai szellemi elöhaladását eszközleni, 
már az iskolában megveti alapját azon közszel-
lemnek, melly a'társaság jólétének mozgató elve. 
Büntetés és jutalmazás nem vezetnek önmagok-
ban czélhoz ; azon különféle jellemek, kedélyek, 
szokások, előítéletek 'sa't., mellyekkel a' növen-
dékek iskolába lépnek, a' tanító számítását és ha-
tását sokképen keresztül vágják és gyengítik, 
annyira, hogy a' tanítónak szellemi Proteusnak 
kellene lenni, hogy mindenikkel saját lelkülete 
szerint bánhasson, a' büntetés és jutalom hatását 
előre csalhatlanul kiszámíthassa. Azon kell tehát 
igyekezni, hogy a' mit a' tanító a' különböző ele-
mek, megoszlott erő és figyelem miatt véghez 
nem vihet, azt az iskolában megalapított közös-
rend vagyis az iskola uralkodó szelleme (esprit 
de corps) tegye meg. Az iskolai jó rendfolyam, 
melly mindent magával ragad, olly benső hatalom, 
melly buzdít jutalom, fékez büntetés nélkül. A' 
rendnek pedig éltető elve a' szabályos foglalko-
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sás. „Az oktatás- és nevelésre nézve az unatko-
zás a' legveszélyesebb méreg." Benehe. Ha a" 
gyermek foglalkozás nélkül egy helyben kényte-
len vesztegelni, elveszti lelki éberségét, aluszé-
kony, bámész, rest lesz; ellenkező esetben pedig 
a' pajkosságnak 's vele az erkölcstelenségnek tá-
runk kaput. Miként vihesse ezt véghez a' tanító, 
kinek munkásságát és erejét az iskolai osztályzat, 
tanítványok száma, nagyon megosztják? Enged-
jen befolyást a' szorgalmas és jó erkölcsű tanít-
ványoknak mind az iskolavezetésben és felügye-
lésben, mind az oktatásban, 's itt ismét a' bellan-
casterismussal találkozunk, b) Iskolázásrai ké-
pesség és iskolázás időköre. Az iskolázásra képes 
életidőt meghatározni nemcsak azért szükséges, 
mert a' gyermek idöelötti és mesterséges érlelése 
íanyar gyümölcsöket terem: hanem a' közískolai 
oktatás és nevelés csak ugy ölthet fel némileg 
egyéni színt, ha az iskolakezdö nevendékek kö-
rülbelöl egykorúak 's igy a' szellemi fejlésnek is 
igen egy stádiumán vannak. Az iskolázás idököre 
hat év ; három az elemekre, három a' reálékra és 
vallásoktatás folytatására, és igy 5 — 7 —10 — 12-
ig. Az iskoláztatás legyen kötelező erejű; 5 — 6 
évesek már járhatnak. 7 évesek pedig tartoznak 
iskolába járni. A' hol talán a' körülmények a' 
nyári iskoláztatást teljességgel meg nem enged-
nék, ott az őszi munka végeztétől martius végéig 
mindennapos téli iskola, nyárban pedig minden 
héten egy napos iskola legyen. Igen óhajtandó, 
hogy minden tanképes gyermek iskolába járjon; 
mert különben azon néposztály zárja ki magát, 
mellynek a' képzésre legtöbb szüksége van; de 
hogy az iskolai oktatásnak a' népképzésre tartós 
befolyása legyen, a ' hat év eltölte után még há-
rom évig minden héten egyszer tartassék ismétlő 
vagy továbbképző iskola; mert a' gyermek szel-
lemi fejlése ott szakad meg különben, hol szilár-
dulni és önállóságot kezd nyerni, c) Iskola, ta-
nítás és tanszerek osztályzása. xWinden jól r en -
dezett iskolába egyszer, iskolaév kezdetén, a' 
fenebb meghatározott életidői kellék mellett, v é -
tethetnek fel gyermekek, *s az egész iskola annyi 
osztályt foglalhat magába, a' mennyi az iskolázás 
idököre. A' hol, miként nálunk, a ' mennyi gyer-
mek, annyi különböző osztály, 's mondhatni, a' 
hány nap, annyi iskolaévkezdet, rendet, szabályos 
foglalkozást hozni be az iskolába a' Iehetlenség-
gel határos. Az iskolai osztályzat ezen főfeltéte-
lére azért különös gondot kell fordítani A* tanítás 
ugyanazon egyénre bízassék-e, vagy többekkel 
osztassék meg? ezen kérdésre azt feleljük: nép-
iskolában központi oktatás a ' legczélosabb, mert 
az elemi tudományokat, bár különfélék legyenek 
is, egy kiképzett tanító könnyen sajátjává teheti, 
miután itt nem a' kimerítő ismeret a' czél, hanem 
az általános emberképzés, vagyis a' szellemi erők 
lépcsőzetes és czélszerü kifejtése, mellyet is leg-
inkább azon tanító vihet véghez legkönnyebben; 

ki a* gyermeket mindén irányban, hatalmába ke -
rítheti, értelmi és erkölcsi haladását, miként fo-
gyatkozásait, folytonos figyelemmel kisérheti; to-
vábbá még népiskolában tekintély és kegyelet 
uralkodik, melly nem szeret sok közt megoszlani. 
Minden osztálynak és évfolyamnak ki legyen 
mérve szakmája, mert e' nélkül az iskola előhala-
dását nem lehet helyesen megítélni; 's mindenik 
osztály szaktudományai, a? változékonyságot sze-
rető gyermekkor természete szerint, párhuzamo-
san, azaz, egymást felváltogatva taníttassanak; 
végre készíttessék leczketerv, vagyis mindenik 
osztály tanulási foglalkozása mindennapra és órá-
ra pontosan kiszabassék, 1s ugy, hogy míg a' ta-
nító egyik osztálynál mulat, a' többi osztályok is 
foglalkozásban legyenek. A' tanszerek kétfélék: 
közösök, p. o. falitábla, földrajzi eszközök 'stb. és 
egyediek, mellyekre egyenként minden gyermek-
nek szüksége van, p, o. kézikönyvek. A' kézi-
könyvek fökellékei: a) legyenek minden iskolá-
ban egyenlők és kötelező erejűek; b) tárgyukat 
a' személyre, kivel, az időre, mellyben az ismeret 
közöltetik, a' többi tanulmányokra, és az iskola 
szellemére viszonyítva, egy teljesen keresztülvitt 
egészet képezzenek; c) magokba foglalják mind 
a' tanulni valókat, mind a' tanítványoknak magá-
nyos foglalkozásul szolgáló feladatokat (lectio 
és pensum). 

Ha majd népiskoláink reformjával új kézi-
könyvek készítésének szüksége áll be , itt is el 
kell térnünk a' régi gyakorlattól, ugy azok készí-
tése-, miként megbirálására nézve. Nem követke-
zik ugyanis , hogy a' kit a' közvélemény tör té-
netesen megbíz, avvagy azon főiskolai szaktanító, 
ki tudományában tudós, egyszersmind jó népis-
kolai könyvet tudjon irni; valamint az eddigi gya-
korlat szerint, egyes hivatalnok, vagy bárki más 
egyéni véleményétől függeszteni fel valamelly 
kézikönyv czélosságát, veszélyes, mert buzgó hi-
vatalnok és ügyes biráló nem ugyanazok, 's ha 
többen is hibázhatnak, egy még inkább. — Leg-
jobb itt versenyt nyitni, 's csak azon esetre bízni 
meg különösen valakit, ha a' kitűzött határidőre 
egy pályairat sem adatnék be, vagy a' beadottak 
a' bírálatot ki nem állanák; birál pedig a' fent-
említett kerületi iskolafelügyelöség, az irányadóul 
kitűzött módszertani vezérelvek nyomán. De azt 
kérdhetné valaki: tekintve anyagi erőnket, honnan 
teremtsük elő a' szükséges pályadíjt ? Azon sze-
rencsés körülmény, hogy kézikönyveink, a' ke-
rület minden iskoláira nézve, kötelező erővel bír-
nak 's az e.kerületnek saját nyomdája van, nem-
csak azt eszközli, hogy népiskolakönyveink a' 
legjutányosabb áron adathatnak, hanem mint illye-
nek, nagy mennyiségben és sokszor nyomatván, 
a' szerzőnek, mind első, mind ujabb átnézésök és 
nyomatásuk alkalmával, némi tiszteletdíjt biz-
tosíthatunk. 

d) Közjátékok és testgyakorlatok, kirándulás 



a' szabadba; *) közünnepélyek: éneklés, daliás, 
vallásos és hont tárgyazó költemények elszava-
lásával 'sa't:; magány (censura) és közvizsgá-
latok (examen): vezérelv itt nem a' mennyi, ha-
nem miként, 's a' vizsgáló igen czélosan cselek-
szik, ha mindenik osztály fél vagy egész évfo-
lyamra esö tanulmányiból csak bizonyos tárgya-
kat választ ki, és azokból tart vizsgálatot, e) Szün-
napok: ezeket a' változást szerető gyermeki ter-
mészet megkívánja; rövid ideüek legyenek, hogy 
mind tanítvány, mind tanító az oktatás és nevelés 
megszakadt fonalát annál könnyebben feltalál-
hassák. 

IV. Népiskolatanító. A' legjobb népiskolai 
terv és rendszer is magában holt, a' lélek, melly 
azt megeleveníti, a ' jó tanító. Azért is a'népisko-
latanítóknak mind anyagi állásukról, mind szelle-
mi kiképeztetésökröl gondoskodni egyik legfőbb 
szükség. Hol, miként nálunk, a' tanító díja sok 
helyült olly csekély, hogy pirulás nélkül ki nem 
mondhatni, 's ezen csekélység beszedése módja 
is maga a' testesült szemtelenség; hol nincs leg-
kisebb gond, hogy azok, kikre a' népképzés biza-
tik, egyszersmind tanítók, iskolamesterek, neve-
lők legyenek, vagy a'tanítóképzés csak csirában: 
ott nem csoda, ha olly iskolákra találunk, mellyek-
röl Pflanzzal (1835. würtembergi országgyűlési 
követ) elmondhatjuk: „Vannak iskolák, mellyek-
ben az oktatás ugy kezeltetik, hogy csoda, ha a1 

gyermekek azon idő alatt, mellyben oktattatnak, 
értelmöket el nem vesztik. A'magyar protest. a' 
nélkül, hogy kérkednék, bátran és nemes önér-
zettel elmondhatja a' nemzet színe előtt, hogy a' 
nevelés oltárán nem keveset áldozott, mellyért 
legyen áldott őseink emléke!; 's a' jelen nemze-
déket sem vádolhatni, hogy az ősök által kivívott 
borostyánon kényelmesen szunnyadna 's teljesen 
bedugult volna a buzgalom ere, de korunk neve-
lési szellemének igényei többek, mintsem azoknak 
teljesen megfelelhetne. Itt a' nemzet összes e r e -
jének kell a' súlyegyent feltartani, ha ugyan örül 
szellemi és anyagi emelkedésének. Mióta honunk 
a' haladás pályájára lépett, sok üdvös eszme meg-
született, sok jó mag elszóratott; miért, hogy a' 
nagy rész sziklára hullott, ' sa 'hon elevenülő a r -
czán még igen sok holt merev vonások látszanak? 
Mert a' közszellemnek egyik, a'néptömegre nézve 
legfőbb orgánumáról, az iskoláról, a' népneve-
lésről még csak gondolkozik. Távol legyen, hogy 
mi a* népnevelést egyedül az iskola körére szo-
rítanék: de annyi igaz, hogy ezek nélkül a' né-
pet, az általános emberi műveltség jelen állás-
pontjára fel nem emeljük ; ezek a' kútfők, mely-
lyekböl kipatakzó víz termékenyíti meg a' hon 
földét, hogy az elszórt magvak tenyészszenek. 

*) Schulet die Kinder durch Kinder, erst auf dem Spiel-
platz kommon sie aus den Vocabeln, and dem Lehrsaal 
in d>e rechte Expeditionsstufc, und fangen dic menschli-
che Praxis an. J e a o P a n l . . K. 

Ennek, ugy hisszük, az anyagiak leghőbb bálvánv-
zója sem mondhat ellent, miután a' szellem végre 
is kivívta méltó helyét, 's a' hongazdaság egyik 
legfőbb tőkéjéül elismertetett. „Az ifjúság okta-
tására fordított minden költség nem egyéb, mint 
az értékek szétronlása, de a' terményzö erők j a -
vára. Legnagyobb része annak, a' mit valamelly 
nemzet a' jövendő nemzedék nevelésére kiad és 
fogyaszt: a' jövendő nemzeti terményzö erő ápo-
lására fordíttatik." ListFr. Arany szavak, méltó, 
hogy minden honfi szivébe vésessenek! Igen! a' 
nemzetnek áldozni kell, hogy szellemi erőt t e -
remtsen, mert ez a'nemzet boldogulásának főfel-
tétele, 's gondoskodni azokról, kik a' jövendő 
nemzedék szellemi ldfejlése körül fáradoznak, 's 
azt terményzésre képesítik. A' nemzet akar, ezt 
tudjuk; de mikor 's ránk nézve mi sikerrel, azt 
nem tudhatjuk: a' kormány a' megyéket a' neve-
lés ügyében felszólította, — seminariumokat nyi-
tott, ez ránk nézve intésül szolgálhat, hogy mi is 
tegyünk; de hasznát nem vehetjük, még akkor 
sem, ha azok közösök volnának, mert igaz, a' mit 
Harnisch mond: „Simultan-Seminare für Katho-
liken und Evangelische sind nur da zu gestatlen 
wo beide christliche Partéién ohne Glaubensgul-
tigkeit in achter christlicher Duldung und Liebo 
mit einander lebenu—tegyük hozzá: hol a 'viszo-
nyosság nemcsak elvben, hanem tettleg él. A'pro-
testantismus önhatósági jogának kormány és 
nemzet miily tért akar engedni, az is titok : azért 
a' helyeit,hogy vérmes reményekben ring\a tét-
len vesztegelnénk, kisértsük meg erőnket, 's mit 
ma és magunk megtehetünk, azt ne halasszuk 
holnapra és ne várjuk kéztől. Ezt többek közt tő-
lünk a' protestantismus érdeke kívánja, mellynek 
éltető el ve értelmiség. — Például: az erót nem 
eldarabolni, hanem egyesíteni törekedjünk, 's a* 
hol mind lelkészi, mind inkolatanítói fizetés silány, 
adandó alkalommal igyekezzünk rábirni a' köz-
séget, hogy a1 lelkészíizetésnagy részét av, isko-
latanítóéhoz kötvén, más egyházhoz csatlakozzék, 
könnyebben eljárhatván a1 nép a' szomszéd egy-
házba, 's viszont a' pap ollykor a' fiókegyházba,^ 
mint a' gyermekek a' szomszéd iskolába; *) vi-
gyük ki, hogy az iskolatanító (áll ez a' papokra 
is) mind a' községi tagok-, mind az iskolásgycr-
mekektöl járuló illetményét ne m;>ga, hanem az 
egyháztanács szedesse be; mert az illy személyes 
érintkezés legtöbb bajt 's kellemetlenséget szo-
kott okozni, a' mellett, hogy lealázó : mindent el-
keli követni, a' mi az cgyházkorrnány méltóságá-
val és a' protestantismus szellemével nem ellen-
kezik, hogy a'jövedehnescbb állomásokat mindig 
a' jelesebb iskolamesterek nyerjék el. Ila csak 

*) A' prot. hierarchiá'óli félclem?ziille azon elv határtalan 
nralkodasának : divide et vinccg, mcl y a' silánynál sila-
nyabh lelkészi és iskolatniirói állomások letrehczásuhan 
cl ggé kimutolta kártékony halásat, már id^jo vol»«illö 
batárt szabni! K. 



ennyit sikerül is tenni, már az iskolamesterek sor-
sán tetemesen segítettünk. 

A' másik föteendö a' népiskolatanítók képzé-
se. Ez még nálunk csirában van, 's ismét ki kell 
mondanunk, hogy az egyhk. intézkedésének , az 
ideiglenesen vállalkozott oktatók működésének 
igen csekély sikere leend, míg a' néptanítóképzés 
organicus állásba nem tétetik; mert a' két, három 
éves iskolatanítói állomásokat elfoglaló theologus 
ifjak részesölnek ugyan némi oktatásban, "*) de 
nem azok, kik az alsóbb tanulói pályáról koron-
ként kinmaradoznak, és igy a' kiknek legtöbb 
képzésre volna szükségök. A' népiskolatanítói 
hivatal sokkal életbevágóbb, mintsem ahoz illető 
előkészület nélkül lehessen fogni. A' nép nagy része 
egyedül népiskolában nyer oktatást és képzést; 
azért a' nép jóléte, megelégedése, erkölcsisége 
főleg attól függ, miként felelnek meg a5 néptanítók 
hivatásuknak. Kezet fogunk azokkal, kik azt állít-
ják, hogy seminarium nélkül is vannak jó tanítók, 
de még is igaz, hogy ez a' legczólosabb és sike-
resebb út, főkép ott, hol, miként nálunk, a' népis-
koláknak még csak felvirágoztatásáról van szó. 
Óhajtanok, ha volnának nekünk is alsó és felső 
polgáriskoláink, mellyek tanításmód és tantár-
gyakra nézve, legnagyobb rokonságban vannak 
a* seminariummal, és az azokban képzett ifjak, 
mielőtt hivatalba lépnének, a' jelesebb iskolata-
nífókhoz adathatnának gyakorlatra. De nálunk a' 
realismus és humanismus harcza 1837-ben azon 
végződött, hogy a' gymnasium és polgáriskola 
egy rámába szoríttattak, melly természet elleni 
összeelegyedés már-már meg is termelte gyü-
mölcsét; jeles iskolatanítókat pedig — meg ne 
haragudjanak a' kiveendök — még csak most 
akarunk képezni. 

Egy sikeres népiskolatanítónak három szük-
séges fökelléke van u. m. bírjon, mint tanító, a' 
szükséges ismeretekkel; mint iskolamester, gya-
korlati ügyességgel; mint nevelő, vallásos erköl-
csi műveltséggel. A' Seminárium feladata tehát, 
illy tanítókat képezni, 's csak ha ezen hivatásnak 
megfelel, érdemli meg nevét, 's leend valódi is-
tenáldása. „Azon népiskolatanító-képzö intézetek, 
mellyek az ifjakat mindenféle ismeretekkel és 
ügyességekkel gazdagítják, fából dolgoznak, 
melly ki engedi ugyan magát finomul simíttatni, 
de még is nem tűzmentes; azok, mellyek neven-
dékeiket lelkesítik, erősítik, buzdítják: vasat adnak 
kezökbe, melly jeles ugyan, de megrosdálhat és 
sebesíthet; azok, mellyek tanítókat nevelnek, 
őket próbált ezüsttel látják el, de a' nevelőnek 
kezeiben és szájában arany van." **) 

Álljon itt néhány töredékeszme, a* köztünk 
és saját erőnkkel felállítandó seminariumra nézve: 

*) Melly nem annyira gyakorlati, mint az egyházkerületi 
gyűlés referense megirta. K. 

• * ) Frischen und Firnes zu Rath und That v. Wilh. Har-
nisch. K. 

„Az intézet, az egyhk. terve szerint, a' f ő -
iskolában leend ugyan, de tőle teljesen független 
's különálló életmüves egészet képez. Mint ollyan, 
melly a' nép közvetlen javát czélozza, az egy -
házak aránylagos adózásából áll fen. A' községi 
tagok, ha lehet, birtokaránylag, ha pedig ez ki nem 
vihető, lélekszámra fizetnek. Az e.megyékböl 
évenként bejövő öszveg, két rendes tanító, u. 
m. vezértanító, tanító fizetésére 's az intézetben 
szükséges tanszerekre, 's ha jut, segedelmezésre, 
fordíttatik. Az ének- és zenetanítást a' főiskola 
ének- és zenetanítója végzendi. Segédtanítókul 
pedig részint a1 jelesebb seminariumi növendé-
kek, részint theologus ifjak alkalmaztatnak, ez 
utóbbiak némi díj mellett.Orvosi szolgálatot pedig a' 
főiskola orvosa végez. — A' tehetősebb egyházak 
megkerestetnek az iránt, hogy egy vagy két in-
tézeti ifjat élelmi szerekkel lássanak el, nálok le-
vén a1 segedelmezendök kinevezési joga. Hogy 
a* kerület folytonosan kiképzett tanítókkal láttas-
sák el, évenként 2 vagy 3 annyi ifjat kell az in-
tézetbe felvenni, a' mennyi állomás évenkínt üre-
sedésbejöhet. Középszámítás szerint, minden ta -
nító 25 évig folytatja hivatalát és igy 100 taní-
tóra évenként 4 nyílást szoktak számítani. Az in-
tézeti pálya 2 — 3 év. A' főiskola épületének egy 
része átadatik a1 nevendékek lakhelyéül és tan-
termük Ha népiskoláink jó lábon állnának, 's 
azokban a' lelkész felügyelete és a' tanító ve-
zérlete alatt az iskolatanílói pályára készülő ifjak, 
mint segédek, magokat praeparálhatnák, — ez a' 
praeparandia valódi jelentése —; vagy ha volná-
nak polgáriskoláink, az ezekben készült ifjak le-
hetnének a' legjobb semináristák; de miután ezek 
nincsenek, az intézetbe jelenleg olly 15 — 25 
éves gymnasialisták és kezdő academicusok vé-
tetnek fel, kik a'szükséges képességi kellékekkel 
bírnak. A' semináristák az igazgatónak gyerme-
mekeiül tekintendők, *s mind házi, mind iskolai, 
mind társas életökön rend, tisztaság kölcsönös 
szeretet ömöljék el. Ruházatuk 's élelmök egy-
szerű leend, 's ez utóbbi ugy intézendő, hogy 
mind a' segedelmezeitek, mind sajátukból élők 
közös tápintézetet tartsanak az igazgató fel-
ügyelete alalt. A' segedelmezés kellékei érdem 
és szegénység. Tanulmányaik: a) mire, mint le -
endő népískolatanítóknak, közvetlen szükségök 
lesz u. m. vallás ; realék; szám-, alak-, tértan; 
anyai nyelv; ének, zene, rajz; b) a' mire hiva-
tásuknál fogva önmaguknak van lényeges szük-
ségök, u m. nevelés- és oktatástan. Hogy pedig 
a' nevendékek, mint tanítók és nevelök gyakorla-

*) Miután a1 főiskola új épületérei adózás megszűnik, ez az 
egyházakra nézve nem leend nagyon terhes. Hát a1 lel-
kész uraknak nem volna-e kedvök kellő arányban a* 
lelkiházak — a1 népiskolatanítók — építésére, miután 
a ' főiskola lelketlen falaira adóztak? Legalább a" népet 
e1 tárgy iránt lelkesíteni, felvilágosítani szent köteles-
ségük. K. 



tilag is képeztessenek, a' seminariuni gyakorló is-
kolával párosul, hol a' növendékek fokozatosan 
gyakoroltatván, nem mint puszta tanulók, hanem 
már némileg mint tanítók lépjenek ki az intézetből. 
Gyakorló iskolául a' városi községi iskola szolgál, 's 
tanítója az intézeti igazgató vezérlete alatt áll; fize-
tését pedig a'községtől hnzza. Mint nevelés esz-
közei használandók továbbá: testigyakorlatok, 
kertészség, közjátékok, ünnepélyek 'sa't. A' pá-
lyavégzett ifjak ünnepélyes közvizsgálat után bo-
csáttatnak el, 's mint iskolatanílói jelöltek kebe-
leztetnek be az illetöegyházi elöljáróságtól, ne-
veik és bizonyítványaik a' kerületben köröztet-
nek. A' mi a' 2 — 3 éves rectóriákra kimenő theo-
logus ifjakat illeti: miután már rendes tanfolyam-
ban a' nevelés- és oktatástant egy évig hallgat-
ták, mielőtt hivatalba lépnének, l /2 évig a' semi-
nariumba és gyakorló iskolába megszabott időben 
bejárnak, 's képességi vizsgálatot tesznek." 

Az iskola falain kivül kezdődik a'valódi gya-
korlat; ki nem halad, hátramegy; ki a* rábízatott 
talentumokkal nem kereskedik, azt is elveszti, 
a* mi kezei közt van. Állanak ezek az iskolata-
nítókra nézve is. Már a' seminariumban kell a' 
nevendékkel éreztetni, hogy még a' czél messze 
van; hogy nemcsak a' jó pap, de a1 jó mester is 
holtig tanul; kivül pedig az iskolai felügyelőség 
szolgáltasson tért és alkalmat, hogy a* népiskola-
tanítók magokat folytonosan képezhessék. — Első 
helyen állanak itt: «' helybeli és körlelkész, mint 
az iskolák legközelebbi és közvetlen felügyelői; 
ha ezek akarnak is, tudnak is az iskolatanítóknak 
vezéri, oktatói, útbaigazítói, segédei, baráti lenni, 
legtöbbet tehetnek a' tanító folytonos képzésére. 
Vajha ne lenne leik., ki a'nevelés és oktatás ügyé-
ben járatlan volna, még kevésbbé, ki a' tanítót nem 
a' szeretet lelkével, hanem hatalomszóval akarná 
vezérelni! Állíttassanak megyénként könyvtárak, 
' s a ' nevelés és oktatást tárgyazó könyvek az isko-
lamesterek közt köröztessenek, hogy legyen alkal-
muk ismeretkörüket naponként bővíteni. Rendez-
tessék megyénként iskolai egylet, tanítók, és lelké-
szekből alakulva,hogy itt eszméiket egymással élő-
szóval közöljék,a' nevelésés oktalás körében szer-
zett tapasztalásaikat előadják, felolvasásokat tart-
sanak a' helybeli iskolában, az e 'végre előlegesen 
kitűzött lelkészek és iskolatanítók bizonyos tár-
gyakbanoktatást adjanak és a'felett szabadon 's tar-
tózkodás nélkül bírálatot tartsanak, 'sa't. Az illető 
elöljáróság az előléptetést — a' protes. szabad-
ság körén belől — az iskolamesteri képesség 
szerint igyekezzék eszközölni. Minthogy a' hi-
vatal a' legjobb próbakő, ha nem minden előlép-
tetéskor is, de hivataluk harmadik évében még 
egyszer 's utoljára vizsgálat alá jönek. 

V. Népkönyvek. Nem az iskolának, hanem az 
életnek tanulunk. Hogy ezen ige testté váljék, 
szükség, hogy ne csak az iskola feleljen meg az 
élet igényeinek, hanem arról is kell gondoskodni, 

hogy az iskolában szerzett ismeretek az életbe, a* 
nép életébe átmehessenek. Hol a' népnevelés az 
iskola küszöbénél megszűnik, 's a'társas élet ke-
belében nem nyílik út és tér az ismeretkör folyto-
nos bővítésére, a' tanultak alkalmazására : ott az 
iskolai oktatás és nevelés a' népképzésre nem 
bírhat tartós befolyással. A' nép értelmi fejlésé-
nek és erkölcsi nemesedésének illy hathatós 
eszközei: a ' társulatok (casinok), hol a' nép 
összejő, hírlapot, fillértárt, vasárnapi újságot 's 
a ' t . olvas, eszmét cserél 'sa't . Ha ezen tár-
sulatok mindenütt lábra kaphatnának, azok nem-
csak az értelmiség-, hanem az erkölcsi nemese-
désnek is hathatós iskolái lennének; mert általok a' 
népnek nemesebb társalgásra és mulatságra nyíl-
nék ú(; éparegyletek, mellyeknek egyik föfelada-
tuk, hogy a' müiparosok szaktudósoktól népszerű 
felolvasásokat halljanak, vagy a' müiparosok — 
mint Angliában — társulatokba alakulva, egymást 
oktassák 'sa't. Óhajtandó, hogy illy egyletek , a' 
központi iparegylet példájára, hazánk minden 
iparos városaiban alakuljanak 1; alkotmányos élet, 
hol a' nép nemzet is, 's az alkotmányos élet ész-
szerű alapra épült, ott az alkotmány a' népneve-
lésnek egyik legsikeresebb iskolája. *) Nálunk 
csak szabadalom, de nem szabadság van, 's a' nép 
igen nagy része az alkotmány sánczain kivül 
szellemi törpeségben sinlik ; a' szabadalmasok 
nagy részére pedig az alkotmányos jogok gya-
korlata erkölcsrontó méreg I Isten legyen irgal-
mas azon gonoszoknak, kik saját mocskos érde-
keiknek a' nép erkölcsiségét viszik áldozatul, 
„melly ha megvész, Róma ledül 's rabígába gö r -
bed." Néphönyvek: szívképzö történetek, oktatva 
mulattató beszélgetések, a' realtudományok nép-
szerű előadása 'sa't. A' hol az irodalom ezen ága 
parlagon hever, ott a ' népiskoláknak a' népkép-
zésre csekély hatásuk leend. — És már ez az, mit 
a'főtiszteletü egyhk. figyelmébe tisztelettel aján-
lunk. Alakítson egyletet, mellynek feladata le-
gyen, mind más rokonszellemü egyletek műkö-
dését előmozdítani, mind saját körében azon mű-
ködni, hogy népkönyvek írassanak, 'sazok lehető 
legjutányosabban kerüljenek a' nép kezébe. Szük-
sége van ezekre a' népnek : mert bár tekinlsünk 
be házaikba, a' jámborabb ősöktől öröklött, de 
kevéssé olvasott biblia, imádságos és énekes 
könyveken kivül mit látunk ezekben? a' ponyva-
irodalom „ez esztendőben nyomatolt" vizenyős 
és erkölcsrontó terményeit! Azért is ha a' nép-

• nevelés érdekében reformálunk, a' reform ezen 
utolsó ékkövéről el ne felejtkezzünk. 

Ha soraink a' szőnyegre kerülendő népisko-
' lai reformtervnek utait, bár mi kis részben, 

egyengetendik, czélt értünk, 
i H e g e d ű s L á s z l ó . 
i Die Konslilution eines VolUes, je vorfreff ichcr sie ist, 
' das Volk eben um so vorlreiflicher macht. H e g e l . K. 



Papk^rofe alias conferent iák néhány 
be- és k i t érésekke l . 

Csak lendíts valamit, mert hej D8gy bűn 
a' henyélés! L u d a s M. 

Azt mondtam a' gyámintézelröl irt előbbi 
czikkemben, hogy most szegényebbek vagyunk, 
mint valaha. Midőn igy szóltam, anyagi szegény-
ségünket értettem. De van nekünk még egyéb 
szegénységünk is, a' szellemi, a' hitbeli, az 
evangyéliomi, mellyen szinte és annál inkább kell 
segítenünk, mert ez amazzal nemcsak ugy függ 
össze, mint ok és okozat vagy megfordítva: hanem 
anyagi szegénységünkokozta szenvedéseinket 
nincsen ír, melly jobban enyhíthetné, mint azon 
öntudat, hogy az Úrban vagyunk gazdagok. 

Három éve lesz, hogyPiemont sziklavölgyei-
ben az üldözött Waldenseseket meglátogatóm. 
Szegényebb népet alig hord hátán Istenünknek e' 
bolygó csillaga. És még is találtam nálok vala-
mit, mi annyi inség közt derűt varázslóit homlo-
kaikra. E'valami, a' vallásosság, a'hit leggazda-
gabb gyümölcsei, a' megnyugvás Istenben, eltán-
toríthatlan ragaszkodás az evangyéliomhoz 's 
egymáshoz, 's az égi javak birtoka, a' terméket-
len sziklák romjain. Mi a' mi ínségünk, gondolám, 
ezekéhez képest? mik a' mi üldöztetéseink, mellye-
ket olly gyakran festegetünk, ezekéihez képest? 
Es ugy tetszék nekem, hogy ha az egyháziasság, a' 
buzgóság, a' vallásosság nagyobb lenne közlünk, 
vagy egyik történnék meg a' kettő közöl, vagy 
mint én hiszem, mindenik, azaz, a' hitgazdagsdg 
vagy megszüntetné, vagy elviselhetővé tenné az 
anyag szegénységet. 

De hogyan kellene tehát ezt a' nagyobb val-
lásos életet előteremtenünk? Mit kellene ten-
nünk, hogy evangyélmi nevünknek igazán meg-
feleljünk ? Kiváltképen pedig kik azok, kik itt 
legtöbbet lehetnének , legtöbbet tenniök kell, hi-
vatásuk- 's rendeltetésűknél fogva? 

Azok a' kik mi vagyunk, a* papok. 
'S most jól ügyeljünk. Az Isten az én tanú-

ságom, miként midőn papköröket sürgetek, nin-
csen egyéb czélom, mint az, hogy paptársaim a' 
felett tanakodjanak ; hogyan kelljen hivatásuknak 
legjobban megfelelni, a1 vallásosságot mind ma-
gukban, mind hiteikben feléleszteni, szóval, ma-
gasztos hivatalukat minél jobban betölteni? Ugyan-
is axiómaként állíthatjuk fel, hogy csak vallásos 

s pap nevelhet vallásos egyházat. 
Sokáig törtem fejemet, mit kellene itt saját-

képen javaslani, mit mozgatni; míg végre abban 
állapodtam meg, hogy én czélirányosabb valamit 
e' végre nem tudok, mint a'paplanakodást. Meg-
fordultam koronként gyülekezeteinkben 's nyo-
mozgattam a vallástalanság okait,'s naplómban a' 
kővetkező adatok állanak. 

A gyülekezetben a1 papnak igen csinos mé-
hese, D-ben igen kövér disznai, C-ben a' pap a' 

legügyesebb kártyás; D-ben a* legszebb gyü-
mölcs- 's kiváltkép baraezfák a' tiszt, úr kertjében 
vannak; az E—i pap a' megye gyűlésein játszik 
szerepet; az F—i pappinczéjében a'legjobb bo-
rok 's ö a'legügyesebb pinczemester; a ' G — i 
pap madártöméssel foglalkozik legörömestebb; a* 
II—-i röptében lövi le a' fecskét 's a' nyul száz 
lépésnyire sincs bátorságban előtte; az I—i pap 
kellemteljes tánezos; a' K—i tiszteletes gabona-
kereskedő; az L—i lelkész pálinkát égettet szom-
jas hívei számára 'sa't. 

Egy szomszéd jegyzetben pedig azt találom, 
hogy a' könyvtár olly üres, mint az üresség ma-
ga. Néhány apáiktól öröklött predikátziós könyv, 
agendák 's a' külföldről hazahozott Heftek, itt-ott 
tán néhány ujabb román, Anekdotenschatz, ver -
sek, a'patkány-és egérirtás philosophiája, Pozor-
njk 'sa't. Innen aztán azt vontam el, hogy mig a' 
papok nem nevelik magukat 's az ö példájok nem 
hat boldogítólag a' népre: addig hasztalan álmo-
dozunk nagyobb vallásosságról. Innen ismét azt, 
hogy tehát a' papokon kell kezdenünk a' vallásos-
ság meggyökereztetését. 

Hogy kivételek vannak, még pedig olly for-
mán, hogy Istennek hálát adhatunk értök, örö-
mest kell bevallanom. Söt bevallók többet, beval-
lom azt, hogy a' felhordott esetek a' sajátképeni 
kivételek,'s hogy hála Istennek, tisztitársaim na-
gyobb száma méltánylani tudja megfejtendő feladá-
sát, 's hogy csak alkalom, eszközök, — mellyeknek 
gyakran bűneiken kivül vannak hiányában — kel-
lenek 's egy jobb és szentebb léleknek fuvallata, 
új életet idézend elö papjainknak a' körülmények 
által szorongatott, de az isteniért folyvást fogé-
kony leikeikben. Hogy ezt vagy azt az említettek 
közöl űzheti a' pap, söt gyakran jólteszi, ha üzi, 
azt én elismerem. De három megjegyzésem van 
rá. Első a z , hogy itt-ott ezek nem mellékes, 
hanem főfoglalkozásaik, a' mi mellékes, az a' 
biblia. A' második az, hogy még azok is, mely-
lyek szabadosok a' mondottakban, ollyanok, mint 
Kis atyánkfia kártyázása, azaz, csábítók s addig 
enyeleg velők az ember, míg szokásává lesznek, 
végre büszkeséget helyez bennök,mint a' C—i pap, 
vagy pedig a' hívek nagyobb épületére kártya-
társaságokat hí össze, hogy a' bon ton emberé-
nek tartassék. A' harmadik 's legfontosabb az , 
hogy sok egyéb tárgy ezeknél sokkal illőbb 
hozzánk. 

No de ki világosítsa fel ezen hozzánk illőbb 
tárgyakról a'papokat? ki figyelmeztesse őket ed-
dig elkövetett hibáikra? Ha ezt világi teszi a* 
pap ellenében, nem fogadja el ex petitione prin-
cipii, mert azt teszi fel, hogy a'világiból rágalom 
beszél; ha ezt pap teszi pap ellenében, ismét nem 
hiszi, mert a'szomszéd, irigységből declamál, 
mint hiszi. Ki tegye tehát? Tegyük mindnyájan 
mindnyájunk irányában 's valljuk meg, hogy bi-
zony sem magyar tudományos theologia, sem 



magyar tudós theologusok, sem magyar vallásos 
költemény — a' szó legnemesebb értelmében — 
sem egy jó imakönyvünk, sem kielégítő agendánk, 
'sa't. nincsenek. Ne szégyeneljük ezt, mert ezen 
vallomás a' legelső lépés ahhoz, hogy a' mi nin-
csen, az meg legyen; ne szégyeneljük már csak 
azért sem, mivel az ujabb időkben még is történt 
egy más, mi legalább törekvésre mutat. Mindezt 
akkor fogjuk legkevesebbé szégyenleni, ha tár-
saink körében valljuk meg egymásnak hibáinkat's 
ott meg is intjük egymást szelíden és apostolian 's 
igy elejét vehetjük a' később bekövetkezhető tör-
vényes intésnek, melly iránt a' pörök e' hazájában 
annyi a' sympathia, 's mellynek végső vége utol-
jára is a' falu vége, hová énekszó nélkül elevenen 
kihordanak és a' paplakot más foglalja el. No de 
talán messze is tévedtem. 

Nem akarom újra felmelegíteni a' papkörök-
ben teendőket, miután már ezekről többször volt 
szó. De még is vannak némellyek, miket okvet-
lenül meg kell említenem. Semmi sem örvendez 
tetett meg egy hamar annyira, mint az, hogy alig 
levén megpendítve a' tanakodások, már sok he-
lyen azonnal életbe is léptek. Mi ennek oka? Bi-
zonyosan, nem a' dolog megpendítése, mert hisz ez 
nem ú j : hanem a' paptanakodások szükségének 
egyetemes érzete. Es mi költé fel bennünk ezen 
érzetet? Nyilt bevallása annak, hogy bizony mi 
papok többet és jobbat is tehetnénk, mint eddig te-
vénk; meggondolása a' felelet nagyterhének Isten, 
világ, jelen és jövendő előtt, ha a'reánk bizott lel-
kiekben mint béresek és nem mint hü sáfárok fog-
nánkeljárni akarni.Ide járult kívülről a'kornak kéz-
zel fogható példája i s , melly a' hasznost nem 
egyes emberek, hanem egyes emberek társulata 
és ugyanazon czélnak elérése végetti szövetke-
zések által kívánja — és sükeresen — létesítni. 

De ne csaljuk egymást és magunkat, a' pap-
körök útjában is hevernek kövek, mellyek azok-
nak megalakulását, 's ha megalakultak, örvende-
tes haladását gátolni látszanak. Legyen szabad 
elővennünk azokat és megmérkőznünk velők, váj-
jon Isten segedelmével nem sikerülhetne-e el-
gördítenünk őket a' papkörök útjából ? 

Statum in statu akartok képezni a' conferen-
tiákkal, szólnak a" világiak. No mit mondunk er-
re? Én röviden azt, hogy ha kiviláglik a' confe-
tiákból, miszerint azok csakugyan statum in statu 
fognának képezni, ugy töröljük el; mert az 
evangy. egyháznak kebelében statust in statu tűr-
nie nem szabad, a' nélkül, hogy legsarkalatosabb 
elveihez hütelenné lenne. De hogy ez ne történ-
jék , mondja ki az egyház nyíltan, szabadon pél-
dául ezen határozatot: Értésére esvén az egy-
háznak, hogy a' lelki hivatallal felruházott szolgái 
a' Krisztusnak, koronként egybe akarnak gyüle-
kezni, hogy a' nekik az egyház által kiszabott 
korlátokon belől, az egyházi szolgálat, az isten-
tisztelet, a1 szentségek gyakorlata, a' buzgóság 

eszközei, a' vallást illető könyvek készítése, j a -
vítása, kiadása, magok tökéletesítése, vigaszta-
lása, oktalása, ébresztése 'sa't. körül barátságo-
san tanakodjanak: a* lelkiatyák ezen cselekedete 
örvendetesen hatott a' gyűlésre, minthogy abban 
az egész egyházra nézve egy jobb jövendőnek 
reménye költetik fel, "s nincs is egyéb óhajtása a' 
gyűlésnek, mintáz, hogy Isten tetézze legjobb ál-
dásaival az egyházszolgák ezen törekvéseit. Mi-
vel azonban a1 történetek azt mutatják, hogy az 
illy paptanakodások, nisi sibi constent, a' keresz-
tyén egyháznak nyakára nőhetnek; mivel továbbá 
Luther megmondta: Es ist kein Pfaft'Iein so Idein, 
Es steckt ein Pabstlein drein; mivel végre sa j -
nosan tapasztaltuk, hogy az illy conferentiák it t-
ott conventiculumokká fajulhatnak el, hol bizonyos 
aláiroyatdsok történnek: ezennel nyíltan k i -
mondja a' gyűlés, hogy a' conferentiákból csak 
indítványok kerülhetnek a' gyűlések asztalára, 
határozatok soha, (tehát soha); mert a' határozatot 
az egyház tartotta, tartja és tartandja fel magának. 

A' dolog igen egyszerű. A' protestáns 
egyháznak különféle tagai vannak, kik azonkívül, 
hogy az egyháznak tagai még mesteremberek, 
kereskedők, ügyvédek, táblabírák, mezeigazdák, 
gyárosok sa't. is. Lehet-e kifogása az egyház-
nak az ellen, hogy ha ezek az egyház kára nélkül 
egyesülnek,hogy annál jobban szőhessenek, varr-
hassanak, kereskedhessenek, az igazat védhessék, 
a' gazt büntethessék, a' táblát szólva és működve 
ülhessék körül, szép szarvas marhát, sok és jó ga -
bonát , tartós és ízletes kelméket 'st.b. tenyész-
tessenek , termesszenek, gyártsanak ? Épen igy 
van ez a' papokkal is. Ok is azon kivül, hogy az 
egyháznak tagai — 's e' részben a'legnagyságo-
sabb suprens és legkicsinyebb napszámos közt, 
ki az egyház terheit tehetsége szerint viseli, bi-
zony nincs sok különbség — még az egyháznak 
hivatalos szolgái is. No már lehet-e az egyh.nak 
kifogása az ellen, ha ezen egyházszolgák a' felett 
óhajtanak tanakodni: hogyan lehessen ezen szol-
gálat minden részeit, a' lelkek idei és örök javára 
nézve, legjobban ellátniok? Bizony bizony mon-
dom néktek: a' magyar honi egyház papjainak ezen 
törekvéseiben én egy szebb jövendő kezességét 
látom's nem azon csudálkozom,hogy igy mozognak, 
hanem azon, hogy illy későn mozognak. Örülnie 
kell az egyháznak , hogy ezen papokat egy jobb 
lélek kezdi áthatni s körükhöz méltóbb foglal-
kozásokhoz szoktatni. 

De mi továbbá az oka, hogy a' magában olly 
szent, olly tiszta törekvés is ellenzőkre talál? E n -
nek sok oka lehet. Én csak hármat mondok el, egy 
egyetemest és két különöst, mi összesen épen 
hármat teend. Az egyetemes ok az egyetemes 
bizodalmatlanságból ered. Én ennek okait nyo-
mozni nem akarom, mert hivatásom nem harcz, 
hanem béke. De a' ki szemeit behunyni nem akarja, 
annak látnia kell, hogy sem fő és tagok, sem fők 



és fők, sem tagok és tagok, sem papok és nem-
papok , sem egyház és iskola között nincs meg 
azon bizodalom, melly kívántatik, vagy hogy itt is 
enyhítve szóljak, ha megvan is e' bizodalom, ez 
nem olly nagy, hogy nagyobb ne lehetne. 'S ez 
az egyetemes ob, mellyröl ennyi legyen elég. A' 
különös okokat jellemzeni röviden nehéz. Az egyik 
a' papok, a' másik a' világiak részén van, tehát 
ott a1 palást, itt a' kaczagány alul kandikál ki. A1 

papok behozzák a' gyűlésbe azon gyanút, hogy 
a' világiaknak szorgosabb feladása sincs, mint 
hogy ö ellenök dolgozzanak. Ugyanezt hozzák be 
a* világiak a' papok irányában. Kivételek vannak 
's hála Istennek, hogy vannak. Mi a' következés? 
Az, hogy származzék valami az egyik részről, 
már a' másik csak azért is megcsóválja fejét, mint-
hogy a'másik részről származott. Aztán megkez-
dődik a' vita, 's a' kérdés nem az: mi az egyház 
java, hanem, hogy kihordta le jobban a' másik 
részt 's ki vagdalta hösiebben fejéhez ellenének 
a' vélt igazságot. 'S mi az eredmény? Az, hogy 
szétmegyünk 's elbeszéljük egymásnak, hogy 
rakta le A. X-et és B. Ylont. 'S tovább? A' kar-
dot a' szögre akasztjuk, a' palástot összehajtogat-
juk, az egyház pedig ott hever dísztelenül, mint 
a' tarmezö a'nehéz harcz után. És még is tovább? 
No hát 363 napig nincs a' ki könyörüljön ezen 
tarmezön. Megszólítj a Pétert, de Péter nem hall— 1 
gat r eá , mivelhogy elmellőztetett. Megszólítja 
Pált, ez nem hallja, mivelhogy messze van. Meg-
szólítja Jakabot, ez sajnálja, de öt nem illeti. Meg-
szólítja Habakukot, ez a' gyűlésre utasítja. Mikor 
lesz a' gyűlés? Mához egy évre ! Türelem, tü-
relem, ne hagyj el engemet! Igy sóhajt a' tar-
mezö. No de egy kissé tán ismét eltévedtem ? 

Azt akartam mondani: Ha gyűlésbe jöttök 
össze, atyámfiai! hagyjátok otthon szövőszékeite-
ket, röfeiteket, törvénykönyveiteket, a'napi kér-
déseket, ékeiteket, palástjaitokat és kardjaitokat, 
czímeiteket és kulcsaitokat, 's hozzátok magatok-
kal: 1) azon öntudatot, hogy mindnyájan test-
vérek vagyunk; 2 ) azon meggyőződést, hogy 
mindnyájan csak az egyház javát óhajtjuk; 3) 
azon készséget, hogy a' mi azt előmozdítani ké-
pes, jöjön az akárkitől, támogatni, eszközölni 
fogjuk. — Ha e' három kellék meglesz bennünk, 
ügyeink jobban folyandanak. 

No de mi volna már a'hosszú ének refrainje? 
Csak az, hogy alkalmazzuk a ' : ha én ez meg ez 
volnék szólásmódot ide is, 's léptessük életbe a' 
papköröket minél előbb, épen ugy, a' mint az ok-
tatókörök már életbe léptek, mellyeknek Istentől 
áldást kívánunk bőven és tiszta szívből, hogy 
egyház és iskola működjenek egymás mellett, 
egymás kezébe, az Isten és az emberiség nagyobb 
dicsőségére. — Ezen kivül pedig, szeretett tiszt-
társaim az Úrban! vetkőzzük le, de tökéletesen, a' 
világi urak elleni berzenkedéseinket, mellyeknek 
olly ódium theologicum-szülte keserű nyomait ol-

vastuk a' napokban is az augsburgi egyetemes ú j -
ságban. Ez nem lehet azon út, melly az üdvös-
séghez vezet. Én nyílt homlokkal's bátran mond-
hatom, hogy nem ismerek ügyet, mellynek üdvös-
ségéről okokkal győztük meg a' világiakat, hogy 
ezek azt el ne fogadták, azt ne gyámolították 
volna. Hogy ez nem captatio benevolentiae, ha -
nem meggyőződésem, már csak azért is elhihetik 
társaim, mert a' hol meg kellett mondani az iga -
zat a' világiaknak, én ott mutuscanis nem voltam, 
nem leszek soha. Deszintolly őszintén és min-
den remény 's félelem nélkül ki kell mondanom, 
hogy az az ordó-szagu törekvés, mellyel sokan 
a' világiakat az egyház korlátain túl akarnák he-
lyezni 's ecclesiam in ecclesia képezni, nekem 
soha nem tetszett, soha tetszeni nem fog. A' k i -
záró uralom viszketegének, a' hálátlanságnak, 
ügyeink 's históriai kifejlődésünk fel nem fogá-
sának nagy mértéke kívántatik ahoz, hogy a' mi-
dőn coordinatiót 's egyéb üdvös dolgokat terve-
zünk, elkeserítsük és magunk ellen ingereljük azo-
kat, kiknek elődei a' nehéz években mindent á l -
doztak értünk, 's kiknek íiai nem lesznek hason-
latlanok apáikhoz, ha az egyh. tettleges pártfogásra 
szólítandja fel őket. De itt aztán nem elég ám az, 
hogy méltóságunkra, jogainkra hivatkozzunk, ezt 
vagy azt követeljük: hanem elö kell állnunk okok-
kal, mellyek döntsenek, érzelmekkel, mellyek a' 
legtisztábbak, szavakkal, mellyek a' velőkig has -
sanak, kezekkel, mellyek a' hátul kopasz alkalmat 
üstökön ragadják, hittel, melly hegyeket helyez-
zen el, szeretettel, melly a1 vétkek sokaságát is 
befedje, reménynyel, melly kétségbe ne essék, 
('s ha a' diót egyszerre fel nem törheti, ne dobja 
el,— ha azonnal ki nem hallgattatik zsémbelve és 
zsörtösködve hátat ne fordítson) alázatossággal, 
mint Isten szolgáihoz illik, szelídséggel, mellynek 
példáját tőlünk várja a' világ 'stb. — Vos autem 
Spectabiles, Magnifici ac Illustrissimi, pleno titulo 
honorandi! Ne akarjátok a' papok legüdvösebb, 
legőszintébb mozgalmaiban is azonnal a' hierar-
chia árnyékképét látni; ne szégyenkezzetek velők 
és mellettök testvérileg ülni;szemeitekkel ne amúgy 
félvállról kacsingassatok reájok; ne leljétek örö-
meteket benne, ha a' különben is elnyomottakat 
még pirulással is tetézhetitek. Ezen papok meg-
érdemlik a' tiszteletet, mint a' kik küzdve Ínség-
gel, kenyérgonddal; kizárva sok jogokból; nem 
támogatva az országtól, mellynek szolgálnak; k i -
látás nélkül ha megvénülnek; nem éldelhetve 
csak annyit sem, mit az élet nélkülözhetlenségei 
követelni látszanak; gyarlóságukhoz képest szol-
gálnak az egyháznak, legjobb tehetségök szerint. 
A' mi keresztünk 's a' tietek közt igen nagy av 

különbség. Az teher, emez jutalom. Mi nem i r i -
gyeljük nektek ezt , de mondhatjuk, hogy fáj 
szivünknek, ha annyi nélkülözés közt híven tel-
jesített kötelességeinkért csak egy szerény elis-
merés sem vigasztal. Ha illy esetekben türelem-



veszítve koronként feljajdulunk, ne mondjátok 
vakmerőségnek és hierarchai törekvésnek azt. A' 
féreg is felemeli fejét, ha a' lábak reá nehezed-
nek. — Legyünk testvérek, legyen béke köztünk! 
Értsük meg egymást, és fogjunk kezet. Szoros 
kézfogást 's szorosan egybevetett vállakat! Ha 
Isten lesz velünk 's mi Istennel leszünk; ha bi-
zalom, és szeretet,'s az üdvözítő Krisztus szelleme 
olvaszt egybe minket: a'magyarhoni evangyélmi 
egyház gyökeres boldogsága elmaradni nem fog. 
Amen! Hallgassa meg Isten! — De tán már is-

i mét messze tévedtem ? 
Kemenesalján a' papkörök ugy hozattak be, 

hogy abban a' világiak is részt vegyenek. *S 
lesznek e' honnak esperességei, például Gömör 's 
névszerint Kishont, *) hol hihetőleg csak illy fel-
tétel alatt lesznek azok behozhatok. Hogy elejét 
vegyem az e' tárgyban keletkezhető, rendszerint 
élére állíttatni szokott kérdéseknek, nyilatkoznom 
kell előlegesen. Midőn mélt. főfelügyelő urunk 
Zay-Ugróczra összegyűjtő maga körül az okta-
tókört, tán a' legelsőt, melly egyháznnkban léte-
zett, 's melly tetteért szives hálával adózunk 
neki; megnyitván a' kört egy rövid beszéddel, a' 
teremből eltávozott és a' tanakodó oktatókat ma-
gukra hagyá. 0 méltóságának ezen tette na-
gyon méltánylandó, mert noha ő az iskolák fel-
ügyelője is, távolról sem akará az oktató urak 
szabad tanácokozását genirozni. Hogy mondják 
ezt magyarul? — Az oktatók körükből válasz-
tottak elnököt és tanakodásaikat folytaták. Ennek 
kell történnie a' papkörökben is, hol kizárólag a' 
papok hivataloskodását illető tárgyak, és csak 
illyenek, fordulhatnak elő. — No de ha aztán 
még is a' világiak is részt akarnának venni az 
illy tanakodásokban, már a' mint sokan hinnék 
ex curiositate, vagy hogy a' papok ujjai közé 
lássanak, vagy , mint én hinném, tiszta ügy-
szeretetből? Én azt mondanám: Tessék Do-
mine Spectabilis! Gratulamur nobis de felici con-
spectu! Meglehet, hogy tanulhatnánk tőle, mert 

. a ' j ó pap holtig tanul. Meglehet, hogy csak igy 
nyerhetnök meg öt legjobban az ügynek v ha 
szemtől szembe látná, hogy itt bizony semmi ve -
szedelmes dologról nincs szó, hanem például ar -
ról, hogy az anyakönyvek vezetése, az agenda 

*) A' két nevezett helyen *s általában a'tiszai e.ker ben van 
ugyanis legtöbb berzenkedés papok és nempapok között, 
"s ha az említett czikk, az augsburgi, nem ott készült, 
az a1 magyar hazában nem készülhetett. Tán majd egy-
szer kedvem jő elmondani véleményemet ama czik felett 
e' lapokban. Előlegesen csak azt jegyzem meg róla, 
hogy mind az igazi szempont el van tévesztve benne, 
mind pedig a' hangulat nem az, mellyet én keresztyén 
paptól igényleni szolitam, szoktam még akkor is, ha, mint 
Urunk, megostoroztatnánk. Szóval, én sem galambsze-
lídséget, sem kigyói okosságot nem tudtam feltalálói 
benne; legkevesebbé pedig egyetemes, minden szükkö-
rüségen felülemelkedett álláspontot. 

javítása, egy közös énekes könyv kidolgozása, 
e' vagy ama szentírási hely értelmezése, a' con-
firmatioi év meghatározása , az istentisztelet 
ugyanazonossága,a'papi öltözet összevágó egye-
temes mintázása 'st.b. körül, hogyan kelljen in-
tézkednünk. Meglehet, hogy megköszönné az 
ezen dolgok megvitatását, mert aztán ha a' gyű-
lésben fordulnának elő, jobban tudná, hányat ütött 
az óra. Meglehet, hogy azt mondaná: haec ad me 
non pertinent, és kalapját venné és kiindulna, 's mi 
azt mondanók neki: sed dignetur remanere Domine 
Spectabilis! 0 pedig: Gratias ago, vere alios 
habeo labores. Mi pedig: Habeamus ergo alia 
vice fortunam! 's még Cicero is örvendene ezen 
classicus latinságnak. 

Végre még helyzethez kötött azon ellenvetés 
is fel szokott hozatni: hogy a' lelkész urak nem 
kapnak a' gyülelekezettől annyiszor szekeret, hogy 
még papkörökbe is utazhassanak, 's ha kapnának 
is, a' szegénység, a' szegénységi— Már az igaz, 
hogy ezzel a1 szegénységgel minden nyomon ta-
lálkozunk, 's kedvem volna á la bulla in coena 
Domini-féle formulát componálni ezen átko-
zott szegénység ellen. „Könnyű neked tervez-
ned és indítványoznod, olly selyemgyapjas juhok 
között" ír hozzám a' napokban egy társam. 'S 
megengedem, hogy igaza lehet, noha nem mind 
arany, a' mi fénylik. De tegyük hát a' leg és leg-
első papkör leg és legelső kérdésévé ezt: Quis, 
quid, ubi, quibus auxiliis, cur, quomodo, quando 
lehetne a' köröket lehetővé, rendesen megtartha-
tókká tenni? Sok szem többet lát. Az elhatárzott 
akarat sokat tehet. A' hit és bizodalom a' sziklá-
val is vizet ontatott. — *S aztán van annak a1 

szegénységnek sok jó oldala is; legjobb eszköz 
a' gutaütés és a' pingvis minervaság ellen; a* 
sült burgonyának fűszere; Horáczot pedig poétá-
vá tevé. Ki tudja, ha gazdagabbak volnánk, nem 
lennénk-e roszabb papok ? Példákat lehetne idéz-
nünk, mellyek azt bizonyítnák, hogy aligha nem. 
De exempla sunt odiosa. 

Legvégre pedig conferentiázzunk 's mozog-
junk, — mert ez az életnek jele. Haragudhatunk 
is, csakhogy ne vétkezzünk 's a' nap le ne menjen 
haragunkon. Hogy e' czikkért rám is sokan ha-
ragudni fognak, könnyen meglehet,— de vétkezni 
ellenem bizonyosan nem; mert hiszen nem mind 
szentírás ám az, mit az augsburgi újság a' minap 
mondott, vagy a' mit én szoktam mondogatni. 
Ezen czikkeket is némileg a' szegénység szülte. 
Munkák nem küldetnek ; a' lapnak meg kell j e -
lenni, 's engem a* szegénység czikkiróvá tesz. Itt 
az egész titok kulcsa. Tehát méltóztassanak dol-
gozni, különben majd magam irok czikkeket's 
egyedül a' szerkesztői kínoknak tulajdonítsák, ha 
kínos és gyötrelemteljes dolgokat mondok el. 

S z é k á c s . 



T o r e d é k g o n d o l a t A h a * p l i i l o s o -
p l i i á r ó l . 

Sok váddal illettetik a' bölcsészet, sokszor 
szót emelnek ellene hivattak s hívatlanok, gyakran 
ártalmas voltáróli panaszokat lehet hallani, nem 
Titkán hirdettetik szükségtelensége, hasztalansága, 
csalfasága; mondatik róla, hogy ingó valami, mi 
bizonyosságot nem nyújt, változó, mint a' déli báb, 
tnelly fövényes pusztáinkon tünékeny játékait üzi. 

Korunk olly véleményei mellett, hiszem, nem 
tesz feleslegest az , kinek tisztében van bölcsé-
szetet tanítani, ha álláspontját kijelelve, röviden 
's határozottan megmondja , hogy mit tart philo-
sophiának. 

Elébb nemlegesen szólok. Nem tartom philo-
sophiának az egyoldalú értelem hiúságát, nem a' 
raisonnirozást, melly megvető pathosban mutat-
kozik, nem az érzelmek homályábani öntetszö 
beburkolózást. 

Tehát mit? — Lássuk elébb, mikor virágzott 
a ' bölcsészet. Virágzottá'görög gyöngykor, Hel-
Ias szép életének lejárta felé; — ki nem érez 
enyhülést, kinek szive nem dobog erösebben ha 
Hellasról van szó? Virágzani kezdett újra, midőn a' 
római, azaz, a' németcsászárságnak napja hanyatló, 
félben 's lejárása szakában volt. Tehát itt is, ott 
is akkor, mikor nagy változások küszöbén állván 
a' nép, a' mult századok törekvéseinek megvizs-
gálása után arról győződött meg, hogy észszerü-
ség, fejlődés mutatkozik életében, hogy gondo-
latok valósítása körül fáradozott 's eszmék vilá-
gában boldogítást keresett. — Mosolyt idézne 
arczunkra, ki orosz, lengyel vagy török philoso-
phiáról magasztalólag kezdene hozzánk szólani; 
mert ezen nemzetek eszmét, melly másoknak is 
világosságul szolgálhatna, mostaniglan nem va -
lósítottak. Költészetök lehet, mert búslakodván az 
elkövetett hibákon, bánkódván a' tévelygéseken, 
fájdalmukat zengzeményekben ki fogják önteni. 
Erkölcsi mondataik lehetnek, de bölcsészetök nem 
lesz. Csak ott lesz philosophia, hol magosabb hi-
vattatása öntudatára ébredvén a* nemzet, a' mult 
korok gondolatait összeszedvén, általánosságukat 
kiemeli, érvényességöket az egyesekre alkal-
mazza, 's megmutatja, mi való, ható, maradó, léte-
sített 's valósítható. Feltételez tehát a' bölcsészet 
hosszabb nemzeti életet, objectiv ismeretekbeni 
otthoniasságot, a' positiv tanok egész körébeni 
jártasságot.—Ugy de ez empirica lesz vagy ecle-
ctica. Igaz, az empiria a'bölcselkedésnek egy rao-
mentje; — tapasztalása csak annak lesz, a' ki 
ügyel 's a' tapasztalásnak, mint a' kisérlésnek ve -
zére a* theoreticus vagy törvényeket kereső ész; 
eclecticismus pedig épen nem lesz, mert a' bölcsé-
szet a' szellem lengedezése folytonosságát 's 
észrevehető nyomai lánczolatát meg fogja mutatni 
örömmel 's kiváltképen nagy alakoknál, kik róla 
tanúsító vallomást tettek, mint vivőinél mulatand-
ván. Ugy a' vallás küszöbén állanánk, a' vallás-

a i 

hozi viszony érintve volna. Határozottabban aka-
rok szólani. A' vallás philosophia nélkül ellehet, 
de philosophia vallás nélkül épen nem. A' vallás-
ban van az engesztelödés békéje, a' philosophiá-
ban az ellentétek zaja; ott a' nyugalmas birás, itt 
a' vágyalmas keresés. — Miért tehát keresni, a* 
mi megvan? — Csak ugy leszünk bizonyosak va-
Iamelly birtok felöl, ha annak becséről a' közve-
títés által meggyőződtünk, ha a* szellem életéről 
Homer kifejezése szerint, ki arról tesz említést, 
hogy minden dolognak két neve van, az istenek 
egygyel, a' másikkal emberek élnek, két módon 
szólandunk. 

Szükségtelen valami, azt mondják sokan a* 
természettudósok közöl is , 's követelik, hogy a9 

logica más ne legyen, mint az ész physiologiája, 
korlátolt egyoldalúság. A' lóyog a' (pvaig-nek 
értése körül forogván, felette áll; nemcsak m e g -
engedi, de követeli is , hogy a' természet örök 
törvényeinek vas szükségessége kimutattassék, 
kezet fog az objectivitással, de a' subjectivitásba 
visszavonulván, a' szellem szabadabb fejlődését 
ápolja, követi, 's kerüli a' héberek egyoldalú h i -
báját, kik a' xtIglq megmerevedésénél megállván, 
's nem tudván semmit a' cpvatq fogalmáról, minden 
természetvizsgálásnak egyelőre is elejét vették. 

De veszedelmes! — Előismeretek nélkül obi-
ter hausta — raisonnirozás. Az ö eljárása nem 
bontó-rontó, hanem irány kijelelő, vezérlő, építő; 
legfelebb negálja a' hiú törekvéseket, az e lzár -
kózó önzés semmiségét, 's mutatja, hogy az é v -
ezredek eljárásában mi a' maradozó; — a' múlttal 
bíbelődik, annak értése körül fáradozik 's ugy a' 
jelennek feladatát kiszabja. 

Mivel ingó, mellyiknek lesz jövendője? — 
Mostanig csak kettő van, 's ha az emberiség ha -
ladtában új eszméket vagy ezen eszméket, mely-
lyekért most kezd élni, mint valósítottakat fogja 
előmutathatni, előálland egy harmadik, mint a9 ke t -
tőnek vállaira támaszkodó. 

De eszme és valóság ellentételek. Épen nem! 
Idelv csak annyit teszen, mint látni, 's ISéa csak 
annyit, mint láthatóvá tett, azaz, valósított (örök, 
általános) gondolat, minő a' keresztyénség, rs hogy 
ebből egy példát említsek, a' középkor goth tem-
plomai, mellyek keresztalakjokkal eredetökröL 
szólanak, magas három toronynyal czéljokat j e -
lentik ki 's hajóhoz hasonlók, a' légbe felnyúlva, 
útnak indultaknak tetszenek, útnak, melly a' jövő 
életbe vezet. 

Követelésünk tehát ez: ne andalogjon a' 
bölcsészet a' kékben, ne sétáljunk felhőkben; ha -
nem a' szemlélés utján megnézhetövó tevés által 
fejtsük az érzetet önérzetté, az önérzetet tudattá,, 
a' tudatot öntudattá. Mutassuk ki helyét az é r t e -
lemnek a' magyarázásban; ápoljuk a' képzelödés 
alkotta hervaszthatatlan virágait, legyünk gond-
dal a' theoreticus észre, melly törvények keresé-
sében 's adásában mutatkozik; a' practicusra^ 



melly czélokat tüz ki; mindkettőnek az egysé-
gére, melly is a5 felfogó ész a' fogalmaknak, azaz, 
a ' tudásnak köre, világa. Becsüljük a' tudást, de 
csak annyiban, a' mennyiben ez az akaratra hat-
ván, annak irányát meghatározza 's tettekre buz-
dít. Itt vagyunk a' morál terén, mellynek jelsza-
vául tüzzük ki: Gyümölcseiről ismerjed meg a' 
fát. H a b e r e r n J o n a t h a n . 

V e g y e s k ö z l e m é n y e k : 

UH Iiir a' k i s v i lágban? Bloch Mó-
riczot valami St . . . űr pelengérre állította az 
újságokban, mi St . . . urnák sok pénzébe ke-
rülhetett, mert czikke a' hirdetések közt jelent 
meg. Fogjuk fel a' dolgot ott, hol felfogni kell. 
Azt tagadni lehetetlen, hogy Bloch M. minden 
munkái a' genialitás és tudományosság nyomait 
viselik magukon, de egyszersmind a' hamarkodás 
's a* modica praetor non curat-féle vestigiumokat 
is. Erre már ö egy párszor emlékeztetve volt, 
barátai és ellenei által. A' nélkül, hogy St . . . 
úr állításainak taglalásába ereszkednénk, a' leg-
őszintébb barátsággal figyelmeztetjük Bloch M. 
urat, hogy miután már most azt, mit a' régi Ka-
naanban hasztalan keresett, az ujabb alföldiben 
feltalálta, az arany középszert, melly szerint el-
énekelheti magáról Berzsenyivel: 

Van kies szőlőm, van arany kalászszal 
Bizlatóföldem, deli hölgy 's szabadság 
Lakják hajlékom' — kegyes Istenemtől 

Kér jek-e többet! 

dolgozzék nagyobb nyugalommal, több idöve-
véssel, több ráspolgatással, kiváltképen pedig ne 
vállaljon magára annyit, mennyit humeri ferre 
recusent. Ne növesszen ősz hajat St . . . czikke 
feletti bujában, ne is feleseljen vele; hanem lép-
jen elö valami új munkával, vagy a' régiebbek 
gondosabb kiadásával, mellyekben a' só és bors 
is meglegyen. Ekkor aztán vigasztalja magát az-
zal, hogy míg St . . . . úr czikke a' minden új-
ságok árnyékkamrácskájába vándorland, sőt már 
részben tán vándorlott i s : addig az ö müvei 
(Bloch M-éi) a' folytonos használat nyomait mu-
tatandják. Adjon pedig hálát Istenének, hogy el-
lenei is vannak 's épen illy St . . . féléek, kik 
csak az árnyékot látják benne, míg a' becsületes 
ember az árnyék mellett szereti kimutatni a' 
fénypontokat is. 

A' nógrádi evang. esperesség nem rég Lo-
sonczon részletes gyűlést tartott 's pártolja a1 

gyámintézetet. Sokan alig várják a' György-na-
pot, mellyen a' gyülekezetek nyilatkozandanak. 
Mindenki azt reméli, hogy az űgy mellett. Az 
annyira munkás és az egyház ügyét egészen szi-
vén hordozó főesperes, Osztroluczky úr, indítvá-
nyozá: kérnők meg Ö cs. kir. Felségét, hogy a' 
protestáns egyházat is országosan segíteni, 's ugy, 

mint ez egyéb országokban történik, a* pr. egy -
házak részére évi budgetet rendelni kegyesked-
jék. Melly indítvány elfogadtatván, a' ker. gyűlé-
sen keresztül az egyetemesbe lesz jutandó. Ve-
deremo ! — A' losonczi tápintézet körül Kubinyi 
András tbiró úr szerzett ismét szép érdemeket 
magának 's nagyon váratik, hogy mások is kö-
vessék példáját. H e n y e y G y u l a . 

Halálozás . Martiny és Vajda után ismét 
egy kitűnő oktatónk költözött át az örökségbe ' s 
ez Némethy Pál miskolczi oktató, kiben, mint egy 
levelezőnk igazán irja, „a* miskolczi középtanoda 
lelkes igazgató-oktatóját, az egyház és hegyaljai 
esperesség fáradhatlan jegyzőjét, * ) a' kerület 
egyik kitűnő tanítóját, a' nemzet korszerű neve-
lőjét, a' magyarnyelv egyik bajnokát veszíté el ." 
Áldás a' dicsőnek hamvaira! 

Bábon. Itt f. é. mart. 15-én néhai Kis J á -
nos dunántúli püspök halálának gyászünnepét ülte 
meg az evangy. gyülekezet, melly alkalommal a* 
helybeli ev. lelkész Példab. 10, 7 v. nyomán 
szónokolt, utána pedig a' helyb. ref. helyettes 
telkész úr fejtegette erőteljesen a' boldogultnak 
egyházi 's polgári bokros érdemeit. 

Visszaemlékezés B.-Somogyra. 
Semmi sem esik olly igen jól, mint visszaemlé-
kezni oda, hová az embert anyagin kivül egy ma-
gosabb szellemi érdek is köti. Anyagi érdekem 
vonz, mert Somogy földén születtem; szellemi is, 
mert hazám népnevelési felvirágzásának ö is egyik 
tényezője. Igen, uraim! ezt volt nem rég szeren-
csém tapasztalni Somogyba utaztamkor, melly al-
kalommal nemzeti néhány iskolák megtekintésére 
szánt időmet életem legkedvesebbperczeiközé mél-
tán számíthatom azon tapasztalatom által, hogy ott 
néhány tanítónak hivataluk rögös pályáján aka-
dályt nem ismerő tettöket a' tiszta lelkismeret és 
hazafiuságnak szent érzete vezeti. — Kötelessé-
gemet teljesítettem, ha ezek közöl Kovács Zs. és 
Belevári M. nevekkel megismerkedtetem a' Ma-
gyarhazát. Megvetnek ők minden hasztalan kül-
sőségeket, őket nem az anyagi haszon, hanem 
annak boldog érzete gyönyörködteti, hogy „ki-
emelve a' porból, embert formáltak, kit a' vallás 
és erkölcsiség dölhetlen oszlopa támogat a* csa-
ládi és polgári élet viszontagságain" (Kölcsey). 
— Ök atyák! igazi atyák, a' gyermeki kedélyhez 
olly gyengéden lesimuló nevelök, magok iránt 
annyira bizalmat gerjesztő tanítók, hogy növen-
dékeiknek ebédjöket is tanítójok körében van 
kedvök elkölteni. — De szabad legyen arra kérni 
őket, 's velők mindazokat, kik e' honban a' neve-
lés és oktatás terén küzdenek, hogy minden tiszta 
szándék 's rászületett hajlam mellett is könnyen 
czélt téveszthetnek vagy nehezebben érik el azt, 

* ) lm az oktató, ki esperességi hivatalt viselt és pedig az 
elsőt az esperes után. Kinek legyen kifogása ellene ? 

" S i é r * . ——" 



ha csak bizonyos tanmódszert — melly a' külön 
tanulmányok alaki megkezdését, folytatását *s 
bevégzését eszközlendi — nem tartanak. — Mit 
ha az illy jeles népnevelöknek felsőbb iskolai pá-
lyájok alatt megszerezni 's tanulni alkalmok nem 
volt: bőven pótolja a* hiányt a' nagynevű Warga 
János a' magyar irodalomban megjelent több 
rendbeli oktatás-'s neveléstanai. Ezeket szerez-
zétek meg és olvassátok szünóráitokban, tanítók 
és népnevelök! ezeket vegyétek foganatba; e' 
szerinti tanítás és népnevelés fejti valódilag saját 
és növendékeitek lelkeit; mert ezen könyveknek 
minden betűi azok az igaz gyöngyök, mellyek-
nek fénye felvilágosítja az elme sötét éjjelét, és 
elvezet benneteket növendékeitekkel ahoz a' ka-
puhoz, mellynek zárja csak a* kifejlett- és felvi-
lágosultak előtt nyilhatik föl — a1 szabadság ka-
pujához. F . . . . P á l . 

Megjelent: Idegen Szótár. A'társalgási 
és tudományos nyelvben, valamint a' honi hírla-
pokban előforduló idegen szavak (nem: szók?) 
magyarítása- és helyes kiejtésére vezérlő segéd" 
könyv. Pest, 1848. Heckenast G. 12-rét 194 1. 
40 kr. ezüst. A' könyv czímét nem hazudtolja 
meg. Az idegen szók magyar kiejtését is közli. 

Megjelent: Die Hausschule. Vollstan-
dige theoretisch-practische Anleitung für Deu-
tsche die ungarische Sprache auf eine leicht fasz-
liche Art ohne Hilfe eines Lehrers zu erlernen. 
Auch ein Hilfsbuch für Stadt- und Landlehrer. 
Von Maximilián Rosenzweig. Pest, 1846. Hecke-
nast G. n.8-rét 142 lap, ára 2 ez. húszas. Hogy 
a* könyv gyakorlatilag 's használhatólag van el-
rendelve, kétséget nem szenved, de itt-ott a' ma 
gyar példák németesen vannak adva, például: 
Hütet euch, Örizkedjétek magatokat (40 1.). No 
de ez csak egy példa, melly a' munka egyéb j e -
lességeit el nem törli. 

S z e n t - l a n t : 

Dávid zsoltárai* 
(Sz. M o l n á r A l b e r t után szabadon.) 
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XXXIV. Zsoltár. 

Minden napon áldom 
JíTBH ílOgefi Az Urat? m í g lar l éietem5 

M 'Róla szóló dicséretem' 
ÍJISY . :d Szájamban hordozom, 
i íní f i l [• Dicsekszem szívemben 
- 0 V 9 Í Í 'fl l l f i ' J < i v o l t á nJ k i n e k k e b e , e 

Clseit flöf Bús is, örönűkönyDyel bele 
Olvad enekembe. 

flOYnnöa et Jjolláííi . 
<ÍSf 19 j l m U í é ^ ü k hát vígan 

Urunknak áldott kegyelmét, 
jj, És, nf|Qpdhatatlan szerelmét 

S saatb raindnyáÍaD-

Én hozzá esdettem, 
"S látva könyhullatásomat, 
Elfordítá bánatomat, 

könnyebbülést vettem. 

Kik az Úrra néznek, 
Vigasztalást vesznek töle, 
Kérésik vissza előle 
Szégyennel nem térnek. 
A1 szegény sohajta 

meghallá szavát az Isten, 
Nem hagyá tovább iuségben , 
De könyörült rajta. 

Oroszlán-fiaknak 
Gyakorta éhségök esik, 
De kik az Istent keresik, 
Szükséget nem látnak. 
Mert szent angyalai 
Azok körül tábort j á rnak , 
Ollyak, mint kiket védvárnab 
Fedeznek falai. 

Közel e' jó atya 
A' töredelmes szívekhez, 
Es a" sérelmes Ielkekhez 
Irgalmát mutatja; 

g A' szegénynek itten 
Nyavalyája megsokasűl, 
De végre siralmaibúi 
Kimenti az Isten. 

Benne örüljetek, 
Jóban gyönyörködő szentek, 
Kik szárnya alatt pihentek, 
Róla beszéljetek; 
Megtartja az Isten 
Eletét hű szolgáinak, 
Könyörgését fiainak, 
Nem érheti szégyen. 

B a k sa y D. 

l e v e l e z é s . Haviar D, atyánkfia védekezik a ' f. 
é. lap 1.számában róla közlöttek ellen, a'mennyiben ő „ k e t -
t ő s ö r ö m é t o n n a n e r e d e t t n e k m o n d á , h o g y a z 
e1 h e l y e n i f e l l é p é s e a ' h a z a i k é t p r o t . f e l e k e -
z e t k ö z e l e d é s é n e k j e l e ; a z u t á n , h o g y e' s o k a t 
s z e n v e d e t t e g y h á z a t e l ő b b i n é l is n a g y o b b d í -
s z é b e n ü d v ö z ö l h e t i ; " a1 mennyiben továbbá más jelige 
és más thema tukmáltatik reá, „ő J á n . 4 , 24 v. s z e r i n t , a ' 
k e r . á j t a t o s s á g b e l s ő k e l l é k e i r ő l s z ó l o t t . 4 ' — 
N é m e t f y T a k s o n y urnák egy „pótlékát az Életképekhez 
a1 tiszántúli egyházkerületből" adni nem fogom. A' Pálya-
lombok közt egyszer valami Tükör czimü versgyűjteményre 
egy epigramm íratott , mellynek farka igy végződött: Mú-
z s á m , n á l a zsírozta h a j á t ! ( a ' tükörnél t. i.) Né-
metfy ur pasquillojánál ezen epigramm jutott eszembe. A* 
combinatiót önmagára bizom. Egyébiránt a ' „Nagyhasasi es-
peres" ellen felhozott vádja , ha igaz , csakugyan furcsa, 's 
rövid-szárazan 's minden z s i r nélkül, ennyiből áll: Nagyha-
sasi urnák egy farkcsóváló barátja szilfákat hozott ajándékba, 
's kisült, hogy azok az uraság erdejéből lopattak. A' többit 
gondolja el a1 nyájas olvasó. Az illy ajándékok zavarba 
hozzák az ajándékozót, az ajándékellögadót, és azokat is, 
kik csak tanúi az illy ajándékoknak, p. o. a1 h i v e k . 

Székács. 



PROTESTÁNS 

EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 
15. szám. Ötödik évi folyamat. April 12. 1846. 

Jobb a' jobb a1 jónál. 
P é l d a h. 

TARTALOM: Az evangy. tudós iskolák szerkezete honunk-
ban. — Pap- és tanítógyámolda. — t — y. — Gyű-
lések: B i h a r i . K ö n y v e s J . — A l s ó - b o r s o d i , 
A l s ó - z e m p l i n i . H e g e d ű s L. — B e l -
f ö l d i k ö z l e m é n y e k . 

A x e v a n g y . t u d ó s i s k o l á k s z e r k e z e i e 
S i o u t i i i k b a t ) . 

(Kézsmárki indítvány.) 

1. §. A' legjobb törvény, legüdvösebb intéz-
kedések eredmény nélküliek, ha azoknak kivitele 
vagy hanyag, vagy félszeg. Minden kormányzás 
feladata az , hogy a' hozott törvényeket éleibe 
léptesse. 

Honunkban a' protestáns iskolák ügye most 
ugy, mint a' reformatio korában, maga e' feleke-
zet gondjára van bizva egyedül. Mert ezen egy-
ház legbecsesebb kincs gyanánt őrizte ama sza-
badságát. mellynél fogva az álladalom beavatko-
zását, bármiféle belügyeibe, távol tartá; általában 
pedig az iskolát csak az egyház függelékének 
vallotta és vallja is mind eddigien. Véleményünk 
ugyan nem az, hogy a' protestáns egyházi köz-
ségeket eíféle gondjaitői feloldjuk, vagy épen 
szabadságának drága kincsét a' státusnak adnók 
át; hisz a' politikában e'felöl az éleibe vágó kér-
dés felöl foly még a* vita. De annyi bizonyos, 
hogy változtak az idők: a' protestáns egyház ak-
kori lelkesedése és kebel melegítő tüze nálunk is 
hűlni kezdett; tudományok szövétneke, melly 
egyedül vívta ki a' protestantismus diadalát, másutt 
is gyújtatott; iskoláink már nemcsak az egyház-
nak, hanem az egész hazának oktatják 's nevelik 
az ifjakat. Azért is nem lehet arról kételkedni, 
hogy ezen változások következtében — csak a' 
közelebbi történteket említve nálunk is az evan-
gyélmiaknál tanakodtunk iskoláink rendszeresíté-
séről Nyíregyházán 18.74; Zay-ügróczon 1841, 
— hogy azok következtében a'népoktatást a' tu-
dós iskoláktól elválasztani, 's ezeket ismét hely-
beli erejöknél fogva progymnasiumokká, gymna-
siumokká, lyceumokká alakítani szándékoztunk. 

2. Iskoláink jelen igazgatásának általános 
typusa: helybeli convent, kerületi gyűlések és az 
egyetemes egyházi gyűlés, melly Pesten éven-

ként szokott tartatni. Ezek intézik el iskolai 
ügyeinket is. Sőt a' n. m. kir. h. tanács is ez uton 
gyakorolja fenség-jogait, midőn kegyes rendele-
teit egyenesen a' főfelügyelőhöz és a'superinten-
densekhez küldözgeti. 

3. §. Helybeli convent. A' népiskolákról ez 
alkalommal nem értekezvén, sem tanodáink anyagi 
vagy pénzbeli állapotjairól e' helyen nem szól-
ván, — a1 hol tudós iskolák léteznek, ott — egyet, 
kettőt kivéve, — azok ügyei az u. n. iskolai gyű-
léseken kerülnek szőnyegre. Ezen helybeli gyű-
lések, akár rendezve legyenek azok, akár nem, 
legfőbb befolyást a' tanítók választására, 's ter-
mészetesen a' pénztár kezelésére gyakorolnak. 
Maga benső igazgatása a' tudományos intézetnek 
az iskolai székre bizatik, melly egybevéve a1 fel-
ügyelőségből, rectorból és az oktatói karból ala-
kúi; helybeli, kerületi és az egyetemes conven-
teknek egyaránt számolandó. 

4. Kerületi gyűlések. Ezeken már az isko-
lai ügy csak annyiban fordul elő, a' mennyiben 
azt a' felolvasott kegyes intézvények vagy pénz-
beli segedelmek hozatják szóba, vagy végre eb-
beli különös indítványozások kényszerítik a ' g y ű -
lés figyelmét tiszta iskolai tárgyakra fordítani. 

5. §. Egyetemes gyűlés. Itt a' hol az evan-
gyélmi egyház intelligenliája 's hatalma közpon-
tosul, az iskolai ügyeli is a' központosítás színét 
öltik magohra Azért is, mit méltán várhatánk, — 
mert minduntalan zörget a' haladás korszelleme 
— történtek mult években lépések, mellyek isko-
láinkra fordítandó különös gondot tanúsítnak. Mind 
azon által itt is, valamint a1 kerületi gyűléseken 
eddigien csak kegyes intézvények, alapítványok 
's ösztöndíjak, végre egyes indítványok vihették 
be az iskolai ügyeket a tanácskozásokba. 

6 A' typusnak gyönge oldalai könnyen 
észrevehetők. Azokat ugyanis részint magokban 
az elvekben kell keresni, mellyekböl ez ügynél 
kiindulunk : részint az organismusban is találtat-
nak olly hiányok, mellyek a' legüdvösebb intéz-
kedéseket és terveket eredmény nélküliekké te-
szik, mellyek főiskoláinkat pangásban hagyják, és 
egymásra való viszonzás nélkül. 

Hogy az elvekről is szóljunk valamit ezúttal, 
legyen csak kettőről szabad tennünk említést. Az 

15 



egyik ez: valameddig a* tudós iskolák csak az 
egyház függelékének tekintetendnek, mindaddig 
köztünk az oktatás 's nyilvános nevelés valóban 
azon fokra felemelkedni soha nem fog, mellyen azt 
látni kivánja a' kor szelleme, és mellyre azt az 
ujabb paedagogica német feleinknél már is állí-
totta. De ugy látszik, maga az élet czáfolja ezen 
elv helytelenségét, mert az egyházi községek 
nem igen bibelödnek illy tudományos intézetek ben-
ső szerkezetével. Ok majd ennek, majd amannak 
ideiglenesen feltűnő virágzásában gyönyörköd-
nek, 's majd az egyiket, majd a' másikat pártol-
ják, tartósan a1 nyilvános nevelés iránt csekély 
bizalommal viseltetvén, *s az iskolának életrei 
hatását nagyon is kevés figyelemre méltatván. 

A' má?ik említendő elv az, melly, mint látszik, 
egész hazánkra nehezedik , hogy t. i. felülről 
jövő minden rendeleteinket, söt saját határozatain-
kat is csak annyiban szoktuk elfogadni és telje-
síteni, a' mennyiben kedvünk telik benne. Így, 
midőn a' generál convent a* zay-ugróczi dolgo-
zatokat a' kerületeknek ajánlaná, maga igy szól 
1842. jegyzökönyvének 6-dik pontjában, 's kü-
lönösen ennek 2-dik szám alatti határozatában: 
„hogy az egyes ekklézsiák 's kebelbeli iskolák 
állítása és szükségeikhez képesti elrendezése sza-
badságában korlátoltatni nem szándékoztatnak." 
E' szavakban rejlő elvet és későbben is egyes 
ekklézsiáknak reservált e' félejogokat ugyancsak 
használták, a' kik használni akarták, mert az 
ugyanott 1-sö számban kimondott sanctiót tud-
tunkkal senki sehol mindeddig végre nem haj-
totta. 

7. §. Azonban hagyjuk az ingadozó elveket, 
magában a ' 3 fokozatú igazgatás organismusában 
sok az akadály. 

A' helybeli igazgatóság — vagy a' beligaz-
gatás — mint mondók, szorosan véve az iskolai 
székre van bízva, azaz, a' felügyelőség, rector 
és az oktatói kar üléseire. Ennek föhiánya abban 
rejlik, hogy e' hatóság soha sem tudja, kinek legyen 
tulajdonkép felelős: a' helybeli conventnek-e, 
vagy a' kerületi gyűléseknek, vagy végre az 
egyetemes gyűlésnek? Igy történhetik, hogy az 
egyes iskolák 's személyek majd a' helybeli con-
vent, majd a superintendens hatalmas véleménye 
's határozata alá bujkálnak. T. i. a' helybeli con-
vent, kinek elnöke ugyanaz, ki az iskolai széké, 
szintúgy követeli 's védi is autonómiáját, mint a' 
kerületi és az egyetemes gyűlések. E' követelt 
autonómiának pedig természetes következménye 
az elszakadás, az iskolák elszigetelt állapota 's, 
valljuk meg őszintén, a' nagyra vágyás és kér-
kedés. 

De tekintsünk mélyebben az iskolai szék szer-
kezetébe. 

A' felügyelőségre legtöbb iskoláknál részint 
helybeli, részint vidéki nemességből hivatnak meg 
gazdagabb urak, — mert választásról itt aligha 

lehet szó. — Inspectorságnak ezen alakja nálunk 
bizonyosan a' mult zavaros századok utóhangja, 
midőn az egyház, 's vele együtt függeléke, az 
iskola, hatalmas védőre's képviselőre szorult, mint 
ez különösen a' falusi ekklézsiákban most is lát-
ható. Már illyféle viszony a'leggyöngédebb. Mert 
a' felügyelőnek díja vagy fizetése nem levén, öt 
tulajdonkép csak a' hivatal jogaival kínálhatják 
meg, a1 vele járó kötelességeket vallásos és közjó 
iránti buzgalmára bízván. Miből megint az követ-
kezik, hogy többnyire az iskolai ügyek elintézése 
a' felügyelőségnek terhére válik. Ez pedig a' ba -
jok nem a' legkisebbike. 

Azért is az iskolai szék üléseiben rendszerint 
csak a' rector elnökösködik. Az előtt a' rektorsá-
got az oktatók közöl egy 's ugyanaz viselte élete 
fogytáig; most többnyire évenként váltják fel 
egymást. E ' hivatalnak harmadik idoma, miként 
convent által választatik évenként, kétségkívül a* 
legroszabb és a collegialis rendszerrel össze nem 
fér, *s alkalmasint azért aligha valahol található, 
bármennyit emlegetik is azt. De tagadhatatlan, 
hogy az úgynevezett rectoratus ambulatorius is 
sok bajjal jár. Különösen hiányzik benne a' tartós-
ság elve (Stabilitats Princip). Iskolai ügyek kö-
rüli eljárásmód ez idén nem a'tavalyi, sem a ' j ö -
vő évi, annál fogva változékony. 'S meg kell 
vallani, maga a' rector, ki különben naponta tar -
tandó leczkék sokaságával szintúgy terhelve van, 
mint többi tiszttársai, nehezen várja a' pillanatot, 
mellyben hivatalától szabaduljon 's utódjának en -
gedje át a' terhet. 

Az oktatói kar nem szeret bajlódni az iskolai 
szék üléseivel, mert nehezen ér r á ; egyébiránt 
is nagy feladatának kellőleg megfelelni óhajtván 
az igazgatóság,bokros gondjaitól szabadulni kiván. 

8. §. Kerületi gyűléseken, mint említve volt, 
az iskolai ügyek ritkán jönek tanácskozás alá. 
Mert ezen conventek egyháziak levén, ebbeli t á r -
gyakkal annyira vannak elfoglalva, hogy jegyzö-
könyveik 40, söt 50 pontjai közöl aligha egy vagy 
kettőben tesznek említést a' felsőbb oktatásról. A' 
hol legtöbb főiskola van, a' tiszamelléki superin-
tendentia, csak egyszer — Nyíregyházán — tűzött 
ki az egyházi közlanácskozást megelőző napra 
egy különös ülést kerületébe behozandó tanítási 
rendszer taglalgatására. Különben azon gyűlése-
ken erre idő nincs, a' hol már is két nap alatt alig 
képesek kimerítöleg bevégezni minden tárgyat, 
melly a'szőnyegre hozatik. Az iskolai ügy pedig 
sok munkát 's időt követel. 

9. §. Nem különben az egyetemes gyűlés is 
eddigien az oktatás bokros kérdésével különösen 
nem foglalatoskodott idő vagy munkások szíike 
miatt. Igaz, legközelebb mult három évben e' tárgy 
megfordult a'tanácskozásokban, vagy mivel a kor 
szelleme sürgette, vagy mivel zay-ugróczi dol-
gozatok bemutatva valának, 's így a1 jegyzőkönyv 
pontjaiból többé ki nem hagyathattak. Hogy jövő-



ben a' dolog érdeke mindinkább növekedendik, 
bízvást elmondhatjuk és méltán remélhetjük. Azért 
bár jelen indítványunkat jókor jöttnek tartjuk is, 
mégsem lesz tán haszontalan: mert az elfogulatlan 
férfiú kénytelen arról meggyőződni, hogy dol-
gaink igy, miként vannak, sokáig nem marad-
hatnak. 

10. §. Az eddig mondottakból elegendően vi-
lágos, hol legyen igazgatásunk árnyékoldala. De 
nehéz ám megmondani, hogy kelljen körülmé-
nyeinkhez képest rendszerezni a' felsőbb oktatás 
igazgatását, a' nélkül, hogy jogokat, bár képzelte-
ket is, ne sértsünk, 's hogy az ohajtott eredmé-
nyekhez juthassunk. 

A' tudós iskolák szerkezetéről kisérletkép ér-
tekezendök, helyesen kül- 's belszerkezetre oszt-
hatjuk azt. Belszerkezeten értetik az egyes tano-
dáknak helybeli kormányzása; külszerkezetnek 
pedig nevezzük azon viszonyt's köteléket, melly-
ben az egyes tanoda áll az egészszel, azaz: a1 

magyarhoni nyilvános nevelés 's az evangyél-
miak felsőbb oktatási egységével. 

11. §. Véleményünk szerint Iegczélszerübb's 
legegyszerűbb szerkezet lesz, ha először az egyes 
tanodák kormányzását helybeli iskolai székre bíz-
zuk, a'mint ezt máskép gondolni sem lehet; és ez 
a' belszerkezet, mellyröl lásd jelen értekezés B) 
alatti részét; — másodszor, ha az egésznek el-
rendezését, mellytől minden felsőbb oktatás egé-
szen függjön,'s mellynek e' tekintetben az egyes 
tanodák felelősök legyenek, egyedül egy központi 
iskolai bizottmánynak átengedjük. És ez a' kül-
szerkezet. 

A) Kül-szerkezet. 

12. Nálunk egy centralis bizottmány esz-
méje, melly egyedül iskolai ügyekkel foglalatos-
kodjék , régen megszületett. Ertjük a'Róth Johan-
na-féle szorgalomdíjakat osztogató választmányt, 
melly már számosb évek elölt állandóul kiküldve, 
évenként az egyetemes gyűlés egyéb pénztárbeli 
dolgait's számadásait intézi. Ugyanazon gyűlés, 
mintegy vezérösztön által indíttatva, 1844-diki 
jegyzökönyvének 8-ik tartalomdús pontjában már 
nyíltan kimondá az eszmét ezekben: „czélszerü-
nek találtatván a' főfelügyelő mellett Pesten a' 
középpontban egy iskolai választmányt alakítani." 

És tettleg e'féle gondoskodással egyelőre a' 
fenemlítelt díjt osztó választmányt meg is bízta. 
'S íme e' választmány folyó 1845-dik évi ülésen 
tisztében eljárt annyira, hogy részint egy különös 
napot tűzött ki a1 fél évenként tétetni szokott is-
kolai tudósítások megvizsgálására; részint jövőre 
bizonyos időt határozott, melly által az iskolai 
igazgatóságok köteleztetnek e' választmány szá-
mára teendő tudósítások évenként kétszeri be-
küldésére. Honnan kiviláglik, hogy ezen központi 
iskolai bizottmány tehát minden évben legalább 
kétszer tartandja üléseit. 

13. §. Teljes meggyőződésünk az, hogy maga 
az egyetemes gyűlés igen jól érezte, miként az 
alakítandó bizottmánynak más alkatrészei kelle-
nek, mint a' számoltató választmányé, mivelhogy 
tudós iskoláink középponti igazgatása sokkal több 
belátást követel, mint a' folyamodások megbi-
rálása 's a' számadások megvizsgálása. Ezért is 
igen bölcsen csak ideiglenesen bizta meg az em-
lített választmányt e'féle gondviseléssel. 

Mi igy képzeljük magunknak e* bizottmány 
alkatrészeit: 

Elnök a' magyarországi ág. helv. val. tartó 
ekkl. 's iskolák főfelügyelője; 4 supérintendens, 
vagy azoknak a' papi rendből kerületenként vá-
lasztott helyettesei; 8 ülnök, minden kerületet 
ketten-kettm képviselők 3 éven át; 9s 1 jegyző, 
a' ki mindig magyar tud. társaság rendes vagy 
lev. tagja. 

Nem szükség bizonyítgatnunk, hogy e* vá-
lasztmánynak egyik tagjában sem lehet nélkülöz-
ni két fökelléket, t. i. a' tudományosságot és 
tanodáink közelebbrőli ismeretségét. 

Ezen közönséges és minden tagot szükség-
képen iiletö kelléken kivül, okvetetlenül megkí-
vántatik még a' különös oktatási 's nevelési, 's 
iljuság-igazgatási tapasztaltság, mellyet, vélemé-
nyünk szerint, csak professorokban találhatni fel. 
Azért ezen választmányhoz 4 ülnök a' tanítói 
karból választassék. 

A' 4 kerületeknél van az egyházi és iskolai 
hatóság; ezek a'bizottmányt is alkotják. T. i min-
den egyházkerület a'superintendensen kivül még 
két tagot választ, egyet a1 tanítók közöl, másikat 
a' többi s nem egyházi és iskolai rendből. Igy o' 
választmányban a' szükséges elemek szószólóval 
bírnak. Arra, hogy tanítók is választassanak, 
eldöntő erősség az, hogy iskolák ügye lesz a* 
választmány feladata; neki tehát abban a' legrész 
letesebb tapaszlallsággal kell bírnia, 's birand is, 
ha kebelében 4 tanító ülend. 

Ezen az elnökkel együtt 13 tagból álló vá-
lasztmány maga nevezze ki a' jegyzőt, kinek ál-
landóan Pesten kell laknia, 's ki szinte tudomá-
nyos ember legyen. Azért szükséges kellékeül a* 
szokottakon kivül még azt kívánjuk: legyen a' m. 
tud. társaságnak tagja. Ez ugyan nem üti rá a' 
tudományosság bélyegét, még is ad némi biztosí-
tékot, mégis hinnünk engedi, hogy igy szorosabb 
kapcsolatban lesz az eszményi és irodalmi világ 
fejlődésével. 

A' bizottmány addiglan, míg a' szükséges 
pénz-erők többet lehetségessé teendnek, évenként 
alkalmas időben, legalább 2-er , tartson tanácsko-
zásokat Pesten. 

A' kerületek, míg a' felebb említett körül-
mény által rendes fizetés nem válik lehetségessé, 
bizotlmányi tagjaikat napdíjakkal lássa el; a ' j egy-
zőnek pedig renJes fizetést határozni elkerulhet-
len szükséges. 



14. Ezen bizottmánynak teendői majdnem 
számtalanok; lássuk azonban általában és kü-
lönösen. 

a) Altatóban. Valamint az egyházi gyűlések-
nél 's ezek által az egyetemes egyházi gyűlésnél 
a ' törvényhozó hatalom van: ugy legyen az isko-
lákra nézve az említett választmánynál a' végre-
hajtó hatalom. S minthogy ez az iskolák álla-
potával legbensőbben megismerkedik, birjon az 
egyetemes egyházgyülésen — mellynek ugy is 
számol — indítványozási joggal is a' munkál ko-
dási körében lenni valókra nézve. 

b) Különösen. 1 - ö r a1 tanítási rendszer. Ez 
az iskolának lelke, mellynek szerencsés vagy 
visszás alkotásától függ a' közoktatás egész ha-
tása. Hazánkban a1 fötanodák — még az egyete-
met sem véve ki — tulajdonképen statusképzö-
intézetei, mellyek akként rendszereztetnek, a' mi-
ként hivatalokban vagy közhatásu ügyekben sza-
batik a1 mérleg, mellyre felütni kell mindeniknek, 
ki illy hivatalt vagy ügyet az országban gyako-
rolni kiván. — Innen magyarázható természettu-
dományokban! hátramaradásunk; innen az iskolák 
elleni más panaszok. — Azonban a1 tudományok 
terjesztése és művelődése összefér e' rendeltetés-
sel. De legyen illy állapot helyes vagy helytelen, 
annyi bizonyos, hogy mennél felsőbb a' közokta-
tás , annál inkább feltűnik ezen irány és czél. 
Jóllehet pedig ezerek járják ki az iskolákat, kik 
illy hivatalt soha gyakorlatba nem vesznek, még 
is csak e rendszerben oktattatnak. 

Mind ezt csak azért említők, hogy világos 
legyen előttünk, miként nem lehet, nem szabad a' 
tanítási rendszert netán eszményileg meghatá-
rozni; hanem okvetlenül szükséges a' mi tudós 
iskoláinkat öszhangzásba hozni más felekezetek 
iskoláival, mint ez eddig is nagyobb vagy kisebb 
mértékben megtörtént, tla tehát a' tanítási rend-
szert e1 szempontból tekintjük, a' központi 
bizottmány új teremtményeket előállítani nem fog 
sem az egészben, sem részeiben. Mit annál ke-
vésbbé tehet, mivel azon kell lennünk, hogy r é -
szint tanítványaink léphessenek át más felekezetű 
tanodákba 's onnan vissza akármelly évben és 
folyamban; részint, hogy iskolai bizonyítványaink 
országszerte érvényeseknek elismertessenek. 'S 
ez volna a' dolog minimuma. A' zay-ugróczi t a -
nítási rendszer fövonásaiban megfelel ezeknek 's 
rögtönzött változásokra nem szorul, főleg a' lyce-
alis folyamokban. 

Másodszor: a1 késikönyvek. (Lásd „emlékezés 
Késmárkra" Athenaeumban 1841. második félév 
pag. 277). Valóban a' ki egy részről tanuló if jú-
ságunk többek közt irásbani járatlanságát is ta -
pasztalta; a1 ki más részről az oktatók, különösen 
a' kezdőknek bajait közelebbről ismeri a' füzetek 
készítésében 's az előadandó tudományok kidol-
gozásában: az bizonyosan örülni fog minden kézi 
könyvnek, melly iskoláink részére szerkesztetik, 

sajtó utján közre bocsáttatik. Mert jelenben a' t a -
nulók nem classicismussal edzett mult századok 
azon érleltebb ifjai, kik 40 ívből álló Logicát, 
60-ból a' physicát letisztázzák, 's az egész nya-
lábot még is csak ugy tekintsék, mint eszközt a* 
tudományra; a' fiatal oktatók is ritkán ama kitűnő 
tudományosságu, erös 's büszke lelkületű hatal-
mas férfiak, kik mult időkben a' tanítói székeket 
elfoglalák. Azért is kézikönyvek for ever. 

Kézikönyvek megbiráltatása, tanodákbani 
parancsoló behozása tartozik a' központi választ-
mány legfőbb teendői közé, akár megjelentek 
a' könyvek, akár még csak szerkezendök 's nyo-
ma tandók. 

Mi parancsoló behozást indítványozunk, mert 
meggyőződésünk az, hogy legjobb kéziratok sze-
rinti eljárás — nem említvén ama szerzői hiúsá-
got, vagy bármit is, mellyböl hozzá ragaszkodunk 
— a' legsilányabb kézikönyvnél is czélszerütle-
nebb. De hisz azért indítványozzuk a' választ-
mányi megbirálást, hogy a' behozandó kézikönyv 
minden tekintetben jó legyen. 

A' jogtani pályát kivéve, nálunk minden más 
tudományokban használhatjuk, 's de facto hasz-
náljuk is a' német roppant irodalomnak kézi-
könyveit. Azért is egyelőre ezeknek kiszemelése 
's magyarítása vagy inkább saját állapolunkrai 
alkalmazása az, a' miről itt volna szó. E' tárgy-
ban véleményünk arra megy ki: minden gymna-
sialis és lycealis oktató, ki egy vagy más tudo-
mányban tanítási rendszerünknél fogva — bír 
szorgalma által szerkesztett's leczkéiben használt 
kézirattal, küldje azt be a' központi bizottmány-
nak megbirálás végett. Bizottmánynak ebbeli el-
járása után nyomattassanak annyi példányok, a' 
mennyi elkél, a'tanuló ifjúság száma szerint, 2 év 
alatt, hogy aztán kellő javításokkal vagy második 
kiadás eszközöltethessék. Hogyha a' szerzőket 
bármilly jutalmakkal a1 munkához buzdítjuk, annál 
jobb Egyébiránt magától értődik, hogy a' be -
hozott kézikönyveknek egyes részeit és paragra-
phusait javítva, vagy czélszerüleg bővítve akárki 
beküldhet a' választmányhoz,az új kiadáshoz szer-
zők által használandókat. 

Más tanítási és tanulási eszközöket, u. m. t é r -
rajzokat, gyűjteményeket — kétség kivül szinte 
figyelemre méltatja a1 bizottmány. 

16. §. Harmadszor: az iskolák megvizsgálása. 
Azonban sem a' tanítási rendszer, sem a' kézi 
könyvek nem emelhetik a' közoktatást azon 
polezra, mellyen azt látni ohajtanók, ha azokat 
egyszersmind az életbe nem léptetjük 's legkisebb 
ízig végre nem hajtjuk. De már ez a' legcsiklan-
dósabb tárgy. — Bizodalmatlanság szült majd-
nem minden keserűségeket, mellyek az oktatói 
kar kebelébe csepegtetve fájdalmasan dúlnak 
minduntalan. Pedig nincs üdv a1 gyógyszerben, 
ha a' beteg nem bízik az orvosban. Mindazon-
által evidentíában kell tartani a" közoktatást, kü-



lönösen a1 felsőbb oktatást; ezzel tartozunk ha-
zánknak, minmagunknak. 

Melly tudománynak taníttatnia kell minden fél 
évben a' rendszer határozta; hány Ieczke adatik 
belőle hetenkint, mutatja a' leczke-rendszer — 
series lectionum. — De micsoda sükerrel űzetnek 
a' tudományok, azaz a1 tanuló ifjúság ügyessé-
gét 's ismeretekben járatosságát megtudhatnék a' 
tanodák visitatioiból. Midőn e' kifejezéssel élünk, 
nem érthetjük azon sem amaz itt-ott divatos nyári 
exameneket, sem a' superintendentalis visitatió-
kat. Ezeknek — ha csakugyan nem csupa szer-
tartások — czélja alkalmasint más, mint a' szóba 
hozott iskolák megvizsgálásáé. Mi e' helyütt csak 
az úgynevezett censurákat érthetjük, hol minden 
tárgyból, minden tanítvány tett előmenetelét ki-
mutatni köteleztetik. De hogyan teheti már ezt a' 
központi bizottmány ? véleményeink szerint igy: 
minden fél évben — ha csak egy iskolát is — 
látogasson meg két bizottmányi ülnök, kiknek 
egyike professor; de nem egykét napra, hanem 
azon egész időre, mig a' semestralis censurák 
tartanak. Melly alkalommal nem egyedül az ok-
tatásbani haladást látandják, hanem más tárgyakat! 
is szóba hozhatnak, a' helybeli isk. conventen, 
például: az intézetnek emelését, vagy devalvá-
lását. Hisz ha lesz pénzbeli erő, ugy bejárhatják 
kerületenként a' hazát, a'tapasztaltakat bizottmá-
nyi tanácskozásokban közlendők. 

17. §. Negyedszer: teendő tudósítások. 
Természetes, hogy a' központból induljanak a' 

tudósítások is, 's értesítések, majd felfelé a' kir. 
helytartósághoz, majd lefelé egyes iskolákhoz. 
Az oktató temérdek munkái sorában a' legfárasz-
tóbbak közé tartozik a' félévenként felsőbb hely-
re teendő tudósítás a' tanuló ifjúságról, 's azon 
k. intézvények, mellyek időközben érkeznek az 
iskolai ügyek körül. Mert a' sok mesterséges ro-
vatozáson kivül még egy neme a1 bizonytalan-
ságnak lepi el lelkét az iránt , hogy mit kíván a' 
k. intézvény tulajdonképen. Melly bizonytalanság 
annál nyomasztóbb, minthogy felső helyen arra 
a'mintára venni látszanak tudósításainkat, mellyre 
készíttettek a' kath. iskoláké. 

Azért is legczélszerübb dolgot teend a' köz-
ponti bizottmány, hogy ha mind azon k. intézvé-
nyeket, mellyel iskoláink tekintetéből 20 év olta 
kiadattak, összegyűjti's mint egy normativumot 
iskolai igazgatások számára kiadja, megmagya-
rázza 's a' lehető alkalmaztatást kimutatja. 

Azon nem lehet kételkedni, hogy illy szük-
séges munkához maga a'K. II. tanács segédkezet 
nyujtand, mit annyival inkább remélhetünk, mivel 
illy könyvben azon viszonyok is volnának elha-
tározva, kegyes rendelmények szerént, meliyek-
ben áil az iskola a'helybeli hatósághoz a' nevelés 
tekintetéből. — Igy nyomattathatnának a' rova-
tozott tabellák is, ha másképen nem, egyes isko-
láktól rnegvásárlandók; mert, különös már ma-

gány uradalmakban is léteznek nyomatott gazda-
sági tabellák, mellyekben rovatit a' tudósító hiva-
talnok be tölti; a" status kormányzásnak ezen ne-
vezetes ágában pedig még mindig írószerekkel 
bíbelődünk, 's a' drága időt vesztegetjük. Ha a* 
beküldött tudósítás hiányos, akkor a' bizottmány 
vagy kiegészíti, 's így felső helyen aláterjesz-
li,vagy az illető iskolákhoz vissza utasítja kiegé-
szítés végett. 

Hasonlóképen lefelé is, az egyes iskoláknak 
adandó utasításokkal foglalatoskodik a' központi 
választmány, leérkezett k. intézvényeket ö közli, 
alkalmazásukat megmagyarázza; ö tudatja velők 
saját határozatait azoknak életbe léptetését esz-
közlendö; egy szóval, eljár minden részeiben az 
igazgatásnak, valahányszor azt a" dolog meg-
kívánja. 

18. Ötödször Ösztöndíjak. Végre az ösz-
töndíjak elosztásáról még egy szót; csak azért, 
hogy e' tekintetben is kimondjuk igénytelen vé -
leményünket . általa is kívánván isk. ügyünknek 
használni. Igaz, ha a' tervezett gyámintézet 
üdvös eszméje lábra kapna hathatósabban — vi-

1 lágos, hogy a1 központi bizottmány teendői közé 
tartoznék évenként javaslatot előterjeszteni az 
egyházi conventeknek, a' tanodáknak nyújtandó 
ebbeli segedelem körül. — Ez úttal tehát egye-
dül Róth Joanna féle ösztön díjról. 

Ha az iskolai élet terén valahol, itt tűnt fel va-
lóban legfájdalmasabban az oktatók iránti bizodal-
matlanság. Midőn működni kezdett ezen szorga-
lom díjakat osztogató választmány, a' dolog igen 
egyszerű vala. A' professorok beküldék jelelt— 
jeiket rövid ajánlással, a' választmány e' szerint 
birálá 's a1 rósz hangzat esetei ritkán fordultak 
elő, mi most gyakrabban észrevehető ama mo-
rális hatásnál, mellyet gyakorol e 'dí j az ifjúságra. 
Későbben halomra gyűltek a'rendeletek a'felkül-
dendö folyamodások iránt, míg végre elzárt te -
remben készítendő fogalmazások parancsoltattak 
bizonyosan ügyvédi censura mintájára — böl-
cseség köve gyanánt. De a tanuló ifjúság csak-
hamar kitapingatta, hogy a' stipendium iránti 
sorsa nem döntetik el ott a"1 hol tanulói élete tárva 
áll elöljárói előtt; azért pártfogókat keresett, a' jó 
szerencsében inkább bizakodván, mint maga ere-
jében 's ügyességében. Aligha hibázunk midőn 
kimondjuk, hogy nem bír többé ezen szép ösztön 
díj ama morális hatással növendékünkre, mely-
lyel diszlett ezelőtt. 

Igénytelen véleményünk oda megy ki: nagy 
vállalja egészen magára az elosztást a' választ-
mány, az oktatók hozzájárulása nélkül, — mint 
ugy is tehet ha beküldött tudományi fokozatok-, 
folyamodások-, fogalmazásoknál fogva; vagy 
több bizalom adassék az oktatói karnak, hol részre 
hajlás nem igen gondolható, midőn három —vagy 
5 professor 1-ször azon concertál, vájjon fölvé-
telik-e valaki a'tabellába; 2-szor még azon is, 



melly helyre jö az ajánlandók sorában; 3-szor 's 
leginkább azért nem, mert hogyan adhatná érde-
metlennek a' díjt a' város és tanulóság láttára, 
a' nélkül, hogy az igazságot lábbal ne tapodja. 
Ha megmarad a' most divatozó folyamodás! 
mód, kikerülhetetlenül szükséges, készíteni vá-
lasztmányi rendelések halmazából egy öszhang-
zó utasítást. 

BJ Bel-szerkezet. 

19. §. A' közoktatásnak sikere s felülről 
jövő minden rendelmények foganatosítása függ 
az egyes iskolák helybeli kormányzásától. Ter-
mészetes tehát, hogy a belszerkezet szint olly 
fontos ága az'egésznek mint a' külszerkezet maga. 
Felöle mindazonáltal csak röviden értekezhetünk, 
minthogy itt a1 dolgok többnyire helybeli vál-
tozó körülményektől határoztatnak ; a' hol tehát 
gyakran az okosság szavának engedni tanácsosb, 
mint a' bölcsen hozott törvény betűjéhez ragasz-
kodni. Fentebb említők, hogy tudós iskolánk leg-
czélszerübb szerkezet ugy eszközölhető, ha az 
egyes tanodák kormányzása az iskolai székre bi-
zatik. Kell tehát csak az ö alkatrészeiről és te-
endöségéről, vagy működéséről, szólanunk. 

20. §. Iskolai szék mindenütt van, mert min-
den lyceumnak, gymnásiumnak és progymná-
siumnak vannak ínspectora, rectora, 's nagyobb 
vagy kisebb számmal oktatói. Ezek teszik tehát az 
iskolai szék alkatrészeit. Reájok egy neme az 
apai, bírói és nevelői hatalomnak van bízva. 
Óhajtanék terjedne mindinkább azon nézet, mi-
ként az oktató 's tanuló közt nem egyedül jogi 
viszony áll, hanem 's különösen, hogy az erkölcsi 
's apai viszonynak léteznie kell; mit soha szem 
elől elveszteni nem szabad. 

Az iskolai szék tagjai a'lyceumoknál, az egy 
reclort kivéve, addig ülnek az intézet kormány-
zásán míg tart hivataluk. A'rectoralus lehet vagy 
választható vagy nem választható. A' nem vá-
lasztható : vagy perpetuus vagy ambulalorius. A' 
perpeluus rectorságra nehezen találkozik már em-
ber; hátra marad az ambulalorius. Ennél, hogy 
állandóság elve is tekintetbe vétessék, a' három 
évig tartól ajánlanók. 

Az iskolaszék jegyzője egyik az oktatók kö-
zöl akár évenként felváltva viszi a'rendes jegyzö-
könyvet az igazgatói levéltárban teendőt, a' hol 
más irományok is őriztetnek, mellyek az igazgatói 
hivatal kezelésére szükségesek. 

21. §. Eléggé sajnálai nem lehetne, ha-
hogy az iskolai szék csak előforduló panaszok 
elintézésére gyülekeznék össze. Annakokáért 
ugy vélekedünk, hogy azt az elnök rendesen min-
den hónap kezdetén hivja össze; rendkivtilileg 
pedig valamennyiszer közbe jött tárgyak megkí-
vánják. Mert a' boligazgatás teendői két ágra 
oszlanak el; úgymint: tudományi és fcnyitékire, 
mivel a* tanuló ifjúság részint tudományokbani 

haladás, részint a' magaviselet és erkölcsiség 
végett lépett be a' tanodába. 

Tudományos szellemet a* növendék keblében 
ébreszteni, azt benne ápolni's ugy ismereteit gya-
rapítani: az oktatók főfeladata 's iskoláink ren-
deltetése. Azért is az iskolai szék tanácskozásai-
ban e' tárgyat szinte nem lehet elmellözni. A* 
beligazgatásnak teendői közé tehát ebbeli műkö-
dése első helyre sorozandó; következésképen a ' 
havi üléseken nemcsak azon tárgyak kerülnek 
szőnyegre, mellyekröl a' központi bizottmánynál 
sorba 14. 15. 16. 17 §-ban értekezénk, 's mely-
lyekröl alkalmasint onnan érkezendnek rendelke-
zések ; hanem itt szó van egyenként és osztá-
lyonként a' tanodában jelenlevő növendékekről 
is, felettök tett tapasztalások következtében. 

22. §. Mennél sűrűbbek mindenünnen a' pa-
naszok a' tanuló ifjúság rakonczátlansága és ki-
csapongásai ellen: annál nagyobb kötelességének 
ismerendi az iskolai szék tanodájában a' fenyíté-
ket fentartani; igaz ugyan, mint már érintők, 
hogy az oktatói kar nem örömest bajlódik iskolai 
kormányzásának e' részével, mert idejét arra 
lopni kell, mert a' dolog annál bonyolodottabb és 
nehezebb, minél nagyobbkoru a' tanuló *s ki-
sebb a' város, mellyben tartózkodik; mégis az 
isk. széket e' féle gondoktól feloldani lehetetlen. 

A' gymnasiumban és erre lefelé mint egy élő 
törvénykönyv maga az oktató, ki a' növendék 
minden tetteit megbírálja. A' lyceumokban sza-
badjon az isk. törvények hozatalánál elv gyanánt 
kimondanunk: „hogy ha mind az, mi törvény-
nyel nincsen tiltva rögtön, erkölcsileg megen-
gedtetnék, ha a' tanuló ifjak ott már semmi köte-
lezettségről, semmi fékről nem akarnának tudni, 
hol a' börtönt nem látják : azonnal fel lesz bo-
molva az iskolai társaság. Ennek egyéb kötelé-
kekre, nemcsak a* félelmére, egyéb félelmekre, 
nemcsak a'test büntetéseire van szüksége." Bizo-
nyosan ezenpraeventivus szerek azok, mellyeket 
a' fenyítéknél különösen kell sürgetnünk. 

Az iskolai szék teendői, a1 fenyíték tekinteté-
ben, terjednek az ifjúság nyilvános és magános 
életére a' szállásokon. 'S itt állanak elő az okos-
ság szabályai parancsolólag; valóban tagadhatat-
lan, hogy a' legmélyebb bölcseséggel hozatott 
törvény csak ügyes kivitele által válhatik jóvá. 
Fötanodában a' pedellusokat nélkülözni már alig-
ha lehet az úgynevezett seniorok elégtelensége 
miatt. 

P a p - és taiiító$yámoIda. 
Szavaim egyszerűek lesznek és rövidek; 

szóljon helyeltem a* súlyos baj, mellyen könnyíteni 
óhajtók. 

Nem rég egy szerencsétlen liszltársunk láto-
gatott meg, ki bizonyos rögzeszme miatt hivatal-
kodni képes nem levén, kenyérlelenül bolyong. 



Helyzete látásán lelkem fellázadt, agyam égett, 
szívem Összefacsarodék. Láttam rajta, hogy k a -
pálni nem tud, koldulni szégyell. Bensőm mondá, 
hogy az Űr illy szerencsétlen szolgája részünk-
ről nagyobb figyelem- 's tettleges pártfogásra 
méltó. 

Eltávoztakor felsohajték: „Isteni add, ha le-
het, tudnom, mi sors vár reám éltem hátralevő 
napjaiban?" 'S ezt imám után sem tudom, kedves 

jótékonyságát nem igényelhetnék. A' ki tehát 
ezen alapítvány segényében részesülni akarna, 
pap vagy tanító, nemcsak azt volna köteles az 
illető egyházmegye pecséte alatt hivatalosan kia-
dott bizonyítványnyal kimutatni, hogy szolgálni 
képtelen, hanem azt is, hogy hivatalától bűnös 
élet miatt elmozdítva nincs, vagy hivataláról nem 
bűnös élet miatti elmozdíttatás félelméből mondott 
le. Ide sorozandók volnának-e azok is, kik szol-

olvasó, ki tán mosolyogsz imámon,—te, minő lesz gálni ugyan képtelenek, de káplánt tarthatnak, 
jövendőd, tán tudod? igy legalább kenyerök van, vagy csak azok, kik, 

Szegény egyházainkról gondoskodni akarunk mint említett tiszttársunk, hajléktalan- 's kenyér-
a' prot. gyámintézet utján. Helyesen! Isten adjon 
rá áldást és belénk nagyobb buzgóságot megala-
pítása körül. 

Özvegyeink- és árváinkról gondoskodunk e' 
nemű intézetek utján. Helyesen! Ha valaki az 
övéiről és főképen háza népéről gondot nem vi-

telenül vannak? döntessék el majd az illető 
helyen. 

Megalapítására ezen intézetnek, mellyet én, 
mirt a' prot. gyámfntézetet, csak magánvállalat-
nak nyilvánítanék, minden pap és tanító adna egy-
szer mindenkorra. mennyit erszénye megen-

sel, az a'hitet megtagadta és a'hitetlennél alább-; gedne. Mi papok 500 s néhányan vagyunk , a* 
való. tanitókat ezerre bizton tehetni; ha minden pap 

És minmagunkról, uraim, ne gondoskodjunk?! j csak 1 ltot, tanító pedig 30 kr. adna váltóban, 
Avvagy tán bizton állíthatjuk, hogy mi, vagy a' az intézet 1000 fttal v. volna megalapítva. Igaz, 
kik utánunk következendnek, mentve leszünk I ez még kevés , de miért akarnánk vetés után 
balesetektől, mellyek miatt majd hivatalkodnunk aratni azonnal? miért nem lehetne e' tökét addig 
nem lehet és minmagunknak és családunknak tán gyümölcsöztetni, mig az, teszem, 10 vagy csak 
falat kenyere sem lesz? 

A' bányakerület, mellyhez tartozom, elnyo-
morodott papoknak , 1844 és 1845-ki jegyzö-
könyvei szerint, fejenként 16 pgö ftot adatott *); 
tanítókról szó sincs. Ad vagy adhat e' a' többi 
kerület és mennyit? nem tudom **}. Gondolom, 
annyit nem ad és nem adhat, mennyi elnyomoro-
dott szerencsétlen liszttársink anyagi életszüksé-
geit födözhetné. 

Ez okból alapítsunk egy egyetemes pap- és 
tanítógyámolddt! 

Talpraeset tervkészítés nem tulajdonom; kőz 
lök mégis néhány eszmét. 

Czélja ezen intézetnek volna segíteni azon 
szerencsétlen tiszttársinkon és tanítókon — le-
gyenek ezek felsőbb vagy alsóbb iskolákban, és 
igy falusiakban is, működök — kik nem önhibá-
jok miatt, hanem szerencsétlenség, péld., mint a' 
föntebb említett tiszttársunk, rögzeszme, megva-
kulás, megbénulás, szélhűdés 'st. által szolgálatra 
képtelenekké tetettek, és igy azok, kik hivata-
laiktól hanyag, kicsapongó, bűnös élet miatt el-
mozdíttattak, bár sajnálni tudom őket, ezen intézet 

*) Adatott aE előtt is, de előbbi évekről nem levén előttem 
fs1 jegyzökönyvek, a' mennyiséget nem mondhatom meg. 

- t - y. 
* * ) Mór csak illy staíistikai adatok tekintetéből is kívána-

tos, ho?y a" kerületek kinyomatott jegyzökönyveik fel-
maradott példányait árúba bocsássák, vagy mi még jobb 
volna, egymással kicseréljék annyi példányban, mennyi 
roiudeu kerületben az egyházmegye, ezekben aztán kö-
röztetendöket. Ert én mind a" 8 egyházkerületre sze-
retném kiterjesstve látni. Ismerkedjünk, uraim, egy-
mással ! — t — y 

5 ezerre szaporodnék 's ekkor is a' kamatok f e -
lét mindig a' tökéhez csatolni, mig ez annyira 
nőne, hogy a' kamatokból illően látnók el az el-
nyomorodott papok- 's tanítókat? 

Ha az egyes egyházkerületekben vannak tán 
illy nemű alapítványok, ezek nem olvasztathatná-
nak-e egy egyetemessé össze? Ha nem, a ' szeren-
csétleneknek általam czélba vett gyámolítása két 
részről, az egyházkerületi és egyetemes gyámol-
dából, és igy sükeresebben történnék. 

Választatnék ügyvivő, pénztárnok vagy ne-
vezzük bárminek, ki az intézet pénzügyét buz-
góan és híven kezelné, sáfárságáról egyetemes 
gyűlés alkalmával az összegyűlt papságnak 's ta-
nítóknak nyilvánosan számolna és számadását 
mind a' négy püspöknek, kik azt minden egy -
házmegyével szinte közlenék, megküldené. Ezen 
kivül, ha tetszik, az egyetemes gyűlés is megké-
rethetnék, hogy jegyzökönyvébe az intézet pénz-
tárának mibenlétét pár sorral évenként beiktatni 
kegyeskedjék. 

Kinek adassék segedelem ? azt a' beküldött 
folyamodvány "s bizonyítványok nyomán az egye-
temes gyűlésre összeseregeit papok és tanítók, 
kik elnököt mindenkor magok választanának, dön-
tenék el. 

Egyházaknak 's világiaknak az intézetre ké-
regetéssel alkalmatlankodni nem fognék, de azért 
önkénytes ajánlataikat hálával elfogadnám. 

Tanítókat azon esetben, ha e' gyámoldához 
adakozással nem járulnának, sem akarnám a' se-
gélyből kizárni. 

Ez gyönge tervem rövid vázlata. Azt termé-
szetesen változtatni, bővíteni lehet 's uraim! a* 



jövő egyetemes gyűlésig is gondolkodjunk e* do-
logról. írva van ugyan, hogy a'pap és levita el-
líerülé a* rablók összevérezték utazót könyörte-
lenül, de sérteném a* papi és tanítói kart, ha föl-
tenném, hogy elnyomorodott egyházszolgákon kö-
nyörülni nem tud avvagy nem akar. Ötszáz pap-
nak 's ezer tanítónak illyen intézet alapítását csak 
akarnia kell 's akarata nem lesz gyermek álmai! 

Székács urat tisztelettel kérem, álljon az ügy 
élére addig is, mig a' jövő egyetemes gyűléskor 
összeseregeit tiszteletes atyák és tanítók e' rész-
ben határozandnak ; ha pedig külföldi utazásából 
akkorra vissza nem térne, szerezzen lelkes he-
lyettest, ki ez ügyet helyette megpendítse és az 
egyháziakat 's a' kinek tetszenék, világiakat is 
tanácskozásra meghíjja. *) 

Szegény, árva lelkemre! igen szegény va-
gyok, ezen alapítványhoz mégis 10 pengő fttal 
járulok 's azt ide csatolva küldvén, Székács urat 
tisztelettel kérem, méltóztassék ezen öszveget je-
len czikkem czíme alatt a' pesti takarékpénz-
tárba 's a' netán begyülendö öszvegeket koron-
ként felfizetni; azon nem reménylett szomorú 
esetre pedig, ha egyszerű szavaim tiszttársim 's a* 
tanítók közt viszhangra nem lelnének, az általam 
adott csekély öszvegről a' takarékpénztári köny-
vecskét az 1847—ki egyetemes gyűlésnek bemu-
tatni 's alapítványkámat a' tisztelt testületnek 
gondviselése alá hathatósan ajánlani, Iíi e' jó-
szándéku tettemet gúnyosan megmosolyogná, azt 
Márk 4, 31. 22. figyelmeztetem. 

Hogy egygyel több akadályt ne gördítsek 
lelkem kedvencze, az unió, úlába, szeretném, ha 
szavaim rokonszenvvel fogadtatnának h. hitv. fe-
leink által is, kik közöl nem egy esik áldozatul 
az undok marasztásnak. De mondjátok ueg, ti 
mélyebbre látók! épen a' gyámolda nem örökíte-
né-e meg köztök a' marasztást? 

Nevemet ne kérdezzétek; az a'dologhoz nem 
tartozik; szerezzen magának barátokat az ügy 
maga — t—y. 

G y ű l é s e k , 
f l i l iari caue&yci közgyűlés . 

Marlíus 23- 's 24-kén Nagy-Váradon, Ho-
dossy Miklós és Zilahi József esperes urak el-
nöklete alatt. 

1) A' gyűlést megnyitó ima után, nem rég 
elhunyt egyházmegyei ülnök t. Posta János ür ha-
lálával megürült egyházmegyei ülnökség betöltése 
végeit beküldelett szavazatok fölbontatván, a1 

szavazatok általános többsége által ülnökül elvá-
lasztatott 's annak következtében föl is eskette-
lett ártándi leikész t. Szemes János űr ülnöki szé-
két elfoglalá. Ez új hivatalára nézve ugy nyilat-
kozott, hogy ay.t hat évnél tovább viselni nem 
szándékozik. Okai ezek voltak: az örökös hivatal 
a' hivalaloskodót valamint önkimüvelésére, ugy 

llusvét után nyilatkozni fogok. S z é k á c s . 

hivatala pontos betöltésére is hanyaggá teszi, nem 
félve, hogy egy kis pontatlanság hivatalától meg-
fossza, 's nem levén már magát miért tökélete-
sítnie, elérve a' „non plus ultra"-t; — továbbá a* 
gyülekezetektől nem lehet kívánni, hogy azokhoz 
is bizalmuk legyen, kiket, sok év előtt, már kihalt 
elődeik tiszteltek meg bizalmukkal; mert a' bi-
zalmat kikényszeríteni nem lehet; azonban, végre, 
fiatal egyénekben elöli az önkimüvelést, nem re -
ménylbetve annak leendő kifüntethetését. Elveit 
csillogó szavakban nem akará nyilvánítani, mond-
ván, hogy azok csak ámítások, 's rendesen nem 
szoktak beváltatni: tettek után akar megítél-
tetni. *) 

2) Megyei rabok lelkésze t. Makó József ür 
a' gyámintézeti választmánynak, a' mult év óta 
800 v.flból, néhány krajezár híján, 2000 v.ftra 
emelkedett gyámintézeti pénztár rendbehozása 
körül tett munkálatát olvasá föl, melly kimerítő-
nek találtatván, érte a' választmánynak köszönet 
szavaztatott. Ez alkalommal kitűnvén, hogy sok 
lelkészek vannak, kik feledve, hogy ez intézet 
jótéteménye ö rajtok és maradékaikon, tartozá-
sukat be nem fizették, és kik talán álszeméremből, 
vagy a' papi tekintély iránti féltékenységből, sú-
lyos 's leginkább hátramaradottaikra nehezülő 
sorsukat híveiknek bevallani átallván, a'gyülési-
leg meghatározott új évi, templombani kihirde-
tést, mi a1 gyámintézeli pénztár egyik forrása, el-
mulasztották, határoztatott: azok, kik nem fizettek, 
tartozásuk teljesítésére komolyan intessenek, a' 
templombeli kihirdetést elmulasztottaknak hanyag-
sága pedig nyilván roszaltatik. 

3) Átlátván már régen az egyh.megye, hogy 
az időközi lelkészül valamelly egyházba bejutott 
egyén, a' papot, mint erkölcstanítót, hogy egye-
bet ne mondjak, kisalyrizáló utakon, rendesen 
magát marasztatja, és hogy az illy megmarasztás 
nem szabadválasztási jog, hanem hizelkedés, va-
kítás 's vakulás et cactera graeca eredménye; 's 
észrevevén, hogy, ha az időközi lelkészeknek 's 
káplánoknak, és illetőleg, az egyházaknak ezt 
űzni tovább is megengedi, irányukban bátran el-
mondhatja az öreg Chremesseh ,,mala docet vos 
(te) mea facilitas multa," és az e' részbeni késő 
bünbánásra ébredő egyházak számát meg fGgja 
nevelni: egyházmegyei főjegyző t. Pap István és 
ülnök t. Nagy István urakat megbizá, hogy az 
időközi lelkészek 's káplánok állása mikénti ren-
dezése felöl kimerítő véleményt készítenének és 
azt a' közgyűlésnek adnák be. Az igen jeles és 
sok gonddal e1 közgyűlésre elkészített vélemény 
felolvastatván, 's annak czélszerü volta a1 köz-
gyűlés által elismertetvén, a' vélemény nyomán 

*) Az Isten tartsa meg Szemes urat. Érje be ennyivel, nem 
annyira ö, mint azok, kik a1 czímeket és hivatalokat 
vadásszák. Most nincsen időm, de ha Isten éltet e" ko-
vász ellen, egyházunkban már csak készítek egy ártat-
lan satyrát. Sz. 



határozattá lön: a' káplánok káplánságba léptük I 
előtt térítvényt fognak adni, mellyben magukat) 
becsületszavukra kötelezik , hogy azon egyház-
ban, mellyben szolgálnak, megmaradni nem fog-
nak. *) Ez igen üdvös, mert semmi kibúvó ajtót 
nem hagy, és vitatkozás alá magyarázgatás végett 
nem eshetvén, nem juthat azon sorsra, mint sok 
más végzések, mellyek fölött körülmény vagy 
kedvezés határoz, és a' mellyekre annálfogva igen 
illenek az „aliquando valent aliquando non" sza-
vak. A' határozat köröztetni rendeltetett. 

4) Nagy-révi agg lelkésznek mélyen meg-
indult tragicus hangon rajzolt kebelrázó szomorú 
sorsa, mellyben előadja, hogy hívei között nem 
tud élni, nem terem szántóföldje, hallgatói nem 
fizetnek, sovány mind a' föld, mind a' szív, 's en-
nélfogva mindennapi kenyere sincs — foglalkod-
tatá az ez által igen meghatott közgyűlést, melly, 
a' szerencsétlen szolgatárs ügyét magáévá tevén, 
határozá: Nagy József uradalmi ügyvéd úr ké-
rettessék meg, hogy igen hatályos népszerű mo-
dorával, mielőtt a' közgyűlés kényszerítő tör-
vényhez nyúlna, az említett egyház tagjait lelké— 
szök fizetése beadására rábírni, 's ez által a 'szük-
ségtől nyomatott lelkész sorsán könnyíteni szí-
veskedjék. 

5) Világi ülnök Dobozy Lajos úr megemlíté, 
hogy a* n.-váradi egyház a' kebelében történni 
szokott változásokat nem tudatja az egyházme-
gyével, *s kérdé: miért nem, holott legközelebb 
is a' correctori tanszékbe új egyén tétetett, 's le-
ánytanítóság is változott? Nagy-váradi lelkész, 
esperes úr mondá, hogy öt abban t. ülnök úr meg-
előzte, mivel ö e' változást a' gyűlésnek bejelen-
tendő vala. Mind e1 mellett is, minthogy ezelőtt 
két évvel, a' halál által megürült professorság 
betöltése nem adatott az egyházmegyei közgyűlés 
tudtára, azon határozat tétetett, miszerint a' n .-
váradi egyház felszólíttatik, hogy, mivel presby-
terialis szerkezetünkben az independentismusnak, 
bármelly fényes egyház irányában is, helye nincs, 
jövőben a1 kebelében történendő változásokat tu-
dassa az egyházmegyei gyűléssel, 's a' bekebele-
zési díjt az egyházmegyei pénztárba fizesse. En-
nek folytán azon határozat is hozatott, miszerint 
ezután, az úgynevezett academica promotiói állo-
másokra, a' főiskolából kihozatandó rectorok, az 
egyházak osztályozási kulcsa szerint, 4, 3 és 1 p. 
ftot az egyházmegyei pénztárba fizetni kötelesek. 

6) A'lesi egyházba, némelly viszályok eliga-
zítása végeit rendeltetett küldöttség résztvevöleg 
jelentvén, hogy a' földesúri jószág többfelé lett 
exequalása után, e' jószágon fekvő 9 öl fa, és 9 
p.ftból álló, a' lesi lelkészt és iskolatanítót illető 

* ) Fogadok egy garasbau tíz ellen, hogy e ' határozat 10 
év lefolyta alatt e t y párszor fel fog forgattatni. Miért? 
Azért, mert ellenkezik a1 természettel 's ez megboszulja 
magát mindenkor. Sz. 

járandóság megszűnt, határoztatott: 1791. 26. t . 
cz. 11. §. szerint az egyházmegye, az egyház j a -
vadalmait illy módon csonkíttatni nem engedhet-
vén, a* károsult egyház nevében, a' megyei köz-
gyűléshez folyamodni fog. 

7) Két lelkész cserélt a* közgyűlés engedel-
mével. Több iskolatanítók, mint rendesen, változ-
tak. Történtek bekebelezések. 

Berekesztéseül a' közgyűlésnek világi ülnök 
Dobozy Lajos űr, ki a' téli egyházi látogatás al-
kalmával, daczára a' sok nyugtalansággal 's tö-
rődéssel járó utazásnak, n t. esperes úrral — ki, 
hol idő *s körülmény engedték, a'látogatást isten-
tiszteleten kezdte, melly, mint mondják, egyházias 
érzelmek felgerjesztésére nagy hatással volt — 
az egyházi látogatás terheiben osztozott, 's az egy-
házakban a' jó rend 's béke fentartására hatható-
san közremunkálni szíveskedett, tek. segédgond-
nok *s világi ülnök urakat meleg kebellel felszólítá 
az e' részbeni közremunkálásra. A' felszólítottak, 
vallásunk *s egyházunk virágoztatásaért buzgók, 
— mit előre is tudni lehetett — igérék, hogy az 
egyház javát minden lehető módon munkálni soha 
meg nem szűnnek. Ezzel, a' fentebb tisztelt ülnök 
urnák szíves fáradozásaért elnökileg hálás köszö-
net mondatván, *) a' közgyűlés eloszlott. 

K ö n y v e s J . 

Alsó-borsodi ref . egyházmegye ta-
vaszi közgyű lése : 

Tartatott mart. 24—25 az emődi paplakon, 
Fekete István esperes, és tólcs. Nagy Gedeon 
elnökletök alatt. Nem láttam még köztünk, mi 
itt történt; elzúgott a' harang reggeli imára, 's 
világi elnökünk papság koszorújától övezve ment 
Isten hazába — utánzandó példa!! — onnan ki -
jővén, n. t. esperesünk megnyítá a' gyűlést rövid, 
de lelkes fohászszal *), 's igy az egyh.megyei 
testület kiegészítése végett szavazatok bontásá-
hoz fogtunk. Két világi ülnökre adott szavazatok 
hány felé mentenek, jegyzői toll nélkül nehéz 
megmondani, eredmény: hogy mindenik helyre 
négy többet nyertek jelöltettek. Ülnökeink egyi-
ke, a' többséget nyert, helyéről lemodott: ön-
tudata kisérte nyugalmára, mert akarat benne 
nem hiányzott; ugyanezt tevé aljegyzőnk is. 

# ) Ezt, ha valaki, Dobozy L. úr csakugyan megérdemli. 
Kilencz pont volt közölve ezen gyűlésről, az általam 
kihúzott kettő és a"1 megmaradt hétnek nagy része merő 
peres dolgokkal foglalkozik. Igazi c o n s i s t o r i u m t 
Ne vegye panaszul a' szeretet Istene! Dobozy úr, mint 
látszik, és az esperes úr mást akarnak 's a' látogatások 
's ezek vallásos elintézése által óhajtják pótolni a* hi-
ányt. G y ű l é s és c o n s i s t o r i u m ne legyen egy,, 
hanem keltő. Nem sokára erről is szóljunk. Ezek egyéb-
iránt teljes tisztelettel és a1 bihari atyafiak működésének 
illű méltánylatéval legyenek mondva. Sz. 

*) Ez is utánzandó példa. Sz. 
15* 



Ekkor bukott meg a'nyilványos szavazat ujabban 
tett indítványa, mi gyanút ébreszte már csak 
azért is, mert nagyhatású világi hivatalnok által 
tétetett; nem szükség, ugy tartom, a' mellett és 
ellenokokat fölmutatnom, győzzenek Urunk Ta-
másnak elmondott egyszerű szavai: lássátok meg 
e' sebhelyeket, mert bizony én vagyok. A' már is 
tüzesen folyt vitákat élénkítette a' n. b—i egy-
ház dolga, hol egy rész, tetemes többséggel pa-
pot kért, még pedig paphalál után oda rendelt 
káplánt; másik meg nem adását sürgette. Az előb-
biek lettek nyertesek. Az egyh.látogatói hivatal 
jegyzékei némellyike fel lön olvasva, a' kerületi 
székre követek küldetve, 's a' s.-pataki iskolai 
tanítók elveszett tekintetök visszaszerzésére uta-
sítások adatva. Majd a1 kisebb jövedelmű egy-
házak tanítói állandósítása kerülvén szőnyegre, 
hosszan folyt vita 's szavazás után a' megyei 
széken megállapíttatott. Itt magas reptü főjegy-
zőnk, a'régen óhajtott scontrót bemutatta: a 'köz-
öröm 's elégülés nyomai még abban is nyilvánul-
tak, hogy illy es tevésre az egyházkerület is meg-
kéressék ; mi pedig eddig teljesítetlen hagyott 
tárgyaink bevégezésére, a' lemondott 's elhalt 
kiküldött hivatalnokok helyében ujakat nyerhet-
tünk. Föfigyelmet ezek között az egyh.megyei 
könyvtár-alapítás, zsinati tárgyak világi elnökünk 
által mindig hőkeblüleg pártolt iskolai rendszer 
kidolgozása, 's a' főjegyző által megmentett bel-
földi által lapilag közlött tisztújítási elv, — melly 
utolsóra nézve világi elnökünk is elmondá: hogy 
a' kor tisztújítási 's képviseleti kivánatát nem le-
het elölni — érdemlenek. Megküldetett a' kerü-
leti szék által az általunk sürgetett ügyvivői 's 
némelly kegyes hagyományi pénztárak miben lé-
te ; az iskola látogatói beküldött két táblás jegy-
zék fölolvastatott; két pap, szentelést előzőleg, 
vizsgálatot adott; 's kettő ujonan bekebelezte-
tendő; a' megüresült oktatói helyek betöltettek. 
Kis híján papjaink egy harmada jelen nem volt; 
de a' megjelentek lelkesültek valának. Jegyzö-
könyvhitelesítést az apr. 26. kerületi gyűlést elő-
zött nap délutánjára *) ugyan csak Miskolczra 

*) No ez már nem utánzandó példa! Én a1 jegyzőktől annyi 
ügyességet méltán követelek, hogy ha nem gyűlés alatt 
is — mi épen nem volna boszorkányság! — de a1 gyű-
lés utáni órákban, kivált ha ezek éjjeliek, azonnal felte-
gyék a ' végzéseket. A"1 gyűlésektől pedig méltán kö-
vetelek annyi lelkismeretességet és türelmet, hogy el 
nem szélednek addig, míg a-1 jegyzökönyvet nem hitele-
sítik. Ha a' jegyző urak azt vetnék ellen : de hiszen 
enni és aludni is kell; azt mondanám rá: hisz épen az a" 
ba j , hogy sokat is eszünk és alszunk. Kisértsük meg 
egy pár nap a1 böjtölést és az álmatlanságot "s biztosí-
tom az illetőket, hogy aztán olly jó izüen fognak enni 
és aludni, hogy még! Experto crede Ruperto ! Ugyan-
ezt lehetne mondani a' gyűléseknek maguknak is 's tán 
méginkább a' tekint, tiszt, nagyt. és ntiszt. háziasszo-
nyoknak , kik a1 sütést és fözetést viszik a' gyűlések 
alatt. Igenis, hozzátok fordulok, t .cz. gazdasszonyok! 's 

halasztánk, 's őszi gyüléshelyül Eger-lövőt tü-
zénk ki. 

Alsó-zemplini egyházmegyei köz-
gyűlés. 

Martius 24—28 napjain. Beigtatási ünnepé-
lyünk volt; mélt. gróf. Vay Károly úr tartá jeles 
székfoglaló beszédét, 's magát hat évre segéd-
gondnokul felajánlá. Már eleve örültünk a' vá-
lasztásnak; most pedig annyit mondhatunk, hogy 
derék esperesünk mellé csak egy olly elnöktárs 
kellett, mint a' nemes gróf, kiben az ifjúi erő 's 
lelkesedés szelídséggel, eszéllyel és ügyeink 
ismeretével van párosulva, hogy elnökeinkben 
örömünk kettős mértéke beteljék. Isten éltesse 
őket a' közjónak, megyénkben pedig tartsa meg 
továbbra is a' jó szellemet! Házi ügyes-bajos 
dolgainkat mellőzve, e' kővetkezőket emelem ki: 
hálás örömmel fogadtuk azon örvendetes jelen-
tést, hogy tek. Lonyai Gábor úr, a' köztiszteletü 
férfiú, Árbona-Zsadányban népiskolát alapít. Ad-
jon Isten sok illy földesurakat a' népnevelés 
szent ügyében!; egyházmegyénk kimondá elvül, 
hogy a' papi állomások czéltalan szaporításában 
a' divide elvet nem osztja, ellenben népiskolát 
mindenütt óhajt, 's ezen elvhez, a' mennyire ha-
táskörében álland, minden adandó alkalommal hív 
lend; az e.házkerületi közgyűlésre ezentúl nem-
csak az esperes és gondnok hívatnak meg, ha-
nem az egész megyei község; mi azért, az em-
lített megyei elnökökön kivül, négy képviselőt 
küldöttünk, hogy ott, a' megye szellemében, a1 

közügyek felett intézkedjenek; papivizsgálatot ál-
lottak ki öten azon tárgyakból, inellyekböl a' 
legközelébb Miskolczon tartandó ünnepélyes ki-
bocsáttatás (felszentelés) alkalmával fognak 
vizsgáltatni, ketten pedig mint, bekeblezendök, 
egyházmegyénktől már 1844-ben meg , szabott 
's legközelebb egyházkerületileg elfogadott papi 
vizsgálati alapszabályok szerint, mellyek is: 

A) A' mi a'vizsgálati képességet illeti'. 1) 
Vizsgálatra csak olly egyének bocsáttatnak, kik 
a1 theologiai tudományokat két évi pályán hall-
gatták, kitünö vagy 1-sö osztályú rovattal. 

nem sokára szerkesztői körlevelet intézendek hozzá-
tok, mellyben az egyház és a1 mértékletességi egylet ér-
dekében arra foglak kérni titeket, éreztessétek a1 gyű-
lésre összesereglő kerestyénekkel *s ezeknek papjaival, 
hogy az e m b e r n e m c s a k k e n y é r r e l é l , hanem 
mással is. Igy, ha csak egy rövid órácskáig ülnénk is 
kevesebbet az ebédnél, bizonyosan maradna időnk a1 

jegyzőkönyv hitelesítésére. De ha aztán zúgolódva osz-
tanék el a1 gyűlés, hogy a* t. cz. gazdasszonyok szük 
konyhaval 's pinczével léptek fel, tessék nekem e' zu-
golódást megírni 's én egy dicsérő ódát irok Önökre 
vigasztalásul. Ezt nem az alsó-borsodiokra nézve irtam, 
hanem minden vidékekre nézve, hol akár a l -só- , akár 
fel-so'-, akár bor és s ó - , akár 6orsci-val élnek az em-
berek. Sz. 



2) Elk -academiai vagy Iheolcgiai pályájukról 
az illető főiskola tanácsszékétöl kimerítő erkölcs-
és jellemrajzot magában foglaló bizonyítványt 
mutatnak be. 

3) A' ipapi kijelölt tartozik magát az esperesi 
hivatalnál eleve bejelenteni, előadván az isko-
lában és iskolán kivül töltött idejéről szótő hiteles 
bizonyítványait, hol a'vizsgálati szabályokat is 
megnézheti és használatul kiírhatja. 

B) A! mi a'vizsgálatot illeti: 1) Vizsgái egy az 
egyházmegye által meghatárzott időre kinevezett 
választmány, mellynek tagjai a' kiszabott tudo-
mányokat egymás közt czélszerüen felosztják. 

2) A* vizsgálat a"* gyüles színe előtt tartatik, 
mindenkor nyilvánosan. 

3) Kiben a' táblabírák és vizsgáló választmány 
kétharmada megnyugszik, az a'papi hivatalra 
képesnek nyilváníttatik; ellen esetben elzárva 
minden felebbvitelt, és időközbeni pótlék vizs-
gálatot , más adandó alkalommal ujabb vizs-
gálat alá jöhet. A' harmadik vizsgálat el nem fo-
gadtatik. 

C) A mi <£ tudományokat illeti, mikből vizs-
gáltassanak: 1) hittudomány, 2) erkölcstudomány, 
liturgica, homiletica, papigond. 3) Elméleti és 
gyakorlati exegesis; az újszövetségből különösen 
sz. PálTimotheushoz és a'Romáikhoz irt levelei, 
az ó szövetségből a' zsoltárok. 4) Egyháztörté-
net, Héder Archaelogia. 5) Egyházjog, Jus ma-
trimoniale, protestáns egyházigazgatás formák. 6) 
Előre szabadon választott alapigéröl kidolgozott 
rövid egyházi beszéd könyv nélküli szavalata; 
adott alapigék analytica és synthetica fejtegeté-
se. 7) Magyar, német, latin, görög, hebernyelv-
tan, különösen a1 latin és német könyvek töké-
letesértése szükséges. 

D) A' mi a'vizsgálati-módot illeti: 1) A' 
vizsgálandók elébe ne egyes, kikapott kérdések 
tétessenek, hanem a' kézalatti tudomány vázlata 
egyes tárgyai, czikkelyei adassanak, azokat sza-
batosan és kimeritöleg elöadandók és kifejtendök, 
figyelmezvén különösen arra, mennyiben értik, 
nem pedig, miként tanulták be. 

2) Az új szövetség magyarázásában fősza-
bály legyen: tudják és ismerik-e a' papi jeleltek 
a' 4 evangyéliom 's apostoli levelek szellemét, 
tartalmát? tudják-e különösen a" kijelelt levelek 
foglalatját, képesek-e azazokból kifejtett hitezik-
keketkijelelni? és magyarázzák meg grammatice 
is az ezen hitezikkekre vonatkozó helyeket. 

3) Midőn előre kidolgozott rövid egyházi be-
szédöket szavallják, figyelmeztessenek a' helyes 
szavalás szabályaira, az ifjak előtt annyira ked-
ves szódagály elkerülésére, eleikbe adván, hogy 
egyházi szónoknak szabatos, tiszta, de a' nép 
előtt érthető nyelven kell szólni, különben szavai 

csak a' fülben hangzanak el, de értelemre és 
szívre nem hatnak. *) H e g e d ű s L. 

Sí c I f o 1 tl i k ö z l e m é n y e k : 
E' %39-dik hasábján! „ i s -

kolát b a j u - r a egy k i s exegesis. — 
Minthogy imént említett czikkecskémet — tán rö -
vidsége miatt — sokan félreérthetnék, szükséges-
nek látom azt némelly pontjaiban fölvilágosítani, 
ne hogy haszon helyett kárt tegyek. — A' fél-
reértés először ott támadhat, hogy sokan — a' 
a' pápai főiskola dolgaival ismeretlenek — nem 
tudván megkülönböztetni a' tanításdijt az iskolai 
adósságoktól: az iskolai szék azon tettében, — 
miszerint az, a' csak tanításdíjról szóló világos 
törvényt mindenféle iskolai-nak nevezett adós-
ságokra kiterjesztette, — törvénytelenséget nem 
látnak. A'dolog megértésére szükség értelmeznem: 
mi a' tanításdíj és mik az iskolai adósságok a ' p á -
pai főiskolában? — A' tanításdijazon — min-
den tanulótól járó — iskolai adó, melly a' t a -
nári fizetésnek egyik jövedelemforrása levén, a' 
minélelébbi behajtást föltételezi. E' szerint igen 
helyesen cselekedett a' főtiszt, egyházkerületi 
gyűlés, midőn azon törvényt hozta, hogy a' más 
évről tanításdijjal adósak ne promoveáltassanuk; 
mert a' tanár uraknak csakugyan élniök kell, a' 
mai világban pedig manna nem hull az égből. — 
Az iskolai-nak nevezett adósságok értelmezésé-
nél szélesebb mezőre találunk. Ben foglaltatik 
ugyan ebben a' tanításdíj is, de nagy részét íóbb 
apróbb adósságok teszik. Illyenek: közkár- és 
betegkassa, — melly utóbbit azonban nem kell 
ám valami felette jótékony intézménynek tartani, 
mert ha kap is ebből igen ollykor a' beteg deák 
valamit többszöri kértére, azzal ismét csak is-
kolai adósságait szaporítja. Továbbá, a' termé-
szettani mütárra tett ajánlatok, mig jelenleg 
igen okosan — rendes adóval fölcserélvék. Ez-
után a'boldogemlékezetü's igen sokra rugó bün-
tetéspénzek, a' mennyiben azok nyoma az iskolai 
börtönökben töltött minden óráért jelenleg is fize-
tendő egy p. kr. arendában és a' jótétesekre 
nézve — alkalmasint még — létező supplicatio-
nalis büntetésben **) fenmaradt. Ide sorozandó a' 
büntetéspénzek megszüntetésével helyettesitett 's 
minden tanulóra — az évi költségek szerint — 
kivetendő egyenes adó is. Végre iskolai adóssá-
gok neve alatt jönek még némelly tanárok hitel-
ben adott könyveik árávali tartozások, mik 
egyébiránt — bocsánat, ha tévedek — vélemé-
nyem szerint tán csak privát adósságok lehetné-
nek. Tudtomon és emlékezetemen kivül lehetnek 

*) Már szó a' mi szó, de ezen vizsgálat tekintetében mi 
ágostai evangyélmiak iskolába járhatunk ref. atyánkfiai-
hoz. S z é k á c s . 
Ki supplicatioba nem megyen — bár ebben az iskolá-
nak sokszor semmi kára sincs — fizet 4 p. forintot! 

Sz. S. 



többféle tartozmányok is iskolai adósság neve 
alatt; de azt hiszem, a' dolog megértésére elég az 
is, mit előszámláltam. 

Az iskolai szék tehát egy kis törvénytelen-
séget — vagy ha jobban tetszik, törvényáthá-
gást követett el , midőn csupán tanításdíjra ho-
zott törvényét a' főtisztelendő egyházkerület-
nek, minden iskolai adósságokra kiterjesztette. 
De ha már csakugyan minden adósságra kiter-
jesztetett is az egyoldalii törvény: még magában 
nem volna rósz; mert tudjuk tapasztalásból, hogy 
a' diák — többnyire — fizetni nem szeret; a' ki 
pedig adós, fizetni tartozik 's arra jogszerint kény-
szeríthető is. — Mondom, ha a' főtiszt, egyház-
kerület végzésébe ütközik is ezen törvényszé-
lesítés , menthetné azt az említettem körülmény; 
de egy más, igen nagy hibát követett el a' n. t. 
iskolaiszék a' törvény alkalmazásában. Ugyanis: 
a' főtiszt, kerületi gyűlés azt végezte, hogy a' ta-
nításdíjjal adósak ne promovedltassctnak, azaz, 
a' tanodai pálya egyik szakából a' másikba át ne 
vitessenek. Az iskolai szék másként cselekedett; 
mert, tán a' tanulók iránti engedékenységből, min-
denkit promoveált; hanem az iskolai év folytában 
tiltotta el az adósokat az iskolától; holott ha nem 
promoveálta volna őket, bárhol teremtettek volna 
is pénzt, tartozásaikat okvetlen 'efizetendették, ha 
pályájukat folytatni akarták volna. Tudjuk azt is, 
hogy a' tanulónak év elején inkább van pénze, 
mint év folytában, 's ha akkor szoríttatik fizetésre, 
bizonyosabban fizethet, mint később, midőn min-
den pénzéből kiköltekezett. — Az iskolai szék 
tehát roszul számított és csupa lehetlenséget kö-
vetelt, midőn az adósokat év folytában szorította 
fizetésre. Szememre vethetné valaki, hogy a' n.-
t. iskolaiszéket törvényáthágással vádolom, holott 
az a' sup. végzését minden iskolai év elején ki-
hirdette , az adósoknak hozzá alkalmazkodásul. 
Ez igaz 's épen az a' hiba, hogy a' n t. iskolai-
szék maga nem alkalmazkodott a' törvényhez 's 
nem fogta azt elég szigorúsággal: promoveálta 
az adósokat 's ez által mintegy maga engedett 
kibújó ajtót a' nemfizetésre; pedig azt tudjuk, 
hogy alkalom tolvajt szül. A' mi azonban meg-
történt , meg nem történtté nem lehet tenni; de 
óhajtandó és reménylhetö, hogy a' n.t. iskolai-
szék, példából okulva, számításában jövőre óva-
tosabb és a' főtiszt, egyházkerület rendeleteihez 
szorosabban alkalmazkodó leend. 

Végül, minthogy a' n.t. szerkesztőség — ha 
jól értettem — csekélységemtől várja el a' lo-
sonczi gyűlés e* tárgyra vonatkozandó rendsza-
bályát: egy igénytelen tanácscsal bátorkodom 
föllépni a' főtiszt, egyházkerület előtt, melly ez 
lenne: határoztatnék el egyszer és mindenkorra 
az, hogy „kivétel nélkül minden tanuló, kinek 
más évről bárminemű iskolai tartozásai — nem 
véve ki a1 kézikönyvek árát sem — fenvannak; 

míg azokat 's a' beállandó iskolai év első felére 
esendő tanuásdíjt le nem fizeti: pályája folytatá-
sától függesztessék föl *s neve az előmozdított 
szakosztály névsorába ne írassék; ha pedig beér-
kezésétől számítandó egy hét alatt nem fizet, neve a* 
tanulók közöl töröltessék ki." — Ez ugyan szigorú 
törvénynek látszik első tekintetre: de tudjuk, hogy 
iskolánknak közszükségei vannak, még pedig szá-
mosak, meliyeknek fedezése csaknem kizárólag a' 
tanulókra szorítkozik. Eszközölje a' főt. e.kerület 
valami módon, hogy a'tanulók ne legyenek kény-
telenek az intézet csaknem minden terheit viselni: 
soha sem leend szükség illy szigorú törvényre; 
de a* dolgok illy állásában — ha csakugyan az 
adósságok minélelébbi lefizettetését szándékoljuk 
— máskép nem cselekedhetünk. — Azonban nem 
is lenne ám ezen ajánlottam törvényben semmi 
draconismus, sőt a' tanulókra nézve jóltevöleg 
hatna; mert meg szabadulnának ők a' gyakori 
idézés kellemetlenségeitől, — meg azon gyötrő 
öntudattól, melly az adósnak szüntelen elméjében 
foroghat. Nem annyira makacsságból, mint ifjúi 
könnyelműségből fizetni elmulasztott tartozmá-
nyaik pedig nem szaporodnának — bizonyos nem 
nevezendő mütételekhozzájárultával — olly nagy 
összeggé, mellyböl bizonyítványváltás idejében 
majd alig tudnak kigázolni. De az intézetre még 
sokkal jóltevöbben hatna a' fönebb említettem 
törvény szoros alkalmazása; mert megtudná, mi 
az övé, 's arról minélelébb czélszerüleg rendel-
kezhetnék. A' végrehajtó iskolaiszék pedig meg-
szabadulna a' neki is kellemetlenséget szerezhető 
különféle behajtási módok alkalmazásától; va-
lamint a' tanár urak nem állanának — financialis 
ügyek miatt — tanítványaik nagy részével — 
mondhatnám — mintegy örökös háborúban; 
szóval, csend és béke, bizalom és jóllét uralkodnék 
az egész intézetben, a' mi — fájdalom ! — je -
lenleg nincs. S z i l á g y i S á n d o r . 

D u n a m e l l é k i ref . egyházkerü-
letet i l lető. Legfelsőbb k. rendelmény kö-
vetkeztében, a' püspök-választás tárgyában te-
endő intézkedések végett Pesten, f. é. május l i -
kén rendkívüli közgyűlés fog tartatni. Mgos fő-
gondnok úr meghagyásából közhírré teszi 1846. 
mart. 30-kán Bajkay Endre m. k. a' fentisztelt 
egyházkerület világi főjegyzője. 

I sko la i je lentés . A' nógrádi evang. ág. 
hitv. tanítók egyletének ez évi nagygyűlése, a' 
tavali gyűlés X pontjának értelmében, — melly 
azt az esperességi közgyűlés előtt két héttel azon 
napra rendeli, mellyre ez esik — april hó 29-én 
Losonczon délelőtti órákban fog tartatni, melly-
ben minden tagok, valamint a'nevelésügy barátai 
megjelenni 's tanácskozásban részt venni őszinte 
bizodalommal s tisztelettel kéretnek. Losonczon, 
april hó 3-kán 1846. 

K a l n i c z k y A n d r á s, jegyző. 



PROTESTÁNS 

EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 
16. szám. Ötödik évi folyamat. April 19. 1846. 

Contumelias contemptu vindicabo, ad posteritatem ullro provocans ad quam potius, quam ed praeseus seculum semper 
respexerunt, quicunque gnaviter de republica (ecclesiastica) scripserunt. F e b r o n. 

TARTALOM: Egyházszerkezet, cum notis variorum. S z é -
k á c s . — G y ű l é s e k : Abauji egyházmegyei köz-
gyűlés. K. — Gömöri helv. liitv. egyházmegye közgyű-
lése. S z i k l a h e g y i . — Díjosztó gyűlés. — K ü l - é s 
belföldi közlemények. 

Egyliázszerkezet , cum notis varia-
rum. 

Még egy van hátra a' háromságból, miután 
a' gyámintézet- és papkörökröl nyitatkozánk, t. i. 
az egyházszerkezet javításának előkészítése. 
Melly körül ugy járandunk el, hogy az atyafiak 
észrevételeit közöljük először, igénytelenvéle-
ményünket következtessük másodszor. 

I. Wimmer úr volt az első, ki nyilatkozott. 
Előbb, hogysem czikkét következtetnök, meg kell 
jegyeznünk némellyeket, mellyek nélkül azt igazi 
szempontból felfogni nehéz volna. A' coordina-
tióról három számban írtam a' 4, 5 és 6 szám-
ban, 's csak ezen utolsóban írtam alá nevemet, 
mi igen természetes. Wimmer úr megolvasván 
a' 4-dik számot, azaz, az 1824-diki egyházren-
dezési terv okleveles történetét, a' nélkül, hogy 
bevárta volna a' többit, azonnal következtette 
alább adandó czikkét. Kölcsönös felvilágosítás 
után a' dolog kissé más szint nyervén, felesle-
gesnek tartók a' czikkét kiadni, minthogy saját-
képen , minden Iátszatos ellenkezés daczára is, 
ugyanazon malmon őriünk 's ugyanazt akarjuk. 
No de minél többször olvastam Wimmer atyámfia 
czikkét, annál jobban beleszerettem, 's végre is a' 
coordinatióra nézve mellözhetlenül szükségesnek 
ismertem annak kiadatását, és pedig minden cson-
kítás vagy változtatás nélkül. Wimmer úr elöre-
bocsátván a' Jelenések 3 ,11. v. szavait: íme el-
jövök hamar, tartsd meg azt, af mi nálad van, 
hogy senki el ne vegye o' te koronádat! igy szól: 

Az egyházi lap 4-ik száma egy igen különös 
anonym értekezést nyújtott elönkbe, Coordinatio 
czím alatt. Ki azt olvassa, azt gondolná, hogy az 
evangy. egyház valóságos bomlásnak indult, és 
hogy az az enyészetnek szélén van. Semmit sem 
kiméi meg és az egyházi gyűlés jegyzökönyvét 
21 évtől fogva idézvén, bő mértékben önt csúfot 
az egyházra, azt azon rég ismert közmondással 
tisztelvén meg: parturiunt montes etc. Valóban 

az czáfolja meg legjobban az említett czikk íróját, 
hogy egy olly testület irányában, mint a' 4 ágost. 
superintendentia, valaki illyesmit mer mondani és 
nem fél, hogy magát kellemetlenségeknek teszi 
ki. Épen nem lett volna szükség a' névtelenség 
alá bújni, a'mi egyházunk és az ő szerkezete olly 
jól vannak elrendezve, olly erősen állnak, hogy 
egész nyiltsággalszólhatunkbenne és róla a' nél-
kül, hogy félnünk kellene, hogy az a'gáncsolónak 
mindjárt fejére esnék. 

Különben néhány esztendőtől fogva az evangy. 
egyház szerkeztése olly gyakran hozatott elö és 
az egyházi gyűléseken olly sokszor tárgyaltatott, 
hogy végtére elhinnök, hogy nincs szerkeze-
tünk, és következéskép, hogy a' szétbomlásnak 
állapotában vagyunk. De ez az, mit minden ollyan 
ellenében, ki azt csak amúgy vaktában állítja, ke-
rekdeden tagadok; és a1 melly ellenvéleménye-
met kimondani kész vagyok. 

Németország egyházának nincs szerkezete! 
A' reformatio és a* 30 éves háború idejében nem 
volt ideje alkotmány-szerzéshez, és azevangyé-
liom megmentése végett kénytelen volt az ö feje-
delmei karjaiba menekedni. Ezek, ha magok evan-
gyélmiak maradtak, gyámolták az evangy. egy-
házat, 'és üldözték azt, ha visszatértek a" római 
egyházba. A' német egyháznak a' westphaliai 
békekötés után egészen világi igazgatást kellett 
tűrnie. Kegyes, de az egyházi dolgokban járatlan 
fejedelmek kénytelenítve láták magokat igazga-
tóságokat állítani fel,mellyeketconsistoriumoknak 
neveztek; de ezek az ujabb időkben gyakor-
ta kényteleníttetnek hatalmas ellenmondásokhoz 
nyúlni, azon durva kezek végett, mellyek gyen-
géd lelki ügyekbe erőszakosan keverednek. Itt 
nincs evagy. egyházi alkotmány! Itt még Ull-
mann—okra, Bunsen-ekre és Zimmermann-okra 
lesz szükség, hogy az egyházat az azt nyomó vi-
lágiságtól megváltsák. 

De ha Magyarországban szemünkbe mondják, 
hogy nem vagyunk coordinálva, nincs evangy. 
egyházi alkotmányunk, hogy scopae dissolutae stb. 
vagyunk: ugy az nem más, mint vétkes tudatlan-
ság vagy pajzánság vagy uralkodásvágy. Igaz, 
hogy a* gőgnek, a' czím- és uralkodásvágynak épen 
semmi táplálékot, de épen semmit sem nyújt a' mi 
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szép és egyszerű egyházrendezelünk ; és es bizo-
nyos egyéneknek rendezethidnynak tetszhetik. De 
ne csalatkozzunk. Olly anarchia, mellyel vádolta-
tunk, nem halaszthatja 21 esztendeig a' rendsze 
resítést illető határozat létrehozatalát. Még ke-
vésbbé tarthatta volna fen magát egy tökéletes 
benső szerkezet nélküli egyház, három olly század 
viharain á t , mellyek kelteje a' keresztyénség 
legvérengzőbb századai közé tartozik. Tökélete-
sen ki nem képezett benső szerkezet nélkül egy 
egyházi szövetség sem él túl két olly királyt, mint 
II. Ferdinánd és I. Leopold. 

Sehol sem vitetett ki a' reformatio olly töké-
letesen, sehol sem volt az evangyélmi egyház 
olly szerencsés, hogy magát függetlenül tarthatta 
volna a' világi hatalmaktól, csupán az evangyé-
liom lelkétől ihletve, önmagából keresztyén életté 
és áldássá válva; mint Magyarországban. 

Magyarországnak evangyélmi egyháza coor-
dinálva van! Épen csak ö áll egyedül, e' tekin-
tetben, az egész egyháztörténetben. A' í lerrn-
hutter egyházon kivül, melly csak diaspora és nem 
egész népnek való, egy időben és országban sem 
rendszeresítette magát a' keresztyén vallás olly 
tökéletesen keresztyénileg és evangyélmilag, 
mint azt Magyarország evangy. egyháza mindjárt 
a' reformatio idejében tevé. Hála Istennek! Az 
egész földnek legtökéletesebb egyházi rendezete 
a9 mienk! 

Az egyházi lap, kivonatban, elönkbe állítá 
Ullmann és Bunsen értekezéseiket! — Igen, egész 
Németország mozgásban van! Az evangyélmi 
egyház ott az ö evangyéliomi kincsét azon feje-
delmek tagjainak kezeikből kéri vissza, kiknek azt 
a ' veszedelem idején átadta. Poroszország evangy. 
királya nyíltan jelenti, hogy ö azon napot élete 
legszebb napjának tartandja, a9 mellyen az egy-
ház igazgatását azok kezébe lehetendi vissza, a9 

kik e t az illet. 
Német atyánkfiai boldogoknak tartanák ma-

gukat, ha egy illy egyházrendezetnek csak mor-
zsalékát élvezhetnék, mint a' millyent mi az ő 
egész terjedelmében birunk, és a9 mellyet, mint 
látszik, sokan olly nagyon meguntak! 

A' mi egyházi rendezetünk elleni panaszok 
tökéletesen alaptalanok. Magyarországbanjinind-
járt a' reformatio idejében, ugy használták az ev. 
hitű karok a' legelső békél, hogy összejöttek egy 
általános gyűlésbe, vagy ha ugy tetszik, zsinatba. 
Előleges eseményektől intetve, két dolgot igen 
élénken éreztek azok Zsolnán 1610-ikeszt. mart. 
30-kán. Először, hogy az egyházi hatalomnak 
magában az egyházban kell lennie, és épen nem 
az ország fejedelme vagy a' consistorium kezé-
ben; és másodszor, hogy Magyarországban az 
evangy. testületnek az evangyéliom szelleméből 
származott és attól áthatott tökéletes rchdezetre 
van szüksége. Csak illy rendíthetlen egyházi 
rendszerben remélhettek a' kegyes atyák az idő 

viszontagságai ellen erős paizsokat. Nehéz lenne 
napjainkban egy olly egyházi gyűlést gyűjteni 
össze, mint a' zsolnai volt. Bölcs Isten szellemé-
től megvilágosított és az evangyéliomtól ihletett 
férfiak voltak azok, olly hittel, melly minden pil-
lanatban kész volt jószágot, vért és életet áldozni 
Jézusért és az egyházért: Thurzó György nádor, 
Osztrosich András, Szunyok Móses, Benicky Már-
ton, Sulonó Theodosius, Lehoczky, Zmeskal, Ocs-
kay, Pálfy, Illésházi 'stb. És még a'papok, Simon 
M., Heichelin, Flórian, Duihon, Piskator, Lany 
'stb. A'legjelesebb papok és világiak közöl 1 0 0 -
nál többen gyűltek össze egy szeretetben, egy 
lélekben. Itt vitatfatott meg és döntetett el azon 
kérdés, mellyet sokan napjainkban eldöntetlennek 
mondanak, t. i. az egyházi rendezésről szóló kér -
dés. Itt talán helyén volna azon közmondás, hogy 
az illy urak szemét a' nagy világosság kápráz-
tatja, vagy, hogy az erdőt nem látják csupa fa 
miatt. 

A' zsolnai zsinat czikkeinek fontossága elis-
mertetett az ö egész értelmében, és annyira érez-
hetővé tette magát, hogy a' primás Forgács F e -
rencz már 1610-ik eszt. apr. 17-kén egy mani-
festum közrebocsátását vélte szükségesnek, melly-
re a' zsinatbeliek erélyesen feleltek. A' zsolnai 

I szerkezeti végzések magyaráztattak és kiegészít-
tettek az 1622. eszt. sept. l - j é n Thurzó Szaniszló 
nádor elnöklete alatt tartott semptei gyűlésben. 
Ezen gyűlések által vétetett fel, hozatott be, és 
a' magyar evangyélmi egyház eszméletébe 
helyheztetett, a' presbyteriumi, mint egyedül az 
evangyéliom szellemének megfelelő, rendezet. 

Azóta nem volt többé kétes, mellyik legyen 
Magyarországban az evangy. egyház rendezete. 
Mindenki tudta és tudja azt. Még az evangy. hi-
ten levő nép is beleélte magát ezen rendezetbe, 
annyira, hogy talán nincs tagja ez egyháznak, a' 
ki ne tudná, milly jogai és milly kötelességei len-
nének, mint evangy. keresztyénnek. Honnan jő 
tehát, hogy mindig coordinatio végett panaszkod-
nak ? — Mit akarnak ? 

Mindenki tudja, hogy Magyarországban négy 
evangy. egyházi kerület van, hogy ezek közöl 
mindegyik esperességekre van osztva, a' mellyek 
ismét egyes gyülekezetekből állnak. Minden gyü-
lekezet egyházi gyűlések által igazgattatik, melly 
az egyes családatyák szabad választásából ered. 
Ezen családatyák választják szabad szavazati 
többség által az ö papjukat is, ki az egyházi dol-
gokat igazgatja,—az ő curatoraikat, kik a' gyüle-
kezet vagyonával foglalkoznak, az Ő iskolatanító-
jaikat, kik az iskolai kötelességek végrehajtói. A* 
helybeli egyházi gyűlés igazgatja a'gyülekezetet, 
sok helyeken a' pap mellett egy felügyelő van, 
sok helyeken az nincsen. Fontos dolgoknál és 
pénzbeli adózások megengedésénél az általá-
nos, minden családatyából álló egyházi g y ű -
lés határoz. 



Több illy gyülekezetek összevéve esperessé-
get képeznek. Ennek fejei: egy esperes és egy 
esperességi felügyelő, kik a' gyülekezetek szava-
zati többsége által választatnak. Esztendőnként 
meglátogatják a' gyülekezeteket, összehívják az 
esperességi gyűléseket, mellyek az esperesből, 
felügyeiöböl és a' gyülekezetek küldötteiből, nem 
különben a' contubernium összes papjaiból állnak. 
Ezen gyűlés választ önszükségére tisztviselőket, 
u. m. jegyzőt, levéltárnokot, pénzszedöt 'stb. A' 
tanácskozás nyilvános; a' szavazati több3ég el-
döntő. 

Ila olly panaszok jönek elő, mellyekben a' 
seniornak jóságos uton való közbenjárása nem lé-
tesülhetne : akkor az az esperesség elejébe ter-
jesztetik. Ez bonyolodott dolgoknál küldöttséget 
nevez ki, melly még a' gyűlés folyta alatt, az ö 
a' gyűléstől vagy egészen, vagy módosítva hatá-
rozattá teendő véleményét beadja. 

Több esperességek superintdentiát képeznek, 
melly épen ugy van szerkesztve 's ugy jár el hi-
vatalában. Mind a négy superintendentia az or-
szág evangy. testülelét képezi, melly egy főfel-
ügyelő alatt épen ugy működik, mint az esperes-
ségek és a' kerületek. 

Az! kérdezem most: Hogyan tud valaki egy 
illy módon szerkezeit rendezetben , melly egy 
testben lélekké és életté vált, a' mellyben ezen 
rendezeti testület eszmélete még az egyes ta-
gokba is áthatott, kérdezem: hogyan tud valaki 
anarchiáról szólni ? rendezet hiánya végett pa-
naszkodni ? és egyenesen szemünkre hányni: 
„parturiunt montes ect.?" 

Igaz, alkotmányunk nem véd bennünket egé-
szen rendetlenségek ellen. Gőgös emberek, konok 
gyülekezetek, elfajult papok, erőszakoskodó fel-
ügyelők, felfuvalkodott superintendensek és espe-
resek ezen rend nem tisztelése, a' rájok bízottak 
áthágása által rendetlenségeket 'stb. támaszthat-
nak; de illy dolgok nem a'rendezet hiányából 
erednek, hanam ezeknek nem tiszteléséböl. Nem 
is lesz elegendő hatalmunk annak gátlására. Csi-
nálhatunk olly evangy. nélküli rendszereket, a' 
millyeneket a' dunántúli kerületben kisértettek 
meg: de a' visszaélések a' papiroson levő rendel-
mények számával szaporodni fognak. Most ke-
veset ártanak, mert a' visszaélések oppositiót tá-
masztanak , és azonnal visszatérnek a' régi ös-
vényre, a' mint azon személyek kimúltak, kik ma-
guknak illyesmit tulajdonítottak. 

Nem lehet tagadnunk, hogy azon corrosivum. 
mi reánk is hatott, melly a' mi napjainkban az 
egész földön levő fenáJIókat szétrágja. Nevetsé-
ges illyen világtünemények ellen rendezettel já -
rulni. A' polgári élet egy ember életkorában több 
rendezetet hozott létre, mint a' régi évezredek 
mindnyáját összevéve. De uralkodik-e azért 
több rend a' világban?—Igen! az evangy. egy-
házban is áttörettek a' sorompók! Az esperes- ' 

ségi gyűlésekre minden, ki csak akar, fut és lá r -
máz, a' helyett, hogy csak az esperes, felügyelő, 
a' papok és a' gyülekezetek küldöttei bírnának 
ülési és szólási jogokkal. A'kerületi gyűlésekben 
épen ugy van. Itt eredetileg csak a' superinten-
densnek, felügyelőnek, seniornak és minden es-
perességböl kél papi és két világi küldötteknek 
voltak üléseik és szavaik. Épen ugy az egyete-
mes gyűlésen, hol csak a' főfelügyelő, a' négy 
superintendens, a'négy felügyelő és mind a 'négy 
kerületből 32 követ, u. m. minden kerületből 4 
egyházi, 4 világi küldöttek birtak ülési és szólási 
jogokkal. Itt a'hallgatóság a'tanácskozásba avat-
kozott, mi csuda tehát, ha ugy látszik, mintha 
minden anarchiában volna? De azt is tudjuk, hogy 
illy korlátok áthágása, és a'hallgatóságnak a' ta-
nácskozásbai avatkozása még a'polgári élet sok-
kal fontosabb gyűléseibe is betolakodott. Csak 
hozzuk vissza az elöbbeni rendet és nem sokára 
nyugott korlátok között fog minden haladni. Ezek 
csak korbeli áradások, mellyek ismét leapadand-
nak. 

Ki annakokáért a' mi egyházi életünkbe mé-
lyebben tekint, és az evangyéliumban és belőle 
eredő egyházi egyességben és ennek sorsában 
jártas: nem fog bennünket anarchiával vádolni 
és annál kevésbbé új coordinatiot ajánlani. 

Tegyük fel , hogy elfogadnék ajánlatotokat; 
tegyük fel, hogy felhivnók a'negyedik szám alatti 
értekezés iróját, hogy nekünk jobb egyházi r e n -
dezetet nyújtson: — mit kaphatnánk a' mi szép 
szabad evangy. szerkezetünk helyett? 

Itt látjuk, mit nyújt Anonymus. Consistoriumot, 
törvényszékeket, perkamarákat és semmit mást, 
mint csupa törvényszékeket.Uraim! önök törvény-
székeiért egy fillért sem adok; az valóban jó len-
ne, mint a' példabeszéd mondja: a' lóról sza -
márra jutni. Perlekedést, elitélést, appellálást, 
executiót és még mindazon nyomort akarjá-
tok-e az egyházba hozni, mellyel a' világ be 
van töltve ? Procul esto profani kánonaitok-
kal , czímeitekkel, tanácsosaitokkal. Consisto-
riumi tanácsnokokat akartok ? menjetek N é -
m e t o r s z á g b a , ott meglelhetitek őket, in -
gyen odaadják azokat néktek és még fizetnek 
is reájok! 

Nekünk nem kell új rendezet, mert a' mi 
presbyteriumi alkotmányunk, melly Istenre és 
az evangyéliomra épült, és melly az evangy. 
egyházból jött elő, jó, tökéletes és felülmulhatlan. 
Egy egyháznak sincs, az egész földön, illy töké-
letes rendezete, mint a' miénknek Még a scot 
presbyterianusok az ujabb időkben, hogy magu-
kat hozzánk hasonlólag állíthassák, szakadást me-
részeltek , csakhogy azon szabad papválasztha-
tást maguknak kivihassák, melly a' mi egyhá-
zunkban eredeti. Nem szenvedhetitek-e azon 
szabadságot, mellyel titeket Krisztus megszaba-

dított? magatokakartok-e szolgai iga alá hajolni? 



Csak szerezzetek magatoknak tanácsszékeket, 
^zok titeket szigorúan büntetendnek. Csak néz-
zetek át református atyánkfiaira, ö nekik oly-
lyan tanácsszékeik vannak, mint a' millyeket ti 
olly hőn ohajtotok. Már elfeledtétek az Életké-
peket ? Csak olvassátok el azokat ismét, azok az 
élet szerint vannak rajzolva! A' benne történt 
ujabb események nem mutatják-e eléggé, hogy 
a'papi törvényszékek bennünket rendetlenségek-
től nem óvhatnak, ha nálunk a" szeretet szelleme 
megfojtatott ? 

Megvallom annakokáért egészen nyiltan, hogy 
nem kellenek tanácsszékek, sem papi törvényszé-
kek, sem új rendezet; ősi ap. rendezetünknek még 
a' legparányibb változását sem akarom. Minden, a' 
mi csak történhetnék, az volna, hogy egyházunk 
fenálló alkotmányát, papirosra irva, azoknak ad-
nék kezeikbe, kik azt olly kevéssé ismerik. Higy-
jétek, nálunk rendezet nem hiányzik; nálunk evan-
gyélmi gondolkozás, olly lélek és oily hit hiányzik, 
mint azoknak volt, kik Zsolnán és Semptén az 
egyházat szent ihlettel és világot karoló szere-
tettel rendezték. Természetesen nem vettek olly 
ivadékot szemügyre, mellynek törvényszékek és 
executiok által kell szoríttatnia a' keresztyénrend 
megtartására. A' mi rendezetünk Isten igéjét kö-
vető hit és lélekteljes keresztyének állal adatott 
egy olly keresztyén népnek által, melly az ö ta-
nítóival és híveivel tökéletes szeretetben egy szív 
és egy lélek. Ki Istenből, Krisztusból és szere-
tetből áll, az hallgatja az Isten igéjét. Ha pedig 
van valaki köztetek, a' kinek kedve van perelni, 
tudja meg, hogy az nincs szokásunkban 1. Cor. 
11 ,16 . Azért nincs szükségünk törvényszékekre, 
mivel nincsenek pereink. Mert a' hol az irigység 
vagyon és a' boszankodás, ott háborúság és min-
den gonosz cselekedet nagyon, Jak. 3. 16. 

Azért, kedves atyámfiai, egyezzetek meg a' ti 
gyülekezeteitekkel szeretetben és békességben; 
legyetek kegyesek, hívek, munkásak, hivők, mint 
Timotheusnál meghagyatott. Gyülekezeteitek min-
dig részeteken lesz, szerettetni és ellenségeskedö-
kön tanácsszék nélkül is győzedelmeskedni fogtok. 

Ha espereseket választotok, hív lélekkel te-
gyétek azt, hogy egy igazságos, alázatos, ügyes, 
hátor, erős, megvesztegethetlen, hivő és kegyes 
férfiút válasszatok, a' ki felöl tudjátok, hogy csak 
a' gyülekezet jólétét és Krisztus országa gyara-
pulását hordozza szivén. Az aztán gondoskodni 
fog, hogy ti a' fenálló szerkezetben boldogabb-
nak érzenditek magatokat, mint tanácsszékekben, 
mellyek csak a' bajt öregbítik. 

Ila superintendenst választotok, válasszátok 
Istennel, válasszatok hív szívvel; ne gondoljátok, 
hogy közöletek mindegyik alkalmas arra ; hanem 
keressetek, Krisztus lelkét segedelmül híván, egy 
olly férfiút, ki hathatós, tanulmányos, kegyes, hív, 
megvesztegethetlen, bátor, hivő, olörelátó, jó, 
komoly és kímélő, kinek szive a' világot karoló 

szeretettel tölt, kinek értelme Istentől meg van 
világosítva; azt keressétek , azt kérjétek, hogy 
legyen vezéretek, és mindjárt látandjátok, hogy 
tökéletesen rendezve vagyunk! Csak kegyes, ke-
resztyén és hatalmas papokat; csak felvilágoso-
dott , Krisztus lelkétől ihletett elöjárokat leljünk, 
és C9ordinálva vagyunk. 

És befejezésül, kedves atyámfiai! még egy 
szeretetbeli szót! Kérlek, könyörgök, ne hagy-
játok magatokat a' kornak hamis szellemétől e l -
ragadtatni. Ne rázzátok szüntelen fenálló szer-
kezetünket, melly századokon át olly jótékony 
volt irántunk. Ismerkedjetek meg rendezetünk-
kel; az jó, szent, tökéletes; mert az a' szent és 
hivő ősapák által az evangy. életnek tökéletes és 
szent forrásából meríttetett! Ö általa Magyaror-
szág evangy. egyháza egész a' napoknak utolsó-
jáig jóltevöleg és boldogul fog igazgattatni. Igye-
kezzünk mindnyájan, erőnk szerint, azon, hogy 
ezen szép szabadságunk Krisztusban megma-
radjon! A' mi korunk nem való az organisá-
lásra, mert csak corrosivus. Ne adjuk magunk 
magunkat, szándékosan, olly iga alá, melly alatt 
szükségképen elnyomorodnánk. Nézzétek, Né-
metország mint iparkodik és harczol, hogy azt 
megnyerhesse, a' mit mi bírunk; de le nem ráz-
hatja az ö tanácsszékeit! Azt se felejtsétek el, 
lelki pásztorok! hogy a' legjobb rendezet a' gyü-
lekezetnek hív és szeretetteljes gyámolása. Visel-
jetek gondot magatokról és az egész nyájról, 
mellyben a' szent lélek titeket örökké tett. Apóst, 
csel. 20. 28: legeltessétek az Istennek seregét, 
melly a' ti gondviseléstek alatt van, gondotvi-
selvén arról, nem kényszerítésből, hanem örö-
mest, nem kívánván éktelenül a' nyereséget, ha -
nem indulattal. Sem pedig ugy, mint uralkodván 
az Urnák örökségén, hanem ugy mint kik az Úr 
seregének tükrei. Péter 1. L. 5,2.3. Látjátok, itt 
a' coordinatio! — Örvendjünk, hogy Isten ke -
gyelme bennünket megóvott, és örvendjünk, hogy 
itt esztendőn át rendezetet kérő egyházi gyűlé-
seinknek épen olly csekély sikerök volt, mint az 
57 év előtti zsinatnak! Azon rendezetnek, azon 
coordinationak igen jónak kell lennie, melly 60 
szétbontással foglalkozó esztendőn át illy éretlen 
támadásoknak és határozatoknak ellentállhatott! 
F.-Lövőn febr. 6-kán 1846. 

Következik : 

II. Valentinyi D. úr, ki igy szói: 
Nem valami rosz indulatból, hanem azon tiszta 

szándékból, miszerint a' legközelebb egyet. gyül. 
által, egyházunk rendeztetésére kiküldött t. cz. vá-
lasztmánynak az egyh. rendszer minél tökéletesb 
kidoldozására szükséges anyag minden oldalról 
szolgáltathassák, Székács úr e' tárgybani dolgo-
zatai nyomán, bátrak vagyunk következő ponto-
kat, ugy, mint több tiszai papok 's egyházak óhaj-
tatit 's kívánatit közölni. 



1) Átalában óhajtjuk, hogy az egész választ-
mányi munka alapíttassék nem valami „codex po-
lonicusra, mint a' pesti zsinaton történt: hanem 
egyedül a' szent irás alapjára ; " mert más fun-
damentomot senki nem vethet azon kivül, melly 
egyszer vettetett, melly Jézus Krisztus. Hogyha 
valaki épít e' fundamentumra aranyat, ezüstöt, 
drága köveket, fát, szénát, pozdorját: mindennek 
munkája nyilván lészen ; mert a' nap megmutatja: 
mert a' tűznek általa megjelentetik, és mindennek 
munkája minémü légyen, a ' /ws megpróbálja. Ha 
kinek munkája, mellyet épített, megmarad:jutalmát 
veszi« 1. Kör. 3, v. 1 1 - 1 4 . 

2) Miután a' sz. Írásban, melly vallásunknak 
egyedüli kútfeje 's egyházi szerkezetünknek nor-
mativuma, a' világi felügyelöknek semmi nyoma; 
miután a'külföldi evangy. egyházak a' világi fel-
ügyelöket egészen nélkülözik, a' tapasztalás is 
tanítja, hogy a' felügyelök nélküli egyházak jó 
rendben és bóldog állapotban találtatnak, s a' 
felügyelök választását parancsoló semmi határzat 
nincsen, nem is lehet, hacsak az evangy. szabad-
ság előttünk szent, — óhajtásunk: hogy a1 fel-
ügyelök nélküli egyházak, felügyelő választására 
semmi szín alatt ne kényszeríttessenek, mert a' 
kényszerítés semmikép sem fér össze azzal a' 
szabadsággal, mellyel Krisztus megszabadított 
minket. Gal. 5, 1. 

3) Hol világi felügyelök divatoznak, válasz-
tassanak azok mindig olly feltétel alatt, hogy min-
dig az egyháznak tagjai legyenek. Ez szüksége-
sen megkívánja, hogy felügyelő lehessen nem 
nemes származású i s : mert sz. Pál Gal. 3 , 2 8 . 
mondása szerint a' ker. egyházban nincs nemes, 
és coordinatiónk is az inspectorok kellékei közt 
a' nemességről egy szóval sem emlékezik. 

4) Az esperességi tisztújítás történjék min-
den egyházban egy kiszabott vasárnapon minden 
halasztás nélkül. Ezt már több esperességek üd-
vösnek találták, és csak ez által lehet a' rút kor-
teskedésnek elejét venni. De ez mellözhelenül 
megkívánja 

5) Hogy egy felügyelő csak egy egyháznak 
felügyelője legyen, azért mi a' fürészi ez iránti 
határzatot tovább is megtartani akarjuk és min-
den ellenkező határzatokat igazságtalanoknak, 
protestáns elveink nevezetesen az egyházi 's 
világi rend közti paritás ellenieknek nyilvánítunk. 
Valamint egy pap nem lehet két egyháznak papja, 

*) Kishontban az egyházak felügyelők választására kény-
szeríttetnek aképen, hogy akármiilyen tárgyban ho-
zott szavazataikat el nem fogadják, habár azok az egész 
presbyterium tagjai által aláírva, és az egyházi pecséttel 
megerősítve vannak is, ha felügyelő nincsen aláirva. Hát 
egy egész, 9 , 12 's több tagokból álló presbyterium 
nem bír-e annyi hitelességgel, mint egy felügyelő, ki-
nek csupa czímnél tán egyéb egyházi tulajdona 's 
erénye nincsen ? Nem emlékeztet-e ezen gyakorlat arra, 
hogy „Papa supra concilium?" K. 

a' szerint egy felügyelő két egyháznak felügye-
lője nem lehet. *) 

6) Miután a' felügyelők hivatása, eredetéhez 
képest, lényegesen változott: szükség, hogy 
kötelességeik is szilárdabban rendeltessenek el. 
Tudva van, mikép a' felügyelök eredeti hivatása 
vala: az egyházakat, papokat külellenség ellen 
oltalmazni 's védeni; most, hála Istennek! illy ol-
talomra nincs szükség, 's ha van is, ugy mind az 
egyház, mind pedig a' pap, k.k. intézvények sze-
rint is, nemesi joggal, és igy a* nemes elleni ac-
toratussal bírván, védheti 's oltalmazhatja maga 
magát. Ellenben a1 felügyelök mostani működése 
inkább az egyház belügyeibe átterjeszkedék, az 
egyház föczéljának előmozdítására , melly nem 
egyéb lehet, hanem istenimádás lélekben és 
igazságban, és Isten országának t. i. okosság és 
erkölcsösségnek, terjesztése. E' szerint a' felü-
gyelök , Isten országának terjesztésére nézve, 
papok segédjeik levén, köteleztessenek arra, 
hogy paphoz illő életet éljenek, minden jóban jó 
példával menjenek elő, gyakran a' templomba 's 
szent vacsorához járjanak, otthon keresztyén éle-
tet éljenek, a' papoknak, ha valami jót behozni 
akarnak, mint p. o. most a'pálinkaivás kiirtásánál, 
segítségül legyenek. Mert a'mostani rendezetlen 
állapota a' felügyelöknek uraságot inkább, mint 
valami tisztséget tanusítni látszatik, pedig az 
evangy. egyházban semmi úr, a' mint sz. Pál ap. 
mondja Gal. 3, 28. Eféz. 4, 5. 

7) A' vegyes vagyis kettős elnökségröli vé -
leményünket további időre fentartjuk magunknak. 
Mert nagyon kétes dolog azt rögtön megítélni 
akarni: ha vájjon egyházi gyűlések természetek-
nél fogva megszenvedik-e a' világi elnökséget ? 
2. Kor. 6, 15. Legfelebb, mig megállapodunk 
benne egészen, azt lehetne ajánlanunk, hogy 
egyházunk megrázkódtatása nélkül, azt lehetne 
határozni, miszerint minden egyházi gyűléseinken 
legyen egyházi személy vagyis pap elnök, fel-
ügyelő segítségével; a'számadási gyűléseket pe -
dig vezérelje a' felügyelő, papnak hozzá járultával. 

Ezen közohajtatinkat a' t. cz. egyetemes vá-
lasztmány, mint reményijük, méltányolni fogja, 
különben attól tartunk, hogy nem méltánylása 
esetében oda jutunk, hová jutott kerületünk által 
kiküldött 's sept. Rima-Szonbatban munkálódott 
egyházkerületi választmány a* végett , hogy 
Berzeviczyféle coordinatio helyébe, több évek 
alatt kidolgozott új coordinationak magyar fordí-
tását megvizsgálván, azt kinyomattassa, — midőn 
az új rendszer szabályai közt kővetkező sorokat 

És még is másképen van Kishontban, Az 1844 . Füré-
szen tartatott esp. gyűlés azt határozta, hogy egy egyén 
csak egy egyháznak felügyelője lehet, még is a' követ-
kezett évben Rima-Bányán tartatott esp. gyűlésen, in-
dítványára egy urnák, ki egész világnak felügyelőjévé 
akarna lenni, ezen üdvös határzat megsemmisíttetett. 

K- J 
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olvasott: „helybeli gyűléseken a' felügyelőnek a' 
lelkész, azt követelvén szent hivatalának méltó-
sága és tekintélye, olly értelemben ? elnöktársa, 
hogy ahoz legközelebbi helyet foglaljon el , a' 
nélkül, hogy azon jogokat követelné magának, 
mellyek az egyházszerkezet szerint a' felügye-
löt illetik! ? — a' papi rész az ellen tett ünnepé-
lyes óvása következtében eloszlott, 's az új rend-
szer munkáját érettebb megrostálgatás végett az 
egyh.kerületi elnökségnek felküldé. 

III. Jeszenszky úr. 0 a' hozzám érkezett 
czikkében csak egy tárgyról szóKt. i. arról, hogy 
az általam történeti kifejlődésünk szempontjából 
pártolt kettős elnökséget eltörlendönek véli's fel-
állítja a' következő elveket: 

a) Az egyházban csak egyes és mindig csak 
papi elnökség állíttassék fel. 

b) A' felügyelői hivatal megszüntettessék. 
c) Az egyházi ügy védelem hozassék be. 

A' mi illeti az első pontot, az már az Óramu-
tató óta e' lapokban annyiszor meg volt vitatva, 
hogy abba újra ereszkedni nem tartom szüksé-
gesnek. Legyen elég tudnunk, hogy egyházunk-
ban vannak ollyanok is, kik a' szerkezetjavításnál 
e ' pontot figyelembe kívánják vétetni, a' választ-
mány, sőt az egyház minden avatottabb tagjai 
előtt ismeretes nézeteknél fogva. — De a' mi a' 
b ) és c) pontokat illeti, ezekre nézve elkerülhet-
lenül szükséges magát Jeszenszky urat hallani. 

„Nekem, úgymond, a' felügyelői hivatalról, a' 
mint az mostan nálunk fenáll, megvallom, sajátszerű 
nézetem van, millyent én még eddig sem nem ol-
vastam itten, sem nem hallottam, de mellyet én 
egész tisztelettel bátor vagyok kimondani itten: 
t. i. felügyelői hivatalunk, nézetem szerint, nem 
egyéb, mint „ens, sinenecessitatecreatumMeg-
engedem, ezen nézetem „noli me tangereu-félék 
közé tartozik: de én kimondtam; és kérem azo-
kat, kik benne megütköznek: méltóztassanak ne-
kem megmagyarázni: mire való az a' felügyelő 
akár egyes egyházban, akár az esperességben 
vagy supdtián ? — Elnöknek ? — De én kimutat-
tam, hogy két elnök nem szükséges, elég egy és 
<ez is csak pap; *) ennek kezében pedig levén a' 
kormánygyeplö, ha ugy, a' mint hivatva van, kor-
mányozni akar: okvetlenül tartozik felügyeléssel 
lenni az egyházra, tulajdon szemeivel látnia kell 
mindent: tehát a' felügyelőnek hivatása implicite 
már ö benne foglaltatik. Azonban minthogy su-
perflua cautela non nocet, kivált a" nagy egyhá-
zak, esperesség 'stb. igazgatásában: szükséges, 
hogy több szem legyen, melly széttekintsen, de 
még akkor sem szükséges mostani inspectoratus, 
mint copraeses, mert az egyházban ott van a' 
presbyterium, az esperességben lehetnek tanács-

*) E' sorok már megírva valának, midőn Daru úr Bunsen 
tanár nézeteit közlötte, és csak örömömre szolgál, hogy 
ollyan magos tekintély is szavaim értelmében nyilatko-
zik. K. 

nokok, kik bőven kipótolják az elnöklő felügye-
lőnek nem létét. —Felügyelő! de tessék engem 
felvilágosítani: mire ügyel fel ő ? a' rendre? — 
hát az elnöklő pap és presbyteriuma'stb. mire való 
lesz aztán? a' hittanokra ügyel fel tán? erre az 
egész egyház a' felügyelő — ; az egyház politikai 
állására tán? erre a'felügyelés csak a' királyt jure 
majestatico illeti, mienk csak a' curatia ecclesi-
astica — ; felügyel tán az egyháziasság, a' vallá-
sosság mikénti terjesztésére? Bocsánat, uraim, de 
mély fájdalomtól meghatva, azt nyilatkoztatom, 
hogy én ujjaimon tudnám előszámlálni azon ke -
gyes felügyelő urakat, kik illyesmivel foglalkoz-
nak 5 ellenben igen sok felügyelőnk van, ki azt 
sem tudja, miből áll az evangyélmi hit, mi az a' 
vallásosság, egyháziasság; egyszóval, ki egyhá-
zunknak sem épületére, sem díszére nincsen. Meg-
vallom, jól tudom, hogy ezen beszédem „noli me 
tangere" közé tartozik, és nem is mondom azért, 
hogy keserű legyek, hanem azért, mert az igaz-
ságnak tartozom vele. — Ideje már, hogy mond-
juk meg egymásnak az igazat. — Én bár meny-
nyire kutatom is a' dolgot, de egy törvénytudó 
sem tesz említést az inspectorról, a' mint t i. ö 
nálunk él. Ezek szerint ezen nomenclaturat: „fel -
ügyelő, inspector" törüljük ki egyházi institutioink 
szótárából, és helyébe — 's itt figyelmet kérek — 
„ügy védelmet, advocatiát" írjunk be 5 nekem pe-
dig ugy látszik, hogy ez volt szándékában a' pesti 
zsinatnak is , de csak roszul keresztelte meg a' 
gyermeket; ha felállítja az ügy védelmet, akkor az 
egész más fordulatot vesz. Ügyvédelem állíttassék 
fel minden egyházban, melly védje a' pap, a' t a -
nítók jogait egyház ellenében és viszont, az egy-
házi határozatoknak életbei léptetését sürgesse, 
melly védje az egyház jogait az esperesség, ke-
rület, generál convent, a' status ellenében'stb. 
'stb.; és ezen ügyvédelem legyen az esperesség-
ben, kerületnél, generál conventen is. De itt épen 
azt fogja mondani valaki: hiszen épen ez a' fel-
adása a' felügyelői hivatalnak; engedelmet kérek, 
mert a' ki ezt állítja, nem ismeri a' praxist, és 
aztán fogalomzavarban van; mert ügyvédezni és 
felügyelni, két különböző szó levén, különböző 
fogalmakat is ad, a'praxis pedig azt mutatja, hogy 
ha az egyháznak advocatiára szüksége van, azt 
nem a' felügyelő, hanem fogadott prókátor viszi. 
Ha a' honi evangy. egyház maga keblében egyes 
elnökséget elfogad és felállítandja az ügyvédel-
met : akkor administrationalis élete is, nem mon-
dom könnyen, de minden esetre bizonyosan ohaj-
tott eredményre emelkedni fog, mig a' mostani 
kettős elnökség és a' felügyelői hivatalnak — ha 
nem is romboló, de némelly dicséretes kivételeket 
téve — sine cura szerepe miatt, pang, rothad. 

IV. Végre még Bartholomaeides úr azt ké r -
dezi: „Nem volna-e jobb azon indítvány helyett, 
hogy idővel az egyetemes gyűlésekben a' legidő-
sebb ker. felügyelő és püspök elnököljenek, azt 



indítványozni: hogy ezt a' ker. elnökök felvált-
va, seriatim et altcrnatim tegyék ? " 

S z é k á c s . 

G y ' ü l é s e k . 
Abauj i egy U.megyeilkoxgy ülés; 

Tartatott Gönczön, martius utolsó és april l - ő 
napján n.t. Futó Sámuel esperes úr 's legidösb vi-
lági t.biránk elnökletök alatt. Gyűlésünk jelleme: 
béke, egyetértés, kedély-nyugodtság, komoly 
megfontolás, és olly igazságkiszolgáltatás, mely-
lyet a' kímélő szereteten épült egyháziasság igé-
nyel. Gyűléseink szokott tárgyain kivül, tanács-
kozásunk eredményei ím ezek: 

Hitelesíttetvén januariusban tartott rendkívüli 
gyűlésünk jegyzökönyve, annak azon pontja fe-
lett, melly az egyházi hivatalnokokra beadott sza-
vazatok jövendöbeni nyilvános felbontását tár-
gyazta, komoly vita keletkezett. 

Elhatároztatván végre, hogy a' felbontás vá-
lasztmányilag történjék, két rendbeli választmány 
neveztetett, •— mindenik számos egyénből, 's mint 
ohajtottuk, korhoz illő tapintattal, mert nem vala 
többé a' választmány csupa t.birókból, — ugy, 
hogy mi hisszük, mikép tényben nem sokat külön-
böztünk attól, mit elvben ki nem vihettünk. Ezért 
köszönet részrehajlatlan esperesünknek. Az ered-
mény ez: 70 szavazattal 10 ellen segédgondnok 
lett közkivánságunk tárgya báji Patay Sámuel úr, 
Abauj első alispánja, a' vallásos, buzgó munkás-
ságú és szerény hazafi, kinek fejére egyszerre 
tűztük az egyházi és polgári érdem szép koszo-
rúját. Ülnök lett világi részről t. cóji Comáromy 
József úr, ki iránt egyh.megyénk, bizodalmát első 
szavazáskor általános szavazat-többség adásával 
nyilvánította. Ülnök egyh. részről Kalniczky And.; 
egyh.megyei pénztárnok Dobza Dani. Ezután egy 
előkelő egyház ügye került szőnyegre, melly a' 
halál által megürült papi helyet, az özvegyet illető 
törvényes időn túl is segéddel kívánta, betöltetni, 
adván okul, hogy sok rongyos épületeit máskép 
rendbe hozni nem bírja: az egyh. különben nagy, 
vagyonos 's tökepénzes. Két rendbeli követek 
érkeztek ez egyházból: egy rendbeli az egy ház-
tanács küldöttei; másik, melly ellenfolyamodást 
adott, 's kánonszerü kívánsággal kéri a' népet, 
mindazon jogokba visszahelyezni, mellyek pro-
testáns szempontból őt illetik, de mellyeket eddig-
elé egy magamagát kiegészítő consistorium gya-
korlott,— e'rész rendes papot kér, egyszersmind 
kiküldöttséget, melly bonyolt egyházi állapotjukat 
rendezze. A' küldöttség e' résznek kérésére ki-
neveztetett, egyszersmind a' canonicus elv ki-
mondatott, — hogy idöntúl a' papi állomás üresen j 
nem maradhat, hanem rendes pappal kell betöl-
teni, — mert egyházunkban minden simonia tilal- [ 
mas: különben az egyházkerületrei fölebbviteli 
fenhagyatott. 

E' tárgy egyházi életünk organismusát tete-
mesen sértvén, szó nélkül nem hagyhatjuk. Két 
tárgy kiván itt, hacsak pár szóban is, felvilágosí-
tást; egyik ez : „lehet-e a' lelkészi hivatal jö-
vedelmét akár morális, akár törvényes szempont-
ból, más czélra fordítani ? 's mi viszonya van a' 
consistoriumnak a' néphez?" Az elsőre: Nálunk 
protestánsoknál a' papi hivatal kegyes alapítvá-
nyokon épül, mellyeket részint az összes földes-
urak olly czélból tettek *s tesznek, hogy legyenek 
virágzó egyházak, mellyekben mint erkölcs müis-
kolájában mind magok, mind alattvalóik buzgó ke-
resztyénekké 's munkás polgárokká képeztesse-
nek : részint egyének kegyes indulatból, vallásos 
kegyeletből szánták el , hogy szegény, állo-
mánytól semmi segedelmet nem vevő egyházunk 
fenmaradását biztosítsák, példát mutassanak egy-
szersmind lelkes áldozattételekre: érzés, értelem, 
törvény ezt sugallja nekünk, hogy illyen, a' papi 
hivatalhoz kötött javadalmakat, mellyeknek czél-
ját az alapítók akarata kitűzte, más czélra fordí-
tani sem nem illik, sem nem szabad: egyedül arra, 
hogy időnként alkalmas, és rendes tanító egyé-
nekkel legyenek az egyházak ellátva; ennek tel-
jesítése a' statusnak is érdekében fekszik, az e r -
kölcsiség levén virágzásának hipothekája. Innen 
lehet kimagyarázni, miért tartotta fel koronás fe -
jedelmünk a' protestáns kegyes alapítványok fe-
letti örködési jogot, — melly is arra terjed ki: 
hogy minden alapítvány az alapító czélja szerint 
fordíttassék haszonra. Kánonaink sem engedték 
meg a' papi javadalmakkali egyedáruskodást: már 
az 1576-dikban Borsodban, Gömörben, Hontban 
használt kánonok XXIV-dike igy szól: „privato 
arbitrio, et commodo, vei affectu malo ecclesiae 
ne diminuant reditus a majoribus ordinatos, nec 
hunc ad alium quemque finem convertant." De e r -
kölcsi tekintetben is vészes következményeket 
hoznának az illy engedmények, egyházi életünk-
re, ha népesebb 's vagyonosb egyházainknak meg-
engedjük, mikép papi jövedelmeinkkel simoniát 
űzzenek, — vájjon nem hoz-e ez separatismust 
közinkbe? apródonként a'nagyobb egyházak pél-
dájától bátorságot nyerve, nem fogják-e kisebb 
egyházaink is magukat kivonni az egyházi felsö-
ség alul? — nem lesznek-e hajlandók egyházi 
szolgát nélkülözni, hányszor az egyházak felse-
gélése áldozatra szólítja őket? hiszen ők ezt 
méltóbb joggal tehetik. Soha ennél veszélyesb 
üszköt nem vethetnénk egyházunk épületébe a' 
vallásos kegyelet megbuktatásával 's a' protest. 
egyház függetlenségének áruba bocsájtásával; 
feloszláshoz siettetné ez egyházi institutionkat. 
Ugyanis illy ingatag állásban, kényjátékul, mi-
csoda önérzettel határozná magát valaki prote-
stáns papi hivatalra? A' vallásos nevelés hü k e -
zekrei bízása elsőbb fényes templomoknál; ha ezt 
megtettük 's kegyes népet neveltünk: gazdagok 
lesznek akkor oltáraink,mert lesz vallásos érzel-



mü nép, melly arra időnként lerakja áldozatado-
mányait; akkor építhetünk azután Istennek kézzel 
csinált házat is, melly kevélyen hallgatja a' fölötte 
viharzó idők zugásait; e' nélkül a' hires Pantheon 
düledékekbe hanyatlik, — 's az idő romboló kezei 
ismét meg ismét megszaggatják épületeinket, 's 
ha még annyiszor behúznók is a' papi jövedel-
meket, nem lesznek elegendők, vallástalan szük-
kezüségünkel fedezgetni. 

A' más tárgy, miről itt szó lehet, a' consisto-
rium 's nép viszonya. Protestáns szempontból 
szólva, helytelenül tulajdonították maguknak né-
pesb egyházaink azon jogot, hogy maguk magu-
kat egészítsék ki, elnököt nép tudta nélkül válasz-
szanak, paphivást rendeljenek, — a' néppel min-
den terhet, és semmi jogot ne tudassanak. Kér-
dem: hátha a' jogból kitagadott nép felébred 's 
fogja érzeni ama nagy igazságot, hogy köteles-
ség 's teher mellé jogot is rendelt mindenüvé a' 
természet? hol lesz protestáns egyházunkban ama 
szilárd végrehajtó hatalom, melly mindent jóvá 
tegyen ? Szeretet, protestáns atyafiak! szeretet! 
ez a' mi testületünkben legfőbb mozzam, mit kö-
telező erőnek neveznek. Mi mindnyájan vagyunk 
egyek, azaz, nép, mellyre jog és teher esik; mi 
együtt sokat tehetünk, megszakadva semmit. 
Protestáns egyházigazgatásunkban a' nép az 
alap, a' consistorium, vagy akármelly képviselet, 
és a 'papság ennek kifolyása; a'consistorium a' 
nép tudta nélkül csak azokban járhat el, mellyekre 
a' nép meghatalmazta; a' normális jogok a' népet 
illetik: p. o. melly alakban, 's kik által igazgattassa 
magát, — erkölcsi képzését kire bizza; — terhe-
ket csak a' nép vállalhat el 'stb. Mihelyt ezek kö-
zöl valamellyiket megszorítva látja a'nép, képvi-
selőinek felmondhat, —mert a' bizodalom, mely-
lyen minden képviseleti kormányzat nyugszik, 
egyensúlyában meg van ingatva. Hol ez máskép 
megy — következetlenség, idomtalanság van a' 
protestáns egyházban , — 's legbizonyosabb jel, 
hogy a' nép még kiskorú. 

Jelen évi egyházi látogatás alkalmával több 
egyház folyamodott azon előbbi határozatunk lá-
gyításáért, melly az iskolatanítókat a' templomi 
szószéktől eltiltotta, minthogy ezen határozatunk 
egyoldalú vala, 's az elvnek, mellyböl e' ha-
tározat keletkezett, meg nem felelt, mert csak egy 
bizonyos helytől, nem az istentiszteletnek a' lel-
készség körébe tartozó részétől, tiltotta el az is-
kolatanítókat. 

Egyházi kerületünkben szentelési gyűlés le-
vén hirdetve, hat ifjú liszttárs jelent meg az elő-
leges megyei vizsgálatra, 's mellettök három be-
kebelezendő; vizsgálatjok nálunk is a' kerület-
szerte divatozó lágy modorban történt. Jogunk 
van hinni, hogy a' most hozzánk érkezett e.kerü-
leten tervezett vizsgálati rendszer szigorúbb e l -
járással fog életbe léptetni az eddiginél, és sok, 

pályára hívatlant vissza fog rezzenteni. Ideje, 

hogy valahára magunk garantirozzuk hivatalun-
kat erkölcsi s tudományos képzettséggel; akkor 
nem fognak olly gyakori kellemetlen tünemények 
megfordulni tanácstermeinkben, 's nem fog ke-
nyértelen pap vándorbottal zörgetni gyűléseink 
ajtaján. Minden hivatalnak, még annak is, melly-
nek semmi külső biztosítéka nincs, tudomány és 
erkölcs állandó 's benső garantiája. 

Ezek valának gyűlésünk érdekesb tárgyai, 's 
itt végeznök tudósításunkat, ha kettős hálaérzet 
nem hívna fel, köszönetet mondani egyházme-
gyénk nevében azon buzgó két férfiúnak, kik ne-
mesen bizonyították be , mikép egyházi életünk 
virágzása szivükön fekszik, 's papi testületünket 
szellemileg 's anyagilag boldognak látniföbb óhaj-
tásaik közé tartozik. — Ismeretes buzgalmu, 's 
tudományu t. biránk, Jakabfalvy András, a' már 
több ízben tervezett egyh.megyei könyvtár léte-
sítésére 100 darab könyvvel, az ujabb német iro-
dalom legszebb terményeivel, alapítványt telt, olly 
móddal, hogy e1 könyvtárt az Abaujban mindkét 
prot. felekezeten levő papok 's világiak egyiránt 
használhassák, 's ekkép nemcsak nemes buzgal-
mával 's tudományok iránti szeretetével ébresz-
tett bennünk ösztönt az önképezésre, sőt saját 
könyvtárában felmutatta előttünk azon szellemi 
kincset, mellynek birása protestáns egyházunk 
buzgó 's tevékeny apostolaivá tehet bennünket. 
— Versenyzett e' vallásos érzelmű férfiúval cóji 
Comáromy József ú r , ki, nagy erényü atyjának 
példás nyomdokira szent tűzzel föllépve, gyám-
intézetünk pénztárát kétszáz pgő forinttal gazda-
gította. Adjon az ég mindkettőnek hosszú életet! 
tisztelet 's méltánylat kisérje minden lépteiket; 
teljesedjék be rajtuk, mivel a' hálái nagy pap 
Franké, egy áldozatra buzdító egyházi beszédét 
bevégzi. „Das Opfer am Altar der Religion, 
bringt ilire F r ü e h t e K . 

Gömori lielv* Iiitv. egybázmegye 
közgyűlése , 1846. apr. 1—3. 

Mult évi rima-szécsi gyűlésünkben megpen-
dített állandó gyüléskedés eszméjét valósítandók, 
addig is, míg ez iránt egyházaink nyilatkoznának, 
saját költségünkön egybegyülénk PelsüczÖn. A' 
világi hatóság, a' megye termét előttünk meg-
nyitó, 's vándorbotunkat itt szögletekbe hányva, 
mint csak otthon, igen jól érzők magunkat. „És 
te Themis! a'jogok templomát — engedd bírnunk, 
a' századokon át." 

1) Gyöngélkedő agg esperes Dapsy József 
úr, a1 szelídség ama szép példánya Ragályi Pál 
segédgondnok úr jobbjánál — buzgó fohász után, 
gyülésnyitó beszédében fájdalmas érzettel említé 
e.megyei testületünk tekintélye lealjasodását, kü-
lönösen azon fegyetlenséget, mellyet az imolai 
egyház, gyakorlati 's törvényes modor ellen sze-
gült papbeigtatási eljárásával tanúsított az e.me-



gyei hatóság ellenében; e* sérv meggyógyítását 
hatályosan kérvén az egyházi testülettől. — Az 
imolai egyházban t.i. — rendes papja Droppa Dán. 
a' s.-keszii egyházba nyervén hivatalt - őszi 
gyülésünk, legidösb káplánunkat Rákosi Józsefet 
rendelé, moslani közgyűlésünk idejére halasztván 
el Imola paphivatási joga gyakorlatát. A' kérdéses 
egyház az oda rendelt lelkészt semmi esetre el 
nem fogadá, vitatván azon jogát, miszerint idő-
közben is, *s igy még e' mostani tavaszi gyűlésig 
is, hívhat lelkészt. A'megye végzésemellett ma-
radt. Imola, meg nem elégedő azzal, kimondá, 
miszerint papjául jósvafői káplán Török Józsefet 
meghíni egyedüli akarata, 's czélja elérhetését a' 
főt. egyh.kerületen kérelmezendi. Egyházkerü-
leti határzat szerint, Imola, szabad híhatási joga 
fenhagyatván, visszautasíttaték az e.megye szé-
kéhez, ott a' kimondott határzat elve szerint üre-
sült papi székét betöltendő; azonban Imola, az 
e.megyével többé mitsem gondolva, T. J - t rögtön 
meghíjja's béülteti. — Imola ügye sulyosb lön ama 
felhozott körülraénynyel, hogy isk.tanítóját is az 
e.megye hire-tudta nélkül mintegy becsempészte. 
— E' két terhelő vád alól, a'félelem nélkül üdvét 
munkált Imola magát kitisztítani nem tudván: vég-
zésileg megszüntetett egyh.megyénk kiegészítő 
tagja lenni,— tehát forma szerint, mint iskolából a' 
rosz gyermek, kicsapattatott, excommunicáltatott. 

Ide biz elkelne egy rövid commentár, itt már 
emlegethetnök az anarchiát, separatismust, parti-
cularismust, 'stb. ha volna hely és kedv, de gaz-
dálkodjunk velek. — Szegény állandó első gyűlés! 
először is fogadván — szültél . . . idétlent. És té-
ged, fürdővízzel kiöntött gyermeket, lesz-e az 
e.kerület olly kegyes, ki anyai szeretettel meg-
mentsen a' taygetosi halál sorsa alól, még nem 
tudjuk, bár atyafi szeretettel reméljük: de ha egy-
házunk épületének egy darab vakolása benned 
csakugyan leomol, 's nem lesz mesteri kéz, melly 
visszatapasszon: jele, mikép roggyanófélben le-
het ez épület, és tán nem is ártana alapjára kép-
viseleti rendszerből mást, erödúsabbat alkotni, 
tetszőt Istennek, embernek ? 

2) Főjegyzőül Szabó Sám. g.-szkárosi, al-
jegyzőül Szentpétery Sám. pelsöczi leik. urakat 
választók, vállalkozának pedig csak három évre. 

3) Szombathy J. halálával megürült p.ülnöki 
széket Boros István, Ragálynak fűszeres be-
szédű papjával töltök be. 

4) Tanácskozások folytában előjött, mikép a' 
r. kath. vegyes házasságok megkötésétől eddig 
némelly papjaink félénkül vonakodának; 's most 
testületünk jelesb capacitási határzottan kimondák, 
hogy a' vegyesházasságokat az arra lépni kívá-
nó felek okokkal nem motivált puszta kérelmükre 
is megköthetjük. 

5) Taláin nincs egy-egy kellemetlenebb tárgy, 
melly az e.megyei törvényszékek elé szokott vi-
tetni, mint a' templombeli székek feletti, mindig 

nemes emberektől jövő szeretetlen vita, millyet 
lehetett most is hallani. — Átok fogta meg a 'ma-
gyart, hogy együtt templomában sem tart. 

6) A' bejei egyház, mint szeretjük reménylni, 
paphivásában ternót csinált, Tompa Mihály ünne-
pelt ifjú költ6t, hittanjelöltjét, nyervén papjául. 

7) És ez a 'vagy 40 horkai presbyter mit ke-
res e' teremben ? Papját akarja kitenni. 

8) A' vallásos érzelmű Tornyallyai Károlyné 
(szül. Lossonczy) asszonyság végrendeletére, 
mellyben a' s.-pataki főiskolának 3000, a1 mis-
kolczi leánynevelöintézetnek 3000, losonczi is-
kolának 1000, tornallyai 's királyii egyházaknak 
együtt 1000 v.ftot hagyományozott: buzgóan fel-
fohászkodhatunk: béke lengjen porai felett, 's ad-
jon Isten helyébe más illyet! Hátós elismeréssel 
kell említnünk t. Ragályi Ferencz úr, mint a1 r . -
szombati isk. fögondnokának azon dicséretes eljá-
rását, miszerint azon iskola alaptökéjét negyedfél 
ezer ftig gazdagította, gondossága 's áldozati ál-
tal. Most pedig megyei özv. árvatárunk alaptöké-
jét 50 pgö fttal neveié. Az özvegyek 's árvák 
hálás könyei legyen legszebb jutalom nemes 
keblének. 

9) A' káplánok ügyefogyottságát ez uttalsem 
hallgathatni el; — nem a' nepotismus, barátság, 
részrehajlás 'stb. igényeit, mik ádáz viharként 
szoknak dúlni az egyházi élet csendes egén. Káp-
lánaink száma szükségtelen szaporítását fenálló 
törvény tiltja. Most a'szuhaföi beteges pap levél-
ben káplánul kéri öccsét, vannak pedig helynélküli 
káplánaink; hangzék védszózat a' törvény mellett 
's a' kérÖ egyén kérelme megtagadtatik. Perez 
után a' radnóti papnak, fiát maga mellé bekeblez-
tetni óhajtó kérelme megadatik, mire természete-
sen szuhafői pap kérelme is teljesíttetett, 's ekkor 
indítványoztatik: töröltessék el tehát végkép e1 

törvény, melly egynek utat nyit, másnak azt be-
vágja; és lön vita: törlödjön el (még szebb volna 
talán igy töröltettetödjön) és maradjék — és sza-
vazatszedéssel a' törvény további meghagyása 
elhatároztalik, szigorúan. Félek pedig, hogy is-
mét ha akarom vemhes, ha akarom nem vemhes 
maradand. 

10) Mindnyájunkat fájdalmasan érdekelt egy 
a' recskei — egyháza bizonyítványa szerint is 
szelid jellemű szorgalmas isk. tanítónak folyamo-
dásban felterjesztett panasza, kit egy szolgabíró 
törvénytelenül, ki nem hallgatva, puszta ellene 
tett vádoskodás következésében, elfogatni akart, 
— melly egyházi testületünk tekintélyén mély se-
bet ejtő botrány törvényes megvizsgálása végett 
a' hely színére biztosság küldetett. 

11) Hát őszi gyűlésünket hol tartandjuk ? — 
magunkhoz következetesen Rima-Szombatban, 
ismét saját erszényünkre, mikorra minden egy-
háznak az állandósítás felöli nézetei beváratnak. 

Szabadjon egy észrevételt ide bigyeszteni: 
Állandó gyűlés, ha (a' fizetéses hivatalnokokat 
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nem értve) saját erszényünk hordandja, részvét-
lenséget, egyháziatlanságot fog hamar szülni, mert 
néptelen, 's csak vagyonosb közpapoktól leend 
látogatott. A' betegeskedő eonsistorialismus már 
igy csoda lenne, ha fel nem gyógyulna 's hata-
lomra nem kapna, mitől az ég óvjon. Ha ismét 
minden egyház költséggel látandja el saját papját, 
hogy gyűléseken megjelenhessék, *) 's e' mellett 
hivatalnokok fizetésére a' választmányi elfogadott 
javaslat szerint osztályonként 1, 2, vagy 3 ezüst 
ftkat fizet — költsége szerfelett terhelő lesz. Mi 
tehát az expediens? az, ha a' hivatalnokok fize-
tése elmarad, 's a' képviseleti rendszer hozatik 
be, melly szerint minden egyház költ csak maga 
ügyében, saját követeire. Tehát állandó gyűlés, 
képviselettel, vagy inkább nyuljunk ismét vándor-
botunkhoz. 

12) A' többi közönséget kevésbbé érdeklő 
tárgyakat mellőzvén, csak még ezt említem: t. es-
peres úr levélben hivataláról végkép lemonda, 
lemondása alapos okokkal támogatott, 's az Urnák 
ezen fáradt hív szolgája csakugyan megérdemel-
vén a' nyugalmat, jegyzőkönyvileg hálásan mél-
tányolt érdemei kiemelése mellett, nyugpárnájára 
bocsájtaték, hol 80 éves élte alkonyát zajtalan 
átpihenhesse. Jövő gyűlésünkre új esperest vá-
lasztó szavazatokat adandunk, addig legidösb ül-
nökünk t. Terhes Sámuel úr végzendvén az es-
peresi teendőket. S z i k l a h e g y i . 

Díjosztó g y ü S é s . Az evangy. egyete-
mes gyűlés középponti választmánya f. é. apr. 14 
és 15. napjain tartá ülését, mellyben a' Róth Jo-
hanna-féle díjakat osztogatta. Díjakat kaptak : 
Eperjesen-. Bartholomeides, Fizely, Hajtsy Sánd., 
Jászik, Klein, Morawcsjk, Schneider, Schramko, 
Síró, Svehla, Valentiny István, Vaskó — \ Kéz-
márkon'. Bexheft, Bobrownitzky, Bodorowszky, 
Czimer, Domanowszky, Feyer, Fürész, Fábri, Je-
szenszky, Molitoris, Schlichta, Zuz — 12; Lőcsén: 
Dohnány , Ferjencsik , Gabler, Hesz, Klimo, 
Laczko , Koller Sámu., Mandelik 8; Pozsony-
ban: Csengey, Horváth K., Jungman, Krizsán, 
Marothy, Pauliny, Petényi, Rau, Riemler, Saskó, 
ScheíFer, Schleifer, Schimko, Szakmáry, Szemian, 
Szigethy, Zorkóczy = 17; Selmeczen: Kozel-
niczky, Krupecz, Liszka, Ormisz, Schmidt, Sze-
mian == 6; Sopronyban: Horváth, Koriary, Pack, 
Szalagyi, Tatay = 5 = 60. — A' szarvasi ly-
ceum, melly szinte folyamodott, az egyetemes 

*) , , 3 ) Mivelhogy nem magános külső hasznot keres a 
lelkitanító a' szent gyűléseken; azért valamikor a' lel— 
kitanítónak szükségesképen el kell menni a1 gyűlésre, 
avvagy a' deputatiora az ekklézsia mindenkor tartozzék 
a' lelkitanítónak vecturával és útiköltséggel, a1 régi 
praxis szerint egy r.forinttal, generálisra; particularisra 
pedig félforinttal. Actumin deputatione onodiensi. ect ." 

S z i k. 

gyűléshez van utasítva, melly egyedül képes e l -
határozni, vájjon részeltessék-e Szarvas is vagy 
sem ? A' választmánynak ezt eldönteni nem állott 
hatalmában. 

K i i ! - é s b e l f ö l d i t u d ó s í t á s o k . 
További tudósítások a1 dissid. 

katüiolicu&ról. A' berlini dissid.-katholiku-
sok tiltakozó része jelenti, hogy a' brombergi, 
thorni, rawiczi, nackeli], koronowoi, poseni, 
schwersenzi, reiseni, fraustadti dissid. egyházak 
is az ö hitvallását fogatják el. — A' kurhesseni 
belügyi ministerium aug. 6-kán következő ren-
deletet adott ki: 

„Mivel az alkotmányoklevél 30-ik § szerint minden 
alattvalót szabad vallásgyakorlat illet, egy katholikusnak sem 
tilos a1 kath. egyházból kilépni 's a1 nemet-kath. dissidensek 
hitvallását elfogadni. De mivel ném.-kath. egyház fen nem 
áll ' s Kurhessenben elismerve nincs, a1 ném.-kath. dissidensek 
kötelesek mindentől tartózkodni, mi elismert egyh.közösséget, 
egyházi testületet tesz föl. Ök tehát magán-vallásgyakorlatra 
szoritvák, mig ez különös okoknál fogva nem fog eltiltatni. 
Ezen, minden következményében szilárdul megtartandó szem-
pontból foly, hogy szabadságukban áll csendes magángyüle-
kezetekké közös vallásgyakorlat végett egyesülniök, azokban 
vallásgyakorlatukra nézve bizonyos rendet 's intézkedést be -
hozniok's e' gyakorlat vezérletét bizonyos tagokra bizniok. Más 
részről következik, hogy a'ném.-kath. dissidensek: f e g y h á z -
községeknek magokat nem nevezhetik, testületként föl nem lép-
hetnek 's cselekményekhez, mellyek testületi jogokat tesznek 
föl, nem foghatnak; 2 ) gyűléseiket templomban vagy más 
nyilvános épületben nem tarthatják; 3 ) e' gyűlésekbe szemé-
lyeket, mellyek az ő vallásnézeteikhez nem csatlakoztak még, 
be nem bocsáthatnak; 4 ) szabadban nem gyűlésezhetnek, mert 
igy mások részvéte nem mellőztethetnék; 5 ) magányházak-
bani vallásgyakorlatokkor mások zenekiséretét vagy dalnok-
kart nem használhatnak; 6) papokat nyilvános jellemmel nem 
híhatnak vagy fel nem fogadhatnak 's velők polgári hatású 
papi működéseket nem tetethetnek." 

Ezután a' rendelet megtiltja Kerblernek 
Margburgban tartózkodni, ha ez ottan istentisz-
teletet akarna tartani vagy egyházat alapítani; 
ha pedig illy szándék nélkül jöne, akkor is nem 
szabad öt éji zenével vagy más nyilvános tisztel— 
kedéssel megtisztelni. Egyébiránt a' dissidensek 
gyűléseire folyton fel kell vigyázni. — Halber-
stadtban 3 szolgáló 's egy varga aug. 3-kán a' 
r. kath. egyházba tértek vissza; istentiszteletkor 
ünnepélyesen vétettek föl a' már elhagyott egy-
házba, aztán megvendégeltettek 's még pénzt és 
ruhát is kaptak ajándékul. — Czerski\9 Saenger és 
Müller aug. 23-kán alaptalannak nyilvánították 
azon, lapjaink idei 1 számában is közlött hírt, mi-
szerint a' schneidemühli és thorni egyházak el-
ismertetésök végett folyamodván a' kormányhoz, 
hitök alapjául az ág. hitvallást terjesztették volna 
fel. (B. A. K. Z.). — Hildesheimból iratik: Az 
itteni dissid.-kath.sok eddig még a' legnyomasz-
tóbb viszonyban élnek, nemcsak hogy a' helybeli 
elöljáróság által a' nekik egyházi cselekvényekre 
olly készséggel átengedett árvaházi kápolna, épü-
let, melly szabályszerű egyházi áhitatosságra már 



régóta nem használtatott,kormány parancsára tölök 
elvétetett, hanem azonfölül szigorúan megtiltatott 
nekiek a' városháznál, hol minden vasárnap ösz-
szegyülekeztek, áhitatoskodni és épületeskedni, 
e' szerint ott csak oktató 's tanácskozó jellemben 
engedtetik meg összegyülniök. A'legfőbb helyen 
kért megváltoztatása e1 rendszabálynak, melly a' 
„tökéletes hit- éslelkismeretszabadság" 1840-ik 
aug. 6-kai alkotmánytörvény 32. §-ában minden 
honlakos részére biztositolt jogát rendkívül szo-
ros korlátok közé szorítja, foganatlan maradott, 
legkevésbbé sem enyhittetett az meg 's még most 
isfenáll, miután más állodalmak a' diss.-k. isten-
tiszteletet templomban tartani máris megengedték. 
Illy körülmények közt, hogy ezen ügy, daczára 
a ' nagy gyámolításnak protestánsok részéről, itt 
csak lassan fejlődhetik 's haladhat elő, jelesül, 
hogy Hildesheim eddig az egyetlenegy hannove-
rai város, hol diss.-kath. egyházalapításra egylet 
alakult, hogy magában az értelmes Hannoverá-
ban, az érzületderék Osnabrückben 's más váro-
sokban ezen ügy mellett e g y katholikus sem 
hallatja magát n y i l v á n o s a n , csak innen ma-
gyarázható. — Braunschweigban aug. 7-kén 
Mártontemplomban Ronge tartott istentiszteletet. 
Ezen alkalommal az egyház a' polgáregylettöl 
ezüst egyházi edényeket kapott. Legközelebbi 3 
évre 3000 tall. van készen az egyház rendelke-
zésére. E' város Rongét tiszteletbeli polgárává 
választotta. Sept. 28-kán az első diss.-kath. há-
zaspárt a' Mihálytemplomban, melly d -kath. isten -
tiszteletre együtt használtatik, Mühlenhoff hely-
beli prot. pap eskelé. Az új egyház saját papjá-
nak fizetése 3 évre önkénytps ajánlatokból éven-
kénti 1000 tallérral van biztosítva. A' diss.-ka-
tholicismus itt általában gyorsan tört utat magá-
nak. Az által, hogy a' hg olly élénk érdeket ta-
núsított az új egyház iránt, az ügy lényegesen 
mozdíttatott elő, mert valamennyi r. kath. cselédje 
a' diss.-katholicismushoz, mindjárt ennek meg-
alapításakor, csatlakozott. Az egyház oct. 10-én 
Woljf prot. papjelöltet Hamburgból választá pap-
jának. — Az oldenburgi statusministerium egy 
rendelete minden világi statusszolgának, ugy szinte 
prot. pap- és tanítónak a' birkenfeldi hgségben 
megtiltá nyilvános demonstratiókhoz diss.-kath. 
részére csatlakozniok, mert az által a' r. kalholi-
kusok bizalma, melly foganatos működésre kivált 
prot. statusszolgáknak szükséges, okvetlenül fog-
na csökkenni 's a' r. katholikusok részéről ellen-
séges érzület protestánsok irányában elöidéztetni 
(A. K. Z.). 

C í í n s i s t o r i u m . A' porosz sziléziai föel-
nök hivatalos lapokban tudatta, hogy a'consisto-
riumi megváltoztatott szerkezet szerint, melly m. 
é. nov. l - j é n lépett életbe, a' consistoriumtól fog 
függni: 1) az egyházi hivatalokra magánpatro-
nusok- és egyházaktól meghitt személyek meg-
erősítése azon magánpatronusok és egyházak ál-

tal kinevezett világi egyházszolgáknak, kik nem 
az egyházi vagyon kormányzására hivatvák, 
mennyiben illyen megerősítést az alkotmány ki-
ván; 4) felügyelés a' papok 's a' 3. sz. alatt em-
lített világi egyházszolgák hivatalbeli és erkölcsi 
magokviseletére, valamint az azzal alkotmánysze-
rüleg összekötött büntető jogok, mellyek közé a* 
hivataltóli felfüggesztés elrendelése 's az elmoz-
dittatás indítványozása is számítandó; 5 ) az egy-
házi fegy fentartása a' fenálló országos törvé-
nyek által meghatározott korlátok közt: 6 ) di-
spensatio azon esetekben, mellyek eddig a' kor-
mányoknak engedtettek át. (A.K Z.) 

A p r ó s á g o k A' Barmenban aug. 14-én 
122 istenész jelenlétében tartatott conferentia a' 
„prot. atyafiak" ellen nyilatkozott egyértelműen; 
a' königsbergi tisztikar ellenben felirt a' porosz 
királyhoz a' nevezett atyafiak szabad gyülésezése 
mellett, Magdeburgból pedig az „atyafiak" ellen-
ségei ellen számos aláírással kellek ki. (A.K.Z.). 
— Németalföldön egy közönséges collecta a' 
szükséget szenvedő ref. egyházak részére 1844-
ben 30,477, f. és 55 ct. jövedelmemezett (A.K.Z.). 

l i i i t ü & e r i i i u i e p B u n á i t t u l r ó ] * A ' 
prot. egyh. és isk. lap t. cz. szerkesztőségének 
az imént említett lap 11-dik számábani azon ki-
jelentése, miképen Luther halálának 3 százados 
napja megünnepeltetéséről a' dunántúli superin-
tendentiából csak Kőszegről vett légyen tudósí-
tást; az illető gyülekezetekre, de legfőképen lel-
kész uraikra nézve, kiktől az illy ünnepeknek el-
rendezése leginkább függ, méltó szemrehányás-
nak tekintethetnék, minthogy ezen nevezetes nap 
meg nem ünnepeltetése a' nagy reformátor iránt, 
kinek az egész protestáns világ Istene és Krisz-
tus után lelki üdvét, vallásbeli felvilágosodását, 
's egyáltalában lelki kimüvelődésél tekintve, leg-
többet köszönhet, csakugyan kevés tiszteletet, sőt 
érdemeiröli megfelejtkezést is tanúsítana. Felhí-
vatva érzi tehát magát alulirt, gyülekezetét 's an-
nak buzgó lelkitanítóját e' szemrehányástól fel-
menteni. A' tolnai esperességben létező majosi ev. 
gyülekezet (és a'mint biztos kútfőből tudom, az iz-
ményi is)t.i . a' nagy hitbajnok, halálának 3 száza-
dos napját e' f.é. febr. 22-én úgymint, eltemettetése 
napján, megülte. — Ezen alkalommal az „Ein 
feste Burg ist unser Gott" elénekeltetése után 
szeretve tisztelt lelkészünk tisztelendő Ritter Jó-
zsef úr Sir. 39. 8 — 1 5 Lutherre nagyon illő és 
az ünnepélyhez igen alkalmazott alapíge szerint 
az elfelejthetetlen reformátornak a' hit felszaba-
dítása, a'biblia fordítása, az istentisztelet czélsze-
rübb elrendezése és a' népnevelés előmozdítása 
tárgyában szerzett érdemeit különösen kiemelve 
hathatósan szónokolt az emberi szívhez; melly k e -
netes beszédének délután folytatásával az ünnepély 
ugyan bezáratott, de az Isten iránti hálánk, hogy 
Lutherbe olly férjfiut — ki az embereket ismét 



akaratjával megismertette és az azt magába fog-
laló szent könyvét érthető nyelven kezeinkbe 
nyujtá — örökké tartand. S c r i b a G y ö r g y . 

majosi ev. iskolatanító. 
€»yula, april 6-kán 1846. Békesmegyé-

nek mult hó 31-én kezdett évnegyedes közgyű-
lésén : — Olvastatott a' nmélt. kir. helytartó ta-
nács azon intézvénye, melly szerint hivatalos uton 
bejelentetvén, hogy Szarvas m.-városi lakos H. 
I. neje az 1844: 3. t. cz. engedelménél fogva az 
ágostai hitvallásra általment, 's eddig szentségek-
kel élt 11 éves leányát is ujabb vallásában ne-
velteti; továbbá, hogy ugyanazon m.-városi la-
kos és ágostai hitvallású B. D., elhunyt r. kath. 
nejétől született 6 éves leányát evangelicusok is-
kolájába járatja; e' körülményeknél fogva meg-
hagyatik a' megyének, hogy e' panaszt megvizs-
gáltatván, miután mindkét gyermek a' r. kath. hi-
tet követni tartozik, H.I. leányát folyvásti oktatás 
végett a' helybeli r. kath. lelkészhez rendeltesse, 
B. D. leányát pedig az evangelicusok iskolájába 
járástól eltiltatván, a' r.kath. iskolába köteleztesse 
járatni. — Kimondatott ez intézvényre végzési-
leg, hogy a' vallásbeli sérelmek által felingerült 
indulatok csillapítására minél békítöbb volt ö fel-
ségének mult országgyűlés alatt a' nemzettel tu-
datott azon világos szándoka, hogy, minden bot-
ránykozás mellözhetése végett, egyedül a' szü-
lék jó hiszemére bízassék a' gyermekek növelése 
's abba sem egyházi, sem világi hatalomnak ne 
legyen joga korlátozélag avatkozni: annál keserí-
többen, annál inkább aggódtató alakhan veszik a' 
RR. ez intézvényt, melly által most cselekvő, sőt 
erőltető lépésekre hivatnak fel. Erős vala ugyanis 
meggyőződésük, hogy habár az idézett kir. szán-
dok nem ment is törvénybe, változhatatlan bizto-
sítékul szolgál az, miként a' végrehajtó hatalom 
nem fog jövendőre más irányt követhetni teendői-
ben sem, mint a' mit az összes nemzet előtt olly 
üdvösnek jelentett ki: 's ezt annál inkább hitték, 
mert annak eltörlésére, mi magában is már tör-
vénybe ütköző, felesleges törvényt hozni. Most 
tehát ellenkezőt tapasztalván, a' -kérdéses intéz-
vény felöl tudósíttatni fognak ugyan az illető 
szülék, de ezen kivül semmi cselekvő rendelke-
zésbe nem bocsátkozik a' megye, B. D. leányára 
nézve annál kevésbbé, mert azt, hogy valaki az 
evangelicusok iskolájába jártatástól csupán vallásos 
tekintet miatt eltiltathassék, a' polgári szabadság 
törvénybe és szülei hatalomba ütköző súlyos sé-
relmének tekinti. (P. H.) 

Méretem néSmi Muday Ésaiás 
é s T ó t F c r e i í c z r e f . p i i ^ p i k u r a k 
ö r ö k ö s e i h e z . Néhai f.t. Tót Ferencz sup. 
úr, 1829-ikévidec. 17-én kelt levelében azt bizta 
ránk — alulirtra 's Varjú barátomra — Utrecht-
Jben létünkkor, hogy Ember Pál magyar egyház-

történeti munkája kéziratát, mellyböl Lampe a' 
magyar- 's erdélyországi ref. egyházak történet-
írását — sok dolgot kihagyva, sok egyház- és 
embernevet elrontva — szerkeztette; nem kü-
lönben Bód Péter magyar egyháztörténeti mun-
kája kéziratát is, mellyböl Gerdesius in seriniis 
antiquitatum s. miscellaneis gröninganis Tom.7-o 
pag. 1 3 3 - 1 7 4 és pag. 346—374, két czikkét 
kiadott, keresnők fel az utrechti academia könyv-
tárában. 

Kerestük, nem találtuk. Megkértük hát leg-
idösb hittani oktatónkat, Heringa Jodok urat, hogy 
tudakozódjék a' szóban levő kéziratok felöl az 
országban, Németalföldön. 

Megtette, fel is találta, mindeniket vagy csak 
egyiket ? nem tudom. Ezt a' feltalálást, melly a' 
mi haza jövetelünk után — 1830-dik évi jul. után 
— történt, meg is irta f.t. Buday Ésaiás urnák, 
ki e' dologról f.t. Tót Ferencz urat, — mint fiá-
tól tek. Tót Lajos ügyvéd úrtól haliám — tudó-
sította. 

Ember és Bód egyháztörténeti kézirataik em-
lékezetét az egyházi históriai társulat megpen-
dített eszméje költötte fel bennem. Ha Heringa 
Jodok oktató űr meg nem halt volna, tőle tu-
dakoznám meg, hol találta fel Ember vagy Bód 
vagy mindkettöjök kéziratát; most pedig nem 
tehetek egyebet, minthogy néh.főt. Buday É'saiás 
és Tót Ferencz ref. sup. urak t. cz. örököseit 
kérjem: legyenek szívesek, a' boldogult superint. 
urak levelezéseikben, naplóikban (1829-iki de-
cembertől 1833-iki octoberig), históriai jegyze-
teikben, Lampe könyve tábla levelein 's egyéb 
gondolható helyütt felkeresni Heringa Jodok ut-
rechti hittanoktató urnák Ember *s Bód kézira-
taikról való tudósítását, és ezt ezen prot. egyh. 
és isk. lapban közrebocsáttani, — hogy tudja a* 
magyar protestáns közönség , hol vannak azon 
kéziratok, 's keresse módját, azokat az egyházi 
történettan érdekében használni. 

Egyébiránt Ember Pál kéziratának, az utrechti 
acad. könyviárában leendő feltaláltatásához még 
reménység lehet, mert hogy itt az meg volt, vilá-
gos Tóth Ferencznek az elöl említett levélbeli 
ezen szavaiból: ,,mikor a' voltsz.-gálipred.t.Szat-
mári úr Utrechtben volt, (ha ez Dániel, ugy 
sept. 9-kén 1791. lépett az utrechti académiába.) 
leirta Ember Pál kéziratából azokat az ekklé-
zsiákat, mellyek Lampéban pag. 564—679. van-
nak, 'stb." Hogy még nem találtuk meg Ember 
Pál kéziratát az utrechti academia könyvtárában, 
annak főoka volt, a' könyvtárnak, uj szállásán, 
átalában még rendezetlen, különösen a' kéziratok 
osztályára nézve felfordult és zavart állapotja. 
Akkor készítette egy német tudós a' könyvtár 
catalogusát, 's akkor kezdett ez kinyomatni. 

N é m e t J á n o s . 



PROTESTÁNS 

EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 
17. szám. Ötödik évi folyamat. April 26. 1846. 

Jaj nektek képmutató Írástudók és Farizeusok! mert mind a' tengert , mind a' földet elkerülitek, hogy po -
gányból zsidót tegyetek : és mikor zsidóvá leend, azt a' gyehennának fiává teszitek, kétszerte inkább, 
hogynem ti volnátok. Mát. 2 3 , 15. 

TARTALOM: Elve-e a' protestáns egyháznak a ' tér í tés , — 
ha elve, minő szellemben ? K u n B e r t a l a n . — T. Endrey 
urnák a' papgyámolda ügyében. S z é k á c s. —Gyűlések. 
Dunántúli egyh.kerületi. Barsi ref. egyh.megyei. N a g y J . 
Beregi egyh.megyei. — Kül- és belföldi tudósítások. Lev. 

Elve -e a' protestáns e ^ I i á z n a ^ a' 
térítés , — 2ia elve, itkiiiö szel lemben? 

Nem rég két r. katholikus egyén társaságában 
valék, hol egy más egyházjogtani kérdések for-
dultak elő; 's azokróli nézeteit mindenikünk sza-
badon 's függetlenül mondá el. Komoly szóvitánk 
tárgya vala a' többek közt a' mult országgyülés-
alkolta áttérésröli törvényczikk. Kérdés intéz-
tetett hozzám: ha leend-e a' tapssal fogadottJ 
törvénynek ránk protestánsokra nézve sükere? 
Mondám, hogy már eddig sem maradt eredményte-
lenül, — mondám, hogy itt-ott már eddig is van-
nak áttérések, — emlitém a' többek között kisded 
egyházamat, hol két családos férj s atya, egy 
anya 's egy nőtlen ifjú jöttek át a' r. kath.vallásról. 
Azonban,—folylatám tovább a' feleletet —történ-
jék bármi gyéren az áttérés, mi nem ennek Örü-
lünk annyira, mint a' vállásos viszonyosság tör-
vényes elismerésének. Ez őszinte 's való nyilat-
kozatom, nemével a' gyanúsításnak illettetett, 
mintha mi hallatlanul örülnénk a'proselitáknak, 's 
kecsegtetésekkel is csalnók egyházunkba a' más 
egyházbelieket, (mintha bizony szegénységünk-
kel ezt tehelnök?), holott mindig azt hirdetjük, 
hogy a' prolestantismusnak nem elve a' térítge-
tés. Mondatott még az is, hogy maga protestáns 
intézetünk rendszere magán viseli a' térítgetés 
szagát, mennyiben szerkezete népszerű, több 
szabadságot enged, 's igy a' népet inkább vonja 
magához. E* két elvet, mint szokott fegyverét a' 
r.katholicismusnak, ismerve, őszinte rövidséggel 
kivánok felelni e' kérdésre: elve-e ay protestáns 
egyháznak a' térítés, — 's ha elve, mi szellemben 
teheti 's teszi ezt ? 

A' protestáns egyház, midőn 1529-ben e' 
nevet magára vette, óvást kivánt tenni minden 
stabilismus ellen 's ugy igyekezett megalapítani 
magát, hogy necsak tengődöleg tarthassa fel ma-
gát keletkezésének csirájában, hanem mind ak-

kori kicsiny status quoját nevelhesse, mind tan-
ját, mind szerkezetének szabályait tökélyíthesse, 
hogy működése 's jótékonysága körét messzebb 
terjeszthesse, és igy a' növekedésnek elemét 
hordja magában. Minden társaság szerkezetében 
ez a' fötényezö, melly szülemlésének első stá-
diumán feloszlani nem akar; protestáns egyház-
testületünkben annyival inkább megvan a' terjedő 
czél, mert ezt egy benső ösztön, az evangyéliomi 
szellem vezeti, mellynek átható ereje az emberi 
lélek szükségeivel 's hajlamaival üdvös ösz-
hangban áll, de különösen munkál benne a' t e r -
jedés ösztöne azért, mert maga-magáról öntu-
dattal bir, 's tudja azt, hogy a* tespedés halálhoz 

| vezetné. Nem nyughat azért, hogy széles e vi-
lágra ne menjen, ne tanítson 's ne küzdjön azon 

| szent ügyért, a' világosság ügyéért, mellyet a' 
nagy alapító szivére kötött: „Térítsd azt, ki el-
tévelyedett, tévelygő útáról, hogy megőrizd annak 
lelkét á haláltólJak. 5: 20. 

Kérdem : a' protestáns egyház miben fejezné 
másban ki ezen életerőt, mint abban, hogy ajtaját 
minden betérni akaró előtt nyitva tartja ? 's ezen 
elvnél fogva : ,,mindnyájan választott népe va-
gyunk Istennek; azaz: tanításra fogékonyak" 
kötelességévé teszi minden tagjának, hogy igye-
kezzék másokat is a' világosságnak megnyerni. 
A' protestáns egyh. önmaga iránti szeretetét em-
lítem még, melly minden társaság tartós fennmara-
dásának alapja. Melly társaságnak ezen szereteter 
megnincs, annak philosophiája sincs, 's léte csak 
rövid álom. Protestáns egyházunkat azzal vádolni, 
hogy philosophiája nincs, holott azt három száza-
dos terhes küzdelmei között eléggé bebizonyí-
totta, vagy históriai járatlanságot vagy rosz aka-
ratot árulna el. Mi azért, kik elismerjük a' pro-
testáns egyház philosophiáját, szerkezetében 's 
tanjaiban is látjuk azt, hogy a' terítés szellemével 
nem ellenkezik. Különben azt kellene hinnünk* 
hogy lelkes reformátoraink csak pillanatnyi fel-
hevülés mámorában 's rómávali összekocczanás 
neheztelésében alapíták egyházunkat, alapíták 
pedig ugy, hogy egy senyvedő maghoz hasonlít-
son, melly egy gyümölcsérlelhetésre alkalmatlan 
pangó növénynek ad életet. Ennek pedig ellene-
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monda'história,melly a' reformatiót végetlen ál-
dásaiban terjeszti elö, melly azt mutatja, hogy az 
életre méltó, komoly 's vizsgálódó ész tette le 
alapját, terjedni akar is, tud is, 's a' socialis élet fő-
kellékében, a'haladásban, egy vidáman lüktető ér. 
Illy intézettől, mellyet a' tapasztalás a' nagy em-
bertársaság gépezetébe már szép idő óta beava-
tott, — megvonni akarni a' terjedés ösztönét, — 
ugy hiszem, nem hibázom, ha azt mondom, hogy 
ez egy neme a' makacsságnak. — Ennyit ezen 
kérdésre: „Elve-e a' protestáns egyháznak af té-
rítgetés?" 

Következik, hogy szóljunk pár szóban arról: 
,,millyen térítgetést enged meg a' protestáns egy-
ház?" Azt semmi esetben meg nem engedi, 
melly tekintélylyel, fenyegetéssel, csábító Ígé-
retekkel, máglyával, hitnyomozó székekkel, más 
vallás prostituliojával 's hierarchiával hajtatik 
végre 's gyakoroltatik: hanem azt, melly szel-
lemi vonzalommal, meggyőzés erejével, a' ta-
nítás lelki nyomadékával gyűjt magának híveket. 
Vagy más szavakkal: a' protestáns egyház a' 
tiszta keresztyén térítgetést engedi meg, mellyet 
Jézus, 's tanítványai gyakoroltak, mellyet Hüffel 
igy határoz meg: „Gewinnen Anderer für die eioige 
Wahrheit aus Gott, — oder Vermehrung des Rei-
ches Gottes — unter Mensehen." *) Ezen munkája 
pedig kiterjed a' különböző keresztyén hitfeleke-
zetekre, zsidókra's a? távol világ pogány lakosira. 

A' mi a' más keresztyén felekezeteket illeti, 
távol legyen, hogy a'prot. egyház valami lélek-
vásárlási hitvány nyereséget czélozna terítgeté-
seiben, vagy lappangó proselitismus ösztönéből 
indulna ki, hogy társulatának külső számát sza-
porítaná , a' nélkül, hogy intensiv ereje is ne 
nyerne: söt inkább, másról nem is gondolkodik, 
mint a' benső nagyságról, a' keresztyén szellem 
terjedéséről, az evangyéliomszerü hitnek ápolá-
sáról, a' bibliai igazságoknak nyilvános, másokat 
bántalommal nem illető hirdetéséről, 's az ekkép 
hirdetett igazságok szabad meggyőzéséről. Lát-
nivaló, hogy a'térítésnek e' nemét máskép tekin-
teni sem lehet, mint csupa oktatást, mellyet sem-
miféle társulat magából ki nem zárhat, hacsak 
hottentoták vad csordájává sülyedni nem akar: 
és a' vallásváltoztatást, melly ez uton történik, 
nem lehet másnak nevezni, mint meggyőződés kö-
vetésének,> 's meggyőződésből származott keresz-
tyén szellem iránti meghódolásnak. Ez czáfolhat-
lan történeti igazság, hogy minden komoly szán-
<loku áttérés, melly a' protestáns egyházba tör-
tént, az Isten ígp alapos ismeretéből indult; ma-
gát a' legnagyobb, 's a' világ figyelmét ma-
gára vonó áttérést,, a' reformatiot is ez szülte. 
Igaz evangyéliomi szellemben tehát a' térítés 
azon nagy becsű munka, mellyel az evangyéliom 

*) Wesen und Beruf des evangelisch-christlichen Geisttichen. 
II. B. § 71. s. 3 3 4 . K. 

szelíd világát terjesztjük, hatalmát erősítjük, 
hogy mindent az igazság ismeretére birjon. Pro-
testáns egyházunk a' térítés e' módját gyakorolja 
más keresztyén hitfelekezetek iránt, gyakorolja 
pedig az isteni szolgálatban 's a' népnevelésben; 
ugy pedig, hogy minden hivő egyén meggyőző-
dését tiszteli, minden egyház iránt türelmes, erő-
szakot sehol sem, használ; 's ki a'térítés e' nemét 
tőle megvonni akarná, az tagadni akarná azt is, 
hogy a' protestáns egyház fenmaradásának 's 
virágzó korának alapja az Isten-igének hirdetése, 
vagy a' vallásos oktatás. 

Ugyanezt lehet mondani a' zsidók térítéséről 
is; a' protestáns egyháznak ezekre is hatnia kell, 
ezt kívánja az emberiségés igazság ügye, 's any-
nyival nagyobb erélylyel kell pedig ezekre hatnia, 
mivel a' keresztyénség áldásait még legkisebb 
mértékben sem élvezik. Ez ugyan terhes feladata 
akármelly egyháznak, mert a' zsidók teljes szel-
lemi elzárkózottságban élnek más népektől: mind-
azáltal egy keresztyén hitszónokot sohasem lehet 
felmenteni azon kötelesség alól, hogy hivatalos-
kodása körébe eső zsidókra tanításával, példájá-
val, életemódjával ne hasson,— és hogy ez eddig 
kevésbbé történt: nagy hanyagságnak 's egyházi 
közönyösségnek tanújele. E' részben, a' felifju-
dásnak indult keresztyén élettől többet lehet, 
többet kell reményleni. 

A' tudatlanság 's hitetlenség éjében tengő 
pogányok végtére a' protestáns egyház térítésé-
nek tárgyai, 's illy czélból támadtak a' protestáns 
missiók, mellyeknek üdvös 's emberséges czél-
jokról még a' világ nem kételkedett; de kételyre 
okot működésében nem is adtak. Ezekben nem 
ismert még a' világ uroguay- 's paraguayféle mis-
siokra, mellyekben a' térítés színe alatt, a' sze-
gény megtérített népekeni zsarnok uralkodás, 's 
kincshajhászat gyakorolfaték a' Jezsuiták által. A' 
pr. egyházak, mellyek a' térítés nemét gyakorolják, 
u.m. Anglia, Dánia,Hollandia 'stb. mindnyájan Jézus 
parancsából (Mat .28:19) indultak ki. E' parancs-
tól ösztönöztetve érzék magukat, szeretetteljesen 
fellépni az igazság terjesztésére s az evangyél-
mi szellem gyarapítására. E' szerint a' protes-
táns egyház ugy nézi az efféle térítéseket, mint a' 
mellyek által a' tökéletesedés örök törvényének 
tesz eleget; érzi,hogy általok magára nézve is,mind 
külső, mind benső jótékony hatást gyakorol. Ugyan 
is mikor az evangyéliom örök igazságainak pogá-
nyok közötti terjesztésében buzgunk, minszivünk 
is ujabb vallásos lelkesedésre gyűl $ 's hajlandók 
vagyunk hinni, hogy az ujabb korban önkeblünk-
ben támadt vallásos higgadtság, egykedvűség el-
len ez volt 's lesz legjobb óvószer. És ezt gyaftít-
tatja velünk azon tapasztalat, hogy a' missiók 
általános figyelmet ébresztenek, és sok titkos és 
nyilvános ellenségei támadtak. Mi pedig a' pro-
testáns egyház nagyobb részével, a' missiók 
mellett 's ellen forrongó mozgalmakban, egy lá-



tatlan kéznek igazgatását látjuk, melly látvány 
hiteti velünk, hogy nem messze az idő, midőn e' 
Szent ügyet, az emberiség jobbvoltáért, minden 
keresztyén állományok hőbb kebellel fogandják 
fel. Csekély bár még a' missióknak eredménye, 
várni kell, — jövend idő, mikor a' mai akadályok, 
részint a' lelkes ügyvivők hiánya, részint az ég-
hajlati 's politicai nehéz 's zavart viszonyok 
megszűnnek, 's megtestesül az ige: „végtére az 
egész világ á' Jehovához fog térni, és aC földnek 
minden nemzedéki ötet imádják 

Ez a' térítésre nézve minden őszinte protes-
tánsnak elve. Ez ügy szívéhez van forrva min-
den kifejlett protestáns egyháznak. Mi magyarok 
missiókról még nem szólhatunk, körünkben azért 
az evangyéliomnak hatni kell, — hatni ne szűn-
jünk meg becsületes uton. És ez okoknál fog-
va nem ütközik a' protestáns elvébe a' térítés. 
Hanem azt hirdetjük, hogy minden alacsony czél, 
nemtelen érdek, illetlen törekvés e' szent ügytől 
távol járjon. Nemes ügy ez , az egyetemes em-
beriség szelídebb 's rendezettebb korának ügye, 
hárítgalása azon közfalaknak mellyek nagyobb 
részét az emberiségnek a' műveltség és polgá-
rosodás élveitől elzárva tartják. Ártalma ez ügy 
szentségének, ha ennek színe alatt álszentes-
kedés,türelmetlenség, gyanusítgatás,'s több egy-
oldalúság űzetik. Kik az álpietismus leple alatt 
szemtelenkednek e' nagy munkában, mi azokat 
megintjük,, intjük pedig annál szigorúbban, minél 
sürgetösbbé kezd válni a1 szükség, hogy a' térítés 
ügye, pártérdekek terméketlen mezejéről, az 
egész keresztyén egyház ügyévé emeltessék. 

Im ez a1 prot. egyház elve a'térítésről; ki 
az egyház nevében judási szerepet játszik, az azt 
mint vakbuzgó cselekszi, munkáját a' protestáns 
egyház magáévá nem teszi. K u n B e r t a l a n . 

T. Endrey urnák a' papgyámolda 
ügyében. 

— t—y úr az idei Prot. E. I. Lap 15-ik szá-
mában Pap- és tanítógyámolda czím alatt közlött 
egy igen érdekes értekezést. Minthogy nevét el-
hallgattatni kívánja, —t—y-nek, pedig nem ne-
vezhetem, legyen Endre keresztneve után End-
rey, ' s minthogy pap 's a' —t—y-nek elveszni 
nem szabad, legyen t. Endrey. 

Fogadja mindeneknek előtte köszönetemet az 
üdvös eszme megpendítéseért 's a'bennem helye-
zett bizodalomért; fogadja ígéretemet, hogy azt 
tehetségem szerint sürgetni fogom. 

T. Endrey úr pap-és tanítógyámoldát tervez, 
én csak papgyámoldánál maradnék. Senki sem 
örvendene azonban nálamnál jobban, ha az oktató 
és tanító urak egy külön gyámoldát léptetnének 
életbe, sőt ehhez évenként járulni legszentebb kö-
telességemnek tartanám. De pap- és tanítÖgyá-
molda együtt nekem nem kell, — nem azért nem, 

mintha szeretett tisztitársaimat, a* tanítókat mel-
lőzni akarnám: hanem mivel ismerem az emberi 
természet gyarlóságát. Gondoskodjék kiki ma-
gáért, igazábban szólva, a' bármi szabados uton 
gyűjtendő segedelmet juttassa a' tanítóknak csu-
pán tanítókból, a' papoknak pedig csupán papok-
ból alakuló választmány. Kövessen el a' tanító-
gyámolda mindent, hogy minél több segedelmet 
szerezhessen és nyújthasson a' tanítók számá-
ra; 's tegye maga körében a' pá p g y á m o l d a 
ugyanezt. Vannak dolgok, mellyeknél az elkü-
lönítés , mint az egybeolvasztás üdvösebb. 'S 
nem csalatkozom, ha azt állítom, hogy egyik 
olly sokáig be nem vallott hibánk épen ab-
ban áll, hogy mindent egy kalap alá akarunk 
hozni. 

A' mi a' megalapítást illeti 's a' gyámoldának 
éleibe léptetését, megvallom, nagyon szeretném 
kissé messzebbről kezdeni a 'dolgot; például az 
oczeánon túl Amerikában. Itt egy szó divatos, 
melly nálunk csaknem ismeretlen, 's ezen szó: 
az önkéntesség elve. (Das Freiwilligkeits-Prin-
cip). Az álladalom azt mondá, miután az európai 
formákat alkalmazgatá az egyházakra, hogy biz 
ö sem uralkodó egyházat tűrni, sem az egyházak 
szükségeinek fedezéséhez járulni nem fog, hanem 
az egyháznak hívei magok zsebéből tartsák fel 
egyházaikat, iskoláikat, papjaikat, tanítóikat 'st b. 
És csakugyan meg is tagadott minden fizetést. Ar 

magokra hagyott hívek aztán Önkénytes társulatok 
által fedezték szükségeiket, 's az illy társulatok-
nak az állomány által szabad tér engedtetett. 
Épen készülőben van nálam a'czikk, melly ezek-
ről szóland. T. Endrey úr azt mondá : papgyá-
molda, testvéreim! az Urnák nevében. És e' szó-
zatára illy válasz érkezett: 

Valka János: Papgyámolda és . 5 ft. 
Bauhofer Gy. — — — 5 — 
Lang M. — — — 10 — 
Bíásy Lajos — — — 10 — 
Borbély J. — — — 5 -
Schwarz M. — — — 5 — 
Jancsovifs Istv. - — — 10 -
Krcsméry Ján.: — — — . 1 0 f t . 
Kuzmányi — — — . 5 -
Ilaubner Máté — — — 5 — 
Kolbenheyer M. — — — _ 5 — 
Dregaly D. — — — . 5 — 
Székács J. — — — 10 -

Ide járul: 
T. Endrey úr első 1«, ' ' \ l Tt 

— — 10 — T. Endrey úr első 1«, ' ' \ l Tt 

összesen 100 ft. 

Megvallom azonban, hogy ezen urak engemet 
zavarba hoztak 10 forintjaikkal. Mért? Azért, «l 7 
mert a* czél velők, tőkeszerzés, pedig e' részben 
nekem saját nézetem van. A' tőko már megvan, 
ez az evangy. papok összesége, kamat pedig 
azon örikéntes adakozások, mellyeket ezek éven-



ként, ha nekik tetszik, egy közös pénztárba be -
küidenek. Itt pedig évenkénti 10 ft. tán kissé sok 
Is. — Mi történjék már tovább ama 100 ft. és a' 
mi még beérkezendik? Megmondom. T. Endrey 
úr engem arra kért, hogy álljak a' dolog élére. 
Oda állok tehát, és kitűzöm a'tanácskozás napjául 
az idei egyet. gyűl. napjának elöestvejét d.u. 5 órát. 
A' gyűlés helye szállásom. Meghivatnak mindazok, 
kik eddig a' gyámoldához csatlakoztak vagy csat-
lakozni készek. A' ki nem akar, az hagyja abban. 
Az önkéntesség elve sem kényszert, sem adóki-
vetést nem tűr. A' tanakodás tárgyai: Felírás az 
egyetemes gyűlésre, mellyben kifejezzük, hogy 
mi gyámoltalan *s bűneiken kivül szolgálatra al-
kalmatlan szegény paptársainkon segíteni 's e* 
végre egyesülni akarunk az önkéntesség elvének 
alapján. 2) Az engedelem megnyerése után, vagy 
azt feltéve, intézkedendünk az eddig szerzett 's 
ezentúl hogyan szerzendö pénzről, azon elvnél 
fogva, hogy mi adtuk össze, mi adjuk szét. 3 ) Vá-
lasztandunk testvéreket, kik időközileg az egye -
sület ügyeit viszik 's nekünk szorosan számolnak. 
4) Felszólítjuk a' tanítókat, hogy körükben ha -
sonlót tegyenek. 

Lesz-e jövője ezen intézetnek ? Ezt megha-
tározni nehéz. Illy uton több mint száz egyesület 
alakult a' protest. egyházban, a' föld különböző 
részein, mellyek egymás mellett békével és süke-
resen működnek, 's mellyekről, mint mondám, nem 
sokára szó lesz. Nálunk illy egyesületek még nin-
csenek,és még is már sok felöl hallom azon panaszt, 
hogy egyszerre sokat is akarunk. Ezen panasz ítél 
el titeket. Megvan pendítve a' gyámintézet,mellyet 
az önkéntesség elvének alapján a' gyülekezetek 
összesége fogna képezni a' gyülekezetek és is-
kolák felsegélésére. Az ügy nem akar haladni 
Mért ? Isten tudja, 's ha akarjátok, tudja a' sátán 
is, melly konkolyt hintegetett közénk, hogy a' 
szükséget ne látnók a' szükség miatt. Meg van 
pendítve most a' papgyámolda és külön a' tanító-
gyámolda is , meg az egyháztörténeti társulat. 
Semmi sem halad igazán előre, pedig itt már a' 
határok szorosan ki vannak tűzve , *s ha ezek 
megvannak, 30 intézet is virágozhatik egymás 
mellett, mint Angliában. No de csak kétségbe ne 
essünk, hanem mozogjunk. Az isteni gondviselés 
őrködik felettünk, 's ki tudja, nem épen a' pap-
gyámolda fogja-e a' többit is megszülni vagy meg-
szülemlését elősegíteni. 

Most csak maradjunk meg annál, hogy semmi 
l i v e t é s , hanem összejövetel az előestén. Aztán 
jóakarat. Én, a' gyámolda kinevezett elnöke, 
íitoknoka, levél- és pénztárnoka, minden kül-
deményt elfogadok , 's a' testvéreknek annak 
idején számot adok. Egyébiránt ne köves-
sék mindenek a' 10 forintos urak példáját, hanem 
adjanak kevesebbet is, a' mint kitől telik. De kö-
vessék ellenben egy elfeledtem dánpap példáját, 
ki mindig magánál hordta a' gyámolítandó inté-

zetek névsorát 's mindannyiszor felolvasta, va l a -
hányszor olly embert talált, kit Isten kettővel á l -
dott meg: 1) vagyonnal, 2) készséggel áldozatot 
hozni vagyonával. Mondom, csak mozgás és b i -
zodalam az Úrhoz és evangyélmi lélek a' k e -
belbe,'s aztán nem csomókeresés a1 kákán, hanem 
nyilt és örvendetes pártolása mindennek, mi az 
evangyéliommal megegyező. Ti pedig, gyámolta-
lan vén szolgái az urnák, kiket inség és betegség 
nyom, ne csüggedjetek! A'szeretet nem halt még 
ki közölünk. Mi először tekintünk magunkra és 
átlátjuk, hogy könnyen sorsotokra juthatunk, 's ha 
nem lesznek ápoló és segítő kezek, koldulni fo -
gunk, mint ti, és a' kegyelem keserű kenyerén ten-
gődni veletek. Az állomány nem segít, jól teszi; 
az egyház sem segít, ez is jól teszi, mert nem 
volt felszólítva soha igazán általunk. Itt is f e -
jünkre esik vissza a* vád. Félre a' gyerekes pa-
naszszal! Ismerjük mi hitünknek sorsosit, mint 
gyűlések nem segítenek, mert a'gyűlésnek egye-
sek bajához leereszkedni nem könnyű; de segí-
tenek, ha Isten után magunk igyekszünk segíteni 
magunkon. Ekkor törekvésünk részvétet ébresz-
tend ; a' gyűlések és a' felkent király, a* hazának 
atyja, Áment mondanak ártatlan társulatainkra. 
A' papgydmoldának jövendője van. Sőt lesz jö -
vendője a' tanitógydmoldának is. Mert hiszem, 
hogy e' sorok olvasása után fog találkozni tanító 
ez egyházban, ki felszólaland és élére áll vagy 
állítand valakit ez ügynek. Aztán azon buzgó 
evangyélmi lelkek, kik ritkulni kezdettek közöt-
tünk , de az ujabb időkben egy új lélek hatalma 
ragadta meg őket, végintézeteik pontjait bizo-
nyosan módosítni fogják, vagy, mivel szebb él-
delni életünkben a' saját kezünkkel ápolt facse-
meték gyümölcseit, azonnal pénztáraikba nyúl-
nak, és igy szólanak : Legyen hála a' kegyelem 
és szeretet Istenének, szent és evangyélmi 
szellem lengi át ismét sokat szenvedett, türt és 
működött egyházam tagjait, 's a1 köztörekvés 
keblemben is felkölti apáimnak emlékezetét, kik 
ezen hitet vallák, e' hitben neveltek, e' hitnek 
vigasztalásával szállottak sírjaikba. Előbb, hogy-
sem én is követném őket, áldozni fogok hitök 's 
hitem oltárán, és hagyok vagy adok: 

A' gyámintézetnek: — — — ft. kr. 
A' papgyámoldának — — — „ ,, 
A' tanító gyámoldának — — „ „ 
Az egyháztörténeti társulatnak — „ „ 
Az állítandó bibliai — — — „ „ 
Az állítandó iskolakönyveket kiadó 

társulatnak — — — — „ „ 
'sat. Adja a' kegyelem Atyja, hogy ne csalat-
kozzunk 's én legyek olly szerencsés, hogy 
hirdethessem az igy alakuló eredményt. Bízzunk, 
atyámfiai! Istenben, és bízzunk az emberekben, 
mert Isten szeretete van kiöntve sziveikbe, bíz-
zunk magunkban és győzni fogunk! S z é k á c s . 



G y ű l é s e k . 
Dunántúl i egyházkerület i gyűlés. 

Mart. 10-kén Sopronban tartott egyházker. 
gyűlésünkben: 

1) Noha feledhetlen föpásztorunk, kinek má-
sát talán pár század alatt is alig fog egy magyar 
anya szülni, leginkább az ö papságának 50-dik 
éve megdicsöitésére tartatni rendelt ezen gyűlés 
előtt, elölünk örökre eltüne, és ennek következ-
tében a' ker. elnök úr az egyh.megyékhez bocsá-
tott körleveleiben ezen gyűlést elhalasztatni és e' 
f. évi tavaszelő 6-kán megtartatni rendelte; mi-
vel azonban azon k. levelek rendeltetésűk helyére 
olly későn érkezének, hogy az egyházi megyék 
elöljáróinak 's ezek közt az alulirtnak is kezeihez 
csak azon gyülésröli visszatértük után juthatának, 
és így a' komáromi és győri egyházi megyék és 
a' győri conventet kivéve, a' mennyire emléke-
zem, az egész kerületnek képviselői megjelen-
vén, a' gyűlés megtartása nélkül eloszlani nem 
akartak; mind ezért, mind pedig azért is, hogy a' 
mult 1845-ki veszprémi ker. közgyűlésben ennek 
f. hó 10-kéni folylatandása nemcsak elhunyt ked-
ves főpapunk megtisztelhetése, hanem más tár-
gyak és ezek közt különösen a' gyámintézeti ja-
vallat fel vétethetése végeit is elhatároztatott; — 
a' jelen volt képviselők ezen gyűlésnek megtar-
tását majd egyhangúlag elhatározák, némellyek 
szerint még azon okból is, miszerint azon gyűlés-
nek megtartandását maga az egyh.ker. rendel-
vén el, annak elhalasztására az elnök fel nem jo-
gosíttalhalik. Ugyanazért világi elnöknek Vidos J. 
esp. felügyelő, e.házinak pedig Wohlmufh Lip. esp. 
urak helyeltesíttetvén, a' gyűlés elkezdetett. 

2 ) A' világi elnök hü ecsettel rajzolá az el-
hunyt példás életű papnak, szerény és atyáskodó 
főpásztornak, lelkes hazafinak, tudós és munkás 
magyar írónak kitünö érdemeit. A' nagy férfiúnak 
béke födözzo porát! 

3) Az új püspök választása elrendeltetett. 
4) A'papi jelölteknek felavatása (ordináltatás), 

a' megüresült és a' választás idejéig megüresü-
lendö papi hivatalokrai kijelöltetés az esperesek-
re, mint az interregnum alatt, püspöki helyette-
sekre bízatott. 

5) Az egyházi férfiak és családjuknak 
annyira elhanyagolt szánandó anyagi állapot-
juk javítására a' kiküldött választmány által 
elkészített terv fölvétele még az érintett vesz-
prémi gyűlésből a' jelen gyűlésre elhalasztatván, 
minthogy a' választmány tagjain kivül a' többi 
egyh. férfiak is ezen saját ügyökbeni közremun-
kálásra felszólíttatván , közölök némellyek, mint 
a* gyűlésben mondatott, a' választmány egyh. el-
nökének adták át az iránti észrevételeiket, azon 
elnök pedig ezen gyűlésen meg nem jelent, ennél 
fogva ezen, minél jobban kimerítendő fontos ügy 
szinte tavaszelő 6-dik napján tartandó gyűlésen 

tárgyaltatni és elintéztetni határoztatott. Ezután 
olvastatott fe l : 

6) Alulirt jelenté, hogy noha ugyan a' tolnai 
egyh.megyének a'zalai által is teljes buzgalommal 
pártolt azon korszerű indítványától, miszerint nem-
csak esp., hanem kerületi hivatalnokaink is tiszt— 
ujíiás alá essenek, sajnos szívvel értett egyház-
ker. végzésnél fogva elüttettünk, a' zalai egyház-
megye mindazáltal evangyéliom szerinti presby-
terialis elveitől el nem állhatván és beligazgatási 
autonómiáját fentartandó, azt bárki által is meg-
sértetni nem engedhetvén, mult 1845-ki esperesi 
közgyűlésében egyhangúlag elhatározá, miként 
minden hivatalnokai minden különbség nélkül, 
minden 3-dik vagy 6-dik évben a' gyülekezetek 
szabadválaszlása utján megujíttassanak. Követen-
dik-e a' többi egyh.megyék a' magok kebelében 
Zalának ezen korszerű lépését, az az ö gondjok, 
nekem, mint Zala képviselőjének, ezúttal csak az 
áll kötelességemben, ezennel hivatalosan bejelen-
teni, mikép e.megyém érintett határozatánál fog-
va 1845-ben engemet hat évre esp. felügyelőjé-
nek, 1846-ik évi jan. 19-kén tartott gyűlésében 
pedig Lniptzig János, kapoícsi lelkész urat espe-
resének három évre megválasztá. De megválasztá 
egyéb tisztviselőit is hason feltétel alatt. Egyéb-
iránt a' tisztújítási indítvány nem nagy részvétre 
talált. Ugyanis II. S., volt főjegyző, Sz. J. esp. 
felügyelő 's M. Gy. tünteték ki magukat, legin-
kább ezen indítvány megbuktatásában, egyedül 
csak Wimmer állván az indítványozó mellé. Az 
esperesek ezen tárgyban fel nem szólának, de, 
ha szemeim és füleim nem csalának, helyeslő j e -
leket nem olvasék vonásaikban. Végre az indít-
ványt szinte helyeslő világi elnök javaslatához 
képest az indítvány az egyházmegyékkel véle-
ményezés végett közöltetni határoztatott. 

7 ) Nagy Károly, Lagler, Ludig és S. papje-
löltek a' kerül, consistorium által megvizsgáltatván, 
az elsőbb három a' felavatásra alkalmasnak talál-
tatott, az utolsó pedig szükséges elkészültsége 
után ujabbi próbatételre utasíttatott. 

8) Benyujtá az alulirt zalai egyh. megye n e -
vében e' következendő indítványt: 

a) Az egyh. szolgának azon évben, melly-
ben máshová költözködék, vagy meghalt, járandó 
minden követelései és ezek közt a' termesztmé-
nyek is, folyó áron készpénzben felszámíttatván, 
az ezekből a' szolgálati időre vagy a' halál ese-
tében az ehez kapcsolandó még l /4 évre járandó 
rész pontosan kifizettessék. 

b) Ha a' termesztmények árának meghatá-
rozásában a' felek egymás közt meg nem egyez-
hetnének, ezen egyességet köztök az esperességi 
elnökök, vagy ha ezek, vagy közölök akármellyik 
is érdekeltetnék, helyettök e végre a' legköze-
lebbi consistorialis ülnökök hivassanak meg, és 
ha ezeknek nem sikerülne, a' felek közt egyes-
séget eszközölni, 



c) Ezen esp. elöljárók intézkedésében meg 
nem nyugvó félnek költségére minél előbb tar-
tandó esp. consistorium ezen ügyet minél előbb 
tárgyalja és hozandó Ítéletét végre is hajtassa, a' 
vesztes félnek a' birtokon kivüli felebbizés fen-

- maradván. És ha 
d) Az egyh. szolga vagy özvegye nyngtáját 

még ekkor is kiadni, az egyh. főnök pedig azon 
Ítélet és végrehajtási bizonyítvány elömutatása 
után is a' kijelölést megtenni vonakodnék: szabad-
jon a' gyülekezetnek minden kijelelés nélkül is 
egyh. szolgát bár honnét is híni és választani. 

Ezen indítvány azonban az idö rövidsége miatt 
most fel nem vétethetvén, majd későbben meg-
hányás végeit köröztetni fog. 

Nem állhatom meg, a' kőszegi convent papi 
képviselője által megemlített azon pusey féle törek-
vést meg nem érinteni, miszerint a' kerül, rendek az 
új superintendensnek kir. tanácsossá leendő kegy. 
kineveztetését annak idején kieszközleni el ne 
mulasztanák, és ugy látszik, hogy a' jelen volt 
képviselők ezen indítvány pártolásától nem igen 
idegenkedének^ melly kőszegi óhajtásban azonban 
én, mint prot. keresztyén, nem osztozhatom, és 
valamint a" szellemileg dicsőült férfiúnak azon vi-
lági megkülönböztetésén nem örvendezhetém, 
ugy az új főnöknek abbani részeltethetéséhez, ha 
még annyit tehetnék is, segédkezeket nem nyuj-

' tanék. t M e z r i c z k y P é t e r . 

Bars i ref. egy fi megyei gyűlés. 
Folyó év febr. 24, 25. napjain tartatott a' 

^ barsi e.megye közgyűlése, mellynek érdekesebb 
határozatpontjai ím ezek: 1) A' megüresült lel-
készi állomások az úgynevezett gradualis pro-
motio elve szerint töltettek be, minél fogva a' na-

,! gyobb egyházak a' rendes lelkészek, a' kisebbek 
a' segédek közöl minden kijelölés nélkül szabadon 

1 választottak lelkészt maguknak. 2) Három világi 
ülnöki szék betöltése a* mult évi közgyűlésen 
megrendeltetvén 's a* beadott szavazatok most 
nyilvánosan felbontatván i örömmel hallá közön-
ségünk az összes szavazatokat egy jeles úri 

-egyénben, Gyurcsányi István tb. úrban központo-
ísülni; 's ha egy helv. hitv. buzgó tagnak méltó 
dicsekedése illy közbizodalommali megtiszteltetés: 
neki akkor, mint rom. katholikusnak, dicsősége. 
Mert nem csekély érdem, nemcsak türelem, de az 
evangyéliom szelleme által ihletett szívnek gya-

* kori tettleges nyilvánulása kívántatik arra, hogy 
más felekezetűek, legyőzve a' felekezetesség bal-.-

r ítéleteit, valakihez még egyházi körükben is olly 
bizalomteljes tisztelettel oda olvadjanak. És e' di-

- f csöség a' kiválasztott ülnök urat megilleti, nem 
azért, hogy ö e' vidéknek kedvence embere, de 
mert eddig a* helv. hitv. egyházaknak 's papok-
nak valódi patronusok volt, melly szerencsés, vá-
lasztás neki egy küldöttség által tudtára adatni 

rendeltetett. A' másik ülnöki széket általános több-
séggel t. Tóth D. szolgabíró úr foglalá el, a' ha r -
madikra a' viszonlagos többséget nyert egyének 
kijelöltettek. 3) Az egyházi látogatás jegyző-
könyvi értesítése nyomán ujolag ajánltatott egy-
házainknak egy jövendőjöket biztosító tökének 
állandósítása 's annak gyümölcsöztetés általi ne -
velése, a' kedvező alkalmak o' végetti megraga-
dására a' lelkész urak is hathatósan felhivatván; 
mit annyival nagyobb készséggel ismételt e.me-
gyei gyűlésünk, mivel a' jelentésből kedvesen 
értette elébbi felszólításának némi sikerét, 's meg 
van győződve, hogyha egyházaink, mióta fenálla-
nak, okos gazdaként jövedelmeikből valamicskét 
félre tettek, 's azt mindeddig híven kezelve ne -
velték volna, most, némelly azelőtt virágzott egy-
házainkra , nem jöttek volna el a* nem szeretem 
napok. Hasonló gondot fordít e.megycnk saját 
pénztárára is, hogy azt állandó töke által bizto-
síthassa,^ lelkes gondnokunk, egy-két világi ül-
nökeink, néhány lelkészek 's egyházak ajánlata-
ikból van is már egy-két száz forint tőkénk, mit 
íügyes pénztárnokunk nem hevertet, 's reméljük, 
ez Isten dicsősége körüli buzgóságunkon áldás 
termend. 4) Ugyan az egyházi látogatás javaslata 
szerint egyházaink pénz- és gabonabeli javaira 
nézve határoztatott, hogy a' gabona, kamatjával 
együtt, minden öszszel beszedessék, hogy igy a' 
gabonával az egyház mindig akarata szerint ren-
delkezhessék; a' pénzre nézve pedig, hogy a* 
koma, sógor, vagy más viszonyokból eredhető 
kedvezések miatt az egyház kárt ne valljon: a' 
kötelezvények betábláztassanak 's az elöljárók, 
az egyházi látogatás által a' makacs adósok iránt 
megintetvén, ha azt be nem szedik, vagy be nem 
szedhetik, 's a' következő gyűlésnek ez iránt j e -
lentést nem teendnek,az egyháznak ebből követ-
kezhető kárára nézve felelősök. 5) Az egyház-
látogatás jelentvén, miszerint — mivel a' tanrend-
szer kidolgozására 'stb. kinevezett választmány 
mindeddig is össze nem ült, hogy kalauzt adott 
volna a' tanítók kezébe, sem a' felügyelőség, 
mellv azokat gyakorlatilag oktathatná, el nem fo-
gadtatott, a' tanítókat pedig sem iskolába tanulás 
végett visszaküldeni, sem hivataluktól vétségen 
kivül megfosztani nem lehet, tanodáink pedig leg-
többnyire alatt állanak — az ujabb tanelvekben, 
a' hol a' mennyire az idö engedé, szóbeli utasítást 
adott, 's a' vallásosság egyik leghathatósabb esz-
közének a' bibliávali ismeretséget 's annak olva-
sását tartván, melly még soha sem téveszté ha-
tását — 's a' terj,edö vallástalanságnak, mellyröl 
panaszkodunk, egyik kövér gyökere a' biblia nem 
ismerése 's igy nem becsülése levén, melly isko-
koláinkból kizárva, a' növendékekkel nem ismer-
tetik 's nem szerettetik — ignoti nulla cupido — : 
ezen inger felébresztésére felszólítá az egyházak 
elöljáróit, hogy a' tanoda számára legalább egy 
egész bibliát vegyenek, melly hallatlan olcsósága 



mellett akármelly egyháztól is csekély áldozat; 
viszont vagy az egyház, vagy a' helység pénz-
tárából lássák el az egész iskolát papírral is, kik 
azt legnagyobb készséggel megígérték. Melly 
jelentés kedvesen fogadtatott, meghalároztat-
ván egyszermind, hogy a' választmány mielébb 
összeüljön 's mind a' tanrendszert, mind a' fel-
ügyelöségszerkezetéröl készítendő tervét a* jövő 
gyűlésnek beadja. — Ide vonatkozólag szabad le-
gyen mellesleg a" szerénység sérelme nélkül 
megemlítenem, miként tanodámnak többféle isko-
lai könyvek közt — azonkívül, hogy minden köz-
vizsgálatkor a' jobb gyermekeknek jutalmai új-
teslamentomot osztok — ezelőtt két évvel vettem 
egy egész bibliát, minek most egyházi látogatás-
kor az a' jó következése tapasztaltatott, hogy a1 

nagyobb tanodában 52 növendék közt alig volt 
három, kinek kezében biblia nem volt 's abban 
jártas ne lett volna; 's e' mellett öröm volt látni, 
hogy a' gyermekekben tisztelet, szüleikben figye-
lem ébredt a* vallás könyve iránt, 's a* látogatási 
felszólításra felbuzdulva egy tagja egyházamnak 
a' gyermekeknek papírra évenként, mig él, 2 pgö 
ftot ajánlott. Uraim! prot. embernek irni nem tudni 
legalább hiba, de bibliát, mint vallása kútfejét, nem 
ismerni: legalább is hitmegtagadás. Bibliát hát az 
iskolának és ismét bibliát, hogy inger költessék 
fel a' növendékkeblekben annak olvasása iránt 5 
váljék ez azoknak napi szükségökké! — mit most 
századik ember alig érez — 's megterem a' vallá-
sosság édes gyümölcse. 6) Az emancipált iskola-
tanítói özvegy-pénztár, a' tanítók saját kezelése 
mellett, négy év alatt majd annyira szaporodott, 
mint gyámság alatt 1800-tól. Mit nem tesz a 'sza-
badság I óhajtható, hogy szellemileg is igy halad-
janak ! 7) A' fötanodában megürült philosophiai 
tanszékre e.megyénk t. Gondol Dániel úrra sza-
vaz. Nfcg'y J á n o s , 

egyh.megyei jegyző. 

B e r e g i egyházmegyei gyűlés . 
F. é. martius 17-kén tartatott Beregszászban 

rendes elnöklet alatt, mellyben a' változó papok-
nak költözködési ideje húsvét utánra rendeltetett. 
— A* köriskola-ügyelők az iskoláknak lehető ja -
vításokra czélzó nézeteik felolvastatván, nagy-
részint helybehagyattak. — Benyujtatott a' bereg-
egyh.megyei iskolatanítók olvasóegylet alakít-
hatása végett készített folyamodásuk, mellynek 
készítése febr. 26-kán a' M.-Kaszonyba összejött 
néhány iskolatanítók és két tisztelt lelkész urak-
nak elnökletök alatt megrendeltetett. 

Felolvastatott a' folyamodás, és senki ellene 
nem szavazott, — de azért helybenhagyást nem 
nyert, mert főgondnok úr ünnepélyesen kijelen-
tette, miszerint ennek a'társulatnak tagjai a1 szent 
czélra törekvés helyett csak idöpazarok és lázítók 
lennének a1 különben is zűrzavaros időben. Ezzel 

hasonlóan nyilatkozott CzapfalviD. úr is, ki nem-
csak a' tanítói egylet létesülését, hanem még a* 
tanítói tisztes nevezetet is megtagadta minden is-
kolatanítótól, és azokat a' lealacsonyító mester 
névvel czimezte, egyet is ki nem véve, — állítá 
a' többek között, hogy a' leendő egylet tagjai 
összejöveteleikben, a* helyett, hogy valami jót 
teendenek, dorbézolnak, kártyáznak és fejetlen-
séget forralnak. 

Kérdem már most a' t. közönséget, ki lesz a* 
hibás, ha mi tanítók a' kor igényeihez képest hi-
hivatalunkat nem vihetjük; ha a' hírlapok és más 
hasznos könyvek olvasásától elzáratunk? Ugy 
vélem, nem mi, mert mi találtunk módot a* lehelő 
tanítói kiképezésre, de hiába! a' nagyobb erőnek 
hódolni kényteleníttetünk. Végre szomorú kebel-
lel kell megvallanunk, miszerint mi, tisztelt V. A. 
úr üdvös nézeteinek — bár forró kebellel karol-
juk is azt — részesei nem lehetünk, mert mi, a* 
fentebbiekből Ítélve, nem lehetünk a' haladás 
emberei. 

K í i l - é s b e l f ö l d i t u d ó s í t á s o k . 
I I a l l e . (Levéltöredék ) A' magyar stipen-

diumokat Hálában roszul kezelik, ez évben ismét 
másodfelet húztak el. Szemiant, mint köuy vtár-
nokot, kértem, adná nekem a' szabályokat, mellyek 
szerint a' stipendium kiosztatik, hogy ekkép Tisz-
telendő urnák némi közléssel szolgálhassak, 's 
megmutassam, mennyiben tértek el szabályainktól 
a' pénzkezelők. 0 azonban azt felelte, hogy mint 
könyvtárnok a' szabályokat ide nem adhatja, ha-
nem maga fogja azokat leírni, 's hitelesítve az 
egyetemi titoknok által, azokat és panaszát a' sti-
pendium rósz kezelése iránt a' generális gyűlés-
nek befogja adni. Mindenesetre ideje volna gon-
doskodni arról, hogy ezen urak kényök's kedvök 
szerint pénzünkkel ne bánjanak. 

Felsőbb iskoláink jelen szerkezeténél lehetet-
len, hogy mi a' tudományokban, az ifjúság kiké— 
pezésében, a1 műveltség terjesztésében csak némi 
tekintetben is tudnánk valami szépet és jelest esz-
közleni. Míglen a' német egyetemek minden tu-
domány-és műveltségnek gyülpontjai, 's tudomá-
nyosságuk sugarai a' nagy Németország minden 
részeiben belevilágítanak: addig a' mi felsőbb 
iskoláink, lyceumok, gymnasiumok, nem egye-
bek, mint törpe intézetek, hol ugyan a' folyama-
tot a' kiszabott forma szerint be lehet végezni, de 
a' szellemnek magasabb szükségeit kielégíteni le-
hetetlen, 's legfeljebb felületes, összefüggés nél-
küli ismereteket lehet gyűjteni. Ennek oka, mint 
mindnyájan tudjuk, a' rósz elrendezésben fekszik, 
különösen pedig az oktatás szabadságának hiányá-
ban. Az illy felsőbb oktatás szabadságához 3 do-
log kívántatik lényegesen: 1) A' tanítók számá-
nak szaporítása. 2)Hogy mindenki,ki tehetséget és 
hajlamot érez, mint tanító fellépni, miután ö egy 
e' végre rendelt bizottmánytól megvizsgálva 's, 



elegendő ismeretekkel felruházva találtatott, ma-
gát bármelly intézetben szabadon habilitálhassa. 
3 ) Hogy a* tudományok folyamata az évek egy 
minimuma által korlátoztassék ugyan, de minden-
ki szabadságára hagyassék, a' kiszabott idö alatt 
tanulmányait belátása szerint választani. Ezen 3 
pontot szükségesnek látom iskoláink reformjába 
felvenni. Azon rosz, melly iskoláinkban létezik, 
az illy institutiók következtében, szükségképen 
megszűnnék. Ugy látszik azonban, hogy ezen terv 
az ország általános elszegényedése miatt kivihe-
tetlen, 's kérdés támad azonnal: honnan kapjuk a' 
szükséges pénzalapot? Azután pedig, mivel az 
illy elrendezés által a' tanulónak is, melly általá-
ban szegény nálunk, több tanításidíjt kellene 
fizetni; ugy tetszhetik, hogy az illyes tervezet 
soha nem valósítható nálunk. Először azonban 
csak annyit akarok megjegyezni, hogy én sem gon-
dolnám ezen rendszert olly kiterjedésben, mint az 
például Némethonban létezik, életbe hozni. Hálát 
p.o. a1 német egyetemek második osztályába lehet 
számítani. A' philosophiai osztályban tanít jelenleg 
18 rendes, 7 rendkívüli professorés 12privát do-
cens. A' theologiának van 7 rendes és 4 rend-
kívüli tanítója 's 2 privát docense. A' jogászi 
osztály számít 5 rendes és 2 rendkivüii profes-
sort és 4 privát docenst. Az orvosi kar bír |6 
rendes és 2 rendkívüli professorral 's 2 magán 
tanítóval. Annak oka, hogy a' philosophia profes-
sorainak száma legnagyobb, abban fekszik, hogy 
míg a' theologiának professorai csak theologiát, 
az orvosi karnak professorai csak orvosi tudo-
mányokat tanítanak: a' philosophia professorai 
nemcsak szorosabb értelembeni philosophikus tu-
dományokat, hanem a'nyelveket, természeti és 
státustudományokat is tanítanak. Atalában mind-
azon tanítók, kik a' theologiai, jogászi és orvosi 
karhoz nem tartoznak, egyenesen a' philosophiai 
osztályba számíttatnak. De mivel mi , mint érin-
tém, iskoláinkat egészen ezen rendszer szerint 
nem szabályozhatjuk: ugy vélekedném, hogy a' 
theologiai és jogászi karban egyenként a* tanítók 
számát hárommal, a' philosophiai karban pedig 
hattal lehetne szaporítani. Ezekhez jönének azu-
tán a' privát docensek. Tetszik tán kérdezni: hon-
nan vegyük a'szükséges pénzt az illy számú pro-
fessorok fizetésére ? Ehez mindenesetre szüksé-
ges a' magyar protestantismus ugy erkölcsi, mint 
physikai erejének kifejlése. 'S ha mi annyi erő-
vel sem birunk, hogy iskoláinkat észszerűbben el-
rendezni, azok fentartásáról jobban gondoskodni 
nem vagyunk képesek: ugy mi igenis, belső 
becsben és buzgóságban szegények vagyunk. A' 
görög nem egyesültek tudtak főpásztoraik fénye-
sebb külső lételéről gondoskodni, 's mi protestán-
sok nem tudnánk erőt kifejteni ott, hol egy törpe 
lét helyett áldást és üdvét várhatunk. Azon kö-
rülmény, miszerint ugy hazánk, mint különösen 
mi protestánsok szegények vagyunk, inkább ösz-

tön és alapos okiebet iskoláink javításában, mint-
sem akadály. Szegénységünknek valódi oka az 
erkölcsi erő hiányában fekszik , 's ezen körben 
fogunk mozogni mindaddig, mig a' szellemről job-
ban nem gondoskodunk. Nekünk protestánsoknak,, 
kik iskoláikat szabadon rendezhetik, fölötte ked-
vező állásunk van, sokkal kedvezőbb, mint a' k a -
tholikusoknak, kik iskoláik javításában a'kormány 
hozzájárulása nélkül, ugy szólván, semmit sem te -
hetnek. Ezen kedvező állás következtében hasz-
náljuk a* jó alkalmat, 's biztosítsuk jövendőnket, 
melly munkálkodásunk nélkül sötét és bizonytalan. 

A' pénzhiányt tehát én tulajdonképen nagy 
akadálynak nem tekintem, ha iskoláinkat rendezni 
akarjuk. 

Kevés szavakkal még meg akarom azon 
okokat érinteni, mellyeknél fogva iskoláink f e l -
virágzását a' 3 előadott pontban látom. Mi az első 
pontot illeti, ugy világos, hogy csak ott virágozhat-
nak a' tudományok, hol azok müvelésére több erő 
szenteltetik; csak ott képeztethetik ki az ifjúság, hol 
annak vezérlésére különféle műveltségű és irányú 
férfiak állanak készen. Mi a' magántanítókat illeti, 
ugy igen természetes, hogy csak azok lehetnek az 
ifjúság ügyes vezetői, a" tudományok hü terjesz-
tői, kik magokat szakadatlan készület által ezen 
hivatásnak szentelték, ereiket különösen egy szak 
kiművelésére öszpontosították, 's kik keblök ha j -
lama után indulva, szabadon, magolt magokat tet-
ték professorokkd! Ez azon forráspont, Tiszte-
lendő úr ! melly a' német egyetemekre mindig új 
és fris életet folyaszt. Privát docensek nem lété-
ben, milly szomorú képe van sokszor körülmé-
nyeinknek ! Nálunk megürült egy tanszék, 's k ö -
rültekintenek, hol lehetne egy ügyes oktatót kapni,, 
kinek tiszte volna következőt tanítani: theologiát, 
morált, physikát, mathesist, történeteket, philo-
sophiát 'stb. szóval: a' tudományok egész körét. 
Könnyen megesik, hogy a' meghívott mindezt 
hallgatta ugyan, mint azt a1 forma és szokás kí-
vánta ; de ezen dolgokkal soha különösebben nem 
foglalkozott. Jelen helyzetünk mellett ha el is 
fogadja a' meghívást, ezt neki senki sem veheti 
rosz néven. Nálunk tehát leginkább a' vakeset, 
néha az atyafiak azon erők, mellyek valakit taní-
tóvá tettek. — Mi a' 3-dik pontot illeti, hogy t. i. 
a' tanulónak a' tudományok szabad választása e n -
gedtessék : ugy itt is azonnal be lehet látni, mi-
szerint sokkol czélszerübb, ha az ifjú önmegha-
tározás által lép a' tudományok azon oltárához, 
mellyen ő legszebb erejét akarja áldozni, mintha 
öt külső forma kényszeríti az olly tanulmányok 
hallgatására is, mellyekhez ö sem erőt, sem haj-
lamot nem érez magában. Ha szabad-választást 
engedünk neki, ugy azon gondolat támad fel ben-
ne, hogy ez nem játék, hanem az életnek azon 
komoly cselekedete, melly öt jövendő hivatására 

inti. Ha pedig őt a' tudományok elöszabott 
lajstromához kényszerítjük, az okvetetlenül, 's 



az ö figyelme és ereje el fog ezen szélességben 
veszni, 's kevésben támad azon gondolat, hogy 
tanuló évei jövendőjének alapja. 

Sem időm, sem helyem ezen fontos tárgyat 
részletesebben előadni. Én arról itt csak igen ál-
talánosan értekeztem, 's mi a' tanulás és tanítás 
tartalmát illeti, arra nem terjeszkedem. Ezen so-
rokat nem is azért irom, hogy azok egy lapba 
felvétessenek. D o m a n o v s z k y E n d r e . 

Par i s . Gasparin Agenor, a' protestáns 
Montalembert hitsorsosainak ügyéért buzgóan 's 
meggyőződéssel ir. A' tegnapi kamarai ülésben 
előszót tartott a' cannesi ref. egyház tagjainak fo-
lyamodásához, mellyben azok a felelt panasz-
kodnak, hogy a' tisztán vallásos iratoknak, külö-
nösen pedig a'bibliának házankénti árulása rend-
őri engedelemtöl tétetett függővé. Gasparin a' 
controversia mint a' kisebbségek jogát biztosítani 
kivánta egyházának. „Minél jobban tisztelek va-
lamelly cultust, úgymond, annál sértőbb látnom, 
hogy az rendőri fegyverrel védetik. Én örvendek 
a' controversiának még akkor is, ha az én cultu-
somat támadja meg. Én a' „Present et Avenir" 
ellen, mellyben a' prolest. vallás sérelmesen tá-
madtatik meg *s Simoniának, a fényűzés és pénz 
vallásának neveztetik, soha rendőri beavatkozást 
nem kívántam volna Mert noha fájnak az illy 
vádak, félni nem félek tölök, mivelhogy bizodal-
mam van az igazsághoz. Angolhonban más val-
lásos kisebbség van, mint Galliában, melly meetin-
gei által nyugtalanságot okoz az országban, mit 
mondanátok hozzá, ha Victoria kormánya azt ta-
lálná , hogy ezen kisebbségnek sok joga van; ha 
egybejöveteleit elnyomná , megtiltaná vallásos 
könyveit árulhatnia 's széthordatnia, templomokat 
építnie, rendőri engedély nélkül templomokat 
nyitnia, Angolhonban, vagy Indiában, hová missi-
óik a* művelődés magvait viszik? Bizonyosan 
neheztelni fognátok, no és én még jobban nála-
toknál." A' pecsétőr, Martin ur elismeré a* con-
troversia jogát, de határait kissé szűkre szabá, a' 
könyvárulásra nézve pedig megjegyzé, hogy az 
mindenütt megengedtetett. A' kamra azonban 
ezen folyamodványt is áttétette a bel- és cultus-
ministerhez. (Augs. Alig. Z.). 

Harmadik lajstroma a9 dis-
gf d.-kath. egyházaknak. 203) Diberach. 
203) Biberich. 204) Beuthen. 205) Born. 206) 
Berlgern. 207) Camenz. 208) Carlsruh. 209) 
Cottbus. 210) Düsseldorf. 211) Dyrenfurt. 212) 
Eibenstock. 213) Fettenhennen. 214) Filehne. 
215} Freyburg Badenben. 216) Friedeberg Q.m. 
217) Friedland ( w a l d e n b u r g i for.). 218) Fet-
schow. 219) Frankenstein. 220) Genthin. 221) 
Glásersdorf. 222) Grottkau. 223) Guttenberg. 
224) Giessen. 225) Glalz. 226) Gotha. 227) 
Hagen. 228) Hirschberg. 229 ) Hückeswagen. 

*) A' másodikat I. Jajaink idei számában K. 

230) Johann Geórgenstadt. 231) Neu Isenburg. 
232) Ketwig. 233) Königsborn. 234) Kochslütz. 
235) Königshütte. 236) Königsberg. 237) Len-
nep. 238) Ladow. 239) Leobschütz. 240) Lie-
benthal. 241) Lommatzsch. 242) Marburg. 243) 
Merseburg. 244) Meseritz. 245) Mitweida. 246) 
Mosbach. 247) Mühlheim Ruhr m. 248) Maynz. 
249) Meiningen. 250) Mergentheim. 251) Nams-
lau. 252) Neumarkt. 253) Neustadtel (Sziléz.). 
254) Nimptsch. 255) Neuhausen. 256) Neu-
Brandenburg. 257) Neu-Strelítz. 258) Nürnberg. 
259) Neuwied. 260) Offburg. 261) Przlichno. 
262) Pfaffenrath. 263) Pleschen. 264) Quedlin-
burg. 265) Raszkow. 266) Rődelheim (Frankf. 
m.). 267) Ruhrort. 268) Ravensburg. 269) 
Riedlingen. 270) Schneeberg. 271) Schubin, 
Graudenz m. 272) Seeligenstadt. 273) Schwerin, 
Warthe m. 274) Sagan. 275) Saargeminden. 
176) Salmünster. 277)Siegen. 278) Schmieheim. 
279) Schwelm. 280) Schwerin. 281) Spremberg. 
282) Sfrehlen. 283) Vilbel. 284) Viersen. 285) 
Warmsdorf. 286) Wahlscheid. 287) Walddorf 
(Sziléz.). 288) Wermelskirchen. 289) Zerbst 
(Kath. Kirchenref.). 

Irodalom. Die Lchre von der Trinitat in 
ihrer historischen Entwickelung von Georg August 
Meier. Erster Band. Hamburg és Gotha, 1844. 8 
r. XIV és 308. 1. Ara 1. tall. 12. gr. 

Ki a' sz. háromság felöli tan történetét tudni 
kivánja, annak e' munkát ajánljuk, mellynek j e -
len 1 kötetében e' dogma története a' középkor 
végéig adatik 's ezen időköz két korszakra osz-
tatik 's ezek közöl az első ismét 3 a' második 2 
epochát foglal magában. Az első korszak e' hit-
ágazat fejlődését a' görög egyházban Damascenus 
Jánosig foglalja magában következő epochákkal: 
1) az apostoli atyáktól az ariusi vitákig; 2) ezek-
től a' konstantinápolyi zsinatig; 3 ) ettől Dama-
scenus Jánosig. A* második korszak Ágostonnal 
kezdődik 's az első epochában a' scholastica kez-
detéig, a' másodikban pedig a' középkor végéig 
tart. Bevezetésül előre van bocsátva: 1) a' sz, 
háromságróli tan fontossága; 2) ehez hasonló tan 
a' ker. idöszámlás előtti korban; 3) a' sz. három-
ságróli tan az uj szövetségben a' synoptikusok, 
Péter, Pálnál, a' zsidókhoz irt levélben, apokaly-
psisben, Jánosnál, 's 4) eszmék, mellyek e' hit-
ágazatot fejlődésében föltételezik. 

Apróságok. A' lapjaink 9-dik szá-
mában említett ferman a' jeruzsálemi protestáns 
egyház részére mult évi september 10-dikén 
csakugyan kiadatott. Szerinte Jeruzsálemben egy 
protest. egyház építése, de a' britt consul lakán 
belől megengedtetik; a'proselytáskodásra vonat-
kozó záradékot a' porta egészen kihagyá (A. Ií. 
Z.). — Pinherton, az angol bibliatársulat német-
országi ügyvivője, 1844-b. 68,525 példányt adott 
el (15,611 gyei többet, mint 2843-ban) 's lehúz-
ván a' költséget, 12,015 ft. vett be. (B.A.K.Z.). 

17* 



— Wislicenusra, kinek ferde $ira van, egy el-
méncz következő verset csinált: Sieh da den 
Wislicen, des Ruhm die Welt durchlief: geht er 
der Nase nach, so geht die Sache schief (B.A.K. 
Z.). — Liflandban 10,000 ág. hitv., anyagi ha-
szon reményléséböl, a' görög egyházba ment át 
(B. A. K. Z.). — A' két reformátor, Luther és 
Melanchthon , wittenbergi házai statusköltségen 
megvétettek és iskolákká fognak átalakíttatni. A' 
vártemplom ajtai is, mellyekre Luther 95 tételét 
fölszegezé 's mellyek a' francziakorban megéget-
tettek , megújításnak néztek elibe, mennyiben 
tiszta érczanyagból helyre fognak állíttatni 's em-
lékrajzokkal gazdagon földiszíttetni (A. K. Z.). 
— A' belga katholicismus fővárosában, Mecheln 
érseki székhelyen, m. é. oct. 21-kén prot. pap 
iktattatott hivatalába (A. K. Z.). — A' nassaui 
kormány a1 búcsújárások 1815-ki, csaknem el-
feledett eltiltását megújította (A. K. Z.). 

Gyasziiniiepély Miskolczeiw A' 
nemzeti nyelv hő bajnoka, az unió olly szives 
óhajtója, néhai Némethy Pál, nem élvezheti éle-
tében annak létesülését, ravatala felelt azonban 
megtörtént az a' mit ő forró kebelből ohajtott. — 
Palóezy L. a' lelkes hazafi 's a' protestantismus-
nak védoszlopa hazánkban, vezérlete alatt jelent 
meg a' helv. hitv. lyceum egész tanulókara, hogy 
tágas egyházunk 's annak még téresebb udvara 
nem birá magába fogadni az elhunyt férfi vég-
tisztelében résztvenni kivánó sokaságot. — A' 
polgári egyesület, mellynek ö egyik alapítója 's 
lelkes elnöke volt, az összes czéhek — né-
melly kivétellel, — siettek végtiszteletére az el-
hunytnak. 

Az egyház az 550-dik ének gyász zenge-
dezésével kezdé meg a' gyászünnepélyt melly-
nek végeztével Palkovies Antal sáros-pataki 
oktató, az elhunytnak barátja, lépett szónok-
székre; lelkes ecsettel festé a' hő fáradhatat-
lan tanító hatáskörét, előadván mit tett gyengél-
kedő egészsége mellett ezen roskadozó testben 
létező erős lélek. — Hattyú dalát a' pestalozzi 
ünnepélyenzengé, melly most a1 sajtó alatt, előbb 
ugyan egy más czélra, de jelenleg elhagyott va-
lóban lelkes özvegye és árvái számára várja a' 
szives részvétet. — A' felette tartott gyászbe-
széd közben a1 helybeli közép ág. ev. tanoda 
éneklökara 's azt felváltva a' helv. hitv. lyceum 
éneklökara zengedezé a' kora elhunyt felelt fáj-
dalmas érzeteit. 

Később Szanthó J. helybeli közép tanodai ta-
nító is érzékenyen vett búcsút a' tanítókar nevé-
ben az elhunyttól. Ezután még Miskolcson illy 
gyászünnepély alkalmával ritkán látható népso-
kaság kiséró végnyugalmára a' tisztelt férfiút, 
nem lehetett itt látni vallás- 's rangkülönbséget, 
mindenki sietett ezen népszerű emberbarát — ki 

minden jobb érzésű előtt Miskolczon tiszteletben 
állott — végtiszteletét megtenni. Egy már rég 
betegeskedő özvegy 3 neveletlen árva kesergő 
szemmel néznek egy jó férjet 's atyát fedő sír-
hantra. Nem lehotne-e itten ismét szívére köt-
nünk „Tegyünk addig jót mig nappal vagyon 's 
járuljunk fillérkéinkkel lelkészeink 's tanítóink 
özvegyeinek felsegélésére a' már létező pénztár-
hoz." H e n d e l K . 
Az evangy. főbb iskolákban tanuló ifjúságnak 

száma az 184% iskolai félévben: 
1. Eperjesen összes szám 335 primánusoké 161 
2. Kézsmárkon — — 295 — — 145 
3. Lőcsén — — 271 — — 96 
4. Pozsonyban — — 349 — — 177 
5. Selmeczen — — 244 — — 53 
6. Sopronban — — 295 — — 90 
7. Szarvason — - - 200 — — 45 

Összesen 1989 — — 767 
3¥yi l t levél Náná§ról. Nánáson a' sok 

évvel ezelőtt állított iskolai épület igen elavult rs 
rongyollolt már, és a' tanulósereg növekedése 
irányában, szük is kezdett lenni az. Ennek javít-
va kitoldatása tervezteték két évvel ezelőtt is-
kola felvirágoztatásán működött választmányunk-
ból. A' jövedelem forrásra nézve, minthogy egy-
házunk pénztára, mint fájdalom szám nélküli he-
lyeken még az egyházi adó gyér beadása miatt *) 
illy nagyszerű kiadással arányban rtem áll: a' hely-
beli t. közönséghez folyamodánk, ós ennek é r -
demteljes tagjai, felfogva fent érző lélekkel, mit 
tesz 13-adfél ezer népességű egyházunknak al-
kalmas iskolai épületet nélkülözni: az igen szent 
czél kivihetésére hathatós közremunkálásukkal 
járulni siettek. Kimutatva az 1844-ik év kezde-
tén egy 1600 négyszeg ölével két-két köblösre 
szaggatott 42 nyilas pusztát, ennek haszonbérét 
jövő 1847-dik évig az idézett végre fordítandót. 
A' haszonbéri árverés az átadáskor mindjárt meg-
történvén: birtokosb Iakosink csak hogy a' szent 
czél elömozdíttassék, egy nyilast a' minőséghez 
képest 30-tól 52 vftig véve évenként 1591 ft. 
51 kr. v.cz. évi jövedelem lett. — E' 4775 ft. 33 
krt az új épület felemésztve már, a' réginek ki-
javítása irányában ismét folyamodánk; és a'biza-
lom hangján megkeresett testület, méltányolva az 
egyháztanács üléséből kelt kérelmet, 's tudva mi-
kép a' haszonbéri 3 év kitelvén, kevesebb öszveg 
jövend be az érdeklelt, már többé nem gyeptag-
földböl: hat évre még iskola építtetésre átadni 
kegyeskedett. Hogy pedig e' 9 évi haszonbér 
tisztán az említett végre folyhasson; az elölegez-

*) Azonban e' tekintetben is ébredünk a' késedelmes ta r -
tozó lakosokra nézve immár gyökeres orvosló rendele-
tek tétetvék, miket a' helybeli lelkes polgári hatóság 
foganatba venni, 's minden egyházi évben a' behajtható 
adót beszedni vallás iránti szent kötelességének isme-
rend. V. 



ve kölcsön vett, 's veendett öszvegek kamatjai i 
fedezésére, a1 réti halászat két évi haszonbérét I 
300 pftot örömest átengedé. Í 

Igy mi e' kegyes ajánlatok nyomán, felszám- < 
lálhatva jó eleve bizonyos öszvegü építtetési 
pénztárunkat jó Istenünk segélyével, igen czél-
szerü,öt eléggé téres tanítói lakból 's ugyanannyi I 
alkalmas tanodákból állandott iskolás épületünket í 
felállíthatjuk! írtam Nánáson, tavaszelő 23-kán i 
1846. Va r g a L a j os, ref. lelkész. ! 

Hév - E o m á r « m . Közvizsgálataink 
mart. 25-én kezdődtek. Vályi F. középiskolánk \ 
igazgató-oktatójában olly egyént vagyunk sze- I 
rencsések birni, ki hivatási körében a'legnagyobb i 
ügyességgel és szorgalommal működik, miről 
elég meggyőződést nyújtott mindnyájunknak a' i 
közvizsgálatán érzett nagy megelégedés és öröm. ] 
Ugyan e' napon d. u. tartatott a' II—ik elemi osz- i 
tályban levő növendékeké is, hol Zsemlye K. úr j 
szelíd bánásmódja, ügyes és kettőztetett szor- i 
galma igen nagyban éreztette velünk azon örö-
möt, mit egy atya, vagy egy anya érezhet szép i 
előmenetelén gyermekének. Itt látható volt, hogy 
egy jól képzett tanító milly fokra emelheti növen-
dékeinek elmebeli kifejlödésöket. Hogy ezen osz-
tályban egynehány évtől fogva mindenkor leg-
több növendékek találtatnak , tanúsítja az iránta 
való közszeretetet és bizodalmat. Illy egyének 
valóban díszére válnak mindenkor azon anyais-
kolának, mellynek kebeléből kiléptek. Mart. 26 -
kán d. e. a' 10-dik osztályban Kementzki L. úr 
szorgalma igen nagyban észrevehető volt a' há-
rom osztálybeli növendékeken, hol különben há-
rom egyénnek kellene működni, ott egyedül küzd 
a'nehézségekkel, mellyeken munkássága győze-
delmeskedik. Ugyanez nap d. u. az I-sö elemi 
oszt. apró növendékei Czike Zs. úr vezérlete alatt 
feleltek meg várokozásunknak. Mart.27-kén d.e. 
a' III—dik osztály Szabó Ábrahám úr növendékei 
elégítettek meg bennünket. Ugyanaz nap d. u. 
Ungvári M., az I-ső leányiskola tanítója, nyujta 
növendékei által mindnyájunknak köz-örömet. 
Mart. 28-án d. e. a' II-dik leányosztályban Mo-
kos J. úr adá kebleinkbe azon öntudatot, hogy 
növendékeinket hü kezek ápolják. Hálalés köszö-
net sokak nevében a1 jeles oktatóknak. K. J. 

Pes tmegye! ev. esperességbol . 
Alulirt f. é. mart. 22-ik napjától 29-ig a' próba-
téteket megtartván körömben, körlelkészi hivata-
los kötelességemnél fogva n.t. közönségnek mi 
örvendetesbet sem tehetek abbeli tudósításomnál, 
hogy valóban egy szép jövővel biztat a' népisko-
láinkban életbeléptetett 's komolyan megragadott 
nevelésünknek magasztos eszméje és szent ügye 
a* midőn némelly gyülekezeteink körül olly fárad-
hatlan jótevők sem hiányzanak, a' kik szivükön 
viselvén a' nevelésnek sz. ügyét, ennek élénkí-
tésére eléggé nem méltányolható évenkénti se-
gedelmet nyújtani kegyeskednek. — A' miért is 

e' néhány igénytelen soraimban érdekesnek talál-
tam közzétenni valamint a' kegyes jótevők, h a -
sonlag hivatásuk körében szerényen munkálkodó 
érdemes iskolatanítók neveit u. m. 

a) Alberti egyház isk.tanítója Brocken Sám. 
b) Pilisi, Kovács Andor. Növendékeivel t a r -

tott vizsgálaton jelen volt báró Nyári Antal fel-
ügyelő úr, ki is a' 300-ra menő iskolai ifjúságot 
író papírral évenként kegyesen elláttatja, ésllkey 
Sándor földesúr. 

c) Bényei, Berthan Andor. E' gyülekezet 
rendes felügyelőjéül Marjássy Béla nem régiben 
közbizalommal választatott, kinek e' kis gyüleke-
zet és tanodája körül sok érdemei tündöklenek. 

d j Kávai leánygyül. tanítója Németh Pál, 
holott is boldogult Puky Márton úr érdemteljes 
nevét viselő utódja bizáki Puky Márton úr, mint 
új felügyelő, 30 számra menő ifjúságot hasznos 
gazdasági könyvecskékkel kegyesen megaján-
dékozá. 

e) Gyóni iskolatanító Ferenczy János, tót ajkú 
növendékeit a' magyar szavaknak nemcsak tiszta 
's hibátlan kiejtésére, hanem azoknak egyszer-
smind kellő megértésére is olly hiven és szelíden 
vezeté, hogy e' váratlan örömtől meglepetve Ha -
lász Péter úr, a' ki évenként meg szokott jelenni 
az ifjúság próbatételén, azonnal 10 pgö ftot, az 
iskoláztató gyermekek által használandó magyar 
könyveknek megszerzésére, az egyház elöljárói 
kezébe általadni kegyeskedett. Nem különben 
Halász Boldizsár helybeli felügyelő 's közgyám-
nok, 's Halász Jenő jelen volt urak részéről is 
hason czélu adakozások tekintetében egész gyü-
lekezet örömére tétettek kedvező Ígéretek. — 
Adja a' jó úristen, hogy egyházaink-*s népisko-
láinknak minél több illy nemes pártolói 's nagy-
lelkű elösegítöi legyenek, *) mély szívből óhajtja 

H o r e c z k y S á m u e l , körlelkész. 
Z a l a i e v . e g y h á z m e g y é b ő l . Télhó 

25-kén iktattam be a' sz.-antalfai ev. nyáj ke-
belébe mint rendes lelkészt t. Erdős Márton előbbi 
k-.v-.eörsi esperességbeli latin iskolában öt évig 
hasznosan működött oktató urat. — Tavaszelő 17 
—18-kán véget érénk iskolai látogatásunkban, 
mit már megelőzve több ekklézsiáinkban tevénk. 
Azt a' pedantságot, mitől előre féltünk, nem ta-
láltuk ugyan iskoláinkban, de találtunk sok igazí-
tani valókra. Iskolai jegyzőkönyv több helyeken 
hiányzott, noha pedig ennek a' legelsőnek kell 
lenni az iskola falai között, ebben adatván át a9 

jelen az utókornak; — tanulási rendszer, iskolai 
törvények, vizsgálatok, tanulók nevei, azok elő-
mentsége, magokviselete, nem másban, mint eb-
ben foglalhatván legbiztosb 's méltányosb helyet. 
Az iskolai könyvek is nagyon hiányzanak, kü-
lönösen a' vallásiak; többnyire holmi kis kózira-

i 
* ) Adja Is ten! mert csak igy boldogulhatunk iskoláinkkal 

és a' nevetéssel. Sz. 



tokból tanítanak mestereink. Honnét is az a' fo-
hászunk eredt: vajha hitsorsos avatottaink, Edvi 
Illés Pál úr dicséretes példája szerint, e' sebböli 
ki gyógyításra minél előbb 's minél többen fel-
lépnének, 's olly ihlettöi hatottak, kik ebben is az 
üdvhozó uniót tűznék ki vezércsillagul. Illés úr 
iskolai könyvét csak három helyen találtuk, a' 
többi iskoláinkban is megszereztelni rendeltük, 
—mint szinte ezen évben kiadott kistükröt is. Az 
ó-testamentomnak az ujjali összekötésében, itt-
ott találtunk egy kis csillámsugárt, — minden 
esetre teljesb's világosbat ohajtandók; — vi-
lág-, egyház- 's hazai történetek gyengédszerü-
leg adatnak, mint szinte földrajz 's természettan 
is. — A' fejbeli számvetés mindenhatóvá álta-
lunk beparancsoltatott, mint az egészség 's test 
épségben való tartásáróli tanulmány is. írásaikban 
látánk szövetségi, adós, zálogos és tisztelgési le-
velezéseket. — Az egyház előtt megköszönve 
mondhatjuk, hogy jelen felügyelőnk Mezriczky P. 
t.biró úr terjedelmes köréből kilépve — időt 's 
áldozatot nem kiméivé — maga alkalmán tette e' 
sz. czél körüli utat. 

Tavaszelő 22-kén avattam be a' kövágó-
eörsi ev. nyájba Király József urat. „Üdvöz légy 
izrael királya" vala az oltár elöl első szóm hoz-
zája, 's ebből kieredve, hogy nem királyi pál-
czát, hanem kettős vesszőt Áron- 's Mózesét, 
ajánlottam által, — a' több sz. eszköz 's papi ke-
zet illető könyveket, a' templomi kulcsokkal át 
adva az ur nevébe fel utasítottam a' szónoki sz.-
székre szavainak a' kihaltévali összekötésére; 
— ki el onnét a' vezér igék Luk. 4, 18: 20. 
ujjazása szerint, lelkes beszéddel lepett meg 
mindnyájunkat, multjábai tekintettel a' mélyen 
takart jövendöségre hiv árnyéklatokat vonogat-
ván. Adja Isten a' nép nevelöket készített sze-
rettem férfiú a' népkörébe kiröppenve nem ke-
vesb borostyánnal királykodhassék. 

Virágvasárnapján hasonló modorral vezetém 
be a' mencseli gyülekezet kebelébe t. Blajsza 
János előbbi bezi györmegyei segédlelkész urat; 
olly őszinte átkarolással, hogy nyitná 's nyittatná 
idöszerint a' lelki Mentshely ajtóit, 's tenné azt 
mind odább-odább segélve egy valódian avatott 
Mentshellyé. L á j p c z í g J á n o s ' , 

zalai esperes. 
Fejér tén Felső-Szabolcsban szépen ha-

lad a' nevelés. Fóris István ú r , helybeli segéd 
buzgóságáról tanúság tétetik. 

Irodalom. Gr. Zay Káról főfelügyelő úr 
a* napokban küldözé szét magyar, német és tót 
nyelven a' következő munkálatot: 

Javaslata az uniói választmánynak, á' ma-
gyarországi két protestáns felekezet egyesítése 
módjáról és eszközeiről. Kiadta Gr. Zay Káról 
Pozsonyban 1846. Wigandnál. 

Most már szívesen veendjük ezen Javaslat 
megbirálását ollyanoktól, kiknek az ügy szivökön 
fekszik. Győzzön a" mi jobb! Óhajtanék azonban 
hogy a'-bírálatok ne legyenek merő tagadók, az 
az necsak a' Javaslat hiányait mutassák ki, hanem 
egyszersmind a' kiküszöbölendők helyébe állítsa-
nak új javaslatot. Az igy beérkezendő munkákat 
vagy külön vagy összevonva és állítva, átalában 
egy egésszé Öntve szándékozunk kiadni. 

S z é k á c s . 

l j e v e l e z é s » N.J. urnák az utrechli academián ta -
nult i f jak névsorát magában foglalandó czikkét szívesen veen-
dem. — A' Hegyaljáról érkezett ú j r o v á s o k a t , nem ad-
hatom. — B. K. különben szép értekezését , ,A' P.P. idötölté-
se" - rö l a ' már e' tárgyban adottak után, mellözhetönek t a r -
tom. — Ugyan igy Ítélek Sz. J . m— i ref. leik. úr idevágó 
munkájáról , melly sok olvasottságot tanúsító szorgalommal 
van irva ; de a1 tárgy nom annyira lélekben já ró , hogy be 
nem érhetnók a' már mondottakkal. — Zmeskal Elek úr azon 
czikkét, mellyben panaszt emel a ' tó t újság azon vádjai ellen, 
hogy az árvái tanító egyesület jegyzökönyveit magyarul viszi, 
a' magyar nyelvet az iskolákban taníttatja, magyar könyveket 
vásárol és olvas 'stb. nem adhatom. A' törvény világos, éa 
világos a ' nemzet óhajtása. Ki igaz Ha e' hazának, az a' t ö r -
vénynek engedelmeskedni fog. Kérdezze meg azon tót urakat: 
Kell-e engedelmeskedni a'törvénynek vagy nem? 'S bizonyo-
san azt mondják, hogy igen. No de mért veszekednek t ehá t ? 
Azt az Isten tudja, tán magok sem tudják. Hol tót a1 nép, t a -
nulja tótul imádni istenét és hirdettessék tót nyelven az ige. 
De ha vakoskodni nem akarunk, annyi helyet még is csak kell 
engednünk a ' magyar nyelvnek iskoláinkban, mint hajdanta a ' 
latinnak, mellyet a' nyilvános életben a' magyar váltolt fel 
SolT se gondoljanak tehát az urak velők, hanem teljesítsék 
tisztöket ezentúl is 's ha a1 jelenben balul Ítéltetnek is meg 
vigasztalják magokat a' jövővel, mellyben tanítványaik nagy-
része áldani fogja, hogy a 'haza diplomaticai nyelvére megta-
níták. Egyébiránt a' czáfolat nem tartozhatik ide, 's ha ide t a r -
toznék is, nem kell se testemnek se lelkemnek. Én egyességet 
akarok az egyházban és általa eröt és boldogságot, 's épen 
azért nyelvkérdésekkel bíbelődni nem szeretek. — Ha A— V. 
úr Törökkel akar levelezni, ne írjon nekem, hanem Török u r -
nák. Ö majd aztán elhatározza, használhatja-e a' beszédeket 
vagy sem. De azt ajánlom A — V . urnák, hogy ha már nálam 
nem tette, legalább Török barátomnál tegye meg, 's bérmen-
tesítse levelét. — M. A. urat kérem szólítsa fel privát uton P. 
I.v. leik. urat a ' válaszadásra. Illy feleselések nem ide valók'» 
önnek koszorúit bizonyosan nem fognák nevelni. Vagy igaz 
az, mi V. Sz. S. úrról mondatik , vagy nem igaz. Ha az első, 
örüljünk neki, ha a"' második, nevessünk, vagy sajnáljuk, de 
az Istenért csak ne feleseljünk, még pedig az egész világ l á t -
tára. — Nagy János barátom N.-Sallóban a' mult évi Prot. Lap 
4- ik számában a" 78-dik lapon egész terjedelmében feltalálja 
azt, a' mit keres. — T. S z a b a d o s úr kérelmét csak a' jövő 
félév elején teljesíthetem, mert a1 változtatás 12 pgő k r a j -
czárba ker&l, mellytöl öt szeretném megkímélni. — „M á s i k 
s z ó a1 t i s z a m . n é p i s k o l á k 'stb. ' ' czímü czikkbe, ott 
hol a'catecheticai socraticai modorról van szó, valahogy hiba 
csúszott be. Kérem azért ezeket : „Ezen catech. socraticai 
modorról már Pestalozzi ""stb.'' igy igazíttatni ki: E z e n m o -
d o r n a k k ü l ö n f é l e m ó d o s u l á s a i v a n n a k . A' s z i -
g o r ú c a t e c h e t i c a i — s o c r a t i c a i m o d o r r ó l m á r 
'stb. Különben azt gondolhatná valaki, hogy a' catech. m o -
dorról igen csekélyen vélekedünk. S z é k á c s . 



PROTESTÁNS 

1GYHÁZI ES ISKOLAI 
18. szám. Ötödik évi folyamat. Máius 3. 1846. 

História institui, nisi praeparato otio non potest, nec exiguo tempore absolvi. 
C i c e r o . 

TARTALOM: A1 semptei czikkek. — Egyházszerkezet, cum 
notis redactoris. S z é k á c s . — G y ű l é s e k ; Tor-
nai gy. Ifj. Z s a r n a y P. — Heves nagykunsági. Szen-
czi F ö r d ö s L. — Külföldi irodalom. — K ü 1- és 
b e l f ö l d i t u d ó s í t á s o k . 

A' semptei e Akiiek. 
A' Wimmer atyánkfia által is említett semptei 

czikkeket minden commentár nélkül közöljük. 
Tudjuk, hogy főtiszt. Szeberinyi J. bányakerületi 
püspök úr egy illy czímü könyvön: Corpus actorum 
synodorum praecipuarum 'stb., mellynek czélja 
volna felvilágosítani a' jövendő papokat és nem-
papokat eldödeink által az egyházigazgatás 's 
egyebek körül hozott határozatok felöl, régóta 
dolgozik. Adjon Isten neki hosszú életet, időt és 
erőt, ho^y azt minél előbb befejezhesse, kiadhassa, 
az illetők kezeibe juttathassa 's igy érdemeit az 
egyház felöl ez által is tetézhesse. Mert bizony 
nagy szükségünk van illyes könyvekre. Addig is 
pótoljuk a hiányt e' lap utján a' mennyire lehet, 's 
közöljük legalább azokat, mellyek az épen sző-
nyegen forgó kérdésekkel, szorosabban vagy tá-
gasabban függenek össze egyházunk múltjában. 
Illyenek a' semptei czikkek, mellyeket bővebben 
bevezetni annál feleslegesebb lehet, minthogy 
azok maguk vezetik be mintegy magukat. Közöl-
jük azokat a' História diplomatica 35—37. lapjai 
szerint, hol azok igy hangzanak : 

Leges et Articuíi Consistorii Semptaviensis 
Augustanae Confessionis, cui subsunt Fratres a 
Lacu Ferteo in Comitatibus Nittriensi, Posoniensi, 
Mosoniensi, Iaurinensi, Comaromiensi, Barsiensi, 
Neogradiensi, Strigoniensi, utroque Honthensi, 
Geoemoriensi, de Oíficio Superintendentis et Se-
niorum, de generalibus Synodis, de ordinatione 
Pastorum de Scholis earumqueRectoribus etc.etc. 
a Comite Stanislao Thurzone Palatino et Locum 
tenente confirmati Anno 1622.d. 1. Septemb. cu-
jus originale membranaceum cum appenso Si-
gillo exstat: 

Nos Comes Stanislaus Thurzo de Bathlen-
falva Begni Hungáriáé Palatínus et Iudex Cuma-
norum, Terrae Scepusiensis, ac Comitatus ejusdem 
perpetuus Comes, nec non Sacratissimi Principis 
et Domini Domini Ferdinandii II. Dei gratia, 

Electi Romanorum Imperatoris Semper Augusti, 
ac Germaniae, Hungáriáé, Bohemiae, etc. Begis, 
Archiducis Austriae, Ducis Burgundiáé etc. Inti— 
mus Consiliarius, et per Hungáriám Locumfenon*. 
Memoriae commendamus tenore praeseniium, 
significantes, quibus expedit universis: Quod ad-
modum Reverendus et ClarissimusDominus Tobias 
Brunczuik, Aulae nostrae Semptaviensis Concio-
nator; nec non Reverendorum Fratrum Confes-
sionem Augustanamamplectentium, a Lacu Ferteo, 
in Comitatibus Nitriensi, Posoniensi, Mosoniensi, 
Iauriensi, Comaroniensi, Barsiensi, Neogradiensi, 
Strigoniensi, utroque Honthensi, Geoemoriensi 
degentium Superintendens, nostram personaliter 
venien3 in praesentiam, suo ac tofius Consistorii 
Semptaviensis nomine, exhibuit nobis quasdam 
Leges seu Articulos Latino Idiomate conscriplos, 
ad coníirmationem boni ordinis, et discip inae 
Ecclesiasticae in eodem venerabili Consisiorio 
spectantes, supplicavitque debita cum instantia, 
quatenus nos easdem Leges et articulos praesen-
tibus literis nostris insertos, ac perpeluo duraluros 
Authoritate nosíra Palatinali, qua pleno Iure fun-
gimur, approbare, confirmare, et ratificare veile-
mns. Quorum quidem Articulorum seu Legum ista 
fűit series. 

I. Legifime electo ordinaíoque Superintendenti 
subjiciuntur omnes in universum Presbyteri quo-
vis vocifati nomine, ita Seniores, ut caeteri fratres, 
qui debito honore timoreque illi obtemperent, tan-
quam potestati Ecclesiasticae a Deo ordinatae : 

II. Superintendentis erit invigilare, ut Inspe-
ctioni suae Subjecti Presbyteri Orlhodoxam incul-
cent populo doctrinam, quae scriptis, Propheticis 
et Apostolicis, libroque Christianae concordiae 
est comprehensa ; Secus autem docentes , nulla-
tenus tolleret. luniores verő, qui judicio nondum 
coníirmati fuerint, a Scriptis Papistarum et Calvi-
nistarum in Articulis controversis abstineant. 

III. Quia autem recte docere, sed male vivere, 
est docírinae suae fidem derogare, idem Superin-
tendens daturus est operám, quatenus Presbyteri 
(idei suae commissi, vitae morum^uo integritatem 
sectentur. Quod si vero quispiam vocatíonis suae 
oblitus, vitám solutam duxerit, hoc est, crebra 
compotaverit, manus cum Laicis conseruerit, v e r -

l b 



bis maledictis alios prosciderit, et ad verbera de-
scenderit, velParochiam deserendo hinc inde cur-
sitaverit, usuram sectatus fuerit, post admonitio-
nem Paternam, in bonis suis mulctabitur, mulctam 
non curans custodiae tradetur, obstinatus tandem 
officio degradabitur, 

IV. Ecclesias quotannis visitet, ubi ab Audi-
toribus de doctrina, diligentia, vitaeque innocentia 
tum Concionatorum tum Scholarum Rectorum in-
quiret, eosque ab omnibus injuriis, contumeliísque 
defendet, Proventus Parochiales, puta terras ara-
biles, Vineas, prata molendina, nemora et similia 
diligenter consignabit, e quibus ne quippiam de-
perdatur, incumbat: imo si quae possessiones per 
abusum, vei vim abalienatae fuerint, inque usus 
proí'anos conversae, Superintendens Magistratum 
Politicum requíret, ejusque authoritate bona adem-
ptae Parocbiae assignabit. 

V. Generalem Synodum quotannis Mense 
Majo indicet, ubi Candidatos Sacrae Theologiae, 
secundum ritum Catholicae Ecclesiae hactenus 
apud nos observafum ordinabit. Necessitate tamen 
Ecclesiae ita poscente, si cujuspiam Candidati or-
dinatio ad generalem non posset differri synodum, 
tunc Superintendens, adhibito uno Seniore et vi-
cinis aliquot Presbyteris, examine usitato praemis-
so, Candidafo Sacros conferet ordines. 

Ví. Indicta generáli Synodo, causae omnes, 
tam matrimonales, quam aliae fórum Ecclesiasti-
cum concernentes discutientur; nec quispiam Se-
niorum attentabit, ut privátim aliquas discutiat, 
nisi permissu Superintendentis, hac tamen lege, 
ut deiiberationem pro confirmatione ad Superin-
tendentem remittat. 

VII. A praefata generáli Synodo nemo se 
subtrahat, qui enim non comparuerit, absentiaeque 
suae sufíicientes causas recensere non potuerit, 
ílorenorum Hungaricalium duodecim mulctam 
subibit. 

VIII. Quia autem propter officium datur bene-
íicium, quia item Superintendens multas cogilur 
sufferre molestias, facerequo expensas, census 
Cathedralis ab omnibus Presbyteris sibi commissis, 
et aedituorum Contributiones ei deputentur. 

IX. Seniores in suis districtibus et comitatibus 
invigiient, qui, si quas animadverterint inconve-
nientias, eas, una cum Superintendente , omni 
poslhabita difficulfate componant. Si vero ad ta-
les componendas inconvenientias Superintendenti 
semper excurrere non licuerit, tum Senior, qui 
per Superintendentem emittitur, absque tergiver-
satione et murmure Superintendentis mandato 
obtemperet, negotiumque sibi commissum fideliter 
exequatur: Secus facientes, pro qualitate delicti, 
punientur. 

X Quivis Senior suos habeat collegas, quos 
hodie Diaconos vocamus, qui non secus, ac Se-
niores luramentoadstringantur. Horum critomnia, 
Senioribus et Superintendenti referre, quaecunque 

vei de Presbyteris, vei de Rectoribus in Comita-
tibus suis degentibus audiverint, delinquentes a c -
ceptis a Superintendente citatoriis citabunt, co-
ramque Tribunali partes Actoris sustinebunt. 

XI. Omnes in universum, praecipue tamen 
causantes, coram Superintendente et Tribunali, 
honeste se invicem compellabunt; si quis vero, 
vei Iudicibus audientibus, vei foras sub delibera-
tione emissus, alterum verbis injuriosis, aut minus 
decentibus prosciderit, in violatione sedis: hoc est 
Presbyter in ílorenis duodecim, Laíci plebei in 
florenis quadraginta, Nobiles in ílorenis Hungari-
cis centum convincentur. 

XII. Nemo Concionatorum in alterius Paro-
chiam se intrudat, absque voluntate et permissu 
ordinarii Concionatoris non concionetur, nec Sa-
cramenta administret. Casu tamen si ordinarius 
Concionator, vei lecto affixus decubuerit, vei ob 
legitimas causas peregre profectus fuerit, tum 
exlraordinario res Sacras administrare permitti-
tur: ita tamen ut praemium pro laboré dátum sibi 
non appropriet; sed ordinario Concionatori r e -
linquat. 

XIII. Nemo in alterius locum migret, prius-
quam praecessor totaliter contentatus fuerit, sin 
autem quispiam Concionatorum morte temporali 
evocatus fuerit, Fratres vicini convenientes eum 
honeste sepeliant, annumque ejus, vei Semestre 
suppleant: quo suppleto, vidua honeste, praesen-
tibus duobus Fratribus, e Parochia migret. 

XIV. Nullus anle expletionem annui sui tem-
poris Parochiam deserat, si locum mutandi animus 
est, annum terminet, abitionemque Domino suo 
terrestri Seniorique terapestive significet, nec 
absque sufficientibusrationibus elcausis valedicat. 

XV. Quivis Concionatorum Dominicalibus die-
bus bis, festivis autem semel Concionem instituat, 
singulis septimanae diebus preces in Templo cum 
plebe habeat. 

XVI. Sacramenta Ecclesiae, tum Altaris, tum 
Baptismi magna cum reverenlia in Templo admi-
nislrentur: Vbi tamen aegrorum Communio et 
parvulorum Baptismus in casu necessitatis, ratio-
ne loci excipitur. 

XVII. Pari ratione Copulae, non in domibus 
privatis,sed in Templo administrentur, ante autem 
personae matrimonium contrahentes, ex Cathedra 
coram populo publicahuntur. Temporis etiam ha-
benda est ratio, ne videlicet Adventus Domini, vei 
Quadragesimae tempore, copulas quispiam admi-
nistret, neque nuptias celebrari permittat, nisi pe -
culiaris casus aliud suadet. 

XVIII. Rectores Scholarum cum consensu Pa-
storis, et non aliter vocandi sunt, alioquin ne pro 
Rectoribus quidem habendi. Hi in Religione sint 
Orthodoxi, legibus Consistorii subscribant, Pa -
storibus suum honorem et Obedientiam, in his 
quae non sunt contra Deum et vocationem ipsorun* 
praestent. 



XIX. Pastorum esto, in vitára et officium Re-
ctorum, totamque Scholam animadvertere, negli-
gentes officii admonere, incorrigibiles removere, 
interim tamen scholarum proventus non imminue-
re, sed potius, si qua honesta ratione fiori poterit, 
augere. 

XX. Si quam injuriam a Pastoribus habere 
videntur, de ea non apud Politicos, sed apud Su-
perintendentem et Consistorium conquerantur, re-
portaturisui satisfactionem. Qua quidem admodum 
Reverendi et Clarissimi, superius praelibati Do-
mini Tobiae Erunczvick et caeterorum Reveren-
dorum Fratrum, ad antedictum Consistorium Sem-
ptaviense spectantium supplicatione, tanquam justa 
et legitima admissa: Easdem Leges et Articulos, 
praesentibus literis nostris Privilegialibus, de vér-
bő ad verbum sine diminutione et augmento ali-
quali inscribi et inseri facientes, Authoritate nostra 
praescripta Palalinali qua pleno Iure fungimur, in 
omnibus suis punctis et clausulis approbandas, 
confirmandas ralificandasque esse duximus : Imo 
approbamus, confirmamus et ratificamus, harum 
nostrarum authographi pendentisque et authentici 
Sigilli nostri munimine roboratarum vigore e tTe-
stimonio literarum. Dátum, in Arce nostra Sem-
pthe díe prima Mensis Septembris, Anno Domini 
Millesimo Sexcentesimo vigesimo secundo. 

Comes S t a n i s l a u s T h u r z o . 
S t e p h a n u s S z i k t z a y . 

K g y i l i á j E « z e r k e z e í , c u m n o t i s re-
d a c t o r i g . 

Vegyük kezünkbe a' 16-ik számot és elmél-
kedjünk kissé az ott közlött ezen czikk felett: 
Egyházszerkezei, cum notis variorum. Lássuk 

Wimmer atyánkfiának véleményét, 's men-
jünk át rajta híven és pontonként. Hogy az az 
anonymus, kiről ö a' bevezetésben nem épen ma-
gasztalólag nyilatkozik, én vagyok, azt már tudjuk. 
Ezzel érjük is be? nekem az ott mondottakra nin-
csen válaszom. W. úr gondolatainak menetele ez: 
Németországnak nincsen egyházi szerkezete, de 
Magyaroszágnak egyh.szerkezete van, cs igy egy-
házszerkezet nem kell, mert van. Igaz ugyan, 
hogy vannak visszaélések, consistorialis kinövé-
sek, rendetlenségek 'sa't., mellyek ha nem vol-
nának, szeretni fognánk, — de, no 's ? De mint-
hogy épen ezeket akarjuk megszüntetni azért, kell 
szóba hozni és javítani az egyházszerkezetet, tehát 
egyházszerkezet még is kell. W. úr attól fél, 's 
félelmének Dunántúl van is egy kis alapja, hogy 
majd mi elhagyván a' képviseleti alapot, consis-
torialis nyűgökbe verendjük magunkat. De biz-
tosítjuk öt, hogy ha valaki idegenkedik a' con-
sistorialis nyűgöktől, ugy mint azok Némethon-
ban és ref. atyánkfiainál e' hazában divatoznak: 
ugy anonymus és a' két egyház legjelesbjei azok, 
kik a' coordinatiót épen azért sürgetik, hogy e' 

nyűgöktől menekedjenek. Nem azt akarja tehát 
egyházunk, mitől W. úr félni látszik, hogy egy 
új consistorialis rendszer hozassék be: hanem 
azt, hogy a' coordinatio a1 képviselet alapján to-
vább fejlessék, tágíttassék; hogy a' visszaélések 
annál inkább kevesbüljenek 's a ' rend, bizalom 
'sat. jobban helyreálljon. Midőn az egyház több 
mint husz év óla azt kiáltja: egyházszerkezei! W. 
úr pedig az egész egyház ellenében azt kiáltja: 
Nem kell! Ennek előttem értelme nem lehet. En-
nek értelme csak akkor lehetne, ha be tudná bi-
zonyítani, hogy az, mit az egyház akar, czélirány-
talan. De ezt bebizonyítani nem fogja addig, míg 
az egyház munkálatát ki nem adja, mellyból ki-
világoljék, ugyan mit akart tehát elérni az any-
nyira sürgetett coordinatioval. Ha ezen munká-
latból az sülne ki, hogy az egyház hűtlenül az 
evangyéliomhoz és annak világos adatain épülő 
képviseleti elvekhez, mellyekhez apáink oily leik-
ismeretesen ragaszkodtak, egy uj, amaz elvek-
kel össze nem egyeztethető alapra óhajtja állí-
tani az igazgatást: akkor lenne helyén W. úr 
szava 's akkor nem fogna elhangzani a' pusztá-
ban, hanem ezer meg ezer visszhangra fogna ta-
lálni. De a' midőn kitárul előtte az 1824 dik vá-
lasztmánynak képviseleti elveken nyugovó mun-
kálata ; midőn e' munkálat felvételét a' kerületek 
sürgetik; midőn az egyház egyik organuma, a' 
protest. lap, öt éven keresztül képviseletet sürget 
mindörökké; midőn a* szerkesztők jutalmat tűz-
nek ki, mellyhez W. úr aranyokkal járul, egy 
olly munkának, melly a'képviselet alapján a1 leg-
jobb egyházszerkezetet nyújtaná: akkor, meg-
vallom, ón az ellenmondást elhalasztom, s inkább 
azt teszem vala, hogy ezen törekvést legjobb te-
hetségem szerint előmozdítsam, 's mindent elkö-
vessek, hogy az egyház embereit a'netalán elkö-
vethető hibáktól megóvjam. Meg vagyok győ-
ződve, hogy W. urnák más szándéka nincs is, 's ezt 
ki kell mondanom azokra nézve, kikW. urat sza-
vai szerint szokták megilélni. Igenis, W. ur, min-
den látszatos ellenmondása ellenére, nem akart 
egyebet, mint a' coordinatioval foglalkozó egy-
házat figyelmeztetni azon szirtekre és örvényekre, 
mellyeket el kell kerülnie, ha munkálata által 
Krisztus egyházának igazi javára akar lenni. 'S 
már illy értelemben W. ur czikkének megvan 
a' maga eltagadhatlan becse,'s megérdemli, hogy 
könyvnélkül tudjuk. Illy értelemben köszönet 
neki közremunkálódásáért. Most már tisztában 
vagyunk mindazokkal, a' miket ajánl. — Előadja 
az egyházszerkezet történetét és fövonásait e' ha-
zában. Kérdem W. urat: van-e emberi institutio, 
melly kétszáz év lefolyta alatt sokban javítható 
nem volna ? Én azt hiszem, hogy nincsen. 'S ha 
kétszáz év után, az utókor, tisztelve az apáktól 
nyert jókat, azokat még jobbítani, vagy mivel el-
feledtettek , feleveníteni, vagy mivel elhanya-
goltaltak, életbeléptetni, vagy mivel elferdíttet-



tek, útba igazítani akarja, lehet-e ez ellen józanul 
kifogásunk? Hogy pedig azon eléggé nem di-
csérhető instifutiók, mellyeknek magasztalásában 
én Önnel örömest kezet fogok, sok részben ki-
forgattatok sarkaikból, azt Ön legkevésbbé fogja 
tagadni, ki maga is említ néhány illy esetet, név-
szerint pedig a' consistorialis köpönyegbe bur-
kolózó dunántúli rendszer ellen olly gyakran ki-
kelt. Mit akarunk tehát ? Azt, hogy a' régi jót 
megtartsuk, ápoljuk, életbe léptessük és pótoljuk, 
tágítsuk, meghatározzuk 's a' jelen idők szüksé-
geire alkalmazzuk. 

Ön azt mondja, hogy akármelly coordinaliót 
csinálunk, az csak a9 papíron marad és irott 
malaszt leend. Higyje el Ön, hogy itt lel-
kem félelmét fejezte ki, 's a' különbség közöt-
tünk csak az, hogy míg ezt Ön általam nem jel-
lemezhető indulattal mondja el, addig bennem a1 

fájdalom legingerlékenyebb húrait illeték odavetett 
szavai. Igenis, ugy áll a' dolog, miként Ön mondja 
Azt mondta Ön, hogy nem kell coordinatio, mert 
van. Én meg azt mondom, hogy nincsen, azokra 
nézve legalább nincsen, a' kik azt megtartani nem 
akarják. Exlex embereknek hiába alkotunk tör-
vényeket. A' zsolnai és semptei czikkekben pél-
dául el van mondva, hogyan kell a' papokat vá-
lasztani, kinek kell őket felavatni "sa't. s még is 
én ismerek egy gyülekezetet, neve Német-S.-Mi-
hály, ha nem csalatkozom, hol egy pop tanácsára 
a' hívek magok hívtak papot, magok tevék kezei-
ket reá és felavaták, magok vezették be, magok 
ruházták fel a' papi hivatallal. Mondja meg Ön 
nekem, vájjon ez a* fönálló egyházszerkezettel 
megegyezöleg történt-e? Mondja meg Ön nekem, 
kit illet a' kijelölés és a' választás? a' gyülekeze-
le t -e , az esperest-e, a' püspököt-e? Van-e ott 
igazi választási szabadság, hol csak a' kijelöltek-
böl szabad választani? Mind a 'három divatos. 
Lehet-e káplán pappá ott, hol káplánkodott, vagy 
nem lehet? Mindenikre van eset. Mondja meg 
nekem: be van-e a' presbyterium hozva minden 
gyülekezetbej kik és hányan tagjai, ki vagy kik 
elnökei; megengedi-c, hogy Lövőn inspector vá-
lasztassák Ön mellé? Van-e különbség a' pest-
megyei és a' békési esperességek között, a meny-
nyiben amott csaknem hallatlan, hogy a' gyüleke-
zetek papjain kivül más is megjelenjen, itt pedig a' 
gyülekezet követei szép sorban és szép számmal 
jelennek meg? Miket Ön a' kerületi és egyet, gyű-
lésekről mond, mind életbe vannak-e léptetve 's 
xiem volna-e kívánatos, hogy életbe lépjenek? 
Kik tagjai a' kerületi gyűlésnek; hányan és milly 
aránynál fogva; az esperességek, a' gyülekezetek 
a' lelkek száma szerint választandók-e ? A' ha-
tározat az esperességek vagy a* követek több-
sége szerint mondassék-e ki? No de minek töb-
bet ? Bevallotta Ön, hogy vannak rendetlenségek 
's azzal vigasztalja magát, hogy illyenek másutt 
is vannak. Megmaradj un k-e hát a' rendetlenség-

ben ? Nem, no hát mit csináljunk ? Rendezzük 
magunkat ugy -e? 'S vájjon akar-e az egyház 
egyebet,mint ezt? Milly következetesség az t e -
hát, hogy egyfelől bevallja Ön a' rendetlenséget, 
másfelől pedig nem akarja, hogy rendezzük ma-
gunkat. Merthogy az egyház más valamitakarna, 
mint rendet, azt vétek nélkül Önnek feltenni róla 
nem szabad. Én kevesebbet vallanék be, mint Ön, 
és még is sürgetném a' szerkezetet. Én csak azt 
vallanám be, hogy páratlan szerkezetünket sokan 
nem ismervén, vagy ismerni nem akarván, olly 
tetteket követnek el tán bona fide, mellyek evangy. 
szerkezetünk lelkével ellenkeznek. Hogy tehát 
ezen sérelmes tettek megszűnjenek 's kikí tudja, 
ismerje, becsüljeszerkezetünket: jó lesz azt fele-
leveníteni's itt-ott az adandó új esetekre szorosan 
alkalmazni. — Hogy irott malaszt marad min-
den rendezkedés, ez meglehet. De az én néze-
teim e'részben kissé rózsaszinüebbek. Igaz, hogy 
addig, mig igazi evangyélmi hit, szeretet, r e -
mény nem élend bennünk mindnyájunkban, 's ki-
váltképen mi papok adandunk példát a' fenálló 
rend iránti tiszteletlenségre: addig mindörökké 
hiába tervezünk. Ámde ha a' coordinatio feletti 
tanakodásoknak semmi egyéb haszna nem leend 
is, mint hozzá jutás azon öntudathoz, hogy a' leg-
jobb coordinatio Krisztusnak lelke és indulata a* 
papokban és híveikben; mintáz, hogy miket Ön 
| elmondott, mit sokan nem tudnak, mit és sokkal 
I többet tudniok kellene, sokan tudni és tanulni fog-
yják, 's ezeknek nyomán olly rendszert hozni be az 
egyházba, melly történeti kifejlődésünk, hitünk, 
vallásunk egész lényegével ellenkezik, óvakodni 
fogunk; mint az, hogy a' többi társak állal is em-
lített az egyetértést akadályozó pontok felett tisz-
tába jővén, egymást megértvén és felvilágosít-
ván , a ' bizodalom és szeretet és béke valahá-
ra meghonosulhat közöttünk 's ki fog — mint 
én erősen hiszem — sülni, hogy bizony nekünk 
nem igen volt okunk eddig is koezódni egy-
mással; mint az, hogy többnek kellvén lenni az 
egyházszerkezetnek, mint épen irott malaszt-
nak, gondoskodni fogunk eszközökről, mellyek 
által azok az életbe átszivárogjanak: ugy én, 
szeretett atyámfia az Úrban! még is áldani fogom 
azon órát, mellyben Isten lelke azon gondolatot 
ébresztette bennem, hogy felforgassam a ' 2 1 éves 
levéltárt, és megírjam okleveles történetét a' 
coordinatiónak. A' mit az egyház felvetetni sür-
get, vetessük fel 's ne mellőzzük el azt, ne még 
akkor se, ha azt hinnők, hogy sikere nem lesz. 
Legyen az egyháznak meg azon joga is, hogy 
szabadon győződhessék meg munkája sükertelen-
ségéről. Ugy legalább nem fog panaszkodni ki 
nem hallgattatás ellen. De a" midőn óhajt valamit 
az egyház és ezt ünnepélyesen kifejezi több-
ször, az egyháznak szemébe mondani azt, hogy 
idétlen dolgokat akar, ez olly tett, mellyet a1 ki 
elkövetni mer, félnie kell, „hogy magát kelle-



metlenségnek teszi ki." Vagy nem fél W. úr a' 
kellemetlenségektől? No bizony én sem félek. Ha 
kellemetlenségeink árán nyer az egyház, adjunk 
hálát a' kellemetlenségekért. — 'S most menjünk 
tovább. 

W. atyámfia a' consistorium szóval épen ugy van, 
mint az 1813-ki télben a' francziák a' kozák szóval 
voltak. Elég volt azt kimondani, hogy hó és fagy 
daczára,már a hogyan lehetett,futamodásnak ered-
jenek. Hozzuk tisztába gondolatainkat 's nézzünk 
szemébe ezen consistoriumnak. Az 1824-ki terv 
szorosan megkülönbözteti a' consistoriumokat a' 
gyűlésektől, 's már érjen bár milly kellemetlen-
ség, de én a' consistoriumoknak bizonyos értelem-
ben barátja vagyok. Én a' dolgot igy fogom fel. 
A' protestáns egyház honunkban maga magát 
igazgatja községi, esperességi, kerületi és egye-
temes gyűlések által, mellyeket az illető közsé-
gek, esperességek és kerületek képviselői képez-
nek. Minden, mi az egyházat közelebbről vagy 
távolabbról illeti, ezen gyűlések körébe tartozik, 
ha a' képviselők megbízatásaiknál fogva, azt az 
illető gyűléseken előadják. Ide tartoznak tehát 
természetesen a'peres-ügyes dolgok is, millyenek 
mindig lesznek, míg emberek állnak össze társu-
ságokba. Ezen ügyesperes dolgokról ugy lehet 
intézkedni, hogy az egyházi tisztviselők, espere-
sek, püspökök 'sa't. béke utján fejezzék be azt. 
Ha ez sikerül, akkor ezen ügyek nem jönek fel a 
gyűlésekre, 's adja a' jó Isten, hogy illy tárgyak-
ban minél szegényebbek legyünk. De ha a' béke 
utján elintéznünk a' dolgot nem lehet, ugy bekö-
vetkezhetik az, hogy a' felek peres ügyöket felter-
jesztik az illető gyűlésnek. A' gyűlésnek pedig 
az ügyet fel kell vennie. 'S ezt vagy ugy teheti, 
hogy teljes gyűlésben tárgyalja azt, vagy pedig 
ugy, hogy megbíz tagjai közöl néhányat, hogy 
Ítéljen az ügyben és aztán a1 gyűlést az ered-
ményről tudósítsa. A' mi illeti az elsőt, megval-
lom , hogy lehetnek peres ügyek, mellyeket a' 
gyűlés maga intézhet el, 's ha ezt teheti, mit elha-
tározni tőle függ, ám tegye. De a' mint én is-
merem gyűlési életünket, minden kellemetlenség-
gel daczolva, nyíltan kimondom, hogy azokban 
épen azért történik olly végetlenül kevés a' hit, 
vallás, nevelés, egyháziasság's átalában az egy-
házi élet javítása, előmozdítása 'sa't. körül, mivel 
bennök nagyobbrészint jogi kérdések vitattatnak 
's az ez vagy azáltal elkövetett vagy el nem kö-
vetett hibák megrovása 'stb. felett replikáznak a' 
tagok 5 vagy mivel például egyetlen egy gyüle-
kezet vagy személy perének eldöntése egy pár 
napot rabol el az egy pár napig tartó gyűlésből 
és igy az egész gyűlés idejét. Én tehát azt ten-
ném, hogy mihelyt illy ügyes-peres tárgy adatik 
fel a' gyűlésre, azt a' gyűlés kebeléből kiküldendö 
választmány, bíróság, consistorium, synedrion, v. 
nevezzétek a' hogyan akarjátok, félére biznám. 
Hogy ezek állandó tagok legyenek-e vagy cgak 

szükség esetében kiküldendök, több évre válasz-
tassanak-e vagy csak egy és bizonyos perbeni í té-
lethozatalra,azontúl megszűnvén hatáskörük: azzal 
én keveset gondolok. Erről majd határozzunk. Én 
csak azzal gondolok, hogy az illy peres ügyek 
ne háborgassák gyűléseinket és még is az igaz-
ság kiszolgáltassék kinek-kinek. Azt, hogy ezen 
urak consistorialis tanácsosoknak is csúfoltassák 
magukat,'s még e'czimmel addresseiket is hosz-
szabbítsák,sem nem kivánom, sem nem szeretem, 
's ha tőlem telnék, még tűrni sem fognám. Ezt a' 
gyerekes czimdühet, annak hozzánk méltatlan 
utakoni keresését, azoknak oknélktili faragását, 
követelését, 's ha megadatnak, a' hizlalkodást 
és felfuvalkodást felettök, ollyasminek tartom, 
mit csak azért nem nevezek meg, mert va-
lami nagyon aljast kellene mondanom. A' föld-
kerekségén kevés czím van a' miénknél irigyle-
letesebb. Csaknem minden hivatalok vagy utód-
ság, vagy a' hatalmasok kinevezései, vagy egy 
ohyoi párt választása által töltetnek be. Csak a' 
protestáns pap mondhatja azt: Isten után, gyü-
lekezetem bizalmából 's szabad választásából 
vagyok a' mi vagyok. 'S én e'czímet e ' legszebb-
nek tartom *s nem cserélném fel bármi fényes 
czimmel. 

A' mi W. atyámfia egyéb intéseit és óhajtá-
sait illeti, azokban vele örömest kezet fogok. 
Csak kettőre kérem. Először arra, hogy ellen-
mondó természetével jelenjen meg annak idejében 
gyűléseinken 's eressze azt szabadon, ha az egy-
ház az evangyéliomba ütköző szerkezetet akarna 
behozni 's kövesse éber figyelemmel annak min-
den pontjait. De másodszor ne álljon útjába az 
egyház kerekeinek addig, raig be nem bizonyul: 
hogy a' kocsi tévúton halad. 

Végre pedig ajánlom a' még mindig össze 
nem ült választmánynak figyelmébe Valantini, Je -
szenszky 's Bartholomaeides urak észrevéleit, 
mellyek legképesebbek lesznek meggyőzni W. 
atyánkfiát is ar ról , mi különfélék a' riézpontok, 
mellyekböl az egyediségek a' szerkezetet felfogni 
szokták 's mellyekre ügyelettel lenni annál szük-
ségesebb, mivel ezen nézetekben nagy töredékek 
szoktak osztozni, 's mellyeket amúgy rövid uton 
elnémítani nem lehet és nem is tanácsos, hanem 
vagy elfogadni, ha jók, vagy nyomos okok kísé-
retével czáfolni meg, ha nem jók. Kerüljük pedig 
a' bekövetkező tanakodásokban az erős kifejezé 
seket, a' csalhatlanságot igénylő daczot, a haj t -
hatatlanságot, a1 törést vagy szakasztást, hamis 
pathost, a' hiúságot — a' mennyire gyarlóságunk 
engedik, *s az egyház java legyen mindenben 
minden, mi pedig becsületes kömivesek, kik ke -
vés szószaporítás között, minél nagyobb köve-
ket emeljünk az állítandó épülethez, de a'botrány-
köveknek hagyjunk békét. 

Legvégre pedig, ha a' tisztelt közönségnek 
ugy tetszik, fejezzük be ezúttal a' coordinatio fe -



letti előleges vitát's fogjuk fel azt akkor, ha majd 
a' választmány munkálata a' kerületekkel közöl-
tetni fog. Én addig nem irok többet a' coordina-
tióról. S z é k á c s . 

G y ű l é s e k . 
Tornai rrf . egyházmegye tavaszi 

közgyűlése 
Apr. 1 -ső napján Kérészi Abr. esp. és Kom-

játhy segédg. urak elnöklete alatt tartatott a' szi-
liczei paplakban, a' szokottnál számosabban ösz-
szegyült egyházi 's világi személyek jelenlétében. 

Érdekes tárgyak e' következők: 
1) Esperes úr rövid imája's a'mult gyűlési 

jegyzőkönyv felolvasása után a' világi elnök és 
papi ülnök megválasztása végett beadott szava-
zatok felbontására kijelelt választmány jelenté-
sét felolvasván, örömmel értettük meg, hogy az 
egész egyh.megyének bizodalma Komjáthy S. 
megyei másod alispán úrban öszpontosulván, se-
gédgondnoknak közakarattal, Lovas Soma szili— 
czei leik. papi ülnöknek 6 ellenében 10 szavazattal 
elválasztatott. 

2) V. S. lenkei pap a' kijelelt vizsgáló által a' 
theologiából lehető szigorún, a' keleti nyelvekből 
és egyházi jogból megvizsgáltatván: tanúsított 
szorgalmáért közös megelégedést nyert. Vájjon 
nem lenne-e czélszerü, ha az illy papi vizsgálat 
gyülésileg kijelelt ebez értő vegyes biztosság 
előtt időkímélés nélkül gyűlés alatt történnék? 

3) Az egyházmegyét illető irományok meg-
vizsgálására 7s az elnöknek gondviselés végett 
kézbesítésére választmány jeleltetelt ki. 

4) Olvastatott a' lehető szorgalommal készí-
tett egyházlátogató jegyzőkönyv. 

5) A' perkapai lakosok által benyújtott fo-
lyamodás, mellyben előadják, hogy még egyház-
látogatás előtt több okok miatt az iskolatanítót el-
változtatni határzák ; ekkor csupán 11 egyéntől 
pártoltatván szándékuk, az egyházlátogatóknak 's 
esperesnek be is jelentetett,kitől e' hivatalra képes 
egyén meghívására engedmény adatott. Mult hó 
28-án pedig a' tanítót pártolók közöl egy, az együ-
gyű többséget részére hódítván; e' hanyag oktatót 
megmarasztani végezék. 

6) A' görgői ref. ima- és iskolaház mult hó 
17-én tűz állal megemésztetvén, ennek felépíté-
sére segedelmet, és az egyházkerületi pénztárból 
kölcsön törvényes kamatra 1000 pgö ftot kér az 
érintett egyház közönsége; kérelme az egyház-
kerületi gyűlésen pártoltatni fog. 

7) Apostol Péter nyavalyától ágyba szegzett 
körtvélyesi pap segédül az egyházkormányzásra 
's minden szolgálat betöltésére alkalmas, az egy-
házmegye által meghatározott fizetésű egyént kér; 
eddigi segédpap L. J., kit a' folyamodó leginkább 
ohajtott, fele fizetés megosztásával idötöltöül meg-
hagyatott. Végre felolvastatott egerszegi pap 

Szabó József által beadott jelentés egy melléklet-
tel, — mellynek rövid tartalma ez: egy kánói r. 
kath. hajadon keble sugallatából, teljes meggyő-
ződéséből a'ref. vallásra akarván térni, az 1844. 
3 t.cz. 6. §-a értelmében szándékát nyilvánítandó, 
atyja 's két tanú jelenlétében a' ragályi plebanus-
hoz menvén, az által szolgabiróval 's vasra vere-
téssel fenyegettetett, és midőn elhatározott szán-
doka mellett szilárd maradt, nyakon üttetvén, föld-
re taszíttatott. 

Sziliczéröl a' közös ügyek tárgyalása végett 
másnap korán életveszélyes úton az egyesült e.-
megyei gyűlésre Pelsöczre mentünk által, hol 
csakhamar rebesgeték azon barátságos láncz 
megszakadását, melly bennünket Gömörrel annyi 
éveken át egyesíte. 

Fájdalommal érintem, hogy Lükö Sándor úr, 
a' tornai uradalom főigazgatója, folyó hó 3-kán 
téteték örök nyughelyére, kiben egyházmegyénk 
vallásos buzgalmu táblabírót, a' honi gazdasági 's 
müipari egylet munkás tagot veszíte. 

Az országos hírű Tompa Mihályt a'bejei egy-
ház volt szerencsés lelkészének megnyerni. 

Ifj. Z s a r n a y P á l , 
tornamegyei esküdt. 

Heves-nagykunsági e^ySaázmegyei 
gyűlés . 

Tartatott Kunhegyesen a' quártélyházban, pa-
lást és kard nélkül, ikerelnöklet alatt, teljes nyil-
vánossággal és szólásszabadsággal, april 16. és 
17. napjain. - Gyűlést előzőleg, vallásos Bánfynk 
vezérlete alatt templomban valánk imádkozni, a' 
kik t.i. valánk, mert sokan nem valának, de azért 
ezek sem maradtak imádság nélkül, mert tisztelt 
esperesünk a'gyűlést nem elébb, mintegy kenet-
teljes ima elmondása után nyitotta meg, — melly 
megtörténvén, 1) is Szentes Sámuel esperes úr 
panaszolá, hogy ughi pap Sz. — M.— öt igen 
érzékenyen megsértette, mert midőn atyailag 
meginté, hogy ne engedje a' halottakat templom-
ba bevinni 's ne temesse el 48 óra előtt, ez atyai 
intést el nem fogadva, olly csúfosan válaszolt, mi-
nő a' tartozott tisztelettel meg nem egyez, — te -
hát a' nevezett atyafira büntetést kér. — A' be-
panaszlott egyén mind a' tiszteletlenségért, mind 
pedig a' fels. kir. parancsolat meg nem tartásaért 
jövő gyűlésen szigorún meg fog dorgáltatni, melly 
alkalommal a' mélyen megsértett esperes urat 
meg kell követnie. 2) A' kürti és 3) a' t. szent-
imrei papok néhány hallgatóiktól igazságtalanul 
vádoltatván, ártatlanoknak nyilváníttattak, s kik 
a' vádlók közel jelenvoltak, keményen megdor-
gállattak. — Méltányolva kell megemlítnünk mind 
az ügyet vizsgáló küldöttségnek, mind az egy-
házmegyei gyűlésnek az ártatlanul vádolt papok 
melletti erélyes fellépését 's lelkes eljárását. 4) 
Borbély Sámuel segédgondnok a' hevesi részről,. 



kevés reménye levén meggyógyulásához, beadá 
hivataláról! lemondását, mellyet a* gyűlés nem 
fogadott el. — Nagyon sajnálnék, ha e' jeles fér-
fiút nélkülöznünk kellene, mert ámbár a' hevesi 
részről, báró Bdnfyhan — kit e' tájon, mint val-
lását 's ennek papjait kellő tiszteletben 's becsü-
letben tartó, 's az egyházi ügyek iránt nagy é r -
dekkel és buzgalommal viseltető derék ülnököt 
ismerünk — nagy nyereségünk van is , mind-
azáltal a' jóból minél több, annál jobb! — szívből 
óhajtjuk Borbély minélelőbbi meggyógyulását! — 
5) Olvastatott egyházkerületünknek mult évi aug. 
8-k i gyűléséből kelt tudósítása az egyházkerüle-
tileg megvizsgált és ordinált egyénekről, kik közt 
volt 2 megyénkbeli egyén is, kik mielőtt egyház-
megyeileg megvizsgáltattak volna, ordináltattak 
az eddigi gyakorlat 's egyházkerületi rendeletek 
ellenére. Azért — halljátok meg egek, és vedd 
füleidbe egyházkerület, mert a1 tractus kiált: ,,ez 
sérelem 1" 's felelj meg, midőn kérdi: „miért tevéd 
ez t?" — 6) A' kardszagi ekklézsia küldötte en -
gedelmet kér gondatlanságaért, miszerint otthon 
hagyá az arról szóló tudósítást, hogy Kardszag 
boldogult Nagy Áron papja helyett még egy évig 
nem rendes, hanem csak helyettes papot tart egész 
fizetésen, — 's e' czélra Lengyel Zsigmond mada-
rasi káplánt már meg is hívta. Ezt pedig cselekszi 
Kardszag annak az ö okáért, mivelhogy tehát Nagy 
Áron halála óta's így mintegy 10 hónap alatt még 
nem talált alkalmas egyént. — Biz ugy van az, 
uraim, Kardszag azt mondja, hogy még nem talált 
alkalmas egyént! — 7) T.-Földvár jelenti, hogy 
papjául ifj. Vári Szabó Sámuelt, leánytanítóul 
Helmeczy Károlyt vivé. Megerösítetnek, bevárat-
ván hiteles bizonyítványaik.—Üdvöz legyen me-
gyénkben a' férfiú, kit az Úr szőlőjének ama hü 
munkása, a1 dunántúli derék Pap István, az Egy-
házi Lapban jézusi lélekkel bírónak jellemzett! — 
8) Ugyancsak T.-Földvár benyújtja panaszát 
Polgár János kunhegyesi oktató ellen, ki a' föld-
vári presbyteriumhoz küldött levelében jelentvén 
ipának Kassai János volt földvári nyugalmazott 
papnak halálát, egyszersmind egy olly síriratot *) 
is közlött, melly a' földváriakra nézve sérelmes, 
kik ennél fogva kérik az egyházmegyei gyűlést, 
hogy Polgárt büntesse meg, mert míg ez nem tör-
ténik, addig az igért nyugdíjt ki nem adják. — 

*) A' sírirat ekképen hangzik: 
Ki sírja ez Kunhegyes határán ? 
E1 dombon mi síró szellem ül? 
Kassai János lelkész nyugszik itt, 
Híveitől könyezetlenül. 
Kinek Tisza-Földvár, munkatéré, 
Huszonnyolcz év fáradságiért 
Nem adott hantokat hűlt testére; 
De nyert égi honban pályabért. 
Hatvanhat éves lelkipásztor, 
Te ártatlan! pihenj csendesen, 
Sírodon a' tavasz földerülte 
Ezer virágot hintegessen. 

Végeztetett, hogy a1 nyugdíjt minden esetre ki 
kell adni, — Polgár pedig eléggé megvan büntet-
ve az ellene beadott sértő kifejezésekkel teljes 
panaszlevél közhelyeni felolvasása által, olly 
versért, mellyet sírfára nem is metszetett. — 9 ) 
A' madarasi presbyterium jelenti, hogy rectoriáját 
professoriává változtatá, 's a' bemutatott fizetésre 
Fogarasi Gábort professornak már meg is hívá. 
Helyeseltetik. — Fogarasinak e' tájon, mint jeles 
paedagognak, igen jó híre van, — áldja meg öt 
az Úr! — 10) Azt is jelenti a' madarasi presby-
terium, hogy a' nálok ürességben levő egyik papi 
hivatalra önmagok által kijelölt egyének közöl, 
t. Helmeczy /(tese/"helybeli pap elnöklete alatt tar-
tott presbyteriumigyülésökben 31 jelenlevők Sza-
bó Péter debreczeni káplánra 17, Csath Ferencz 
t.-igari papra pedig 14 szavazatot adtak,—kérik 
megerősíttetni hivatalában a' több szavazatot nyert 
's esperesi consensussal már meg is hívott egyént. 
— A' presbyterium eljárása helyeseltetik. . . . 
Ugyanekkor felolvastatott némelly madarasi fé r -
fiaknak folyamodása, mellyben jelentik, hogy ők 
a' papválasztási modort nem helyeselhetik, mert 
csak a' presbyterium, sógorkoma presbyterium, 
önmagát teremtett 's kiegészített presbyterium 
választott, a' népnek teljes elmellözésével, — en-
nélfogva kánonszerinti új szavazást kérnek. — 
A' presbyterium eljárását törvényesnek 's szo-
kással egyezőnek tekinti az egyházmegyei gyű-
lés, — igy hát a' folyamodók kérelme nem telje-
síttetik. — Biz ugy van az, uraim, törvényesnek 
nyilvánítá gyűlésünk a'népet kizáró presbyterium 
eljárását. A' törvény ugyenezt mondja Gelei kán. 
XIV. „Vocationem debent habere (Ministri) du-
plicem, — internam nimirum, et Externam 
Externam ab ipsis presbyteris, seu praestantibus 
tum pietate, tum dignitate Ecclesiarum civibus, 
consensu tamen plebis quoque Christianae minimé 
excluso " — de ez semmit sem tesz, — nálunk e* 
tekintetben nem az a' törvényes, mi a' törvény-
nyel megegyez , hanem a' mi azzal ellenkezik. 
Szerencse, hogy az elválasztott ifjú pap olly jeles 
egyén, hogy benne — ha a' nép megismeri — 
kétségkívül meg fog nyugodni.— 11) Olvastatott 
a' kisújszállási két pap folyamodása, mellyben ké-
rik az egyházmegyét, hogy a' kisújszállási nemes 
tanács és a1 papok közt fenforgó, marhalegelte-
tést illető ügyet elintézni kegyeskedjék. E' végre 
nádori alkapitány t. Kálmán Sándor és kardszagi 
pap t. Daróczy Mihály ülnök urak kiküldettek. — 
12) T.-Igar jelenti, hogy elköltözött leánytanító-
juk helyett másikat nem tarthatnak, mert iskolá-
jukat kell reparálni. Egy év alatt reparáltatták. 
— 13) Turkevei presbyterium jelenti, hogy a* 
tanítók fizetését megjobbította, — mellyért dicsér-
tetik. — 14) Egy ifjú tiszteletes — ki tavai a1 gyű-
lés előtti megdorgáltatásra büntettetett — kéri, 
hogy ne az egész gyűlés előtt dorgáltassék meg. 
— Megdorgáltatott az egész gyűlés előtt. — 15} 



Szóba jött a' tavali turkevei indítvány is olly es-
perességi gymnasium felállítása iránt, mellyben 
mind az alsóbb iskolákhoz tanítók képeztessenek, 
mind a' mostohább állású növendékeknek a' ta-
nulhatási út könnyíttessék. Minthogy azonban ez 
indítványra nézve csak 5 ekklézsia küldé be vé-
leményét, — a' bővebb tárgyalás jövő gyűlésre 
halasztatott, mikorra az újólag felszólítandó gyü-
lekezetek véleményöket beküldjék. — Felmutat-
tatott egy tanítási rendszerterv is az ennek ké-
szítésére egyházmegyeileg kiküldött egyének ál-
tal,—• de e' terv felolvasása és tárgyalása is a' 
jövő gyűlésre halasztatott. — 16) Az egyházme-
gyei pénztárban jelenleg 4856 vft 34 kr. van. — 
17) Egyházkerületi számadási kivonat megvizs-
gálása alkalmával t. Szabó Pál mezőtúri pap s 
egyházmegyei ülnök — kit mióta a* zöld asztal 
mellett ül, mindinkább tisztelni és becsülni tanu-
lunk, kit az Isten sokáig éltessen! — indítványo-
zó: kérné meg egyházmegyénk az egyházkerüle-
tet, hogy a' gyakran hibásan íratni szokott szám-
adási kivonatokat 's általában egész jegyzököny-
vét nyomassa ki 's minden egyes ekklézsiának 
küldje meg; melly lelkesen motivált indítvány el-
fogadtatván, a' felirat elhatároztatott. Némellyek 
jónak látták volna a' tractusokat is fölszólitni ez 
indítvány pártolására, de ez bizony elmaradt, pe-
dig itt volna már ideje, hogy az egyházmegyék 
egymás közt levelezést kezdjenek. —18) Ugyan-
csak Szabó Pál, napi díját a' nálunk még alig csí-
rázó papi gyámintézetre — többekkel együtt — 
letevén, erélyesen sürgeté annak minél előbbi 
létrehozását, melly alkalommal nyilvánosságra 
jött, hogy van már az ez iránti véleményadásra, 
's tervkészítésre egy küldöttség kinevezve, melly 
azért nem csinált semmit is ez ügyben, mert vele 
az illető jegyzőkönyvi kivonat nem közöltetett, 
— tehát majd a' jövő gyűlésre véleményt ad. — 
19) Skontro-készítés a'jegyzői hivatalnak köte-
lességévé tétetett. — 20) Ugyancsak Szabó Pál 
— kit nem lehet örömmel nem üdvözölnünk ne-
mes lelkesedéseért — indítványozá, hogy az es-
peresnek tétessék kötelességévé, évenként tudó-
sítást adni, gyűlés kezdetén, az egyházmegye 
miként állásáról, — melly is határozatba ment, 
valamint az is, hogy esperes úr a' tárgyalandó 
dolgok sorozatát gyűlés elején mindig bemutassa. 
— 21) Turkevei pap 's egyházmegyei ülnök Ko-
cha Isván — kit hasonlóan örömmel látunk 's üd-
vözlünk a' zöld asztal mellett — egyházmegyei 
könyvtár fölállítását indítványozza, és e' végre 
napidíját — 5 v.ftig pótolva — föl is ajánlja, — 
melly eszme a' gyűlés által felkaroltatván, jövő 
gyűlésre beadandó tervkészítés végett maga az 
indítványozó és t. Kenéz Mihály kerületi szám-
vevő urak kineveztettek;—és minthogy talál-
koztak a' jelenlevők közt, kik e' czélra előlege-
sen is tehetségök szerint adakozni készek valá-
nak, könyvtári pénztárnokságra maga az indít-

ványozó felkéretett. —Ezek után a'jegyzőkönyv 
meghitelesítteték. —Kunhegyes városa pedig mél-
tán köszönetet érdemel azon megelőző szíves-
ségért, mellyet szállásadásban, megvendégelés-
ben mindnyájunk iránt megbizonyított. 

Szenczi F ö r d ö s L a j o s . 

M ü l f ö l d i 1 r o (1 a 1 o m : 
Die neuesten Bewegungen in der katholisehen 

Kirehe. Ein Wort für und wider ihre Anerken-
nung im Staate. Zum leiehten Verstándnisse für 
Jedermann von J. H. F. Romberg, Consistorial-
rath, Superintendent und Pfarrer der evang eli-
schen Gemeinde in Bromberg. Berlin, Posen és 
Bromberg, 1845. 8 - r . V. és 80 I. 

Sz. azokkal é r t , 5 I., egyet, kik a' legújabb 
mozgalmakban a' r. kath. egyház térén kezdetét 
látják egy fontos és üdvhozó korszaknak a' ker. 
egyházban, — azt kérdi mégis : egészséges-e a* 
mag 's rejlik-e benne életteljes csira? Félreis-
mernék az egész történettant és tapasztalást, ha 
itt magasb hatalom és bölcseség működését ész-
revenni nem,'s tagadni akarnók, hogy Isten ismét 
időt választa országa hatalmas előmozdításának 
eszközlésére. — Túl a' kölni 's poseni vegyes-
házassági zavarokon, folytatja 8 1. a' sz., hitval-
lási fegyverszünet volt, melly alatt békés és tü-
relmes szellem kezde mindinkább terjedezni el-
annyira, hogy a' hitkülönségre a' mindennapi köz-
lekedésben alig-alig ügyeltek. A' nem rég mult 
idő, névszerint a' franczia forradalom, melly Ró-
ma létezését olly súlyosan fenyegető, sokkal több 
dolgot adott Romának, hogysem ez a' hierarchiai 
egyházszerkezetnek a1 lunevillei béke óta 's már 
az előtt is beharapózott desorganisatiójára Német-
országban tevékeny figyelmet fordíthatott 's biro-
dalmának és papok 's nép fölötti uralmának meg-
tágult gyeplőit rövidebbre vehette vagy venni 
merte volna. Ha ez igy menendett, 9 I., mint me-
hetett volna is, a' ker. szeretet hatalmasb szelle-
me a' szögletességeket idővel egészen kíegyen-
lítendé. Ez azonban Rómának hasznára nem fogott 
válni. Azö uralmának ama szabadelvűbb felfogása 
a' keresztyén vallásnak végre veszélyessé lett 
volna. Ez okból 'stb. 

A' sz. ugy vélekedik továbbá, hogy a' ker . -
kath. mozgalom negatív oldala reformbecsü; de 
nem illyen positiv oldala, mert, úgymond, már 
abban nagy tévedés van, hogy a' lipcsei vagy 
boroszlói hitvallás eltér az apostoli czikkektöl 's 
itt R. az apostoli symbolumot veszi védelme alá 
's annak megtartását conditio sine qua-ul tartja 
a* valódi keresztyénségre nézve. — Örömest fo-
gunk a' sz.vel kezet azokban, miket 25 1. mond: 
,,A' schneidemühli reformatio kikerülé a' wilten-
berginek hibáját, amaz megtartván a' ,katholikus6 

bélyegző nevet, mellyet emez meggondolatlanul 
engedé kezeiből kicsikartatni. Az annyira körül-



vértezett Róma legmegsebesíthetőbb helyen fog 
megérintetni, ha tovább fog terjedezni azon meg-
győződés, hogy katholikus egyház Róma *s római 
hierarchia nélkül is lehet." 

Besondere Denkwilrdigkeiten aus der heiligen 
Geschichte von Abraham bis zur letzten Zerstő-
rmg Jerusalems und des Tempels. Ein Handbuch 
für Laien, welche das Wort Gottes lieb habén. 
Von Hermann von Bielke. Mit einer Charte und 
einem Pláne von Jerusalem Sonderburg, 1844. 
XVI. és 411 I. 8. r. Ára V/2 tall, 

Új szövetségen kivül, melly elterjedettebb, 
az ót is megismertetni 's megkedveltetni a' vilá-
giakkal, feladata szerzőnknek; ez okból könnyü-
ded rajzokban adja a' választott nép történetei-
nek, száműzetése órájáig, folyamát. Az elbeszé-
lés hangja egyszerű 's kedélyes, a' beszőtt refle-
xiók jó szándékúak, de tán nem mindig kielégítők 
Mind a' mellett e' könyv alkalmatos arra, hogy a' 
világiak kényelmes tekintetet's belátást szerezze-
nek magoknak az ó szövetségi történet fogla-
latába. 

Historisch-kritische Betrachtungen über die 
allmahliche Geslaltung und besondere Eigenthüm-
lichkeit der englisclien Episkopalkirche, im Ver-
haltnisse zu den Grundsatzen und Ansprüchen 
des echten Protestantismus. Von Dr. Emil Fer-
dinánd Vogel, Privatdocenten der Rechte und der 
Philosophie an der Universitát Leipzig. Lipcse, 
1842. 8 r. XII és 83 1. 

A1 sz. általában tisztán adá elő, kivonatokkal 
Büttner Wendeborn 's mások régibb útleírásaik-
ból, az angol püspöki egyház képződését, de új 
nézetekel nála hasztalan keresünk, mert szemlé-
lődései fölületességen tul nem emelkednek, az 
anyag vesd-el-hányd-el-féle feldolgozása j e -
leit hordozván magukon. Az angol egyház ala-
kulásának némelly fontos korszaka, péld. VIII. 
Henrik és Erzsébet kora, a' Stuartok 's a' pu-
seyismust már előkészítő anglohatholicismus, 
mint ez Land püspök rendszerében mutatkozik, 
irányai kevés gonddal kidolgozvák. A' sz való-
színűleg a' nagy közönség számára akart köny-
vet irni a'nélkül, hogy a'tárgyra illő gondot for-
dított volna. (Th. L.—tt.). 

ftiil- é s b e l f ö l d i t u d ó s í t á s o k . 
További tudósításuk a' dissid.-

K a t l i o l i k u s o k r ó l . Weirnarba Ronge nov. 
14-kén érkezett *s nagy lelkesedéssel fogad-
tatott. Azon házban volt szállása, melly egykor 
Kranach Lukácsé volt. Istentiszteletet az orosz 
udvar teremében nov. 16-án tartott. Ezen alka-
lommal Schuselka tudós az új egyházba ment át. 
— Arnstadtba Ronge nov. 12-én jővén, 13-kán 
istentiszt, tartott. Az új egyház, mint mondják, 
a ' város valamennyi r. kath. lakosából alakulva, 
Jbarangzúgás közt ment a' templomba. — A' ful-

dai püspök a* hanaui és marburgi dissidenseket 
excommunicálta. — Egy kurhesseni rendelet sept. 
18-káról imigy szól: 

Legfelsőbb rendelet, melly által legkegyelmesebben meg-
engedtetik, hogy i ) a' hanaui ném.-kath. dissidensek fo lya-
modásuk következtében, miszerint T r i n t h a m m e r p a p a * 
köztök előforduló keresztelések, esketések és temetések e l -
végzésére hatalmaztassék fel, valamint 2) a' marburgi ném.-
kath. dissidensek legfelsőbb helyre fölterjesztett folyamodásuk 
folytában, hogy az ugy nevezett lipcsei zsinaton megállapí-
tott hitvallás alapján egyházul megalakulhassanak 's enged-
tessék meg nekik, miszerint az istentiszteletet 's papi cselek-
vényeket ném.-kath., szükség esetében pedig prot. papokkal 
is végeztethessék — oda utasitandók: hogy felekezet, melly 
az ugy nevezett lipcsei zsinat elvei- 's határozataival akar 
tartani, mint ezt a' folyamodók 1. és 2. alatt nyilvánítják, 
Kurhessenben nem fog töretni, sem elismertetni, — hogy illy 
felekezet tagjainak nem engedtetik m e g , miszerint egyházi 
cselekvényekre ev. papokat használjanak, 's hogy magán-
gyüléseket többé nem tarthatnak, hanem csak a1 házi áhita-
toskodás hagyatik nekik sértetlenül. 

Hanauban ju!. 6-kán Kerbler tartott első is-
tentiszt. a'franczia ref. templomban. 114 személy 
áldozott. Az egyház 208 tagból áll. Keilman he-
lyett sept. 7-én Butterstein prédikált, mi ellen a* 
megkérdeztetett hatóságok semmi kifogást nem 
tőnek, csak Butterstein ne lépjen föl hivatalosan 
mint prédikátor, hanem mint szónok. Az átutazó 
Rongénak a' kormány megtiltá Hanuuban meg-
hálni 's istentiszteleti bárminő cselekvényt vé -
gezni. — Marburgban aug. 6-kán alakult egy 
kis egyház, miután Bayrhoffer tanító jul. 28-kán 
a' választó-fejdelem születésnapján academiai 
ünnepbeszédet tartott, melly a' mozgalom mellett 
igen határzottan nyilatkozott. Sept. 7-kén meg-
jelent rendelet szerint Kerblernek 's más külföldi 
dis.-kath. papnak is , megtiltatott Marburgban 
tartózkodnia. E' városban tavali oct. l - jén Ronge 
levelének évnapját lakomával ünnepelték meg. 
— M. m. Frankfurt jul. 20-án választá Kerblert 
papjául. A' német-ref. presbyterium 36 szava-
zattal 7 ellen együtthasználatra átengedé a' dis.— 
katholikusoknak 6 hónapra templomát, mint mond-
ják, azon kikötéssel, hogy ezen engedelmét bár-
mikor visszavehesse 's jelesül azon föltét alatt, 
miszerint azon beszédekben, mellyek dis.-kath. 
istentiszteletkor tartatni fognak, mellőztessék min-
den, mi a' r. kath. egyháznak panaszra alapos 
okot adhatna. Aug. 3-án több evangélikus ezüst 
kehelylyel ajándékozá meg az új egyházat. Aug. 
11-kén a'frankfurti Mainlust-onaz alzei, wörrs-
tadti, oífenbachi, hanaui 'st. ker.-kath. egyházak 
korosbjai gyűlést tartottak, mellyek czélja volt: 
tanácskozás az egyházak belügyeiről. Kerbler hi-
vatalba iktatása aug. 22-kén a' ref. templomban 
történt. Akkor kereszteltetett meg az első gyer -
mek ; keresztszülökül az egész választmány szol-
gált. Oct. elején az egyház mintegy 700 lélekből 
állott. — Wiesbadenban az egyház ev. templo-
mot, kormányrendelet következtében nem ka-
pott, sem egyháznak el nem ismertetett. Sep-
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tember 7-kén Keilmann Zwingenbergből ava-
tatott fel papjává. Kerbler iktatta öt hivatalába. 
Oct. 10-kén Dowiat és Keilmann segédkedése 
mellett Ronge tartott istentiszteletet 6 — 7,000 
ember előtt. Az egyház 200 tagból áll. — Ha-
chenburgban nov. 12-kén volt az első istentiszt. 
Kerbler az egyház papjául Hiepét mutatá be. Az 
istentisztelet a' ,korona* vendéglő hátulsó ud-
varában tartatott. — Eschbornban az egyházuk-
tól elszakadott 's az újhoz csatlakozott katholiku-
sok a1 helybeli iskolai választmányhoz folyamod-
tak, engedné ez meg, hogy gyermekeiket ev. is-
kolában taníttathassák. Az iskoiai választmány 
ugy véíé , hogy ez ügyet a' kormány elibe kell 
eldöntésül fölterjesztenie 's a' kormány igenlően 
nyilatkozott. — Rödelheimban több kath. szaka-
dott el a' róm. egyháztól 's ezt papjoknak aug. 
11-kén jelentékföl. — Darmstadtban az egyház-
tanács egyhangúan engedé át ideiglen a' dis.-
katholikusoknak istentiszteletre a1 városkápolnát; 
de a' rainisterium beleegyezését eddig magtaga-
dá. így az egyház vasárnapi gyűléseit folyvást 
a' városház teremében tartja. Az egyház folyton 
nagyobbodik. Második istentiszteletet sept. 10-én 
Kerbler tartott, oct. 7-kén pedig Ronge és Do-
wiat. A' szabadban tartatni szándékolt istentiszt, 
nem engedtetett meg; legalább 1600 személy 
volt az egyházi ünnepélynél jelen. Urvacsorával 
mintegy 120 — 130 egyén élt. A« egyház elöl-
járóinak oct. 12-kén a' kerületi tanács felsőbb 
megbízás következtében tudtul adá, miszerint 
igen kívánatos, hogy az egyház saját papot bír-
jon 's ez iránt a' statusministeriumhoz fölterjesz-
tést tegyen. Erre az egyház Hieronymit válasz-
tá meg. A' ministerium oct. 13-kán rendeletet 
bocsátott ki azon értelemben, hogy szerteutazó 
dissidens papok a1 dis.-katholikusoknak ezentúl 
nem prédikálhatnak, de azért több egyház egy 
papot tarthat; istentisztelet szabadban (hová be-
kerített helyek is tartoznak) nem tartathatik, sem 
nyilvános ünnepélyességek nem engedtetnek 
meg. Oct 24-kén ugyanazon ministerium tudatá, 
miszerint semmi kifogása, ha Hieronymi a' darms-
tadti üj katholikusok által papnak választatik. 
Rendeli azonban: 1) hogy e' pap, míg a'dissiden-
seket el nem ismeri az álladalom, nem eskethet, 
ámbár esketéseknél jelen lehet} 2) hogy nemcsak 
a* darmstadti dissidensek körül evangyélmi pap 
által végzett esketések, hanem a' köztök elő-
forduló születési és halálozási esetek is evangy. 
anyakönyvekbe Írassanak be; ez okból az illyen 
születési és halálozási eseteket az illetők a' hely-
beli ev. papoknak jelentsék föl anyakönyvbe íra-
tás végett. Ennek folytában Hieronymi nov. 2-án 
mint pap mutattatott be az egyháznak. — Offen-
bachban az uj templom építési helye már meg van 
határozva. A' helybeli 3 ev. egyházközség elöl-
járói engedelmet kértek a' nagyhgtöl, templomaikat 
a* dis.-kalh.soknak istentiszteletre átadhatni. Az 

oberradi ev. polgárok követei sept. 23-án keresz-
telő kannát, keresztelő medenczét, ciboriumot, tá-
nyért, lapátocskát és kelyhet, mind ezüstből, hoz-
tak ajándékul oíFenbachi dis.-kath. feleiknek. Oct. 
3-án a' város előtt bekerített helyen 8 — 10,000 
ember jelentében tartatott az istentisztelet. Hanau-
ból 200, Vilbelböl 50 ember jött el. A' liturgiát 
Kerbler végzé: Ronge prédikált; Dowiat rövi-
debb beszédet mondott; Keilmann gyónási beszé-
det tartott (az offenbachi hölgyek ezüstkannát 
ajándékoztak az úrvacsorához); egy keresztelés 
volt\ Ronge egy beteget honn gyóntatott. Az of-
fenbachiak is, mint a' darmstadtiak, oct. 13-kán 
papválasztásra szólíttattak fel a' ministerium ál-
tal, 's a' pap részére az engedelmet ugyancsak a' 
ministeriumnál kell kieszközleniök a1 nélkül, hogy 
ezen engedelem türt felekezetképeni olismerteté-
söket foglalná magában. De istentiszteletet sza-
badban 's nyilvános ünnepélyességekkel, vala-
mint szerte utazó pap által, ők sem tarthatnak. 
Ennek folytában az egyház Keilmannt jelenté föl, 
mint papját, a' ministeriumnak. Oct. 1 9 - k é n l 2 0 , 
nov. 2-kán mentegy 150 hauaui dis -kath. jelent 
meg Ollenbachban, az istentisztelet- és urva-
csorában részt veendő. — Wormsban aug. 10-^én 
Loose vezeté az istentiszteletet. Az egyház 11 
új taggal szaporult, aug. 17-én pedig kettővel. 
Sept. 3-kán istentiszteletet Kerbler tartott sza-
badban. 50 személy áldozott. Egy esketés és egy 
keresztelés volt. Oct. 2-án Hieronymi vezeté az 
istentiszt. Oct. 5-én istentiszt, ismét szabadban. 
Kerbler liturgiázott, Ronge prédikált, Hieronymi 
gyónási beszédet tartott, 150 egyén áldozott. 
Meghaló volt Rongéra nézve, midőn azon vásár-
téren álla, hol 300 óv előtt Luther állott. Nov. 9 -
kén istentiszt, ismét Hieronymi által. — Wörr -
stadiban aug. 14-kén tartott második istentiszt. 
Winter, 's azon alkalommal a' helybeli evangéli-
kusok ostyacapsulát, tálacskát 's borkannát aján-
dékoztak az új egyháznak, melly papjául Kreuz-
nachchal együtt Wintert választá. — Alzeiban aug» 
10 én választmány neveztetett ki, melly egyház-
szerkezetet, kátét, énekes- és egy épületes köny vet 
szerkesszen, azonkül a' „pap" neveztetéséről, a* 
fekete reverendáról, mint hivatalbeli öltözetéről, az 
istentisztelet meddig tartásáról^ a'pap hivatalába 
iktatása módjáról határozatok hozattak. — Vilbel-
ben a' reform barátai aug. 5-én értekeztek Keil-
mannal. Első istentiszt, oct. 26-kán Kerbler tar-
tott. Az evangélikusok bibliát és kelyhet aján-
dékoztak az új egyháznak. — Bechtheimbaa 
Worms mellett nov. 2-kán alakult új egyház, 
melly 18 tag- 's 44 lélekből áll, kik különféle 
szomszéd helységekben laknak. Akkor lépések 
is tetettek, hogy az új egyház fiókegyházként 
Wormshoz csatlakozhassék, mire Worms kész-
nek is nyilatkozott. — Stuttgartban jul. 27-kén 
magángyülést tartottak a' dis.-katholikusok, 
mellyben egyik elöljárójok jelenté, hogy a' M. m. 
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Frankfurtban tartatott nagyobb gyűlés tartományi 
zsinatot határozott a' déli és nyugoti német egy-
házak szorosb összefüzése 's ügyeik szilárdítása 
és előmozdítása tekintetéből közös rendszabályok 
hozatala végeit Stuttgartba összehivatni. Tisztán 
egyházi ügyek ki lesznek a' tanácskozásból zárva 
's későbbi zsinatra halasztva. Ennek folytában jul. 
28-kán Kessel indítványt tön, hogy a' dis.-kath. 
egyházak déli 's nyugoti Németországból Stutt-
gartban tartományi zsinatot tartsanak. Tanácsko-
zás tárgyául egyházszerkezetet, iskolákat, népi 
könyvtárakat, középponti gyámintézet- alapítást 's 
alkalmas lépéseket tüze ki a'kormányoknál, hogy 
ezek a' dis.-kath. egyházat méltó állásba helyez-
zék 'stb. Az indítvány elfogadtatott 's az illető 
egyházak sept. 15-kére tartományi zsinattartás 
végett Stuttgartba meghivattak. Aug. 3-kán a' 
trechtelfingeni r. kath. pap, Mayer az új egyházba 
ment át. A' ref. templom átengedése a' stuttgarti 
új egyháznak lényegesen használt. Magas állású 
személyek is érdeket mutatnak iránta. Aug. 10-
én Mayer tartotta az istentiszteletet. Aug. 21-én 
Scherr János tudós az új egyházhoz csatlakozott. 
Sept. 11-kén a' ministerium a' stattgati városta-
nácsot, melly a1 Lénárdtemplomot át akarta kö 
zelgő tartományi zsinatkor a' dis. katholikusok-
nak istentiszteletre engedni, a' nevezett templom 
engedésétől eltiltá, azt azonban megengedé, hogy 
a' zsinat tagjai a ref.templo*nban áhitatoskodjanak. 
'S a' sept. 15-én kezdendő tartományi zsinatra kü-
lönféle vidékekről már 14-én megérkezett több 
követ csakugyan a' ref. templomban Kerbler tar-
totta istentiszteleten jelen volt. A' templom virág-
koszorúkkal szépen 's elmésen volt földíszítve 's 
mind a' mellett, ho^y belépti jegyek osztattak ki, 
zsúfolva. A'stuttgarti új katholikusoknak többev. 
polgártársaiktól ajándékozott kehely és tányérka 
először használtattak az úrvacsoránál, mellyben 
az idegen követek is részt vőnek. A* 14-dikén 
reggel és délután, valamint 15-én reggel tartott 
elötanácskozó ülések titkosak valának. 14-én a' 
délelőtti elötanácskozó ülésben, istentisztelet után, 
a'zsinat elnöke és titoknokok választattak. Elnök-
nek Burkhardt tr., a frankfurti egyház elöljárója, 
titoknokokul Rau Geréb Frankfurtból és Schmid 
Márk Ulmból választattak. Sept. 15-kén délutáni 
3 óra után a' zsinati tagok a' Silberburgon utol-
jára Ronge öcscsével 's Dowiat danzigi pappal 
jelentek meg.Burhhardt e\nök rövid beszéddelnyitá 
meg a' gyűlést. Erre Ernő stuttgarti polgár 's 
egyike a1 helybeli ker.-kath. egyház választmányi 
tagjainak, lépett föl, a'gyűlést a'helybeli egyház 
nevében üdvezlendő. 

A p r ó s á g o k A' németek lutheri család -
alapítvány iránt szólíttattak fel, mellyből a1 refor-
mátor szegény utódai leányágon, kik közöl jelen 
nen mintegy 80 van tudva, gyámolíttassanak (A. 
K. Z.) — Oxfordból naponként új átmenetét je-
lentik az angol papoknak a' r. kath. egyházba; az 

oxfordi egyetem illyen tagjainak száma 20-nál 
már több 's folyvást növekedik (A.K.Z.). — 
Francziaországban van 609 prof. és 111 zsidó 
pap (A.K.Z.J. — Porosz Hollandban m. é oct. 
22-kén tartatott kerületi zsinat az első *s eddig 
egyetlen a'porosz álladalom régi tartományaiban, 
mellyben világiak is részt vőnek. 20 papon kívül 
t. i. 16 világit egyenlő szavazatjoír<ral hitt meg a' 
superintendens (A.K.Z.). — A' prof. istentiszte-
letnek jövendő állására nézve Rómában fontos 
az, hogy az angolok értekezésbe bocsátkoztak a' 
curiával, miszerint templomnak alkalmatos helyet 
városon belől szerezhessenek. Mondják, hogy a' 
bíbornoki collegium ezt nagyon ellenzi, meglehet 
azonban, hogy az angolok kiviszik. Annyi bizo-
yos, hogy egy palota megvételére aláírás utján 
már 80,000 scudi gyűlt össze (A.K.Z.). 

SSer l i i^kei í t u n e í é s ZVó*£rádb'tvi. 
Néhai Simon János ez a', valamint a' földesúr 
iránti hivatalos tiszteiben hív és serény: ugy a' 
keze alatti jobbágyokranézveaz igazságot a1 ke-
gyelmességgel párosítni képes volt gazdatiszt, — 
ez a' szelíd lelkületű emberbarát,'s minden öt is-
merőktől méltán szeretett jámbor ref. keresz-
tyén, mult mart. 27-kén meghalálozván: a' hely-
beli plébános, noha pedig ez is vele, a' megbol-
dogulttal, életében örömest társalkodott, még is 
számára sírt ásatni a' temetőben nem engedvén, O ' 
csak azt akarta, hogy az árkon kivül temeües-
sék el. — — 

A' megboldogultnak özvegye és leánya r. 
kath. hiten levén: annál buzgóbban kérték az illető 
plébánost: engedné meg kedves halottjokat a' köz-
temetőbe tétetni. De kérésök sikeretlen levén, 
azután a' megholtnak, atyja vallását követő édes 
fija, arra határozta magát, hogy hült tetemeit in-
kább a'diós-jenöi reformátusok temetőjébe viteti, 
semmint hogy a' temető árkán kivül libapázsitra 
temettesse. Elment hát a' keseredett szivii fiu 
Diós-Jenőre, közleni a'dolgot, tulajdon lelkipász-
torával, hová a1 boldogult is Berinkén laktában 
templomba járt. —Említvén az ifjú, berinkei pleb. 
urnák azon több unszolás utáni nyilatkozatát is: 
mikép ha a' nógrádi alesperestöl felhatalmazó le-
velet hozanduak, ö azon esetben nem bánja, ha 
sírt a' temetőkertben ásandnak. — Megkísérté 
liát a' diós-jenöi ref. lelkész hivatalos levelébeni 
kérésével a' szomszéd nógrádi alesperest, lenne 
szives a' már erről szóló országos törvény nyo-
mán megengedni, hogy nem levén Borinkében ref. 
temető, a' megboldogult a' r. katholikusok teme-
tőjébe betemettethessék. — Deaz illető alespores 
is a' hozzá intézett kérésre üres választ adván; 
a' szomorú felek abban állapodtak meg, hogy 
már csakugyan Jenőre vitetik kedvesök lelketlen 
tetemeit. — Ezen határzat után, midőn már Diós-
Jenőn a' sírt ásni kezdették, értésére esett az 
itteni ref. lelkésznak a' berinkei nép abbeli nyilat-



kozata, miszerint a'bolt testet határjokból kivinni, 
vasvillákkal sem engedendik, azon balhiedelem 
végett: mert u. m. a'jégeső a' határt el fogja ver-
ni; — ugyanazért javaslá a' szomorú feleknek, 
hogy kétes körülményekben folyamodjanak a ' j á -
rásbeli szolgabíró úrhoz azon kérelemmel, mi-
szerint a' történhető botrány eltávoztatása tekin-
tetéből, intézkedni szíveskedjék. 

Meg is jelent csakhamar a' helyszínén Sz.M. 
szolgabíró úr, sőt az isteni bölcs gondviselésből, 
a' gyászba borult háznép szerencséjére épen ak-
kor érkezett Berinkébe tulajdon jószágába Tiha-
nyi Ferencz septemvír ö méltósága is, a' ki tu-
lajdon számtartójától hallván járásbeli szolgabíró 
urnák milly tárgybani megjelenését, azt azonnal 
magához hivatni kegyeskedett, — 's elébe ter-
jesztvén szolgabíró urnák azt: mílly illetlenség 's 
embertelenség követtetnék el, ha azon gazda-
tisztnek, ki Berinke helysége felének úgyszólván 
parancsolt, temető helyet nem adnának; — egy-
szersmind oda útasította a' tapasztalt tisztviselőt: 
menjen tüstént a' plebanushoz 's mondja meg, hogy 
engedjen a'megholt számára sírt ásatni a'temető-
kertben, különben majd ő, mint egyik földesura 
Berinkének mutatand helyet. Ezen földesúri ke-
gyes és bölcs parancs következtében a' plébánus-
hoz hivatta szolgabíró úr a' helység elöljáróit, — 
's azonnal küldötte azokat a' gyászos házhoz olly 
czélból: mondják meg ott a' meghalt édes fiának, 
hogy a1 hol tetszik, válasszon sírhelyet a'temető-
kertben. A1 ki is tüstént kimenvén az elöljárókkal, 
ott azon nyilatkozatot tevé, mikép ö a' temető 
kertben helyválogató lenni nem akar, hanem csak 
azon sorba, a' hová következik, kívánja a' sírt 
ásatni. De ekkor az elöljárók kissé félremenvén, 
suttogni kezdettek, 's kérdvén őket a' kesergő fiu, 
hogy miről tanácskoznak? egyike azoknak csak-
hamar kimondá, hogy plébános úr megmondotta, 
hogy a'sorban ne engedjenek helyet, hanem csak 
valamellyik szögletben. Melly nyilatkozat után a* 
hálás fiu ismét azt mondá: nohát csak Jenőre vi-
tetem az atyámat. — De későbben az elöljárók a' 
kérést méltányolván, megengedték, hogy a' sír 
azon sorban, hová következik, ásassék meg. Elte-
mették hát a' megboldogult porsátorát, a' helvét 
hitvallásuak szertartása szerint, a' r. katholikusok 
temetőjébe. — Nyugodjanak porai békével azon 
csendes helyen, hol nincs vallásbeli különbség! 
a' diós-jenöi ref. lelkész t. Nagy Mihály úr sziv-
jreható beszédet tartott a' gyászos udvaron, több 
Tendü, rangú 's vallású számos hallgatók előtt — 
alapigéjévé választván 1. Móses 23:4 . ezen sza-
vait: „Adjatok nekem temetésre való örökséget 
ti közöttetek, hadd temessem el az én halottamat, 
ki én előlem elvétetett." 

Világoljon sokáig a' haza közjavára Tihanyi 
Ferencz septemvir ö méltóságának drága élete 

világa, kinek eszközléséből tisztességes eltakarít-
tatást nyert az üdvezült. — Éljen a' gyászbeszé-
det tartott derék hitszónok, hogy még sok lelki 
éhezőket és szomjuhozókat az Isten igéjének tiszta 
tejével táplálhasson. A. J. 

Halálozás . T.t. Veszprémy Gábor úr, a' 
csegei ref. egyház 38 évekig volt buzgó lelkésze, 
élte 78-dik, lelkészi foglalkozása 50-dik évében 
jobb létre szenderült. — Hálakönyükkel tisztelék 
pormaradványít a' csegei gyülekezet kisebb-na-
gyobb tagjai, kik benne nemcsak lelkidolgok hü 
sáfárát, de ugy örömteli, mint viszontagos körül-
ményeikben igazán résztvevő barátot, tanácsra, 
segélyre mindig kész atyát vesztettek el. Kik 
mindnyájan, a'pásztorok nagy fejdelme, a'kiszen-
vedett Jézus kézbe adatása napján kimúlt hív 
szolgáját az urnák, f. é. húsvét szombatján, föl-
támadás, 's egykor viszont találkozás édes remé-
nye alatt, békés nyugalma helyére kisérék! — 

Száifttlió. A' Waisz Fridrick úr halála által 
megürült lelkészi hivatalra a' szánthai egyház 
a' berlini 's jénai egyetemről visszatért Materny 
János urat választá, kinek is Psenyeczky Nagy 
Mihály úr által e' hivatalba lett beiktatása szokott 
ünnepélylyel ment véghez, virágvasárnapon. 

N a g y L á s z l ó . 
Veszprém. Az itteni ev. gyülekezet t a -

vaszhó 19-én ülte meg Kis János supdens és kir. 
tan. gyász ünnepét. — T.Mozgay Sámuel hőn tisz-
telt lelkészünk gyászbeszéde, melly Dániel 12: 3. 
szerint az elhunyt főpap érdemeiben szívreható-
lag fejtegeté az „Emberi erkölcs igazi nagysá-
gát" — olly nagy hatással volt gyülekezetünkre, 
hogy nemcsak külső,-de belsőképen is gyászoltuk 
az elhunyt emlékét. S z o k o d i I s t v á n . 

ISálaiiyilvámtás. Gr. Batthyány Káz-
mér nálunk is, mint alattvalói boldogságát hő ke-
bellel előmozdítani óhajtó kegyes földesúr egy 
jeles példáját adá szép lelkének. Ö t. i., mélyen é r t -
ve a' nevelés szent ügye fontosságát, az itteni 
uradalmában eső minden vallású iskolákban tanuló 
gyermekek számára fejenként egy-egy „A, B, C, 
és olvasó-könyv"-et kegyeskedett falusi szegény 
iskoláinkban annyira szükséges szorgalom neve-
lésére kiosztatni. Forró köszönetünkhöz e' nagy-
szerű ajándékért a' nagylelkűnek azon szíves kí-
vánásunkat adjuk, miszerint halhatatlan része a' 
halandók javára még sokáig működhessék! — 
Felső-Baranyában. F e j e s S á n d o r . 

Adakozások a' pap- és tanító-
gyámoldára : Kithka J. legendi pap 24 kr., 
Cservenák K. dengelegi tanító 20 kr., Országh 
Ist. agárdi tanító 20 kr., Fabó Endre agárdi pap 
24 kr. ezüst pénzben. *) 

*) Azon esetre, ha a1 papgyámolda a1 tanítógyámoldától 
különválva fogna életbe léptettetni, a' tanítók adakozása 
emehhez fog csatoltatni. S z é k á c s . 



PROTESTÁNS 

EGYHÁZI fiS ISKOLAI LAP. 
19. szám. Ötödik évi folyamat. Május 10. 1846. 

Eine schárfere Beobachfung hatte deinen Irrthum verhindert. Aber der Mensch schmeichelt sich lieber, als 
er sich belehrt. Er fürchtet eine Wahrheit , die sein vorschnelles Urtheil beschiimt. So schátzen wir 
Thaten nachFormen und Folgen. So vergessen wir in ihre Beweggründe zu dringen. So scheint der wirk-
same Mensch uns ein Held, der viel verbreitete — ein höherer Geist, das UnbegriíTene — erhaben, und 
das keck Gewagte — grosz. D y a - n a - z o r e . 

TARTALOM: Még egy válasz a' magyarhoni néhány evangy. 
lelkész panaszaira. Gr. Z a y K á r o 1 y. — Nyíltlevél. 
Többen Nógrádból, Vandrák oktató urnák üdvét! N ó g -
r á d b ó l t ö b b e n . — Komáromi ref. e.megyei gyűlés. 
S z ű c s S. — Külföldi irodalom. — K ü l - é s b e l f ö l d i 
t u d ó s í t á s o k . — Levelezés. 

Még egy válasz a' magyarhoni ne-
Iiány ev. le lkész panaszaira 

Midőn a' f. évi augsburgi közönséges újság 
melléklapjának 75. számában az evangy. papság 
Magyarhonbani állását tárgyazó czikk megjelent, 
több okoknál fogva föltettem magamban, ezen 
ügyben csak akkor szólalni fel, ha hírlapjainkban 
vagy egészen érintetlenül hagyatik, vagy pedig 
a" netaláni czáfolatokban, közvetlenül, vagy bár-
csak közvetve is, hivatali köröm érintetik. Ez 
utolsó megtörténvén, én is bátor vagyok ezen 
ügy iránti szerény nézeteimet röviden előadni. 

Elmellőzvén azon kellőleg megvitatott egy-
szerű okokat, miért nem vétetett tanácskozás alá 
az 1845-ik évi egyetemes közgyűlésre benyúj-
tott tiszai egyházkerület emlékirata, áttérek egye-
nesen az érdeklett czikk első hosszas pontjára, 
mellynek rövid foglalata: „hogy a' világi rend 
az egyházin felsöbbséget gyakorol, holott ezt il-
letné az elsőség." — Valóban különös és a' pro-
testantismus szellemével meg nem egyeztethető, 
hogy az evangy. egyháziak egy része nem alapos 
tudományossága és műveltsége miatt tartja magát 
jobbnak a' világiaknál, hanem azért, mivel pap-
ságra avattatott fel. Jobb volna, ha nem puszta 
hivatali tekintély, hanem szeplőtlen jellem, művelt-
ség, tudományosság által igyekeznék az evangy. 
papság azon része magának köztekintetet és tisz-
teletet szerezni. De fájdalom, minden sértés nél-
kül legyen mondva, épen a' tudományilag leg-
gyöngébb egyháziak azok, kik puszta hivatali te-
kintély által akarják gyengeségöket leplezni, és 
magoknak tekintetet szerezni. Figyelmeztetem 
azon tisztelt urakat, hogy a' protest. egyház nem 
tesz dogmaticus különbséget az egyháziak és vi-
lágiak közt, hanem csak fegyelmit, azaz: a' prot. 

egyház a" világiakat nem nyilatkoztatja ki kép-
teleneknek az egyházi functiók, sőt magok a9 

szentségek kezelésére is, ha ehhez a' szükséges 
képességgel birnak, és ennél fogva a' szent ige 
kiszolgáltatását (potestatem minisferii) az egy -
ház szolgáinak csak azért tartja fen, mivel ezek 
az ehez szükséges ismereteket és képességet ex 
professo megszerezték magoknak, vagy legalább 
meg kelle vala szerezniök. A' felavatás a' pro-
testánsoknál nem képessé-tevés a' hivatalra, 
mint hathotikus testvéreinknél, hanem csupán ün-
nepélyes kijelentése a' képességnek. A1 felavatás 
tehát a' protestánsoknál nem alapít semmi külön 
egyházi rendet, mint több más vallásuaknál, ha -
nem csupán az egyházi hivatal átvevése által 
szereztetik meg. Szóval a' hierarchikus elv sem-
mikép össze nem egyeztethető a'protestáns szel-
lemmel, 's pedig elannyira nem, hogy ha az egy-
háza kebelében elharapóznék, ez nemcsak politi-
kai tekintetben sokkal nyomasztóbb befolyást gya-
korolna közügyeinkben, mint bármi más vallások 
hierarchiája, hanem az evangy. hit létét is kocz-
káztatná, minek élő példája az angol egyház, sőt 
némi tekintetben a' svéd is. 

Mi az ezen pontban követelt, különösen az 
egyetemes közgyűlésen eszközlendő kettős elnök-
séget illeti, hogy t. i. a' főfelügyelő mellé közös 
elnökségre mindig a' superintendensek legidős-
bíke rendeltessék, arra nézve csak azon igényte-
len kérdést vagyok bátor tenni: minek ? — „Entia 
sine necessitatenon sunt multiplicanda!" Egyéb-
ként ha hitsorsosim többsége azt czélszerünek 
találná, kötelességem ugyan ebbeli határozatának 
hódolni, de egyszersmind ezen határozatot ugy 
venném, mint vennem kellene, t. i. a' személyem 
elleni bizalmatlanság gyöngéd nyilvánításául 's 
felszólításul arra, hogy hivatalomról mondjak le, 
mit nyomban legnagyobb csenddel megtenni nem 
is vonakodandom. — Arra nézve, hogy az egy-
háziak a' gyűlésekben az asztal jobb oldalán, a* 
világiak pedig baloldalán üljenek: a' felelet 
már a' felebb mondottakban rejlik. Egyébiránt 
ha a' mondottak ellenére is a' tisztelt egyháziak 
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magokat csakugyan felsőbbeknek gondolják a1 vi-
lágiaknál, közönyös lehet reájok nézvtí, mely-
lyik helyet foglalják el, mert, ezen öntudatuk kö-
vetkeztében, a1 becses személyök által elfoglalt 
utolsó hely is elsővé válandik. 

A* második panaszt illetőleg, hogy t. i. az 
egyetemes közgyűlések ollykor zavarosak, hogy 
azokban az ügyek kizárólag csak magyar nyelven 
tárgy altathatnak, megjegyzem, hogy a' nyilvános-
ság, a* szellemi élet, szellemi mozgalom tápeleme 
levén a* protestantismusnak és az alkotmányos sza-
badságnak, lehetlen, hogy mind az egyházi, mind a' 
megyei gyűléseinken sírkerti csend uralkodjék, 
és ki a' férfias szabad szót nem tűrheti, kiben 
annak erélyesb kiejtése botrányt gerjeszt, az a' 
nyilvános élet síkmezejére ne lépjen, hanem, 
egyháza falai közé vonulván, contemplativ életnek 
szentelje magát. A' magyar nyelvnek gyülése-
keni kizárólagos használását érdeklöleg, a' pa-
naszló urakat csak arra figyelmeztetem, hogy a' 
magyar nyelv törvényeink által közigazgatási és 
oktatási nyelvvé emeltetett. Családi 's egyházi 
körben és az elemi iskolákban minden Magyar-
honbani nemzetiségnek egészen szabad legyen 
anyanyelvének használhatása, de mint a' megyei 
és országgyűléseken, ugy az evangy. kerületi és 
egyetemieken, valamint az iskolákban is, más szó 
ne hallassék, mint a' magyar. 

A' harmadik panaszra nézve, melly szerint 
az egyetemes közgyűléseken nem csupán egyházi, 
hanem politicai ügyek is tárgyaltatnak, azon 
észrevételem van, hogy az a* protestantismus 
honunkbani állásánál, a' többi vallásokkali érint-
kezésénél, alkotmányos szabadságunknál, politikai | 
életünknél, szóval: hazánk viszonyainál fogva 
máskép nem is lehet. Nincs azon lény, nincs azon 
törvény, a' melly itt az eldöntő határvonalt ki-
tűzni képes legyen. 

A' negyedik panasz közvetve az unió és a' 
magyar nemzetiség ellen van irányozva. Elmel-
lözvén a' mindkét tekintetben felhozott példákat, 
mint már több hírlapban is kellőleg megczáfoltakat: 
csak általában, az unióra és a' magyar nemzeti-
ségre nézve kell nyíltan megvallanom, hogy kü-
lönösen azon protestáns, ki Magyarhonban az unió 
életbe-léptetésének és a' magyar nemzetiség fej-
lődésének ellenszegül, valóban csak sajnálatra 
méltó5 mert hitünk, honunk's az uralkodó ház 
legszentebb érdekeit nem képes felfogni. 

Érintetik még ezen czikkben az oktatók javí-
tandó fizetése is. Én ebben a' czikkiróval örömest 
kezet fogok, és e'fontos czél 's mindenek előtt a' 
superintendensek sorsának biztosítása iránt maga 
idejében bővebben szerencsém lesz előadni igény-
telen véleményemet, mellynek, ez utolsókat ille-
tőleg, vázlata a' következő, 's majd reform, test-
véreinkkel egyesülésünk után ezek hozzájárultá-
val a' többi superintendensekre is ki volna ter-
jesztendő. Minden egyes evangelikus főre t. i. 

évenkint kivetendő egy pengő garasos járandó-
ság öt <̂ Vig aZ egyetemes gyűlés felügyelése *s 
ellenörködése alatt kezelendő pénztárba fizettet-
nék, és ezeti öt év lefolyta után, a' kamatokat a' 
tökéhez vetve, egy olly pénztömeg alapíttatnék, 
mellyftek kamatja évenkint a* négy superintendens 
közt egyformán felosztatván, őket a1 megérdem-
lett kellő évi járandósággal ellátná. Hogy pedig 
ezen magában igen csekély adakozás könnyebben 
eszközöltethessék, ha netalán, min igen kételke-
dem, Magyarhonban olly igen szegény családok 
találtatnának, mellyek nem volnának képesek az 
illető minden főre évenkint esendő pengő garast 
lefizetni: helyettök vagy a'földesúr, vagya* 
helybeli egyház pénztára, vagy az esperességi, 
vagy a' kerületi pénztár fizesse, vagy végre az 
illető egyházban bizonyos vasárnapon a' csenge-
tyü használtathassék ezen czélra. Egyébiránt min-
denkinek szabadságában álland, ezen pgő garas 
helyett többet is ajánlani. Én p. o. részemről, ha 
ezen indítványom életbeléptettetnék, kész vagyok, 
családomat illetőleg, öt éven át minden évben fe-
jenként e' czélra öt pengő ftot fizetni, valamint 
szegényebb sorsú evangy. jobbágyaim helyett a' 
reájok esendő pengő garast is letenni; 's bizako-
dom hitsorsosim buzgóságában, hogy ezen sze-
rény példámat követendik. 

Gróf Zay Károly, 
a' magyarhoni ág. hitv. főfelügyelője. 

l y i l t levél . Többen Nógrádból , 
Tandrák oktató urnák üti vet! 
Olvastuk kegyednek a' prot. egyh. és iskolai 

lap f. é, 9-dik számában „Iskolatanító" czím alatt 
közrebocsátott czikkét figyelemmel. Miután pedig 
abban kegyed, rólunk is, kik azt állítottuk és ál-
lítjuk, hogy „iskolatanító nem lehet esp. hivatal-
nok" megemlékezik 's állításunkat ellenokokkal 
megczáfolni törekszik: felhíva érezzük magunkat, 
kegyednek logikai köntösbe burkolt okoskodásait 
gyakorlati eszünk bonczoló késével megvizsgálni. 

Mindenek előtt pedig szükségesnek tartjuk ki-
jelenteni , hogy mi practicus ember létünkre, az 
iskolai tanítók nevezete alatt értettük és értjük ; 
az elemi iskolák tanítóit, ugy, a' mint azoktól az 
életben, a' felsőbb osztályok tanítói „oktatók" 
nevezete által megkülönböztetnek — capacitálva 
nem levén ( s mások, a' kiket e' tárgy nálunknál 
még közelebbről illet, még talán kevésbbé) hogy 
kegyednek állítása szerint, az csak mellékes do-
log, humanissimus-, praestantissimus-, clarissi-
mus-e valaki? -— mert akkor mellékes dolognak 
kellene tartanunk, hogy: fél- vagy kontártudós-e? 
szép ismeretekkel ellátott, talpra esett tudós-e ? 
vagy épen nagytudományu egyén-e valaki? — 
De ezt magára hagyva, lássuk közelebbről ke-
gyednek állításunkat czáfolni törekvő okoskodá-
sát. Mi a' prot. egyh, és isk. lap mult évi 43-dik 



számában azt mondtuk, hogy mi az isk.tanítókat 
esp. hivatalnokoknak nem akarjuk 

1) Azért, mert abnormitásnak tartjuk, hogy 
az alárendelt egyén, elöjárója feletti tisztviselő 
legyen. Kegyed erre azt mondja, hogy ez „ v a -
lóságos fallacia a dicto secundum quid, ad dictum 
simpliciter" — *s kegyednek némileg igaza lehet-
ne , ha az isk.tanítónak esperességi hivatalnokká 
lett megválasztatása által, az ö mint isk.tanítónak 
's legtöbb esetben egyszersmind mint egyházi ze-
nésznek papjáhozi viszonya megszűnne, azaz: 
ö csak esperességi hivatalnok maradna, de többé 
sem iskolatanító, sem organista és kántor nem 
lenne. De ha ö, mint esp. hivatalnok, a' papnak 
elöjárója, mint iskolatanító pedig és chori magister 
annak alárendeltje volna: ugyan vallja meg ke-
gyed, hogy ez nem abnormis állapot lenne-e ?— 
Vegyük fel practice a' dolgot. N.N. iskolatanító 
dékánná tétetik. — Nálunk dékánnak jogai és kö-
telességei közé az is tartozik, hogy ö az anya-
könyveket, az egyház számadó- és jegyzököny-
veit megvizsgálja. N. N. tehát, mint dékán, ma 
papja által, az egyház most érintett könyveit ma-
ga eleibe terjeszteti 's öt talán meg is inti, talán meg 
is dorgálja, hogy pontosabban irja azokat; — de 
holnap invertitur corium 's a' pap oda megy az 
iskolába 's N.N. urat, mint iskolának természetes 
felügyelője 's az istentisztelet tisztességes tartá-
sának felhatalmazott kezelője, maga eleibe állítja, 
nem mint dékánt, de mint helybeli iskolatanítót, 
mint zenészt és kántort, 's hogy rá ne alkalmaztat-
hassák, mi Ézs. 56, 10. olvasható, maga részéről 
is a1 mondandókat ugyan elmondja. — Ugy-e bi-
zony, kedves atyafi! tisztább a' kegyed szándoka, 
mintsem, hogy önkéntesen kívánná az illy élet-
képeket előidézni? — mind más az, a' hol inter 
pares valaki elsőbbé vagy elsővé megválasztatik. 
— De szabadjon e* tárgyra vonatkozólag 's mint-
egy tájékozásul egy kérdést tennünk: „Vájjon 
az eperjesi tanodában igazgatói, meginthetési 
vagy épen megdorgálhatási joggal, miért soha 
rectornak nem választatik az elemi osztályok ta-
nítói közöl valamellyik ?" pedig szembetűnő, 
hogy ez sokkal természetesebb lehetne a' kérdé-
ses esetnél! 

2) Mi nógrádi többen azt mondtuk, hogy az 
egyház érdekében áll, tisztviselőit az intelligen-
sebb felekezetből megválasztani; kegyed pedig 
azt mondja: „hogy itt egy kis logicus fallacia 
lappang — mert hiszen sem az összes papság, sem 
az összes tanítóság, úgymond, nem fog majd can-
didatióba vétetni, hanem az egyes legjobbak, leg-
alkalmasbak 's bizodalmat érdemlettek. Egyes, 
sőt sok iskolatanítótól pedig csak nem fog-
ják többen urak megtagadni akarni az intelli-
gentiát." 

Midőn mi, a* békési indítvány következtében, 
mintegy erkölcsileg kényszeríttetve, a* papság na-
gyobb intelligentiájáról szólottunk, azon elvből 

indulván ki: hogy kik tovább tanulnak *s hivata-
lukbani belépésök előtt tudományokbani járatos-
ságaikról megvizsgáltatnak 's igy oklevelesekké 
lesznek, hogy azoknak többet kell tudniok, mint 
azoknak, kik bármi mostoha körülmények miatt 
cursusaikat be nem végezhették: akkor a' pap-
ságnak csak azt tulajdonítottuk, a' mi sajátja — 's 
ezen őszinte és férfias nyiltszivii tanúbizonysá-
gunk épen nem derogálhat azoknak, kik a' tudo-
mányok pályáján, bármi oknál fogva, olly messze 
nem haladhattak, mint az okleveles papok. Azért is 
tagadjuk 's nagy logikai fallaciának nyilvánítjuk, 
hogy ezen senki lealacsonyítására nem czélzó, 
hanem a* dolog természetében fekvő állításunk 
a' keresztyéni szelídséggel és szerénységgel el-
lenkeznék, 's megvalljuk, hogy kegyednek kár 
volt értekező czikkében a' szelídség és szerény-
ség szavak mellé, minket félreismerve, tehát hely-
telenül 's mondhatjuk lélektani tapintat nélkül, a' 
kiáltó és kérdő (!?) jeleket oda tenni, — kár volt 
annál is inkább, mert mi nógrádi többen, a* gőg 
iránti nézetünket általában ugyan kifejeztük; dö 
nevezetesen az isk.tanító gőgje ellen, a' mint azt 
kegyed állítja, szavunkat csakugyan nem emeltük. 
Azért is , igazán szerénységgel és szelídséggel 
kérjük kegyedet, hogy állításainkat a'mások által 
mondottakkal ne zavarja össze. De szóljunk kö-
zelebb a'tárgyhoz. Kegyed azt mondja, hogy sem 
az összes papság, sem az összes tanítóság nem 
fog candidatióba vétetni, hanem az egyes legjob-
bak, legalkalmasbak. Jól van! de az előre bocsá-
tottakból nem bizonyos-e, hogy az első osztály-
nak legjobbjaival,legalkalmasbjaivalfölnemérnek, 
föl nem érhetnek a'második osztálynak legjobbjai? 
De ha van a' kevesebbet tanultak közt a' mi nem 
logikai lehetetlenség — egy olly albus corvus, ki a' 
többet és tovább tanullak közti kitűnőkkel csak-
ugyan versenyezhet: akkor kívánatos, hogy az 
kiszemeltessék, papságra ajánltassék, megvizs-
gáltassák 's mint pap, esp. hivatalnokká tétessék. 
Ez annak legjobb biztosítéka leend, hogy a' he-
terogeneus körök össze ne zavartassanak 's az 
esp. hivatalok jó kezekre jussanak. Igen is, igy 
mi a' czédrust biztosabban feltalálandjuk Libánus-
nak hegyén, mint Básánnak bármi szép tölgyfái 
között! • 

Midőn pedig kegyed azt mondá: „hogy ha 
van isk.tanító, a' ki cursusát nem végezte, hogy 
van pap i s " ; kár volt megfeledkezni azon kü-
lönbségről, hogy az, a' mi az elsőknél in regula 
észrevehető, az utóbbiaknál ritka kivétel. 

A' 3 - ra nézve csak el nem fogja disputálni ke-
gyed, a' nélkül, hogy az esperességi hivatalkodást 
hierarchiai fokozatnak nevezni eszünkbe jutott vol-
na,|hogy bizony megkülönböztetés megtisztelés az, 
mellyhez a'fentebb mondottaknál a papok közelebb 
állanak, mint az isk.tanítók, 's mi állítani merjük, 
hogy elismert igazság az egész ev. egyházban, 
mikép vannak egyházi hivatalok, mellyek b e -



töltése mindenütt cs mindenkor csak papok által 
történt és történik. Gondolja kegyed, hogy bol-
dogult M—yert hasuperintendensnek megválasz-
tatik, mind a' mellett, hogy theologiának oktatója 
volt, püspöki hivatalábani belépte előtt, nem kel-
lett volna hamarább papnak ordinálni? Gondolja 
kegyed, hogy a1 századok által szentesített for-
mákat az egyházban, ennek előre nem láthatónagy 
kárávali megrázkódtatása nélkül, quid pro quo 
lehessen megsemmisíteni? Azért, hogy valaki 
vívni tud, nem teszik azt kapitánynak, minekelőtte 
katona lett volna belőle. 

„És végre, így szól kegyed, igazán olly salto 
mortale-e, ha isk.tanítóból egyházi jegyző lesz?4' 'S 
itt megint elfelejtkezni látszik kegyed arról, hogy 
mi nemspecialiter a' jegyzöségröl, de általában az 
esp. hivataloskodásról szólottunk, mind a' mellett 
szorosan a' jegyzői hivatalt is tekintve, kimond-
juk véleményünket, 's mi erről azt tartjuk, hogy 
ha nem épen kegyed után szólva ez „olly" t.i. 
nagyon nagy salto mortale is; de bizony mégis 
salto mortale az. Mert egy olly egyénnek, kiről 
nem tudjuk, nem tudhatjuk, hogy az egyházi ins-
tilutiókban járatos-e? az egyházi jogból tud-e 
valamit? hogy rhetorból-e? vagy logicusból vagy 
miből lett isk. tanitó ? az ollyan egyénnek az es-
perességi tollat csak az adhatná által, ki a' j egy-
zöségröl, mint Delhy, azt tartja: „hogy ez nem 
nehéz, mintán a* jegyző csak a' mondottakat ala-
kítja." Hja! de hiszen épen ide kell érett itélö te-
hetség a' viták szellemét helyesen felfogni 's a' 
sok mondottak közöl a'jegyzőkönyvbe azt behoz-
ni, a' mi a' dolog velejéhez tartozik. 

Hogy mi baj a' kevéssé ügyes jegyző? mi 
zavarokat okozhat minden hitelesítés mellett is ? 
mi már azt, imitt-amott, magunk is láttuk. 

Bizony bizony, ki az iskolatanítók tisztes osz-
tályának valódi jóltévője és pártfogója akar lenni 
az, felhagyván békési-féle indítványokkal, figyel-
mét inkább fordítani fogja az iskolatanítók körét 
közelebb érdeklő kerdésekre; az, mielőtt kivánná 
őket idegen körökbe bevezetni, vizsgálja meg, 
de közikbe menvén, hogy sok közöl mennyit 
tud a* neveléstanból? ki mennyiben jártas közö-
lök a' szakába vágó irodalomban? hányan van-
nak azon jelesek, kik a' ferulákat és vesszőket 
kiküszöbölvén, nem lélekölő terrorismussal, de 
erkölcsi befolyásuk által fel tudják tartani neven-
dékeik közt a' kivánt rendet és fenyítéket ? de-
nique a' miről az istentisztelet diszes tartása é r -
dekében nem szabad elfelejtkeznünk, hogy mi-
kép énekelnek és mikép orgonálnak? 

Nyújtsatok segédkezeket önekiek conferen-
tiáik czélszerü elrendezésében, a' hol ök, mint 
maga helyén elnökök, alelnökök, jegyzők, titok-
nokok, pénztárnokok, valóban hasznosak lehetnek. 
Gyűjtsetek pénzösszegeket, küldjetek szét aláírási 
íveket és alapítsatok számukra nem 5—6 forin-
tos, de honorabilis jutalmakat. Azon törjétek feje-

teket, hogy minden iskolának egykis fundus in-
structusa lehessen,a'melly állana egykis, de v á -
logatott könyvek tárából, mind a' tanítók, mind 
a' tanulók használatára. Higye el kegyed, hogy 
mi az efféléket erőnk parányiságához képest hő 
kebellel pártolni fogjuk, a' mint p. o. hő kebellel 
pártoljuk tápintézeteiteket. 

N ó g r á d b ó l t ö b b e n . 

Komáromi reform, egyházmegyei 
közgyűlés . 

Tartatott april 22-kén nt. Végh Mihály e s -
peres, és t. ifj. Pázmándy Dienes alispán 's s e -
gédgondnok urak elnöklete alatt. Megnyitván a* 
gyűlést nt. esperes úr az egyházi látogatás jelen-
tésével, örömét nyilvánítá azon, hogy részint az 
egyházakban — egyet kivéve — csend uralkodik, 
részint pedig az iskolákbani tanítás jó sikerrel 
megy, — mellyre ösztönül megemlíté segédgond-
nok úr alapítványát, mellyböl évenként a1 ma-
gokat tanításban kitüntetett tanítók, néhány arany-
nyal jutalmaztatnak. Ezután szőnyegre került a* 
jokai egyház ügye, melly már több évek óta lel-
készével izetlenkedik, — kitűnt, hogy lelkészük-
ben kanonikus hiba nem találtatik, — hanem hall-
gatói a' bűnösök, pásztorukat nem fizetik, 'stb. 
'stb. # ) Két egyházi, és egy világi ülnökség üres 
levén, az ezekre megrendelt's bejött szavazatok 
felbontattak, és egy egyházi, t. i. csiriz-radványi, 
lelkész t. Nagy Péter úr általános többséget nyer-
vén, megválasztatott, — többen pedig, sem az 
egyházi, sem a' világi rendből általános többséget 
nem nyervén, a' több szavazatot nyert egyének 
közöl mindenik hivatalra, a'szavazás végett, két-
két egyén kitüzetett. Szapi lelkész t. Patkó Dá-
niel úr Alistába, Szapra pedig t. Szelle József úr 
rendeltettek. Hetényre segédlelkésznek t. Bogár 
Zsigmond úr, Ekeibe pedig Patkó Sándor úr, ren-
deltetett. Az egyházkerületi főiskolában philoso-
phiai chatedra megürülvén, egyházmegyénk en-
nek betöltésére két egyént, Vály Ferencz jelen-
leg Komáromban gymnasiumbeli oktató urat, és 
Gondol Dániel urat ajánl. Még néhány apróbb 
tárgyak elintézése után a' gyűlés eloszlott. Közli 
Aranyosról april 23. S z ű c s S á n d o r . 

K. ii fi f ö l d i i r o d a 1 o 111: 
Verurtheilung und Tod des Mártyrers Johann 

Huss nebst den betreffenden Actenstücken und ei-
nigen Briefen non Huss, aufs neue herausgegeben 
auf Veranlassung des Duisburger Katechismus. 
„Schwelm, 1845 8. r. XII. és 143 1. Ára 1 2 % gr. 

Nemcsak a' XVI. század reformátorai, hanem 
Huss is gunyolás és rágalmazás tárgyává lön 
napjainkban, 's e' szempontból vevé őt a' törté— 

*) Olly csúf a' dolog, hogy ki kellett törölnöm. Sz. 



nettan kétlen bizonyilványaival oltalma alá a' sz. 
e' munkában, melly, kivéve az első czikket Huss 
ifjúkori életéről, mit a' sz. dolgozott ki, üj lenyo-
mat Crocius Pál lasphei pap vértanukönyvéből 
1682-ki kiadás után 's egy fül- és szemtanú 
meglehetősen terjedelmes, oklevélszerü tudósítá-
sát Huss felöl foglalja magában. Huss levelei igen 
becses toldalék. 

Predigt über das Lehrreiche, was das neueste 
Ereigniss in der kathol. Kirche ms vorhält, am 
ersten Pßngsttage 1845 in der Kirche zu Wal-
tershausen gehalten von Dr. Joh. Adolph Jacobi. 
Gotha, 1845. 8 r. 15 1. 

Fontos szó kellő időben. Leczke Ján. 14, 
23 — 31. A' tanulság, mit a' legújabb esemény 
a' r. kath. egyházban előnkbe állít, az, hogy ezen 
esemény 1) ama régi igazságra emlékeztet ben-
nünket, miszerint a' gondviselés az emberek tisz-
tátlan 's bűnös törekvéseiből az ellenkező jót 
tudja kifejteni; hogy az 2) a' maga áldásait sok-
szor kipuhatolhatlan bölcseséggel készíti elő; hogy 
3) a1 vallás még mindig nagy jelentőségű az em-
berekre nézve; hogy 4) Istennek benső hálával 
tartozunk a' nagy jótétért, mellyet megélnünk 
engedett (Th. L.—tt.). 

Christus in der Kirche: todt, erstehend, er-
standen ! Drei Predigten aus der Gegenwart, von 
Adolf Timotheus Wislicenus, Prediger zu Bredra 
bei Merseburg. Lipcse, 1845. 8. r. IV. és 63 1. 

E ' 3 egyházi beszéd is, nagypénteken 's hús-
vét első és második ünnepén elmondva, az üj kath. 
mozgalomról szól. A'sz. bizonyosan sok jót mond 
's hivatalával becsületesen gondol, egyszersmind 
müveit papnak mutatkozik. De beszédei themáit 
szószékre a' templomban fel nem vittük volna; 
hallgatói bizonyosan üresen jöttek ki a' templom-
ból 's igazi húsvétot nem ünnepeltek. 

Mein jüngster Aufenthalt in Schneidemühl, 
oder Mittheilungen über die Persönlichkeiten und 
Verhältnisse der neuen Gemeinde das.. Von A. 
Freiherrn von Seid. Achte Auflage. Berlin, 1845. 
8. r. 20 l. 

E' füzetkéröl lapjaink m. é. 687. szeletén szó-
Iánk már 's az ott kimondott ítéletre utasítjuk ol-
vasóinkat, itt csak azt emeljük k i , mit a' sz. 
Czerskiről — kí elejénte láthatólag elfogultan 
fogadá öt, kinek erősen bezárt házába csak neve 
's rangja megmondása után léphetett — a' 7. 1. 
mond: „Elejénte tartózkodó,mondhatnám gyana-
kodó maradott, de lassanként nyíltabb- 's meg-
hittebbé lön Ó gyermeki kedély, érzelmi ember 
benyomást tön rám, ki igénytelenül inkább magát, 
mint másokat, ismeri félre, ö szőke, közép nagy-
ságú 's gyönge alakú , arcza alsóbb része hosz-
szabb a' felsőbbnél. Keresetlen's egyszerű nyel-
vében van valami szende, jóakaratú, kimondása 
kissé lengyel színezetű. Mozgásai lágyak, maga-
tartása szerény, de a' nélkül, hogy bizonytalan 
volna 'stb. 8. 1.: A' beszélgetés a' hitvallásra for-

dult, a' midőn ő többször monda, hogy feltétlenül 
biblián áll ugyan, de annyit, mennyi azzal meg-
egyez, megtartott a' róm. kath. alakból, nehogy 
botrányt okozzon, mert a' népnek tejel kell adni, 
mivel bort einem bir'stb. Aráját is megismertem. 
0 lengyel falulakos leánya, gyöngéd szőke, sza-
bályos, kellemes arczvonásokkal, a' Iengyelnök 
eleven, kecses kifejezetével. Ö csak lengyelül 
beszél 's könnyen és ügyesen társalog. T a -
pasztalásom szerint a' két jellem jól illik egy -
máshoz 'stb." 

Das Dasein, die Beschaffenheit und Lage des 
Fegfeuers oder des dritten Ortes, eigentlich Rei-
nigungsortes, sowohl aus klaren Stellen der heil. 
Schrift, als aus Vernunftgründen bewiesen, ge-
schildert und bestimmt von Christian Hoffmann, in 
Wimpfen am Berge. Heilbronn, 1845. 8. r. 22.1. 

Minden tekintetben silány munka. Egy állító-
lag világi, egy állítólag protestáns, egy állítólag 
földmivelő bebizonyítani törekszik, hogy helyte-
lenül cselekszik a'prot. tan, midőn a'tisztító tüzet 
egészen félreveti 's e' részben inkább a' r . kath. 
tannal kellene kezet fognia. 

Das religiöse und kirchliche Element in der 
gegenwärtigen Bestrafung, oder über die Stellung 
des Geistlichen bei Buss- und Besserungsanstal-
ten , Zuchthäusern und Gefängnissen. Von S. 
Jablonowski, evangelischen Strafanstalts-predi-
ger zu Insterburg. Königsberg, 1844. 

Mit hazánkfiai ujabb korban kezdének pen-
getni, azt a' külföld már régebben elismeré, t. i. 
hogy a' börtönök ugy, mint voltak 's nagyobbára 
ma is vannak kivált közöttünk, nem vétségirtó 
intézetek, hanem büniskolák 's ennek elhárításául 
hozaték be Amerikában a' hallgató és magány-
rendszer. E' két rendszer azonban csak negativ 
hatású; a' bűnösök, hogy ugy mondjuk, tökéletes 
meggyógyítása csak a' ker. oktatás- és ker. lel— 
kipásztorkodástól várható 's itt ismét világos, hogy 
a' daczot csak az Isten kinyilatkoztatása a' tö r -
vényben törheti meg 's a' csüggedezöt csak a' 
kinyilatkoztatás az evangyéliomban támogathatja. 
Jól láták ezt át mindazok, kik a' bebörtönzött g o -
nosztevők megjobbításán őszintén munkálkodnak, 
's igy a' fegyenczek körül szép lelkipásztorkodási 
tért nyitottak a' papoknak. 'S e' mezőn kedves 
illatú virág a' sz. munkája. S a' lelkipásztorkodás 
e' neme hazánkban sem fog mellőztethetni, mint 
a' nógrádi magányrendszeri börtön a' b.-gyarmati 
róm. kath. és prot. papokat már is foglalkodtatja. 
Ajánljuk tehát e' munkát mindazoknak tiszttársink 
közöl, kiket immár arra hitt meg többi feladatok 
közt vagy ezentúl hí meg hazánkban is a' gond-
viselés , hogy az elrugaszkodott fiakat ez utón 
vezessék vissza mennyei atyjokhoz (Alig. Repert.) 

Predigten über des Christen heilige Pflichten, 
mit Grundlegung alt- und neutestamentlicher Texte 
gehalten von Christian Friedrich Gollhard, Pfar-
rer der evangelisch~lutherischen Gemeinde zu 



éneket éneklé mire, Ronge szószékre lépeti. Be-
szédében kiterjeszkedett az iskolákra , miként 
azok a' dissidensek által elrendezendők, 's nagy 
fontosságot tulajdoníta nekik; ez okból a1 tanító 
is ne napszámosként fizettessék, 's a1 papnak nem 
alája, hanem melléje rendeltessék. Az a' kérdés: 
ugyan hol vegyünk eszközöket, holott eddig a 'ker . 
katholikusok papjaikat is alig fizethetik, de a' ném. 
nép, mondá R., eszközöket adni fog , érdekében 
fekszik, hogy adjon 's az egész német népre kell 
appellálni. 1812 —15 ben az nagy áldozatokat 
tön 's ismét teend, mert a' reformatio nem egy 
hitvallás, hanem az emberiségért van. Rau Geréb 
azután nagyobb értekezésben azon kérdést fe j te -
geté: Mit tegyünk 's mit akarunk? Erre újra ének 
következett, melly után Korner Elberfeldböl 's 
Immand Crefeldböl szólának, kiket Kerbler válta 
fel, adakozásra szólítván fel a' jelenvoltakat a' 
stuttgarti szegények számára, mi 115 f. 56. krt 
jövedelmezett. Erre rövid szünet következett, 
mire Duller rajzát adá a' német népnek, minő fog 
ez lenni a' reformatiónak általa. Dowiat v i rág-
és képdús, szivreható beszédben a' vallást fe j te-
geté. Az elnök a'gyűlést szíves beszéddel zárá be. 
E1 zsinat következtében körlevél bocsáttatott ki, 
tudató, hogy a' porosz-rajnai, westpháliai, hasz-
sziai, badeni, württembergi, nassaui és frankfurti 
egyházak dÍ3S.-kath. egyházszövetséggé ,,dél— 
és nyugotszaki német egyháztartomány44 név alatt 
alakultak. Más körlevél pedig jelenti, hogy a' ki-
térni szándékozó vagy hivatalt kereső papok, 
ugy szinte papokat kivánó egyházak a' zsinat által 
ez ügyben kinevezett választmányhoz folyamod-
janak. Würmle a' stuttgarti egyház papjává vá -
lasztatott 's hivatalába oct. 19-kén iktattatott. — 
Azon boroszlói róm. kath. polgárok, kik a' dis.— 
katholikus egyháznak 1000 tallérral segítése el-
len az elöljáróságnál panaszt tőnek 's attól ta-
gadó választ kaptak, végre a' kormányhoz fo-
lyamodtak , folyvást azon véleményben levén, 
hogy a' városképviselök határozata törvényesen 
nem igazolható 's a' r .-kath. lakosokat károsító. 
E' véleményben azonban a' kormány nem oszto-
zott 's a' panaszkodóknak szinte tagadó feleletet 
adott. — Azon nap, midőn a' Ronge elleni kihá-
gás híre Tarnowitzból Boroszlóba érkezett, ismét 
20 r. kath. tért ki 's most a' boroszlói r. kath. la-
kosoknak mintegy negyede az új egyházhoz tar-
tozik. — Ronge levelének évnapját oct. l - j én 
Boroszlóban is ünnepélyesen megülték. — Gra-
bowsky, königsbergi pap, oct. 7-én megházaso-
dott. — Hasonlót tön sept. 22-kén Post grau-
denzi 's culmi volt pap, Jurentowska Maria kis-
aszszonynyal adatván Czerski által Schneide-
mühlben össze. — Czerski 3 predikátziója, mely-
lyeket Schwersenzben tartott 'sPosenben kinyo-
matott, a'poseni r. katholikusok által nyilvánosan 
megégettettek. — Postol oct. közepén illendően 
felöltözött zsidó látogatá meg, ki némi tekervények 

után azon javaslattal lépeti elő, Post nem akar -
na-e fáradságos és veszélyes állásáról 600 talL 
évenkénti jövedelemért lemondani, melíyet általa 
szabadon választott helyen (természetesen néma1 

poseni nagyhgségben) költhet el: a ' r . kath. egy-
házba nem kell visszatérnie, csak az kívántatik 
tőle, hogy ne dolgozzék az új katholikusok mel-
lett. Post az ajánlattevőt hálával a' hatására for -
dított figyelemért bókolta ki az ajtón. — Berlin-
ben sept. 69, oct. 82 új tag, többnyire családostul, 
csalakozott a' reformhoz. A* skót egyház főnökei 
számos bibliát ajándékoztak a'berlinieknek, mely-
lyeket ezek hálával fogadtak. A' tiltakozó dissid. 
katholikusok Berlinben, mondják, nincsenek töb-
ben 14-tiél — Riegger József ostrachi káplán, 
26 évi paposkodása után, Ulmban aug. 17-én az 
új egyházba ment á t , Chownitz pedig, kit ol-
vasóink már ismernek, Mainzban aug. 30-kán a' 
r. katholicismus kebelébe tért vissza. A' stuttgarti 
föntebb emiitett zsinat azon határozata következ-
tében, melly szerint Ulm is azon városok közé 
soroztatott, mellyeknél a' kitérni akaró papoknak 
's papokat kereső egyházaknak kell magokat je-
lenteniek, Würmle ulmi papnál már is több illyen 
jelentés történt. Oct. l - j én Ulmban is megünne-
pelték Ronge levelének évnapját. Sept. 23-kán 
10,000-néltöbb ember előtt tartatott az istentisz-
telet. Ronge Mát. 5 ,17. , Dowiat Mát. 1 9 , 1 4 . fölött 
prédikált. Az úrvacsora mintegy 100 egyénnek 
ministeri rendeletnél fogva az egyház szokott ima-
házában szolgáltatott ki. Az ebéd azon házban 
volt, mellyben, mint mondják, Huss Constanzba 
utaztakor szállásolt. — Esslingenben sept. 20. 20 
taggal egyház alakult 's oct. 28-kán istentiszte-
letet a' városház termében Ronge tartott. — 
Heilbronnban, hol mintegy 400 r. kath. él, nov. 
6-kán Ronge beszédet tartott, azután egyház ala-
kult. - Heidelbergben a'reformbarátok jul. 2 1 -
kén jelenték föl kiléptöket a' r. kath. egyházból. 
A' heidelbergi r. kath. papok illően viselik mago-
kat a' dis. katholikusok irányában; aug. 14-kén 
minden vonakodás nélkül kisértek ki egy holt 
dissid. katholikust a1 temetőbe és szokott modor-
ral temették el. A' nevezett városi róm.-katho-
likus egyház elöljáróságnak julius 11-diki fel-
írására, hogy rendesen előforduló zsinatok tar-
tassanak, a' freiburgi érsek tagadó választ adott. 
— Pforzheimban october 2-dikán egyház alakult 
17 taggal. Novemb. 17-kén istentisztelet. Ronge 
tartott egy magánházban. — Constanzban oct. 
18-kán e' város lakosaival Ronge és Dowiat 
gyűlést tartottak. Mintegy 2000 ember volt össze-
gyűlve. A' reform ellenei több háborítást követ-
tek el. Oct. 19-én a' 38 taggal megalakult egy-
ház már első istentiszt, tartott. Ronge és Dowiat 
Wessenbergnél tisztelkedni akartak, mit a' meg-
tisztelt megelőző nyájassággal elfogadni kész volt; 
tudván azonban, hogy a' beszéd tárgya a' dis.— 
katholicismus is lesz, minden álhiresztelés meg-



előzése tekintetéből Wessenberg Kuenzer dé-
kánt és Kotz cooperatort hivá meg a' beszélgetés 
tanúiul. Ronge és Dowiat részéről azonban a* tisz-
telkedés idejök rövidsége miatt elmaradt. Nov. 
9 -én az egyház második istentisz. tartott, de, 
mint az elsőt is, schweizi földön. — Stockachban 
nov. 10-én egyház alakult. — Ugyanaz történt 
Grünstadtban, rajnai Bajorországban. — Genfben 
is reformmozgalmak mutatkoznak. — Franczia-
országban ezen egyházi mozgalmak iránt nagy 
figyelmet mutatnak. A' kormány el van szilárdul 
tökélve, minden e' részbeni újításnak erélyesen 
ellenmunkálni, 's ez látszik egyetlen engedmény-
nek, mit a' római széknek a' jezuitaházak bezá-
rásaért adtak. A' praefet-k szorosan oda utasít-
vák, hogy minden mutatkozó schismajelenséget 
a ' ministeriumnak 's püspököknek azonnal föl-
jelentsék. Beszélik, hogy béke- 's egyességre 
felszólító pápai levél is fog érkezni. - Brüssel-
ben 84 taggal, hír szerint, egyház alakult. — 
Ujabb tudósítások szerint Oroszországban e' r e -
formot elnyomó rendszabályok nem hozattak *s a' 
dis.-katholicismus Orosz-Lengyelországban is 
terjed. — Parisból ir ják, hogy Cousin Németor-
országba küldetik a' végett, hogy ott a' ném.-
katholicismus lényegével ismerkedjék meg. — 
Jelentök minap mi is , hogy a' berlini tiltakozó 
ném.-katholikusok nincsenek többen 14-nél; ezt 
czáfolólag a' tiltakozó egyház jelenti, hogy tag-
jainak száma több száznál. — Nyugotamerikai la-
pok szerint Cincinnatiban sajátságos mozgalom 
uralkodik a' r.kath. közt. Ök minden más tekintet-
ben hívek akarnak a' r.kath. tan- és hagyományhoz 
maradni, de a' r. pápától elszakadtak. E' mogalmat 
a ' ,New-York-Herald4 a' ném.-katholicismussal 
hozván összeköttetésbe, azt mondja: hogy az ame-
rikaiaknak minden európai befolyástól idegenkedé-
sök mellett ezen elszakadás az egyesült statusok 
valamennyi r. katholikusára terjedhet ki 's meg-
élhetjük, hogy amerikai pápa s amerikai bibor-
nokcollegium fog az unió valamellyik városában 
lakni (Kath. K. Z.). — A' berlini tiltakozó dissid. 
katholikusok Schulz, volt halberstadti r. kath. pa-
pot választák papjokul. — A' néni. katholikusok 
fölsegélésére alakult berlini férfiegyletnek már 
3000 talléra van. — A' brandendurgi, pomera-
niai és szásztartományi egyházak, szám szerint 
19, m. é. oct. 24 's 25-kén Berlinben zsinatot 
tartottak. Követ volt 27, köztök pap 5. Elnökül 
oct. 23-kán elötanácskozáskor Galli kamarai tör-
vényszéki tanácsos választatott. A' határozatokat 
lehetőleg rövid vázlatban közöljük. Hittant ille-
tőleg előleges ragaszkodás végeztetett a' lipcsei 
zsinathatározatok 1 — 14 §§-ihoz. Ámbár azután 
az év ünnepeiről tanácskozáskor némellyek az 
Áldozó csötörtököt el akarták törleszteni, némi 
-vita után mégis ezen ünnep megtartása elhatá-
roztatott, karácson-, új év, húsvét- és pünkösddel 
együtt. Liturgiát illetőleg abban állapodának meg, 

hogy az a' Theineré szerint, de módosítások- és 
rövidítésekkel, szabályoztassék. A' jelenvolt pa-
pok indítványára megengedteték nekik, hogy a* 
predikátzióra közvetlenül következő egyházi kö-
nyörgésből e' szó: „híveidnek" kihagyathassék. 
Délutáni istentisztelet (különösen az ifjúság ká-
téztatása végett) szinte elrendeltetett. Esti isten-
tisztelet még Sylvester estéjén sem fog ta r -
tatni. A' hétköznapi istentisztelet iránti kérdés 
a' legközelebbi egyetemes zsinatra halaszta-
tott. Nagyobb választás az egyházi énekek-
ből 's egy nagyobb énekeskönyv szerkesztése 
ohajtatott 's a' jelenvolt papokra bízatott. Min-
den szükségtelen ékesitvény a? templomban mel-
lőztessék 's az oltár csak egyszerű feszülettel 
diszíttessék. Predikátzió alapjául mindig bibliai 
leczke vétessék, a' períkopákat a' papok állapít-
sák meg, de a' mellett a' szabadság hagyassék 
meg. Az úrvacsora az év bizonyos napjai külö-
nös ünnepélyességgel, de az egyesek szüksége 
szerint, minden vasárnap is osztassék ki. Előleges 
bejelentés a' papnál nem kívántatik. Az úrva-
csora-, keresztelés- és esketésformulák iránt a' 
papok még a' határozatok szerkesztése előtt ál-
lapodjanak meg. Keresztelés és esketés háznál 
csak kivételkép történjenek. Betegeket a' pap kí-
vánatra köteles az egyházfi kíséretében megláto-
gatni. Temetésnél semmi külpompa ne történjék. 
Kívánatra tartson a' pap beszédet, mellyhez egy 
ének eléneklése csatoltassék. Templomszenteléskor 
nagyobb ünnepélyesség tartassék, de a' szente-
lésnek régi értelme nélkül. Papavatás eddigi 
módon történjék, fejére egy pap's két választmá-
nyi tag kezet tegyenek. — A' második ülésben 
oct. 24-kén délután 3—7 óráig, az egyházköz-
ségről folytak a' tanácskozások, következő ered-
ménynyel : Egyazon egyházközségnek két vagy 
3 kisebbre osztása nem kellőkép szükséges, ha-
nem az egész község szabad akaratától függ, 's 
nem az egyes egyház tagok szabadságára bi-
zatik, mellyik egyházrészhez akarnak tartozni, e* 
tekintetben csupán a' helység szolgálandván zsi-
nórmértékül. Á' fiókegyházak viszonya csupán 
jogi legyen; annak közelebbi megállapítását, mi-
ként gyakoroltassék e' viszony, csupán az illető 
községek szerzödvényei döntendik el. Ném.-
kath. egyházba minden személy fölvétethetik, 
melly vallástekintetben önállóan képes maga felöl 
rendelkezni. Legalább 14 éven túl kell lennie; to-
vábbá csatlakozását a' papnál vagy egyik elöljá-
rónál bejelentenie; az utóbbiak meg fogják a' j e -
lentkezőt vizsgálni. Szavazatjogot nem a'fizetés-
mennyiség ad , szavazata a' szegénynek is van. 
Hölgyek tevőlegesen választhatók. A' községbeni 
visszaélésekre minden községtag figyelmeztethet. 
A1 könyvtár minden tagnak nyitva álland. Hiva-
talelvállalásra senkit nem kényszeríthetni, meri 
föltétetik, hogy attól fontos okok nélkül ki sem 
vonakodandik. A' községtagok kötelességeit i l le-



töleg adózásra nézve abban lön a1 megállapodás, 
hogy mihelyt az egyház szükségei ugy kívánják 
's az alapítványok vagy önkéntes ajánlatok azokra 
nem elegendők , adózni minden egyháztag köte-
les. Az egyházközösségből egy tag sem rekesz-
tethetik ki; a' tagsági jog csak a' tag önkéntes 
kilépte vagy lakváltoztatása által enyészik el. 
Szavazatjogát elveszti a1 tag 1 ) vétséggel, mely-
lyet a'hontörvények becsületvesztéssel vagy testi 
fenyítékkel büntetnek; 2) erkölcstelen élettel, 
melly közbotrányt okoz a*községben. A' szava-
zatképességböli kizárás joga csak az egész egy-
házat 's nem csupán az elöljárókat illeti. Szava-
j&atképesség akkor is elvesztetik, ha valaki a* k i -
vetett adó befizetését 6 hétnél tovább halasztja. 
Egyházügyekben, legyenek ezek közvetlenek 
vagy eszközei az egyházi czélok elérésének, csak 
az összes község a' feljogosított egyén. Az egye-
sek csak a' község részeként s csupán azon ter-
jedelemben működnek, mellyet nekik a' község 
vagy az egyházszerkezet jelel ki. A' község o r -
ganumai: 1) a' község gyűlései; 2) az úgynevezett 
korosbak ; 3) az elöljárók. Az egész község ren-
des gyűlései meghatározott időközökben, évenként 
legalább egyszer, fognak tartatni, rendkívüliek 
pedig akkor, midőn különös körülmények adják 
magokat elő 's a' rendes gyűlések idejére várni 
nem lehet. Ha az egyháztagoknak bizonyos, a' 
község által meghatározandó száma rendkívüli 
gyűlést indítványoz, a1 gyűlés egybehívandó lesz. 
— A' harmadik (oct. 25-én 9 — 1 óráig) 's ne-
gyedik ülésben (3—7 óráig) a' tanácskozások 
befejeztettek. A' fontosb határozatok ezek: A' 
korosbaknak az elöljáróság vezérlete alatt hozott 
határozatai a' községre nézve kötelezők. A' ko-
rosbak testületéhez a' pap is tartozik teljes sza-
vazatjoggal; a' korosbak választása általában 's 
évenként egyszer, még pedig pünkösdkor a' köz-
ség rendes gyűlésében történik; a' választásmód 
az egyes községek szabadságára bizatik. Elöljá-
rókat a' korosbak magok közöl választanak : ötnél 
többen nem lehetnek; a' pap született elöljáró; 
pénztárnok nem elöljáró, hanem a' korosbak tes-
tületéhez tartozik. Az elöljáróság szabadságára 
bizatik, mikor és hogyan akar összegyűlni; az 
elnök maga nyit fel minden benyújtott irományt, 
az elöljáróság ellenben végrehajt 'st. Az Összes 
eljáróság bárki harmadik irányában törvényes 
képviselője a' községnek minden ügyben, mely-
lyek az egyház- 's községre vonatkoznak; a' hol 
szükség, annak felhatalmazottjaként lép föl a' 
nélkül, hogy különösen kellene felhatalmaztatnia, 
névszerint minden törvényszéki tárgyalás-, a l -
kukötés-, statushatóságokkali értekezésnél 's pe-
rekben, legyen a1 község fel- vagyaiperes. Nyi-
latkozataihoz , mennyiben kötelességeket háríta-
nának a' községre, ennek vagy a'korosbak hely-
behagyása kívántatik meg a' szerint, mint a1 nyi-
latkozat tárgya a' már is hozott általános rendele-

tek szerint az elsőnek vagy az utóbbiaknak körébe 
esik. E' helybehagyást irva fogják ülésökben a* 
korosbak kimondani 's azt annak utján tudatni. 
Prédikátor vagy áldozópap helyett a'pap (Pfarrer) 
név fogadtatott el. Papjelöltekre nézve vizsgáló vá-
lasztmány választatott, melly Brauner Ahrnsdorf 
és Nyitschke papok- 's 2 világi tagból áll. Eme-
zek közé azon hely, hol a' vizsgálat tartatik, e l -
nöke mindenkor tartozandó. E'választmány azon-
ban csak ideigleninek, rendkívülinek a" legköze-
lebbi tartományi zsinatig tekintendő. Vizsgálat 
helyéül Berlin fogadtatott el. A' papjelöitek azon 
hely, hol a' vizsgálat történendik, elnökénél fog-
jág magokat jelenteni's bizonyítványaikat ugyan-
azon hely papjának átadni, ki azokat illő meg-
vizsgálásuk után az elnöknek kézbesítendi. A* 
választmányi tagok tárgyat adnak felirásbeli dol-
gozatra ; ha a' 3 pap jeleseknek nyilvánítandja a' 
beadott munkálatokat, ezeket további rendelkezés 
végett az elnöknek adja át, azután szóbeli vizs-
gálatra határidő tűzetik ki; az eredmény fölölt 
a' választvány minden tagjának egyértelműsége 
kívántatik meg; a' megvizsgált azután képességi 
bizonyítványt kap, mellynél fogva a' tartomány-
kerületi minden egyházban papi hivatalt kereshet 
magának ; ha nincs megürült hivatal, a* papjelölt 
valamelly egyházhoz csatlakozik *s köteles abban 
prédikálni, vallásban a' pap jelenlétében oktatni 
'st. Papválasztás a' község rendkívüli gyűlésében 
történik: a' pap elfogadását legalább 2 / 3 -da a* 
községnek dönti el. A' pap fizetését a' község 
belátása szerint szabályozhatja. A' pap elbocsá-
tása föltétlenül bekövetkezik, ha 1) közönsé-
ges vétséget követ e l , 's 2) közbotrányu éle-
tet él. Ha a' pap a' ném.-kath. elvek ellen tanít 
vagy prédikál, hivatalos kötelességeit elmulasztja, 
előbb az elöljáróságtól különösen, azután a' ko-
rosbak gyűlésében megintetik; ha az intés és ro-
szalás nem használ, hivatalától előlegesen felfüg-
gesztetik; az elbocsáttatása iránti indítványt az 
elöljáróság a* község rendkívüli gyűlésében teszi 
meg 's e' gyűlés határoz és határozatát a1 legkö-
zelebbi tartományi zsinatnak terjeszti fel. A' pap 
azonközben törvény útjára léphet, de a'perfolyam 
alatt fizetésének csak felét húzza; minden hiva-
taloskodástól el van tiltva, de ha valamelly tör-
vényszék jogszerű ítéletet hoz ellene, elbocsát-
tatása legott végrehajtathatik. Az egyházközség 
tulajdonosa az egyházvagyonnak, ezt azonban 
csak egyházi czélokra fordíthatja; a1 vagyonról 
csak az egész község rendelkezhetik; a1 vagyonra 
felügyelés az elöljáróság tiszte, de a' tulajdonkép-
peni kezelés a' korosbak testületeé, melly e' végre 
bizottmányt választand. A1 pénztár különös keze-
lésére a'község pénztárnokot választ, ki mint ily-
lyen, a* korosbak testületéhez tartozik. Különös 
iskolák csak ott építtessenek, hol más hitv. isko-
lák be vannak a' ném.-kalholikusok előtt zárva, 
de a' ném.-kath. iskolák más hitvallások irányá-

19* 



l a n nem lesznek kizárók; vallásban! oktatás 
egyedül a' pap dolga. Szegényi pénztár fog ala-
píttatni, mellynek kezelése a' korosbak testüle-
tének egy választmányára bizatik. Minden zsi-
naton a* legközelebb tartandónak helye meg fog 
határoztatni. A' legközelebbinek helyeül Magde-
burg választatott 's az összejövetel f. ó. sept. kö-
zepére határoztatott. Az ügyeket 's előkészüle-
teket a1 legközelebbi zsinatra azon helynek, 
hol az utolsó zsinat tartatott, elöljárósága intézi; 
az okiratok átadása 4 héttel az új zsinat elölt tör-
ténik; zsinatokon csak fejenként fognak szavazni; 
két köveinél többet egy község sem fog küldeni, 
de egy által is képviseltetheti magát. Minden zsi-
naton legalább 3 pap legyen jelen; minden tar -
tomány egy papot választ; a'választást magok a' 
papok magok közt eszközlik. Külföldi egyházak 
a* tartományi zsinatra bebocsáttatnak 's a' tarto-

á daí szövetségbe befogadtatnak, de zsinaton 
szavazatjoguk nincs, ha a'statustörvényekkel ösz-
szeütközö indítványok vétetnek tanácskozás alá. 
A' poroszországi valamennyi ném.-kath. egyház 
képviseleti orgánumául a1 poroszlói elöjáróság vá-
lasztatott. 

D u n á n t ú l r ó l több helyről jelentetik, 
hogy az egyes gyülekezetekben néhai főtiszt. Kis 
János püspök úr gyászemléke vallásos buzgóság-
gal ünnepeltetett. 

H é H é s - C s a b s i . A' b.-csabai ev. egyház 
nyolez iskoláiban f. é. april 24—28-dik napjain 
tartattak t. Broszmann D. körlelkész úr jelenlété-
ben a' nyilvános vizsgálatok. Mind a' mellett, 
hogy ezen roppant, tiszta tót egyházban éven-
ként több mint 300 iskolába járható, de többnyire 
szegénység miatt nem járó gyermek találkozik, 
ez idén az iskolások összes száma tübb volt 1800-
nál , igy jóllehet egy-egy tanítóra 250 — 290 
gyermek tanítása esik, merem állítani, hogy a' 
b.-csabai iskolái vizsgálatok akármelly felföldi 
5 0 — 6 0 gyermekeket számláló iskola vizsgála-
taival a* versenyezést minden tekintetben bátran 
kiállhatják. Minden iskolában legalább 3 —4, a' 
középponti reál tanodában pedig kivétel nélkül 
minden tudományok egyedül magyar nyelven 
taníttatnak. Jutalomkönyvecskéket kapott ezen 
vizsgálatokon több mint 180 gyermek, mellyek 
részint néhai Boczko Julianna asszonyság hagyo-
mánya kamatain, — kie'czélra az egyháznak 500 
v.ftot végrendeletileg adományozott, — szerez-
tettek be, részint a1 t. megye 's annak lelkes első 
alispánja által ajándékoztattak. Meg nem állhatom, 
hogy e' helyütt, mint mindig, ugy ez idén is, 
vizsgálatinkat meglátogatott, a' magyar nyelv ta -
nítására felügyelő megyei küldöttségnek, neve-
zetesen e' megye szeretve tisztelt első alispánja 
t. Simay K. urnák, — ki valamennyi vizsgálatin-
kat fáradhatlan türelemmel elejétől végig jelen-
iétével szerencséltette 's azokon a* gyermekeket 

szóval és tettel további szorgalomra és erkölcsi-
ségre buzdította, — az egyház nevében őszinte 
köszönetet ne nyilvánítsak. A'hol illy jeles Pálok, 
mint b.-csabai ev. tanítók, plántálnak, *s illy lel-
kes Apollok, mint szeretve tisztelt körlelkészünk 
és Békésmegye karai és rendei öntöznek, ott va -
lóban Istennek „áldása ki nem maradhat! II. L. 

F e l s ő - Ő r : 1) A' f.-őri ref. gyermekek 
vizsgálata tolt apr. 5-d., reggeli 9 órától 12-ig, 
és d.u. 2—6 óráig. Mig a* nép begyülekezelt a? 

templomba, énekeltetett a' 74-d. dicséret, melly-
nek végeztével a' lelkész szószékre lépvén, al-
kalmi rövid fohászt bocsáta az egek urához; onnan 
az leszállván, a' gyermekek énekeltek, egy imád-
kozott, 's kezdődött az examen a' 148 tanulóval, 
Mészáros István vezérlete alatt, igen nagyszáma 
hallgatóság jelenlétében; fájdalom! hogy köztük 
a' tractus által kirendelt felügyelőt, és a'járásbeli 
föbiró urakat, bár előbb két héttel meghivattak, 
és eljövendésöket régebben szívesen megaján-
lották , szerencsénk tisztelnünk nem lehetett. A' 
tanulók, igen nagy nehezen, G osztályba soroz-
tattak; a' kérdések, nehogy a' tanító részrehaj-
lással vádoltassék, papirlevelkére írattak, 's on-
nan olvastattak a' felelők által. 

Tanítási tárgyak voltak: nagy és kis káté, 
szent történetek, könyörgések, zsoltárok's dicsé-
retek ; rövid magyar nyelvtan; állatrajz, földirat, 
számtan, természet- 's törvénytan, gyümölcste-
nyésztés; irás, erkölcsi mondatok és hazafiúi é r -
zelmet magokban foglaló költemény-darabok el-
szavalása. 

Az examen jó volt; a' tanítványok, kivált a* 
kisebbek, igen bátran feleltek. — Ha a1 tanító egy 
kis szorgalmat fordítand azon ügyesség megszer-
zésére, miként kell portékáját eladni: examenei 
még jobbak Ieendenek. — Mellesleges jegyzeteim 
alább lesznek az ág. hitv. f.-őri iskolára teendő 
észrevételekkel előadva. 

2) Felső-lövői examenek tartattak apr. 15* 
és 16. napjain a ' zenészeti teremben. Itt 4 osz-
tály van a1 tanulók közt, és ez mind külön isko-
lába jár , nem ugy, mint nálunk 6 egybe 5 egy 
osztálynak 6 tanítója, nem ugy, mint nálunk meg-
fordítva. IV-dik osztály a' mutatványon nyoma-
tott realosztálynak. Ezen osztály alatt azon 16-
finevendék értetik, kik 4 év alatt magukat a' ta -
nítói hivatalra képezik, kik az intézetben laknak, 
hálnak és esznek egy tanító felügyelete alalL 
Ezeknek a' foglalkozásokhoz képest különbözö 
egyenruháik vannak, igy pl. a* testgyakorlatnál 
fehér dolmány és illy színű pantalon, ünnepélye-
ken szürke posztó-kabát zsinórra, és illyen szinü 
bugyogó — pantalon; az iskolában hazulról hozott 
ruháját viseli mindenik. Nem gradus szerint ül-
nek, hanem megfordítva; a* legroszabbak vagy 
is gyengébbek legelöl, a' jobbak hátul. Felelés a* 
helyen történik. Feltesz a ' tanító könyv nélkül 
egy kérdést; a' tanítványok kézfeltartással jelt 



adnak, hogy tudják; egy megszólíttatik 's felel, 
ha az nem tudná a* kérdést, másik 'stb. — A' ta-
nításban szakrendszer van a* legújabb porosz 
mintára, 6 tanító van az igazgatóval együtt. Ez 
egy igen jól kiképzett istenész és ügyes paeda-
gogus; a' másik, t. i. Lahne, egy eleven, pontos, 
értelmes, ihletett porosz mester; a 'magyar nyelv-
tanító Samarjai a1 bécsi polytechnicumban is képzé 
magát, és ért szakához. Gebhard végzett theo-
logus, és iparkodó tanító; a' másik kettő: falusi, 
tapasztalt, régi mester. Ezeket előre bocsátva: 
nézzük a' vizsgálatot. 

Reálosztály megvizsgáltatott april 15-d. d.e. 
8—12 óráig. Énekeltek először a' növendékek, 
aztán az igazgató imádkozott 's kezdődött a' 
próbatét. 

Tanulmányok: 1) Vallás: 4. és 5. czikk a' 
kátéból. Biblia-ismeret: János ev. 13. r. olvasása 
és értelmezése. Ezeket Kűhne tanítá, a' mint a' 
feleletekből kiviláglott, értelmesen, okosan. Bár 
mindenütt igy tanílfo/- és taníttat/ja/nék a' vallási 
igy rövid időn sírjába dőlne a* vallásos közönyös-
ség. — Isten áldja meg érette a' jó és becsületes 
porosz embert! — 2) Szám: a' 4 species egy-
egyszerün és összetetten, készítőleg a' hármas 
szabályra , kamatszámolás, betüszámtan. — 3 ) 
Tértan: mathematicai testek nézlete általánosan 
és részlegesen; sikméret, pont, vonal, szög 'stb. 
— 4) Természettan: a' testek közös tulajdonai; 
szilárd testek mozgása, sűlyegyene, a' csepegös 
és terjedékeny testek. — Ezeket mind Lahne ta-
nítá, igen, igen jól. —5) Magyar, olvasás, bibliai 
történetek magyarítása és németre fordítása. Ma-
gyarhon története a' Hunokról; szavalat. Samarjai 
kielégítőleg. — 6) Földirat: Elöképzetek. Földré-
szek és tengerek taglalata, Európának hegy- és 
vízleirala=oro- és hydrographia; az európai ál-
ladalmak átnézete.—7) Német', olvasással össze-
kötve német grammatika; tételek, szóosztály, sza-
valat.Ezeket is Lcihne,és igen, igen jól ezeket is. — 
8 ) Zene: alap a' zongorán és hegedűn. Gebhard. 
Elmúlván dél, csak a* 16 hegedűvel játszhattuk el a' 
növendékek 2 gyönyörű énekét, szívrehatólag; 
az igen jó exament énekkel be kellett zárni. 

III. osztály megvizsgáltatott d. u. lr/2 — 6 
óráig. (Ezt és a' többi 2 osztályt nemzeti isko-
lának lehet tán nevezni.) Ének után egy leány 
imádkozván, kezdődött a1 próba. 

Tanulmányok: 1) Vallás: Az egész káté; a' 
második czikk közelebbi tárgyalása, bibliaolvasás 
és értelmezés, énekek és zsoltárok. — 2) Föld-
irat: Altalános előismeretek. Viz- és száraz-osz-
tályzat. Európa általános átpillantása, különöseb-
ben Osztrákország és Magyarhon. — 3) Törté-
nettan: A' világtörténetek elosztása. Nevezetesb 
események a' hajdankorból Augustusig. — 4) 
Magyar x Bibliai történetek olvasása és fordítása. 
Mondatok az iskola-és egyházról; 5 megye a* 
kistükör szerint; énekek, szavalat. — 5) Német: 

a) Egyházi történetek olvasása; az olvasottnak 
értelmezése ós ismétlése, b) Styl: levelek, nyug-
tatványok, adóslevelek, számvevés, elbeszélések. 
— 6) Szám: A' 4 species, társaság- és kamat-
szabály. — 7) Irás: Módszeres előmutatása az 
írástanításnak. Ezekből is igen jól felelt a' 41 fi 
és 29 leány. — írásuk igen szép, az egy vonás 
látszik mindenütt. NB. a' IV-ik osztály is irt ám, 
és rajzolt is, pedig szépen, hanem a* mutatvány-
ból ez kimaradt. 

A* közmegelégedéssel vitt examen énekkel 
bezáratván, a' 16 nevendék a* gymnastikából az 
intézet udvarában Lahne alatt adott mutatványt. 
— Istenem! mikor lesz ez igy minden iskolában, 
még a' felsőbbekben is ? E' nevendékek milly 
egészségesek, vidorak, ügyesek! ép testben ép 
lélek, puhasági bűnök, önfertőztetés 'stb. ügyei-
met igényelnek a1 gymnastika iránt. 

Igy végződött F.-Lövön 2 osztály vizsgálata 
april 15-kén, sok hozzá értök ítélete szerint, kik 
közt volt nt. Wohlmuth esperes úr is, igen jól.— 
Mai nap a* tisztelt esperes úrral este lejövén F . -
Örbe, sajnálom, hogy gyülekezetem ügyei és az 
őri ág. hitv. atyafiak gyermekeinek próbatéte honn 
marasztván, szavamat beváltandó, a' két kisebb 
osztály vizsgálatára fel nem mehettem, hogy sze-
meimmel, füleimmel győződhettem volna meg a r -
ról, a' mit hallottam, hogy ezek még jobbak vol-
tak a'tegnapiaknál. Csak ollyanok legyenek, mint 
a' tegnapiak, meg lehet velők elégedni ugy is. 
Egyébiránt gyakran megfordulván az intézetben, 
és időmet leginkább az iskolákban töltvén el, e l -
hiszem, a1 mit mások mondottak, 's különösen a* 
magyar szóra nézve, mert a' kicsinyek igen-igen 
jól oktattatnak abban, ugy hogy 4 óv alatt telje-
sen irnak 's beszélnek magyarul.— Milly jól esik, 
mikor a' német helységben a' kis német gyerek 
jó reggellel köszönti az embert! — Közlöm itt is 
a' tanulmányokat a' németül nyomott, de általam 
magyarított mutatványról, hogy lássuk: mit tanít— 
nak F.-Lövőn. 

II. Osztály tanulmányai. Vallásból: A' káló-
ból 3 czikk. A' 3-ik czikk értelmezése. Sz. irat-
olvasás. Énekek és sz. Írásbeli helyek.—Német-
ből: bibliai történetek olvasása; az olvasott elbe-
szélése; helyesirati gyakorlatok. — Magyarból: 
Az olvasó-könyv 3 darabjainak olvasása, fordí-
tása. Mi atyánk. Énekek. Iskola- és egyházról kis 
beszélgetések. — Nézleti oktatás: A' gyermek 
nézkörébe eső tárgyakról. — Számból: Minden 
müvelet a' számtérben 1 —100. 

I. Osztály tanulmányai. Vallásból: Bibliai tör-
ténetek. Az ó és új szövetségből kiválasztott tör-
ténetek. Az első és 3-ik fejezet. 64 sz. írási hely, 
és több ének. — Németből: a) Olvasás, kimutatva 
a' methodust, mellyet követtek az olvasásban; b) 
helyesirati gyakorlatok. Mesék és költészeti da-
rabok felmondása. — Magyarból: olvasás, fordí-
tás, énekek, imák, röyid versek. — Számból: Min-



den művelet 1—30. Nézleti gyakorlat: A' gyer-
mekkörböl. írás: kimutatva a' tanítási mód. 

Ezek után a' tanítók elénekelték a" 23-dik 
zsoltárt. — Kar- és magányének után vége volt 
a' vizsgálatoknak. — Adjon Isten illyen vizsgála-
tokat, és illyen tanítókat sokat! — Itt már vég-
ződnék tudósításom; de nem mellőzhetem el, hogy 
ne tudassak még valamit, és az a' valami ez: 
Wimmernek igen szép kerte van, teli a'legritkább 
virágok- és legnemesebb gyümölcsfákkal. Most 
meg mindenik tanító ismét kapott a' gyülekezettől 
egy darab földet, kapott a' 16 nevendék is. A' 
kertészet igen nemes foglalkozás. Megérdemli a' 
megnézést, kivált tanító ezt, ha lehet, megnézze. 
Igen sokat épűlend, annyival is inkább, hogy Lö-
vőtől keletre V4 órányira van a1 hires tárcsái sa-
vanyu víz, és Klauzál 's társainak nagyszerű vi-
rág- és juhtenyésztése.— Jöjetek, barátim! ide a' 
Stcyerszélre, nézzétek, mit csinálnak itt, kivált 
népnevelök; forduljatok meg egy pár hétig a' 
szünnapokban, vidékünkön.— Ha tanulni akartok: 
menjetek az iskolába; ha szemetek gyönyörre 
vágy: Klauzál 's Wimmer kertei kielégítik; ha 
betegek vagytok: segít a' savanyu víz. De hát 
millyen volt 

3 ) A' felső-őri ág. hitv. gyermekek examene 
april 16. d. e.8~12-ig? TanítóFreyler Józs. Fi 

leány 29. Tanulmányok. Vallásból: az imád-
ságról. Bibliai történetek. — Reálékból: a ' t e r -
mészetrajzból: a'mérges növényekről, Magyarhon 
földirata, szám. — Styl: különböző levelek. Sza-
valat 's fordítás németül 's magyarul. A' tanító 
régi, ügyes tapasztalt mester, kedvvel tanít; gyer-
mekei jól feleltek; és a' minek különösen örül-
tem, a' magyarból is. — Csak iparkodjék Freyler 
űr, valahogy a1 megyei jutalmat elnyeretjük vele. 

Most jön iskolájára, és a' mienkre e' fölebb 
megígért kis észrevétel. — Egyikben sincsenek 
nyáron tanulók, egy-kettő jő fel, a'többi honn ma-
rad, némellyik azért, mert otthon marad, a' má-
sik marhákat öröz; amaz szegény és elmegy 
szolgálatba; elég az hozzá, hogy még eddig nem 
lehetett a' körülmények miatt nyári iskolát tartani. 
— Eddig van a' három iskolárólí lelkismeretes tu-
dósítás. Meg akartam nézni a' többieket is; de az 
időm nem engedte. S z í j G y ö r g y . 

Mit tett Vasmegye 9 a z idén, a' 
neve lé s dolgában? Kiviláglik azon tudósí-
tásból, mellyet nt. esperes urnák hozzánk, ez 
előtt egy héttel, nyomtatásban, megküldött, melly 
hív betümásban szóról szóra így van: Felszólít-
tás. T. Vasmegye kebelében működő iskola tanít-
tókhoz. T. N. Vasmegyének nép nevelő váloszt-
mánya fölhatalmazás következtében ezennel köz-
hírré teszi, hogy folyó 1846-dik évben, azon is-
kola taníttók között, kik magukat kitüntetendik, 
következő jutalmakat fogja ki osztani. Egy fő ju-

talmat, 6 arannyal, két mellék jutalmat, 4, 4 
arannyal. Két másod mellék jutalmat 3, 3 arany-
nyal. Ezek közöl egy négy, és egy 3 aranyos j u -
talom magyar ajkú, a'másik három pedig egyedül 
idegen ajkú taníttók között fog kiosztatni. A' j u -
talmazandóktul meg kívántatik, hogy a' vallási 
oktatáson kivül szép irás, helyes irás, számvetés, 
hazai történet ésföldleirás ismereteiben, 's a 'me-
zei gazdaság elemeiben mutassák sikerét oktatá-
suknak ha ki pedig ezeken fölül olly tanulmá-
nyokban is mutat tanítványinál elölmenetelt mely-
lyek a' földmives 's gyakorlati körében hasznos 
eredményüek lehetnek, a' pályadíjazásnál részére 
kedvezően fog bészámittatni, az idegen ajkú ta -
níttóknál azomban a' hazai nyelv sikeres taníttása 
olly feltétel lévén, melly nélkül a'pályadíj kiosz-
tásnál semmi szorgalom figyelembe nem vétethe-
tik. Ezen kivül adatik még Horváth Ügynök ur 
alapítványábul egy jutalom 30 vforintal azon me-
gyei taníltónak, ki idegen ajkú tanítványait a 'ha-
zai nyelvre legtöbb sikerrel oktatta. 

Kik tehát ezen jutalmakért versenyezni óhaj-
tanak , próbatéteik átnézését (conspectus) illető 
esperes és szolgabíró úr bizonyítványával együtt 
legfölebb folyó év Május 3-kig alulirt jegyzöhez 
annál inkább adják vagy küldjék be, mivel ké -
sőbben érkezendök ezen évben már figyelembe 
nem vétethetnek. 

Midőn a' választmány a' fölebbieket kinek 
kinek ezennel hírül adja, egyúttal figyelmezteti a* 
tanítókat előlegesen, hogy jövő évtől kezdve nem 
csak a' taníttók közt fog több és nagyobb jutal-
makat kiosztani, de szorgalmas tanulók kczt is 
osztand ki rendszeres jutalmazásul czélszerü is-
kolai kézikönyveket, 's igy azon taníttó, ki szép 
hivatását buzgalommal tellyesíti, ha tan első év-
ben nem is , de utóbb kétségtelenül részesülend 
a' köz hatóság által számára nyitott ezen díszes 
kitüntetésben, 's iparkodásának édes gyümöltsét 
a' felsöségeknek, 's polgártársainak köz méltány-
lásában kétségtelenül élvezendi. Szombathelyen, 
Febr. 10. 1846. A' választmány megbizásábuí 
közli Hrabovszky Sigmond s.k. 1-sö aljegyző." 

És most Isten velünk! Sok a' hiány, sok a* 
tenni, igazítni való. — Tegyünk, munkálkodjunk, 
irtsunk, gyomláljunk, ültessünk, öntözzünk, ves-
sünk magvakat. Valami csak esik a' jó földbe 's 
az ha most nem is, de idővel megtermi gyümöl-
cseit.— Tanuljunk, tanítsunk, neveljünk másokat, 
magunkat; mert ellenkezőleg bizony teljesül raj-
tunk a' próféta jövendölése: „Eltesz a' tudo-
mány nélküli nép." F.-Örben, 1846. april 30. 

S z í j G y ö r g y , lelkész. 
I L e v e l e a & é s * A' theatrnmsanguinarium czímű tör-

téneti adatokat nagyon köszönöm. A' szerződésre nézve még 
nem vagyok tisztában magammal. Nem sokára határozott vá-
laszt adok. — A'Húrban ellen intézett számos czáfolatok vala-
mellyikét adni fogom. — 
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— gratas inter mensas symphonia discors 
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H o r a I. 

TARTALOM: Az egyházi beszédek gyűjteménye bírálatának 
vége. D o b o s . — G y ű l é s e k : Máramaros-ugo-
csai, pestmegyei, békési. — K ü l - es b e l f ö l d i 
t u d ó s í t á s o k . — L e v e l e z é s . 

A z e g y h á z i b e s z é d e k g y ű j t e m é n y e 
bírálatának vége. 

XI. Péterfi Albert nagy-enyedi volt oktató. 
Négy munka, 12. 25. 26. 47. sz. alatt. Találko-
zunk az első erdélyi magyar munkával, mellyek 
átalában különböznek a' duna- és tiszamenté-
ben írottaktól. E' különbözés jellemzése nem 
lenne érdektelen adat egyházi irodalmunk törté-
netében. *} 

12., Mát. 3. 11. Monda keresztelő János: Bi-
zony az, hogy én titehet keresztellek űzzél a' 
megtérésre, de amaz,ki utánam jő, nálamnál erő-
sebb, kinek nem vagyok méltó, hogy saruját is vi-
seljem: az keresztel titeket szent lélekkel és tűzzel. 
Pünkösti tanítás. 

A' kelletinél terjedelmesebb és sokfelé i ra-
modó bevezetésnél már észrevehető, hogy erős 
szellem ragadá meg a' tárgyat, melly azt, a' hall-
gatóval együtt könnyüsebesen viszi hegyen völ-
gyön át, lehet, kiszámításból, csak azért, hogy per 
lot ambages, észre se vegye az ember, mint j u -
tott el, a' vezérigéböl indulva, a' csudák országába. 
Tudnunk kell ugyanis, hogy sz. e' pünkösti taní-
tásában nagy csudálatosan a' csudákról tanít, 
meg akarván mutatni azt: hogy a' sz. irás és a' 
természetnek legmélyebb philosophiája, millyen 
barátságosan találkoznak ey kényes pontban is 
egymással 1. 96. Nincs nekem sz. választása el-
len semmi kifogásom, ha kivált eszembe jut, 
hogy szorultságból a' részegségről ig tartottak 
már pünkösti elmélkedést; csak kívántam volna 
azon esetben a* tudós munka elébe más vezér-
igét, kívántam volna szorosan történeti vezér-

* ) Kivált a' Ráday könyvtár ; mellynek nagybecsű régisé-
geivel és ritkaságaival a 'napokban ismerkedni kezdtem, 
szépen segíthetne e ' munkában; azonban én igen rosz 
bötühasogató levén, majd talán más nagyobb fába vá-
gandom fejszémet. K. 

igét, mellyben a' sz. lélek érkezésének története 
levén megírva, kevesebb erőszakkal lehetett volna 
— annak csudás részére kiterjeszkedvén — 
szólni átalánosan a' csudákról. 

De bocsásson meg nekem az igen tudós sz., ha 
kénytelen vagyok egyenesen kimondani, hogy jó 
móddal és következetesen épen a' csudák mellett 
nem szólhatott tanításában, miután a' 95. 1. egye-
nesen kimondja: „ime, egyszer csak hirtelen 
megjelenik az Urnák dicsősége egy pompás égi-
háborúnak, és kettős tüzes nyelveknek külső j e -
gyei és képei alatt" — hiszen a' csudatagadó 
naturalisták épen ez által veszik el csuda alakját 
az egész pünkösti történetnek, hogy egy pompás 
égiháborut gyujtnak el az apostolok fejők fölött, 
őket felvillanyozzák. — Az égiháború nem csuda 
többé, és ha magunk kimondtuk, hogy a' mit mi 
csudának állítunk lenni, az nem vala egyéb egy 
pompás égiháborunál, épen ezzel mondtuk ki ke -
reken : hogy az, a' mit mi esudának fogtunk nem 
volt csuda. 

Még kézzel foghatóbb ellenmondásba kevere-
dik sz., midőn a* csudát meghatározván: „hogy 
a' csuda ollyan történet, melly az örökkévaló 
által formált testi és lelki természetnek sem-
mi törvényeiből, ezen törvények végetlen rendsze-
rében levő okok és következések miriadjainak 
semmi lehetséges összefüggéséből teljességgel nem 
következhetik>4 — néhány sorral alább azt mondja: 
„E' szerint mi véges halandók, az előttünk meg-
jelenő csudaesetre legfeljebb is csak ennyit, és 
többet egy szót se mondhatnánk; mi ezen dolgot 
a' természetnek eddig előttünk ismeretes törvé-
nyeiből semmikép ki nem tudjuk magyarázni: de 
hogy az a' teremtőnek végetlen tárházából, ezen 
tárház törvényei rendes folyamata szerint is, ki 
nem telik, azt teljességgel nem állítjuk." Már most 
ott a1 csuda semmiféle meglevő okból és követke-
zésből ki nem magyarázható valami, vagy inkább 
semmi — bíráló ugyan, a' semminek jelesebb 
meghatározását sehol nem olvasta — itt alább, 
ugyancsak a1 csuda, a' teremtő törvényei rendes 
folyamata szerint is kitelhető.!! 

Nem tanácsos a' csudát még a' legjobb logi-
20 



eusnak is definialgatni, mert a' definitio végével 
lehetlen két árok közöl egyikbe nem buknia, az 
egyikben a* csuda semmivé vékonyodik el, a'má-
sikban okozattá, és igy: nem csudává testesédik. 
— Rövid bírálatban tudós értekezést nem irhatok 
a ' csudákról, idézhetnék sok nagy theolog után 
állításokat, mellyek amaz említett két árok közöl 
egyikben hevernek, de ezt nem teszem, ugy is 
maga sz. a' 99 1. a1 csudák természetes megfej-
tésével, 's az okozati törvények szerinti magya-
rázatával a' sirontúli magasabb körökben biztat 
meg. — Kár volt hát magyarán meg nem mon-
dani, mit ember a'csudákról mondhat, melly csak 
ennyiből áll: hogy a' csudák felöli fogalom — 
mint minden e' földön — csak relatív fogalom. 

25. — 26. — Mat. 5. 48. Legyetek tökélete-
sek, mint a ' ti mennyei atyátok tökéletes. Két ta-
nításban kiemeli sz. az emberi természetet egy-
felől az anyagiság salakjai másfelöl ama pieti-
sticus ráfogás alul, mintha tőle magától jó ki nem 
telnék. Az istennélküli embert felemeli a' töké-
letességek atyjához, és Istennek képét megtalál-
ván rajta az okosságban és szabadságban: o' két 
firma alatt indítja el, hogy igyekezzék tökéletes 
lenni, mint Isten tökéletes. — A* testi, értelmi és 
erkölcsi tökély lehető megközelítésében helyhet-
vén az emberiség földi végczélját, felszólít: hogy 
legyünk tökéletesek, azaz, igyekezzünk a' ter-
mészettől nekünk ajándékozott erőket és tehetsé-
geket mentől jobban kimivelni, hogy mentől több 
czélnak elérésére alkalmatosok legyenek, 'sa't. 

Sok meglepő szép helyre akadunk e' két 
munkában — melly közöl a' második nyolez 
tömött levél. — Az ember értelmi tökélyesedé-
sének datumai az első tanításban mély tudo-
mányossággal és concret felfogással vannak 
kidolgozva és kivonva, és itt hódolnunk kell 
szerző meglepő talentomának. Nagyon szép, de 
természeténél fogva szárazabb és csomósabb a' 
második beszédbe foglalt keresztény - stoicus 
erénytan; már itt sokkal több bölcsészeti defini-
tiókkal felfodrozott locus communis-ra találunk, 
itt már a' sok inductio miatt sz. sem lehet olly prae-
cis, mint szokott lenni, a' hallgatónak már itt na -
gyokat kell nyalábolnia 's ennél fogva sokat hasz-
talanul elhullatnia, igy a' 252 1., mig a' széptant 
is bekanyarítja sz., midőn az arányszerröl — har-
mónia — tanít. Az efféle tudós decoratiók a* helyett 
hogy a' darabot illuminálnák homályt csinálnak 's a' 
figyelem szabad mozgását gátolják. 

47. Halotti — ugy nevezett — oratio, nagy 
mélt. gróf Bethlen Imre fölött. A' bölcs ember, 
tf halálra mindig készen van. E ' munkájában sz. 
szokottnál gyöngébb , meglehet időrövidség, e l -
koptatott thema, tévesztett választás, keserű ke-
dély, mind egyesültek, hogy szerzőt sphéráiból 
levonják, 's azon magasságig fel ne bocsássák, 
melly magasságból más helyeken olly meglepő 
nagyszerűen szórja sziporkáit. Nagyszerű gon-

dolat alig van egy kettő az egész munkában, n é -
hány erősebb kitételben látszik, hogy sz. tul 
akarta magát rúgni a' pány vákon, mellyekhez thé-
mája kötözé, de mindezek csak szöcskő röppené-
sek, rövid hézagok után ismét a' földön látjuk. — 
Egy erős, egy állhatatos férfiút akarva nagyszerű 
vonásokban felmutatni: a' haláltóli félelmet gyön-
gíti benne, 's ezen subtractióval vagy fogással 
egészíti ki ama bölcs embert, kiről beszélni szán-
déka volt. Nincs nehezebb, mint az e1 féle f o -
gyasztásokkal történt egészités, mert az ember 
jelleme és erkölcsi fensége nem ollyan, mint pél-
dául a' söprös bor, melly lefejtve tisztul meg; igaz 
hogy salakjait is kell vesztnie, de azért csak a k -
kor emelkedik magasra, mikor amaz isteni lélek 
erejével egészül és teljesedik. Miután azonban 
sz. maga megérinti a' 493.1. miként megeshetik, 
hogy erkölcsiképen eyy felsőbb kötelesség áldoza-
tul kívánhatja életünket, mi szép 's magának sz. 
—nek mi könnyű, egyúttal magas feladat lett 
volna, bölcs emberét az élet azon helyein mutatni 
fel , hol hosszas küzdés után, a ' kötelesség szent 
érzetének maga az élet akarva esik áldozatul. — 
Hát ama hosszú búcsúztató mit keres az elmél-
kedés végén ? ez erdélyi kedvencz hiba, melly 
nálunk is számos követökre talál, jó volna mindi 
ott, mind nálunk, ha korlátoztatnék. Az eféle — 
fordítom immár beszédemet — búcsúztatók, oly-
Iyanok, mint ama nagy czipéjü *) deputatiók, 
mellyeknek hátulsó hullámzásában a'sovány szó-
nok háta mögött számos hízott tagok szerepelnek. 

Péterfi Albert irmodora, tudós tömött, jó ma-
gyar , szerencsés vegyülete a' két magyarhaza 
nyelvsajátságainak, ugy mindazáltal, hogy az E r -
délyhoni kissé vastagabb fonal mindenütt kivehető 
a' beszéd szövegében. Hellyel közzel fordulnak 
elő szók és hivételek, mellyek a' nyelv triviu-
márol vannak felkapva, mint például a' 228 1. az 
idegrendszer fajinsága. 232 1. az ember a1 vadak 
társaságában makkászotfsat. Van sok diákos régi 
fót sz. irmodorában, mellyek, mint a' régi könyv-
szekrényekben néhány kötet, kutyabörös alakban 
sárgulnak ki az ujabb kötetü mondatok közöl, p é l -
dául 102 1. protestáns ekklézsia charaktere, e re-
deti elementomira szétbomlott levegő. 251 I. fa-
mília megfundálása ' s a ' t , Az e' féle rókatorkos 
kitételekkel már ma az egyházban csak egy két 
öreg segédgondnok é l , ki most is csak coad-
iutor curatoroskodik. Van sz. irmodorában sok 
tudományos göcs és vitézkötés, mellyeken eliga-
zodni igen nehéz, illyen a' 241. 1. Mert ugyanis, 
örök törvénye a' természetnek, hogy az ösztön és 
az ismeret viszás arányban lévén egymással, egy-
más helyét szokták kipótolni, ugy hogy az ismeret 
növekedésével az ösztönök állati köre mindinkább 
keskenyedik. Ollyanok az illyen helyek egyházi 

*) Czipe — Schlepp — nem tudom, j ó - e ? vagy jobb-» 
mint az u s zá 1 y ? K. 



beszédben, mint papir iven a' vizes fótok, mint 
ezeken az írott betűk, ugy ezek a'figyelmen ösz-
szefutnak. 

Többire sz. sok ismerettel, és ülepedett — de-
fecált — tudomány nyal bir,mindegy ik sora gyakor-
lott gondolkozót tanúsít, sz. agyában egész rend-
szerek forognak, mellyeknek kerekeit széles ol-
vasottság hajtja. Egy predikatio néki igen kes-
keny tér, nagyon parányi feladat; szinte látja az 
ember, milly könnyen szalad és gázol vele, mint 
Nagy Kristóf a' vállára vett kis fiúval. 

Trans caput aversis manibus jaculatur in altum 
Secum rapturas, cantata piacula, taedas. 

Claudian. VI. 

XII. Török Pál pesti ref. papnak egy mun-
kája van a' gyűjteményben 15. szára alatt. — 
Ésai. 51. 3. Megvigasztalja az Úr a' Siont, meg-
vigasztalja minden ö pusztaságit, és ollyanná teszi 
az őpusztaságán mint a\Hedent, és annak pusztá-
ját^ mint az Urnák kertét: öröm és vigasság ta-
láltatik abban, háladds és dicséret szava. Tavaszi 
vasárnapon. 1) Nálunk is van 's lész paradi-
csom. 2) Ha mi emberek paradicsomiak vagyunk 
'sleendünk. — Van paradicsom, mert az első ki-
kelet, melly Heden fölött mosolygott hajdan, most 
is megérkezik mindegyik tavaszunk virágaiban és 
megifjodott szépségeiben. „Élet és öröm tenyész 
határinkon, mint az Úr kertében, egyszersmind 
hálaérzetek tömjéné, zsibongó hálaszózatok ve-
gyülete tolúl égre áldozatul az élet, áldás, öröm 
Istenéhez, mint hajdan a' paradicsom fái közöl. — 
— íme a' paradicsom! ime a' paradicsom kö-
röttünk, és mi annak közepette!!" — E' paradi-
csomunk bemenetelét villogó fegyverrel örzö 
cherubokat eltávolítván, annak kellő közepébe 
bevezérlenek: 1) A' munkásság. 2) A* szeretet, 
's szívélyes — miért nem egyszerűen, szíves? — 
segítő társ. 3) A' kívánságok- és indulatokon 
uralkodás. 4) Az Istent keresés. 

Bírálónak semmi kifogása, maga az igen ta-
karos és jól megtapintott felosztás — mint szinte 
az 1. rész meglepően sikerült kivitele ellen. Az 
elveszett paradicsom külalakja meg- megkerül 
mindegyik évünk tavaszában, és itt sz. igen jól, 
igen ügyesen hasonlított; ugy hogy alig tudnók 
megmondani, Ádám volt-e hajdan a" paradicsom-
ban, vagy mi vagyunk annak kellő közepén, mi-
dőn egy szép májusi reggelen megszólal körü-
lünk az egész éledő természet, és mint egy nagy 
orgona titkos zengése belezúg keblünk mély é r -
zéseibe, 's őket magával ragadja fel, fel! a' csil-
lagok éneke közé. De a* 2-dik részre már van 
egy-két megjegyzésem. Én ugyan áldom Istene-
met ama paradicsomi utasításért, hogy itt arczám 
verejtékével egyem mnnkám után kenyeremet, és 
én egy darab megszolgált kenyeremet nem adnám 
ama zsidó mannáért, melly sok ember szájába 
még ma is hall, mint a' makk, a' nélkül, hogy 
tudná, honnan; de azért a' hajdani paradicsomot 

visszaidézni akarván, megvallom, nem mertem 
volna szerzővel épen a1 munkát belevinni, és pa-
radicsomi áldássá tenni épen a' munkát, melly 
átok gyanánt volt csapva a1 paradicsomból kikü-
szöbölt ember fejéhez. Kivéve egy kis sophismá-
val, t.i. Isten többé nem ültetvén kertet az ember 
számára, ha azt akarja, hogy kertje legyen, maga 
ültesse a' fákat, 's mutassa meg, hogy miután k i -
szorult ősi paradicsomából, épen nem szorult azon 
egyre, melly körül a' keleti quietismus ácsorog; 
hanem tud ö magának egy másikat felkertelni, 's 
a' t. Ugy is, igy is van benne egy kevés dacz. 

Továbbá: érinti ugyan sz. a' berekesztésben^ 
de biráló egy külön részévé tette volna a' máso-
dik résznek, miként: azon arányban jutunk köze-
lebb vesztett paradicsomunkhoz, a' melly arány-
ban a' fényűzés enerváló izzasztójából, az elha-
gyott természeti egyszerűséghez visszamegyünk; 
— végre, biráló két becsületes predikátiót kere-
kített volna ki az egy igen hosszúból, az elmon-
dónak minden esetre javaslom a' felezést. 

Török Pál irmodora, nyelvtani tekintetben 
igen tiszta és correcf, hibát keresve is alig talál 
benne az ember; maga azonban a' szélesebb é r -
telemben vett styl egy kissé nehézkes szép, mint 
a' magyar menték, nincs meg benne ama lebbenő 
könnyüség, mellyel például Székács, Révész, Lu-
gosi lejtnek el az eszmék fölött. Török irmodora 
nem szöki át a' száztö hosszát, nem poroszkál el 
például Fördősnek széllel béllelt szivos bakancsá-
ban, hanem cothurnusával a'hova lépett, olt nyo-
ma meglátszik. Paradicsomi képeiben, van itt is 
valami anlique, valami nehézkes, mint a' régibb 
korú arany mű vekben, mit a' dologhoz nem értő 
könnyen vaskosságnak foghatna. Illyen vonások 
rándulnak el sok helyen, például, 126. I. „A ' vi-
rágok kelyheik hála harmatkönyeivel, csészéik 
mintegy áldozati füsttel, illatárral kedveskednek 
a' Jehovának; ennek jóságát zengik ki örömük-
ben röpködve a' levegő szárnyasai; ennek k e -
gyeit hirdetik döngvén a' fürge méhek; ennek 
hatalmát zúgja a* csörgedezö vizér; térdre 
borul előtte a' barom is , mellyet megelégített, 
majd szökellve 's bőgve fejezi ki öröm '$ hála!? 
érzeteit, mint a' Hiddékel partjain" 'sa't. mindezek 
saját, hajdanszerü vonások. 

Néhol sz. kivált a" színezésben, nem kiméi 
meszelőt, hanem ugyancsak kimázolja képeit, pél-
dául 131. 1. „Igy dúl keblünkben a' fejőket f e l -
felütő kívánságok "s gerjedékeny indulatok vipera 
serege " — „Igy kigyódznak végig-hosszig — 
talán széltig hosszig — ereinkben a" bujálkodás 
égö szemű áspisai." — Illyen vonásokból készül-
het festő táblán a' Gorgon fej. —129.1 . „Mert a ' 
hitres a' helyett, hogy gondjait oszlatná, sárkány 
erővel búfelleget kerget szövetségese homloké-
ra ." — Itt bírálónak ösztönszerűleg jutott eszébe 
a' sárkányt nyergelő garabonczás diák, ki illyen 
paripán kergeti fel a* zamankét. 



Van egy hiba Török irmodorában. melly sok 
helyen elveszi kellő hatását előadásának, ez, a? 
szóknak nyelvünk természete elleni elszórúsa, 
melly arra mutat, hogy sz. hajdan sokat irt más 
nyelven. — Illyen például: „Kik miatt lehetetlen, 
honnan kizárattunk, édenbe visszajutnunk" — 
mennyivel magyarabb lett volna igy; kik miatt 
lehetetlen zárt édenünkbe visszajutnunk. „Az ék-
telen idomtalanságot, diszalakba öltöztetvén a' 
tárgyakat, szünteté meg." Mit keres itt leghátul 
az ige? a' „diszalakba öltöztetvén a' tárgyakat" 
— kitétel, mint ék, erőszakosan lön oda sulykolva 
a' főnév és ige közé. Nincs képtelenebb valami 
a 'magyar körmondatnál; a* mi latin nyelven helyén 
van és jól pereg, az magyarul anomalia. A1 latin 
főnév például elrúghatja magától az igét elannyi-
ra, hogy az árokban szedi fel magát; a' magyar 
magához vonszsza erősen. A* 123. 1. sötétség a* 
főnév, háritá az ige , és kettöjök között három 
sor szaggatott diribdarab tötelék, az illyen mon-
datoknál elzsibbad a' figyelem, míg a' kezdetet a' 
véggel egybekapcsolhatja. 

Sokan igen neheztelnek a és az névhatáro-
zóinkra, pedig mennyi der, die, das- t ; il, Io, Ia-t 
nyeldestek el ezek a' nélkül is? mégis a' hol csak 
lehet, mellőzik, ritkítják, nyeldesik: szerzőt is 
rajta lehet néha érni e1 nyelvészeti nyalánkságon. 
122. 1.: „tehetlen vala huzamosan 's győzelmesen 
küzdeni kisértetek ostromi 's vétkek igéző csáb-
jai ellen", a' kisértetek előtti a hiányt nem lehet 
magyar fülnek nem éreznie, 'stb. 

Quae mox non redeant in tua iura. Vale! — 
Auson. Epig. 103 . 

XIII. Csath Ferencz, igari reform, papnak 
egy munkáját olvastuk a' 17.sz. alatt. Zsid. 13. 5. 
Elégedjetek meg ai' jelenvalókkalf mert az Isten 
mondotta: nem hagylak el téged, és nem távozom 
el tőled. A* jelenvaló bármelly kevésseli meg-
elégedésről, szük aratáskor. 1) A* jelenvalókkal 
megelégedésre indító. — 2) Az Isteni gondviselés 
segedelme felől biztosító okok. 

Azért-e , hogy a' megelégedésről, 's a' vele 
rokon isteni gondviselésbe vetett bizalomról alig 
lehet gyakorlott szónoknak oda nem tartozókat 
mondani; azért-e, hogy e' két tárgy fölött elmél-
Ikedőnek lehetlen gondolatokban és eszmékben 
megszorulnia; vagy hogy sz. bir — mit örömest 
hiszek — nagyon szerencsés könnyüded népsze-
rűséggel, álljon bármellyik: elég az hozzá, a* j e -
len munka egy jól sikerült egész, melly felada-
tának szerencsésen megfelel, 's a* nélkül, hogy 
az üres lisztesvékából csudát idézne elő, vagy 
Jézus öt árpakenyerével biztatna: sok jót mond 
az éhezőnek, mellyel ugyan — magtárak hiján — 
jól nem lakik, de megtanul sorára várni , Isten-
ben bizni mindaddig, míg a'rettegett szükség meg 
nem érkezik, 's az egynapélő és gondolkozó ma-
gyar ember keservesen meg nem éhezik, mert 
akkor bizony a' sok szép szó és biztatás helyett 

neki is csak kenyér kell. Ezért mintha odaszabták 
volna, olly jól áll a* munka végén a' berekesztés, 
hol megmondatik a* sült galamb után sovárgók-
nak: „Hogy ne útaljanak mindig csak Istenre, 
hanem számoljanak már egyszer magukkal is." — 
Igenis, meg kell mondani a* népnek, hogy Isten 
kiadja részünket, csakhogy mi is éljünk eszünk-
kel 's a' mit bő terméskor félre tehetnénk, azt ne 
hordjuk magunk önkényt József zsidó irgalmatlan 
magtárába, mellynek iszonyú gyomrába végre 
belevándorol házunk, földünk, egész árva me-
gyénk. 

Kár, hogy a' munka egész voltát némileg z a -
varja a' bekezdés néhány pontja. A* 149. 1. „A* 
helyesen és bölcsen inti pedig sz. Pál" — pontot, 
biráló sehogy nem tudta belesimítni vagy egyen-
getni , néhányszor elolvasta, néhányszor elment 
fölötte, de mindannyiszor feladta magát, mint kö-
vecs a' vakolatban. Többire — mint mondám — 
a' munka jó, nem valami csillogó, de azért tartal-
mas, sokban hasonlít Spiekernek egy a' német 
Kanzelberedsamkeitban olvasható hasontartalmu, 
bár nem egy álombeli beszédéhez. 

Csath Ferencz irmodora magán hordja a ' 
régibb debreczeni iskola színezetét, jól felvegyít-
ve az ujabb magyar fénymázzal, ugy azonban, 
hogy néhány régi fót mégis feladja magát alóla. 
Bizony nehéz is ezen régi himlőhelyeket elmázol-
ni, annyival inkább, hogy belőlük kevés — mint 
a' himlöhelyböl — nem rútít, legalább mi azt hisz-
szük, hogy nem rútít. Illyenek: példának okáért, 
melly szóra leginkább haragszik az orrából be -
szélő vagy tutma. — Semmi sem, soha sem is, 
vágynák, környülállás 's a't. — Visszásán hat sz. 
irmodorában az , hogy az egymásután álló főne-
vek végezetét elkoppantván, az euphonia kedve-
ért értelmet zavar, például: „Hogy ezek világa 
és erejénél minden ártalmas természeti indulatot 
megláthassunk, legyőzhessünk" legalább tegyünk 
egyvonást a'koppantás helyére! —153.1.:„Esa' ki 
olly sok, nagy, ós csuda dolgokat, ég, föld, t e n -
gerek, hegyek, völgyek, füvek, fák, kövek, földi 
és vizi állatokaí tudott teremteni." — Az e'féle 
kurtítások valóságos mutilatiók , pepineriákba 
valók. 

XIV. Hajnal Ábel békési reform, papnak egy 
munkája van a' gyűjteményben 18. sz. alatt. 1. 
Móz. 9. 20 — 23. Kezde Noé szőlőt plántálni, 
mivelhogy a' földnek müvelésére adta magát; ki 
miután ivott volna annak borából', megrészegedék, 
és sátorának közepette megmeztelenítette magát 
'sa't. Szüreti beszéd, részegség ellen. 

Homiliai alakban levén e' beszéd feldolgozva, 
biráló alkalmat vesz magának, e1 neméről szólni 
egyházi tanításunknak. — Jó, épületes homiliát — 
kivált nép számára — meggyőződésem szerint, 
csak történeti textusról tanácsos írni, hol magából, 
a' történetnek gyakorlati életbe vágó fordulatai-
ból, szépen kitelik a' practicus tanítás felosztása. 



"És igy bíráló saját felfogása szerint, a' homilia 
nem egyéb, a' históriai alapigének a1 mennyire 
lehet gyakorlati narialwjánál, alkalmazásánál. 
Tudom ugyan, hogy a* tudákos németek megker-
getnének e' csupasz definitióért, már csak azért 
is, hogy a'nehezet illy könnyedén keresztül szök-
tem. — Semmi! 

Illyen homiliát tehát — kár! — igen keveset 
irnak fiatalabb egyházi szónokaink, hanem a' he-
lyett, locus commnnis-okat hajhászva fel, ráülnek, 
mint hajdan Bálám próféta ráült paripájára, és azt 
mindenféle szük oldalösvényeken és sikátorokon 
keresztül döngetik; hiszen ha ezt olly ügyesen 
tennék, vagy tehetnék, mint például a' tíz, tizen-
öt ágú Reinhard és ennek iskolája, hagyján! de 
igy a' sok terméketlen kerengés és virágszedés 
után, Iegfölebb ennyit mondhatunk a' Szilágyi-
féle munkákra: ibant quapoterant! — HaPéterfi-
vel, érez mellemben, vas nyelvem volna, — vagy 
más szóval —• ha harang volnék: szünetlenül 
zúgnám magyar egyházi szónokaink fülébe, hogy 
népünket mindhiába untatják a' sok német asce-
tikával, száraz philosophémákkal, hiába a' sok 
keresett magassággal, mélységgel. — Millyenektől 
például ságvári lelkész Szilágyinak elforgatott 
beszédei, kivált raisonnirozó imádságai borzasok 
— mindhiába I népünk dolgot, életnek beszédét 
vár ; e' népet sejtelmekkel, tized-hnszadrét igaz-
sággal jól tartani nem lehet, már ezzel csak a' 
frugalis német vagy tót ember éri meg. 

Ezért minél több homiliát népünknek, a' haj-
dankor történeteit, ha ugy tetszik, gyöngyeit, J é -
zus példázatait, jelen életünk sajátságaiba foglal-
va , mint karikagyűrűbe, ragyogtassuk a' nép 
szemébe. Legyen — mint Hajnal jelen munkájá-
ban — a' felosztás magának a* felvett történetnek 
vagy drámának egy-egy felvonása, igy eleitől 
fogva végig nyomozhat bennünket a1 nép, a* he-
lyett, hogy a'nehéznél nehezebb bármelly logikai 
felosztás nem lesz egyéb a' nép fölében zengő 
czimbalomnál. 

A' németek között, szerintem, Eylert és 
Schmalz példát adnak, mint kell, és mint nem kell 
homiliákat kidolgoznunk. Eylert többnyire evan-
gyélmi történeteket pericopázgat ritka ügyesség-
gel , Schmalz homiliát csinál mindenből, mit az 
Írásból kisebb-nagyobb darabban kikapott, bámul 
a' jó lélek ama csafarásokon, mellyekkel az ösz-
szefüggés nélküli helyeket egy gúzszsá összeso-
dorja, kifárad az ember figyelme, mig utána men-
ve, meghurezol a' német egyházi szónoklat siva-
tagjain, hol ember szeme alig lát egyebet néhány 
árva konyuló pulsalillánál, magyarul: lélekesen-
getyünél. Ö ugyan nem mondja homiliáknak hosz-
szu kenetlen beszédeit, de valósággal azok. Azon-
ban Eylertet sem szabad magyarul presso pede kö-

-vetnünk, mert könnyen a1 sürübe vezet; hanem 
leszedve, munkáiról a' sok üres német habot és 
tajtékot az alul megmaradtból mindig kitelik egy 

jó magyar homilia. — Igy Blair homiliái, vagy 
történeti alapigékre épült practicus beszédei *) 
remekek maradnak még akkor is, ha de Vette és 
Krummacher új gőzösei minden régi paraszt-
szekeret felforgatnának is. Blair munkáiban ma-
gában, még most is több egészséges gondolat és 
gyakorlati keresztyénség van, mint a* német ro-
mantico sensualistico mysticusok egész fekete se-
regében. 

Hajnal azonban nem egészen találta vagy 
nyomta meg a' magyar homilia bezzegjét. Elő-
adása , irmodora — mint egyházi szónoknak — 
sokkal keresettebb és fodrozottabb, mintsem hogy 
öt mustrául merném jó lélekismerettel ajánlani; ő 
sokszor messzi távolban keres, mikor közel is ta-
lálhatna, dagaszt, hol lohasztania kellene, fermen-
tál, hol a' massa a' nélkül is elkelt már. Jó ma-
gyar homileticust az ujabbak között nem ismerek, 
mert nem a' legjobb biblisták vagyunk. A' régib-
bek között talán legjobb a' sok helyen nyers és 
taplós Gombási ós a' franczia csinosságu Péczeli. 

Zárszó. Lehetnek, sőt vannak sokan, kik az 
illyen hangú bírálatokat nem szeretik , kiknek 
idegzete ezeket meg nem bírja; lehet, nem akarva, 
kárt tehetek velők magának a' lapnak, mellynek 
hasábjain ezek — mint némellyek mondják — 
insolenskednek; illy bünt elkövetni irtózom 's 
ennélfogva leteszem biráló tollamat, és a1 neta-
lán felébredő bírálói viszketegnek azt mondom, 
mit Szűz József mondott az egyiptomi veszedel-
mes nőnek: mi módon mwelném én e* nagy go-
noszságot ? 

Én hát tovább nem bírálok, — birálok-e va -
laha, azt sem tudom, csak néhány imakönyvet en-
gedjen még a* tudós olvasó közönség megbírálnom, 
mert imakönyveink kenetlenség miatt boszantó-
lag csikorognak, — azután — Valete! ego cedam, 
atque abibo. Cicer. pro Milone. Elmarad ennél-
fogva az igért átalános revue vagy szemle, ma-
gyar egyházi szónoklatunk mult és jelen állása 
fölött, el a' pontnak kimutatása, hol jelenleg á l -
lunk, *s merre kell tartanunk, ezt ugyanis mind 
csak birálva tehetném, már pedig ha naponta hat 
adag émelyítő kegyeletet, vagy más édesítőt 
szednék is, más hangon bírálni nem akarnék, 
nem tudnék. 

Általában annyit mondhatok, hogy a' bírált 
gyűjtemény egyházszónoklati történetünkben kor-
szakot csinált, hogy vele egyházszónoklatunk 
méltán dicsekedhetik, hogy a' munkatársaktól — 
bár sokhelyen keményen bíráltam — tiszteletemet 
és méltánylatomat meg nem tagadhatom. Losonczi 
ref. pap Tóth Mihály barátommal — megvallom 
— kíméletlenül, tán kissé illetlenül is bántam, en-
gedjen meg a' bírálónak, elégtételül ígérem és 
ezennel fogadom: hogy bármi anticriticára felelni 

* ) Ki ne emlékeznék Blair Mardokeusára, Hasáel - jére t 
's a* t. K. : ? 



nem fogok, 's nem bíráló, nem hibakereső szem-
pontból ennyit mondhatok: hogy Tóth Mihály leg-
munkásabb és legtöbbet gondolkozó papjaink s o -
rából egy; hogy Székács és ő az ujabb német 
modort legtöbb szerencsével és ügyességgel ke -
zelik magyarul, és ez nyereség annyiban, a' meny-
nyiben a" tudós német külföld náthájától egészen 
menekednünk nem,lehet, nem is tanácsos. 

Végül: B. M. vagy is Bujdosó Mihály valók, 
mikor bíráltam, most pedig igaz nevem : 

D o b o s J á n o s , 
péczeli reform, pap. 

G y ű l é s e k . 
Máramaros-ugecsai gyűlés. 

Folyó év april hó 16. 's 17-dik napjain a' 
máramaros-ugocsai e.megye koronái Huszt váro-
sában tartotta e.m. consistóriumát. Igenis, consis-
.toriumát; mert nálunk nem régiben keletkezett 
helyhatósági törvényünk rendeleténél fogva csak 
3 év beleltével eshetvén papi változás, 's igy 
rendes helyosztó közgyűlés is: most csupán csak 
iskolatanítók — habár a' tavalyi közgyűlésben 
határozatba ment is, hogy e' törvény jótékonysá-
ga ö reájok is kihatand — változtak. Az egy 
éves gyermek, édes anyja emlőjétől elszakasztva, 
bizonyosan nem kerülend illy hamar mostoha kéz-
r e , ha az esperesi látogatás jegyzökönyve n é -
mellyeket, mint hanyagokat, tanácsszékünk elébe 
föl nem mutat: — minélfogva kénytelenítteténk 
a ' szent czélnak — az iskolák emelését 's virág-
zását hordozva szivünkön — a' viszonosság elvé-
ből 's a1 tanítók biztosabb állása szilárdítása jó 
szándékából szülemlett ama határozatunkat — alá-
rendelve, — azt ezúttal és jövendőre is csak irott 
malaszt 's töredékeny gyámpálcza gyanánt nézni 
's hagyni meg gyönge tanítóink irányában. 

A' mi e' tanácsülés alakját, modorát 's tár-
gyait illeti: Kettős elnöklet alatt összeült 's espe-
resi ima után megnyitott tanácsülésünk — két v i -
lági tanácsbirón kivül a* többiek mind 's néhány 
érdekeltetett egyházak követei is megjelenvén— 
meglehetős komoly csenddel 's higgadt kedély-
lyel folyt, mig nem azt a' sz—i egyház követe 
kissé kellemetlen súrlódás terére vezeté. 

A' consistorium és e.közgyülés összehívási 
joga, ideje 's hatásköre feletti vitatkozás azon üd-
^ös határozatot szülte, hogy: választmány nevez-
tetett ki, melly mindkettőnek tárgyait kiszemelve, 
a ' jövő augustusi gyűlésre véleményes jelentését 
adja be. 

A1 sz—i egyház a' közönségesen használtatni 
szokott gondnoki eskilforma ellen észrevételeket 
levén, annak — némelly kitételeiben — megvál-
toztatását sürgetvén, reá némi magyarázatok t é -
tettek. Egyébiránt én megvallom, hogy gond-
nok-esketésen más e.megyében jelenlevén, nem 
• i esküformát haltóm; honnan igy gondolkozám: 

vagy a* papok nem alkalmazkodnak a1 kiadott 
mintához, vagy az e.kerület.nem gondol e* tekin-
tetben egyformaságothozni be a* kerületbeli min-
den megyékbe. 

A' sz—i egyház üresedésbe jött egyik papi 
állomását több okoknál fogva papi helyettes által 
kívánván ideiglenesen betöltetni; 's miután arra 
az e.kerülettől azon feltétel alatt — jjhogy azon 
papi helyettes a' papi sz. szolgálatokra tartozó min-
den dolgokban a' helybeli rendes pap felügyelete 
alatt álland" — engedményt nyert, az egyház e* 
szavak értelme felöl felvilágosítást kérvén; a' 
felügyelet akép értelmeztetelt: hogy abban mind 
a' miket ? mind a' mikor ? mind a1 mikép ? befog-
laltatnak G. Katona XVI. kánon értelme szerint: 
— az esperes által már kiadott facultationale testi-
moniumban a' káplán név papi helyettes névre 
igazítandónak határoztatott. 

Régóta próbálgatván már az e.megye egyhá-
zainkat a' „tractus szüksége" czím alatti adónak 
— melly az egyházak anyagi tehetségök- vqgy 

jövedelmi mennyiségűkhez képest reájok kivette-
tett — aránylagos viselésére birni; 's midőn mind-
eddig is azt, némelly nemes közbirtokosokból álló 
ugocsai egyházak, sem a' kivetett mennyiségben, 
sem a' legkisebb részletben is, elvállalni 's fizetni 
nem akarják: utasításul adatott e.m. ügyvédeink-
nek azoknak pörbe idéztetése. 

Több tárgybeli választmány-kinevezések 's 
megbízatások történtek; miknek, gondolom, csak 
lesz valamikor annyi eredményök, hogy méltóz-
tatnak talán referálni valamikor, hogy tettek w-
lamit vagy semmit, és ez tudomásul vétetendik: 
de azért csak határozzunk mindig és halmozzuk 
híven rakásra a' sok pro memória-kat jegyzö-
könyveinkben. — Az iskolai 's nevelési választ-
mány egy év óta nem működhetvén, az elnök 
harmad negyed magával készítend tervet, ós azt 
a* jövő augustusi consistoriumra beadandja. 

Dolhai rendes pap Dovács Károly, úgyneve-
zett exmissionalis censurát adott. Énazillyen cen-
surára nézve már másszor is nyilatkoztam, mikor 
szerencsés valék épen a* censura napján censor-
nak kineveztetni, Js bárha most már egy héttel 
előre felszólíttattam: mindazáltal most is csak azt 
mondom: hogy az illyetén censura sokkal komo-
lyabb figyelmet igénylő tárgy, mintsem illy rög-
tönzések által jelentőségéből ne vesztene; minden 
esetre megjegyzendő még az is: hogy egy isme-
retlen papjelöltnek bekebleztetése 's kibocsáttatási 
vizsgálata annyi türelmet 's időáldozatot csak 
megérdemel, hogy arra egy rövid órácskánál 
töhbecskét szenteljünk. 

Gyámpénztárunk, Ariadné vékonyka fonalát 
tartva reszkető kacsócskájában, lépdegélni kezd 
már eddigi csalkertjéből, ha valami Minotauros 
vissza nem ökleli. Az adósak pörbe fogatnak; — 
a' mit pedig a' Költó-rtár — körül-belöl 400 v.ft 
formán egyszer-másszor belőle átcsusxtatgatva 



«lköltögetett, ad Kalendas graecas — ugy hiszem 
— bizonyosan megkapjuk. Ad vocem Kbltö-tdr! 
ez a' tractuS szükségét fedező cassa, mellyben 
valamint most, ugy régen sem penészedett meg 
a' pénz; azonban egy kezelője levén mindkettő-
nek, a' kövérebből mindig harapdált az ösztövér, 
's falatjaiból az e.m. hivatalnokoknak is egyszer-
másszor juttatván valamicskét. Hej! hej! csak 
furcsa is az a' szurkos kezű önzés, — vagy tán 
szebben teszi ezt ki Horácz: ,,Auri sacra fames 
quid non mortalia cogis Pectora!?"—Egyébiránt 
2 5 - 3 0 év ótai folytonos belefizetés után, elva-
lahára, van már annyi sommácskánk, hogy 80 v.ft 
kamatból egy-egy papi özvegynek, s árváknak 
6 azaz: hat, — [iskolatanítónak pedig három pgő ft. 
segedelmet nyujthatánk. H e g y i J. 

Egyházi gondviselők vagy curatorok esküvés 
formája. „Én N.N. esküszöm az egy élő Istenre, 
ki atya, fiu, sz.-lélek a' sz. háromságban, egy bi-
zony örök Isten, hogy én, ezen N.N. ekkl.ban a' 
tagok voksainak többsége szerint curátornak el-
választatván, ö cs. kir. felségéhez tántoríthatatlan 
hűséggel leszek; magamat azekklai dolgok igaz-
gatásában az ugy mondatott presbyterialis igaz-
gatáshoz tartom. A' ker. vallás tisztaságára, a' 
mint az a' sz. Írásban a' helvétziai vallástétel út-
mutatása szerint előadatik, felvigyázok. Az ekklai 
törvények (kánon) és felső rendelések teljesíté-
sét, 's a' törvényes egyházi felsöség iránt való 
engedelmességet lelkismeretesnek, kötelességem-
nek tartom. Ezen ekkla minden nemű javaira, 
hogy azok ne romoljanak, ne fogyjanak, sőt men-
nél jobb állapotban tartassanak, fögondot tartok, 
azokból a' vidéki igazgatás megegyezése nélkül 
semmi szín alatt semmit el nem idegenitek ys el-
idegenedni nem engedek. Az ekkla jövedelmeinek 
bevételeiről és kiadásairól, valamint minden gond-
viselésem alá bizott dolgokról, esztendő végével 
lelkismeretesen, forma szerint számot adok. — 
Időről időre a? tiszt, prédikátorral, mint elölülő 
társammal, minden tárgyakról előre értekezve és 
egyetértve, egyházi tanácsüléseket (consistorium) 
együtt tartok, és az odatartozó minden ügyekben, 
félretevén minden részrehajlást, atyafiságot és 
barátságot, szeretetet és gyűlölséget, a' mint az 
Isten tudtomra adta, igaz ítéletet teszek; az ott 
ellátott dolgokból semmit, a' minek közhírré tétele 
káros következésü lenne, senkinek kivül ki nem 
jelentek : — ellenben az ekkla külső állapotjára 
tartozó határozásokat, a' mint reám bízatnak, ha-
ladék nélkül, pontosan végrehajtani, 's a' tanács-
kozásokat a' végzések jegyzökönyvébe annak 
módja és rende szerint beíratni el nem mulasztom. 
A' tiszt, prédikátorral, mint elölülő társammal, és 
a' több egyházi tanácsosokkal, minden versengést 
eltávoztatva, a'szép békességet és egyenességet 
minden illendő és tisztességes dolgokban fentar-
tani 'o másokkal is fentartatni igyekezem. A" belső 
hivataluak úgynevezett anyakönyvi fizetését, a' 

mint megállapíttatott, csonkítani nem engedem, és' 
azt idejére behajtatniiparkodom. Egyszóval: ezen 
ekklban az Isten dicsőségének és vallásosságnak^ 
a* tiszta erkölcsnek és jó rendnek virágoztatására 
teljes erőmmel törekedem. Isten engemet ugy se-
g é l j e n ! — — . H e g y i J. 

A1 pestmegyei esperesség k3zgyü« 
l é se 

F. é. apr. 29 és 30-kán Kis-Kőrösön, első 
napon a' rendes elnökök, másodikon a' leköszönt 
világi felügyelő úr utódjául ez alkalomra helyette-
sített t. Sáfáry József és föesperes urak vezérlete 
alatt tartatott. Nevezetesebb pontok: 

1) Ujonan választott föesperesünk, nt. Válka 
János úr hivatálába beiktattatott. — 2) Főjegy-
zőül alulirt, — aljegyzökül t. Gallé Andor és 
Sárkány János, lelkész urak választattak. — 3) 
Három körlelkész megmaradt ; — az aszódi he-
lyett t. Rafanidesz Károly, a' kecskeméti helyett' 
t. Elefánt Mihály urak választattak. — 4 ) Házi 
pénztárnokká t. Melczer János, özvegyárvai pénz-
tárnokká t. Michalko János urak lettek. — 5) 
Köztiszteletü volt felügyelő, t. Földváry Pál úr, 
miután az egyházi ügyekre több mint 20 évet ál-
dozott 's a* felügyelőséget közel öt évig példás 
buzgalommal viselte, — az esperesség fájdalmára 
hivataláról leköszönt! — 6) A* felügyelői, vala-
mint az alesperesi hivatalok betöltése f. évi jun. 
17-én felbontandó ajánló és julius 29-én felbon-
tandó választó szavazatok utján elrendeltetett. — 
7) Volt néhány évek óta esperességi jegyzököny-
vünknek egy kellemetlen pontja , mellyre ha a* 
sor rájött, az mindannyiszor a' legelkeseredettebb 
ingerültségnek kiapadni nem akaró forrásává lett. 
A' pontot szándékosan nem nevezem meg ; nem1 

akarok vele mást gyötreni, elég, ha az minket olly 
hosszasan gyötrött. Legyen szabad örömömet ki-
jelentenem e' pontnak megszüntetése felett, 's szi-
vemből ohajtanom, hogy az érdeklett másik fél 
olly tiszta lelkülettel fogadja a' kibékülő testvéri 
jobbot, mint a' milly tiszta szándékkal gynjtja azt 
az egyik fél! Isten áldja meg a' kibékülés ne-
meslelkü ajánlóját! — 8) Özvegyárvai intézetünk 
alapszabályainak gyökeres új kidolgozása sürget-
tetik. — 9) Az esperességi ügyvédség megszün-
tettetett. Corpus juris helyett biblia. — 10) A' kör-
lelkészi jelentések, ugy szinte az anyakönyvek 
rovatainak kinyomatása a' kerületi gyűlésen in-
dítványoztatni és szorgalmaztatni fog. — 11) A* 
paptanakodások elnökileg ajánltatfak. — 12) A* 
körlelkészi jelentésekből örömmel esett tudómá-
sunkra, hogy esperességünkben általában véve 
az elemi iskolák virágzó állapotban vannak; ta-
nító urak közöl többen jegyzőkönyvileg is meg-
dicsértettek. — 13) A* kis-kőrösi egyház indít-
ványára, igen dicséretes példával elömenve, jö -
vendőben minden egyház, hol gyüléskedni fogunk, 



köteles leend a' gyűlési költségek terhét viselni, 
•s illy értelemben rendeltetett a' f. évi augustus 
11 - én tartandó közgyűlés Rákos-Kereszturra. 

Különös, hogy épen az ominosus 13 számnál 
kell megállapodnom; szerettem volna a' 14-dik 
alá a1 gyámintézetet sorozni, de erről még most 
altum silentium; adja Isten, hogy az augustusi 
gyűlés annál nagyobb lelkesedéssel fogja fel e1 

tárgyat! 
Egyébiránt e* gyűlést higgadt tanácskozás, 

szeretet, béke, egyetértés 's igazi egyházias szel-
lem jellemzék 's alig hiszem, hogy azt valaki kö-
zölünk elégületlenül hagyta volna el. 

Megvallom, alig van reám valaminek kelle-
metlenebb hatása, mint midőn egyházi lapokban a' 
gyűlési tudósítások nagyobbrészint a' fűszeres 
lakomák és áldomások hirdetésével végeztetnek. 
— És még is lehetetlen e' részben dicsérettel nem 
említenem a1 kis-körösi egyházat 's azon m.-vá-
ros tisztesb előkelő t.cz. urait, kik az igaz magyar 
vendégszeretetnek olly fényes példájával mentek 
elöl, hogy azt más egyházaink utánozni igen, de 
egészen utolérni alig foghatják. 

T o r k o s K á r o l y , 
a' pestmegyei esperesség főjegyzője. 

Békés i evang* esperesség 
Maj. 5-én B.-Csabán szép számmal összese-

regelve gyűlést tartott; mindenek előtt hitelesítet-
tük még febr. 18-án tartott gyűlésünk j.könyvét, 
ezentúl alkalmasint minden gyűlés végével hite— 
lesítendjük, ámbár nem tartok tőle, hogy derék 
jegyzőink határozatink szellemét elferdítenék. 
Vajda utódja választásában bocsátkozánk, és ennél 
nagyobb feladás nem nehézkedhetett sziveinkre; 
megkeresésünk folytában sok jeles hitsorsosunk 
sok jeles fiatal egyént ajánlott nekünk, mert ugy 
akartunk választani, hogy a'haza is megelégedjék 
vele; legnagyobb kérdés támadt Domanowszky 
Endre és Greguss Ágoston közt, mert mind a' kettő 
jeles. Titkos szavazatra menvén a' dolog, Greguss 
Ágoston 34 szóval 12 ellen bölcsészet oktatójává 
*s Vajda utódjává megválasztalott, kit mi jelenleg, 
mint szarvasi főiskolánk egyik oktatóját, a' pro-
testáns közönségnek bemutatunk, szeretetébe 's 
bizodalmába ajánlunk, annyival inkább, mert va -
lamint aquila non parit columbas : ugy reméle-
nünk lehet, hogy a' megválasztott oktató ur, mint 
Greguss Mihálynak fia és Farkas Andrásnak, a' 
nagyhírűnek, unokája, őseire homályt nem ho-
zand; az alma nem esik messze fájától. Hálába 
megírtuk a' megválasztottnak, itt pedig az öveinek. 

Kerülcli gyűlésen volt követeink Írásban bea-
dák számolásukat. 

Vajda egykor „erkölcsi beszédeket tartott 
Szarvason vegyes hallgatóság elölt, és nem is is-
kolájában, hanem más helyütt; ki akarván azokat 
nyomtattatni, r.-katholikus censor elébe bocsátá, 

ki megtagadván az imprimatur-t a' nm.h.tanács-
hoz folyamodott az engedelemért, de ottan nem-
csak hogy el nem nyerte azt, a' mit keresett, ha-
nem mi is olly kemény k. parancsolatot kaptunk, 
melly igen mély aggodalomba ejtett bennünket. 
Véleményadásra felszólíttatlunk és hogy minden 
kéziratait, mellyeket az iskolában használni szokott, 
megvizsgáljuk; továbbat, hogy a* professor uraknak 
beszédeiket, mellyeket tartani, és mind azt, mit az 
ifjúságnak „declamálni" fognak, praeventiv cen-
suránk alá vessük; határoztuk: hogy meghalván 
Vajda úr, a' vizsgálatnak helyét nem találjuk; az 
utolsó pontban pedig megszorítva látjuk a' sza-
badoktatást, melly a' protestantismus teremtője és 
megtartója, és mellyet az 179% 26 t. cz. 5 § - s a 
nekünk garantiroz, felterjesztjük a' fötisztdö su-
perintendentia eleibe, hogy erre nézve bölcs be-
látása szerint intézkedjék. 

Körlelkész urak olvasták decanalis tudósítá-
saikat; a* nevelés csak akkor fog menni rendiben, 
ha az ország gondoskodandik róla. Itt egy tanító 
150,200, söt ha nem csalatkozom, az orosházi 380 
gyermeket tanított! És mégis jó tudósítást vettünk 
a' tanítás sikeréről! Iskolatanítóink „egyletbe 
állottak össze, hasonlóban a* nógrádiakéhoz." 

Tettes Boczko Dániel úr indítványozta, hogy 
esperességi könyvtárt alapítsunk, mit közöröm-
mel elfogadtunk, és az aláírási ívet, segedelmet 
gyűjtendők, köröztetni fogjuk. 

T. Steiner Jakab úr egyházunk egyszerűsé-
get követelő szellemével összeférönek nem találja 
hozzánk áttérteknek külső pompávali befogadását: 
javasolta, hogy ennek minél csendesebb és minél 
egyszerűbb módoni véghezvitelét elrendeljük; ja -
vaslatát elfogadtuk, és hogy a' papi conferentiánk 
tervet adjon, várni fogjuk. Kit ezen javaslat é r -
dekel, legyen szives itten felszólalni, mert a'tárgy 
komoly és nem olly csekély a* mint látszik. 

Iskolai tanácsunkat ha sulyosb büntető ítéletet 
hoznia kell, két fórumra osztottuk, első rangú: az 
oktatók összeülése, és az ítéletet, mellyet hoznak, 
feljebb veszik, az ugy mondott tanács eleibe, a' 
hol ők meg nem jelenhetnek; innen nincs már 
appellata, csak tudomásul felterjesztik hozzánk a* 
jegyzökönyveket. 

A' gyűlést folytatjuk Szarvason, a' hol a' nyári 
vizsgák junius 24, 25, 26-án fognak tartatni. 

Vajda könyviárát megveendök az iskola szá-
mára, küldöttséget neveztünk annak megvizsgá-
lása végett. J e s z e n s z k y L á s z l ó . 

K ü l - é s b e l f ö l d i t u d ó s í t á s o k * 
További tudósítások a' dissid.-

k a t o l i k u s o k r ó l . A' berlini egyháznak 
templomépitésre szánt pénzen kivül 2000 tall. 
tartaléktőkéje van. — Potsdamban a' ném.-kath. 
által gyüléstartásra kért helyet a' porosz király 



átengedteté. — 0 . m. Frankfurtban Bramer oct. 
12-én avatá be Demuthot az egyház papjául. — 
Cottbusban a' sept. 10-én alakult egyház oct. 29-
kén tartáazelsö istentiszteletet az imént nevezett 
Demuth alatt. — Spandauban sept. 21-én Kerner 
tartott istentiszt. — Neuruppinban, azon templom-
ban, mellyben koronként r.kath. istentiszt, is tarta-
lilí,Ahrnsdorfa\ig.7-én tartotta az első ném.-kath. 
istentiszt. — Brandenburgban a'választolt polgá-
rok a' Miklóstemplomot 's építésre 300 ftot adtak 
a* ném.-katholikusoknak 

M. é. aug. Boroszlóban is zsinat tartatott, melly 
15-én nyülatoltmeg Regenbrecht elnöklete alatt,ki 
a* szükséges előzmények után tervet terjeszte elő, 
mellyben a'lipcsei zsinat határozatai részint szo-
rul szóra, részint lényeges tartalmuk szerint, ré -
szint hozzáadások- és jobbításokkal, mellyeket a' 
lefolyt idő szükségeseknek vagy az érettebb ta-
pasztaláshoz alkalmazottaknak mutatott ki,megbö-
vítve foglaltattak. Erre Ronge indítványt tön, 
hogy a' gyűlés, sziléziai tartományi zsinat, min-
den határozatát hozzáadásul a' lipcsei zsinatéikoz 
csatolja, ez által a1 lipcsei zsinat elfogadását, 
mennyiben az az új hozzáadásokkal nem ellen-
kezik , kimondja 's e' hozzáadásokat is csak in-
dítványokul tekintse, mellyek ismét egyetemes 
zsinat elé terjesztendök. A' lipcsei határozatok-
nak minden más, habártartalmukat csak más sza-
vakkal visszaadó felfogása az indítványozó nézete 
szerint sokféle félreértésekre fogna alkalmat adni, 
az ellenségeknek utat nyitna, hogy a' különböző 
szavakba schismát magyarázzanak bele, 's ö a' 
lipcsei határozatoknak még csak azon § -á ra fi-
gyelmeztet, melly az említett határozatok tovafej-
lesztését az egyetemes zsinatok utján lehetségessé 
teszi, mi a'sziléziai tartományi zsinat önálló hatá-
rozathozatalát szükségteleníti 's az egységet Né-
metország többi ker.-kath. egyházával veszélyez-
tetni látszik. Erre megjegyzé az elnök, hogy a' 
tartományi zsinat szabadságában kell állnia, misze-
rint az meggyőződését határozatokban kimondja, 
hogy betűkhöz magát nem kell kötnie, hanem azon 
törekednie, mikép meggyőződése ennek külső 
kifejezésével mindig egyezzen meg; mi pedig 
az egységet Németország többi diss.-kath. egy-
házával illeti, annak nem kell külsőnek, hanem bel-
sőnek lennie, melly azonban csak ugy fog eléretni, 
ha a' betű fölött szabad meggyőződés fog uralkodni 
azonfölül a' lipcsei határozatok minden lényeges 
pontja benfoglaltatik az új tervben's azokba csak 
nagyobb logicai összefüggés és szabatosság van 
hozva. A' vita ekkor igen élénkké 's mindenol-
dalúvá lön, 's mi alig kikerülhető, kérdések szö-
vettek be, mellyek nem ide tartozának; igy péld. 
egy éltes követ azt indítványozá, hogy a' symbo-
lumban Jézus Krisztus Isten fiának neveztessék. 
Szónok Isten és világ előtt bizonyíthatja, hogy 
Jézus természete felöl már 40 év óta tisztában 
van önmagával, — hogy benne csak istenkövelet, 

világüdvezitőt lát; de nép közt elvén, állíthatja, 
hogy annak erről még olly zavart fogalmai vannak,, 
miszerint azok felvilágosítására sok idő kell még, 
igy czélszerünek látszik, e' pontot megtartásul' 
előleges en átadni még a' népnek,hogy fölöt te annál-
inkább lehessen világot elterjeszteni. Emlékeztetett 
még szónok a'poseni 's elberfeldi irányokra, mel-
lyek a'népből sokakat magokhoz vonni, igy az egy-
házakban szakadásokat szülni képesek. Ez ellen 
majd valamennyi követ megjegyzé, hogy épen 
illyen határozott értelmezése a* Jézus természe-
tének szükségkép schismára fogna vezetni, holott 
a' mostani értelmezés mindenkinek meghagyja 
arróli saját hitvéleményét; a 'zavart népfogalmak 
felvilágítása pedig bizassék a' papokra, kik arra 
annálinkább törekedhetendnek, minél általánosabb 
az értelmezés. Azután saját tárgyára vezettetvén 
a' vita vissza, sok követ nyilvánító, hogy nincs 
hatalmukban a1 lipcsei zsinat határozatiról, mely-
lyeket egyházaik elfogadtak, ha csak alakban is 
eltérni; Nees is a' mellett nyilatkozott, hogy a* 
tartományi zsinat határozatai csak indítványok- 's 
előmunkálatokként adassanak a' jövő egyetemes 
zsinatra, a' nélkül azonban, hogy a' sziléziai egy-
házaktól megtagadtatnék azoknak körökben elő-
leges érvényítése. 'S midőn Theiner is a* mellett 
nyilatkozott, hogy a' zsinat, hitpontokra vonatko-
zólag a' lipcsei zsinat határozatait előlegesen alak-
ban is fogadja el 's azoknak átnézését, illetőleg 
kijavítását bizza az egyetemes zsinatra, önállób-
ban pedig csak a1 többi tanácskozásokban működ-
jék: a' lipcsei zsinat elfogadtatása majd egyhan-
gúan mondaték ki, valamint az is, hogy a' tarto-
mányi zsinathatározatok csak indítványokul tekin-
tessenek, mellyek azonban jelesül az egyházszer-
kezetre nézve előlegesen végrehajtandók. A' t a -
nácskozás azután más kérdésekre ment át 's többi 
közt egyértelműen fogadtaték el, hogy a' diss.-
katholikusok csak a' bibliát 's névszerint az új 
szövetséget ismérik el a' ker. vallás okiratául, 
mellynek felfogása és magyarázása a' diss. e sz -
métől áthatott észre bizatik; hogy a' diss.-katho-
likusok egysége szellemi, a' külalak pedig csak 
magasb czél eszköze, melly tehát a1 különböző 
helyiségek 's viszonyok szerint különféle is lehet; 
hogy továbbá az istentiszteleti cselekvények honi 
nyelven végeztessenek 's az hazai törvényekben 
's az ünnepnapok a' hazai törvényekben megál-
lapítottakra szállíttassanak le. Ekkor az elnök 
reményét fejezé ki, hogy a1 diss.-katholikusok 
egykor keletkezésök ünnepét is az ünnepnapok 
közé számílandják, 's e'reményben az egész gyű-
lés szinte osztozék. Végre meg lön állapítva, 
hogy művészet az istentiszteletet ékítheti 's a n -
nál névszerint szó- és hangszerzene kívánatos, 
de az csak az áhítatosság emelésére szolgáljon 
érzéki szórakozástól távol maradjon. Más kérdé-
sek is hozzaltak szőnyegre, mellyek tökéletes e l -
intézése a'kővetkező ülésre halasztatott; máso-
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l a t pedig nem tartónk olly lényegeseknek, hogy 
rólok rövid tudósításunkban bővebben szóljunk. 
Az ölés 1 órakor eloszlott 's a' második délutáni 
4 órára tüzeték ki. A' követek közt egy tiszt is 
volt. Délután a1 javaslat, szakaszonként tovább 
olvastatott *s tanácskozás alá vétetett. Főtárgy 
volt maga a' zsinat; némi vita után elfogad-
tatott, hogy 2000 lelket számlóló egyház 1, 
2—4,000-e t számláló 2)4000-en fölül 3 köve-
tet küldjön a* zsinatra. Minden egyház elöljárósá-
gának kötelessége gondoskodni, hogy képviselője 
vagy képviselői választassanak 's irott felhatal-
mazással láttassanak el ; szavazatjogos képvise-
lőjével minden egyház tanácskozókat is küldhet. 
Hosszabb vitát szült azon kérdés: a'zsinat elnöke 
csak szavazatjogos követekből vagy a1 tanácsko-
zó tagokból is választathassék-e? Első esetben, 
több szónok nézete szerint, előre volna látható, 
hogy elnökül többnyire a* boroszlói szavazatjogos 
követ választatnék, mert a* szükséges előmunká-
latokkal csak ez ismerkedhetnék kellően meg, 
's ettől függne aztán a' tanácskozások ügyes v e -
zetése; továbbá a' zsinati elnök fontossága nem, 
mint más gyűlésekben, fontosb szavazata- 's más 
jogaiban állna: hanem abban, hogy a" kérdések 
tiszta előadása 's megvilágítása és a" tanácskozások 
ügyes vezetése által lehető egyetértést közvetíte-
ne a* követek közt, kik itt semmi különös testületi 
jogokat nem képviselnek, hanem csak az egyház 
közjavát czélozzák, e'szerint szabadságában álljon 
a* zsinatnak azon, akár szavazatjogos avagy csak 
tanácskozó követet választani elnökül, kitől 
közvetítést legnagyobb mértékben várhatja. Más 
részről kiemelteték, miszerint nem volna czélszerü 
és sehol nem is történik, hogy valamelly gyűlés 
körén kivül válaszszon elnököt. Szavazáskor 
nagy többség az elnöknek csak szavazatjogos kö-
vetek közöl választatása mellett nyilatkozott. Ha-
tároztatott továbbá, hogy zsinat évenként tartas-
sék, 's a' legközelebbi f. é. húsvét és pünköst közt 
hivassék össze. Hosszú 's igen érdekes vita ke -
letkezett azon kettős indítvány fölött, hogy a* tar-
tomány összes papsága is képviseltessék a' tar-
tományi zsinaton, más részről, hogy fogadtassék 
cl a'lipcsei zsinat azon határozata, mellynél fogva 
csak harmada a* zsinatnak álljon papokból. Az 
elnök egész erővel ellene szegült ezen indítvány-
nak, melly, ugy mond, alapelvét forgatná fel 
egész diss.-katholikus egyház- 's községszerke-
zetünknek, melly különös papi rendet nem ismer 
el, a'diss.-kath. egyházak papjai csak községta-
gok 's a' többi községtagokéin kivül más különös 
érdekeik nincsenek. Ez okból ők is , mint más 
községtagok, követekül megválasztathatnak *s 
ugyanazon okból a ' papságnak külön képviselet 
nem adathatik, mert ezzel elvileg külön rendnek 
Ismertetnék az el, miből előbb-utóbb nagy gya-
korlati nohézségek következhetnének. Ez ellen 
megjegyezteték, hogyha az indítvány elvettetik, 

nem lesz garantia azon két lehető eset ellen, mi-
szerint vagy egy pap sem fogna követül válasz-
tatni 's akkor nem volna meg zsinaton a' tulaj-
donképeni istenészeti elem, vagy a1 követek igen 
nagy része papokból fogna állani, mi az egésznek 
szabad tovafejlődését gátolhatná. Erre megjegyzé 
az elnök, hogy az utóbbi, t. i. papkövetek túlnyo-
mósága, lehetséges ugyan, de fölötte valószínűt-
len, az első pedig, hiánya zsinaton az istenészeti 
elemnek, azért lehetetlen, hogy a' fővárosban 
mindig több pap fogna jelen lenni 's a' zsinati ta-
nácskozásokra meg hivatni. Ez azonban ki nem 
elégíte 's végre sok beszéd után szavazás sürget-
tetett; de az elnök kijelenté, hogy a' tanácskozás 
nincs még megérve 's begfejezve, igy annak e l -
halasztását indítványozá, mi el is fogadtatott. 
Egyébiránt tartományi zsinat hit körében kötelező 
határozatokat nem hozhat, hanem csak községi 's 
más viszonyokban. Azután a' papokróli szakaszok 
vétettek elő 's többnyire épen semmi vagy csak 
csekély változtatással fogadtattak el. Említendők 
ezek: Minden pap egyenlő jogú *s prédikátornak 
hivatik. Az elnöki indítvány, hogy egyik vagy 
másik prédikátor, ki tudományossággal vagy r e -
formátori érdemekkel tűnik ki, plébánosnak (Pfar-
rer) is neveztethessék a' nélkül, hogy e* neve-
zettel több jog összeköttetnék, Ronge 's több kö-
vet által ostromoltaték 's rövid vita után elvette-
tett. Theiner még ezen papokróli tanácskozás 
előtt távozott el. Elfogadtaték továbbá, hogy a* 
palástdijak eltörlesztetnek 's a' prédikátorok egy-
házi cselek vényekért semmi ajándékot el nem fo-
gadhatnak. Papjelöltek a' fővárosi vizsgáló vá -
lasztmány előtt fogják a' szükséges vizsgálatokat 
kiállani *s a' fővárosi elöljáróság által hivatalké-
peseknek nyilváníttatni; de a' felavatás csak beik-
tatáskor fog megtörténni. Papot a' községek szaba-
don választandnak 's a' választást csak a' fővárosi 
elöljáróság közvetítendi. A' prédikátorok élethosz-
szigra választatnak 's hivataluktól csak a' tarto-
mányi zsinat foszthatja meg őket. Itt megjegyez-
teték, hogy a' papok hivatalba tételére nézve a* 
fővárosi elöljáróságnak tán igen sok jog adatnék, 
ez azonban most még, egység fentartása végett, a* 
községek közt ideiglen szükséges, máskülönben 
schismalikus szakadások könnyen csúszhatnának 
be. Ezen ülés többi érdekes tanácskozásai közöl 
említjük még Ronge indítványát, melly szerint 
választmány volna kinevezendő, melly kerületi 
zsinatok miként alakítása iránt tervet készítene as 

következő ülésekben beadandót. Az indítvány sok-
oldalú felvilágítása 's meghányása után a' választ-
mány kineveztetett 's tagjául Ronge is megválasz-
tatott. Harmadik ülés aug. 16-kán. Napi renden 
az egyházszerkezet volt, mellynek terve leg-
tökéletesb egyenlőség elvein alapul, igy egyes 
szakaszait a' zsinat csekély változtatások- és 
hozzáadásokkal többnyire egyhangúan elfogadá. 
A'község minden önálló tagja, özvegyek, szüzek, 



asszonyok is, kik vegyes házasságban élnek, vá-
lasztásjoggal birnak 's a* község tanácskozásiban 
részt vehetnek. Minden egyházi jog magából az 
egyházból foly ki 's a' korosbak gyűlése és az 
ettől választott elöljáróság által csak végrehajta-
tik. A' korosbakat évenként a1 község választja, 
számuk, a1 községek különböző nagysága szerint, 
10—50 közt változik; a' korosbak testületéből 
's általa elöljáróság választatik, melly a' korosbak 
testületének különböző nagysága szerint 3 vagy 
5 személyből áll. Az elöljáróság elnök-, jegyzö-
és pénztárnokra oszlik, 5 tagnál pedig még a' két 
utóbbinak képviselőire, kik a* képviseltek jelen-
létében is ülés- és szavazattal mindig birnak. Pa-
pok az elöljáróság üléseiben csak tanácskozó, de 
a7 korosbakéiban határozó szavatuak; azelsö csak 
némi vita után fogadtatott el. Az elöljáróság a" 
horosbak testületének 's ez által a' községnek 
felelős; korosbak gyűlése hetenként történjék, 
de az elöljáróságé rendkivülileg is összehivatha-
tik. Élénk vita keletkezett azon indítvány fölött, 
hogy a' korosbak gyűlésének többsége joggal 
birjon kényszeríteni az elöljáróságot korosbak 
rendkívüli gyűlésének összehivasára; az indít-
vány végre elfogadtaték. Az elnöknek vagy 
első elöljárónak az elöljáróságban 's ennek a' 
korosbak gyűlésében joga van a* tanácskozást, 
mint még nem eléggé érettet, elhalasztani; 
ezen elbalasztási jogot a' korosbak gyűlésének 
harmada is igényelheti. A' község tagjainak 
megengedtetik a* korosbak gyűlésének tanács-
kozásinál, valamint a' korosbaknak is az elöl-
járóságéinál jelen lenni. A' korosbak, elöljárók 
*S követek hivatalai csak tiszteletbeliek 's azo-
kat csak okok miatt lehet el nem fogadni; de az 
okok előadása 3 évi hivatalkodás után nem kíván-
tatik. A' további határozatok a' községeknek a' 
korosbak gyűléseihez 's ezeknek az elöljáróságéi-
hozi viszonyaira terjeszkednek ki. Az elöljáróságok 
feladatai közé tartozik az is, hogy a' községek közt 
eleven összeköttetést szilárdítsanak meg, köztök 
kölcsönös közlekedést mozdítsanak elö, mindket-
tőt levelezés-, utazás- és zsinatokkal eszközölvén. 
Hosszabb vitát szült a1 papok némi lelkipásztor-
kodása iránt homályosan tett indítvány, miszerint 
megengedendő volna az egyes községtagoknak, 
hogy lelkipásztorkodás! vagy személyes megszó-
littatást magok vagy más megbotlott községtagok 
számára kívánhassanak az elöljáróságtól; de az 
indítvány elvettetett. Más ker.hitvallásuak fölvétele 
csatlakozásuk nyilvánítása 's nevöknek a' község 
könyvébe beírása által történik; a' nem-ker. hit-
vallásuak, megkereszteltetésök előtt, kötelesek ki-
mutatni, hogy az új szövetség leglényegesb hit- és 
erkölcstanait tudják. A' keresztség és úrvacsora (de 
mindkét szín alatt) szentségekül ismertetnek el, az 
első tehát nem-keresztyénekre nézve átmentök 
előtt szükségesnek határoztatott, a1 lipcsei zsinat 
által rendelt megelőző oktatáshetek szükségtele-

neké tekintetnek 's helyettök az említett kimutatás 
rendeltetett. Az utolsó ülés nem volt gazdag, mint 
az előbbiek, vitákban, de annál gazdagabb fontos 
eredményekben. Napi renden volt az egyház-
szerkezet további terve, mellynek szakaszai egyes 
csekély változtatásokkal elfogadtattak. Azután 
Theiner olvasá fel lithurgiatervét, melly a' borosz-
lói 24 czikk 's a' lipcsei zsinat ezeket bővítő hatá-
rozatai alapján szerkesztetett *s az eddigi borosz-
lóit a' berlini diss.-kath. egyház számára készített 
liturgiával összhangzásba hozza. E* terv igen jó 
hatást tön 's egyhangúan elfogadtatott, határoztat-
ván egyszersmind, hogy az az egyházakba azon-
nal hozassék be, megengedtetvén ezeknek, bogy 
egyes dolgokban attól eltérhessenek. Ekkor ismét 
Ronge kettős indítványa a* papoknak zsinatokon 
különös képviselete 's a' lipcsei zsinat határoza-
tának, melly szerint a' zsinatnak csak harmada 
állhat papokból, elfogadása iránt került szőnyegre 
's ismét igen élénk vitát szült. Az egész indít-
vány sokoldalú megvitatása után mindnyájan elis-
merék, hogy a' lipcsei zsinat határozata kivihe-
tetlen, mert egy egyházra sem lehet ráparancsolni, 
hogy papi vagy világi követet válaszszon 's a ' 
számfeletti papköveteket nem lehet visszaküldeni. 
A' vita folytában kitűnt, hogy vagy a' papokat ki 
kell zárni a' községkövetekül választhatásból, 
vagy legalább különös képviseltetésök abbanha-
gyandó. A' szavazás majd egyhangúsággal ha-
táros többséget mutatott a* papoknakközségköYe-
tekül válaszhatása ellen 's különös képviselteté-
sök mellett. Ez azután ollyképen állapíttaték meg, 
hogy minden 10 községkövetre a'szomszéd egy-
házak 1 papot választandnak, szabadságul adatott 
az egyházaknak az is, hogy papokat tanácskozó 
szavazatu követekké választhassanak. Azután a' 
választmányi tudósítás a' kerületi zsinatok iránt ol-
vastatott fel 's lényeges változtatásokkal elfogad-
tatott. Minden 3 — 7 szomszéd egyház kerületi 
zsinattá egyesül; erre a' követek ugy 's azon 
arányban választatnak, mint a' tartományi zsina-
tokra. A' kerületi zsinatok főköre a" közügyekröli 
elötanácskozás-, a' közélet előmozdítása- 's a' 
községek közti viszálkodások elintézésében fog 
állani. A' kerületi zsinat évenként maga köréből 
3 tagu elöljáróságot választand 's ez előlegesen 
is, a' kerületi zsinat összegyűléséig érvényesen 
rendelkezhetik. Egyébiránt a' ker. zsinat a' pa-
pot tart. zsinatig hivataltól felfüggesztheti. E' t a -
nácskozások után több indítvány tetetett, de az 
idö későre haladván, azokról tanácskozni nem le-
hetett, kivéve egyet, a' zsinat ügyrende iránt, 
melly oda dőlt, hogy azt maga a' zsinat állapítsa 
meg. Ekkor a' zsinat a' boroszlói elöljárósághoz in-
tézett föelnöki levéllel lepetelt meg, melly szerint 
sz. Bernát temploma a' diss.-katholikusoknak isten-
tiszteletre átengedtetik *s az elöljáróságnak meg-
hagyatik, gondoskodjék, miszerint az istenliszielet 
ne legyen nyilvános jellemű (B, A. K. Z.). 



M e g j e l e n t s Énekhangzatos könyv, 
mellyben foglaltatnak a' magyarországi reform, 
egyházak nevezetesebb zsoltárai, minden dicsé-
retei és temetésiénekjeinek hangzatai, rövid útmu-
tatással az éneklés tanítására. Készítették egyet-
értőleg Zákány J. ref. debreczeni főiskolai ok-
tató és Sz. Nagy K., a' debreczeni ref. egyház 
kántora és orgonistája. Nyomt. Werfer J. Debre-
czenben 1846. n. 8-ré t , 42 és 68 lap. 

f e l e l e t - k é r d é s , E' lap f. é. 11-dik 
száma alatt, az ung-felsö-zempléni levelező, t. 
K. E. úr, többek közt egy kebelebeli iskolatanító-
nak, az egyházmegyei gyűlésre feladott, valóban 
kebelrázó panaszát leírván; azon észrevétele 
mellé: „nálunk a' rectorok sok helyütt harango-
zók is egyszersminde' kérdést kapcsolja: igy 
van-e ez másutt is? Felelet: igenis, proh dolor! 
ugy van ez másutt is sok helyütt, p. o. minálunkis 
Tolnában, holott nem régiben egy a' lucskai r e -
ctor nyomorult állásához csaknem hasonló sze-
gény sorsú harangozómester folyamodáskép járult 
az esperességhez az iránt: „hogy közbenjárásá-
nál fogva az nékie kötelességül tett harangozás-
tól, legalább az gyengélkedő egészsége miatt alig 
teljesíthető hajnalitól, felmentessék." — Erre azt 
kérdezhetné tovább fenlisztelt atyánkfia: de miért 
van, vagy miért kell ennek ugy maradnia nála-
tok is ? E' kérdésre is tudok felelni, vagy inkább 
felel a' tavali egyh.kerületi gyülésünk a' 39-ik 
pont alatti határozatában szorul szóra ekkép: „A* 
tolnai egyházmegye abbeli indítványozó kérelme, 
hogy a' harangozás kötelessége, mint az iskola-
tanítónak állását lealacsonyító, ennek hivatalától 
kerületileg távolíttassék el: azon okoknál fogva 
nem pártoltalik, hogy az iskolamesterektől senki 
sem követeli, hogy a' harangozást tettleg saját 
személyükben hajtsák végre, hanem csak, hogy 
a' harangokra és harangozásra ők ügyeljenek fel; 
már pedig ha szemügyre vételik, hogy a' haran-
gok egyfelől általában tiszteletesebb czélokra 
szoktak használtatni, másfelöl pedig a' harangok-
kal igen könnyen botránkoztató visszaélések tör-
ténhetnének: nem lehet nem kívánni, hogy azokra 
mindenütt a' helységekben, a' hol harangok van-
nak , a' tekintélyesebbek és műveltebbek közöl 
valaki, millyennek az iskolamester általában tar-
tatik, vigyázzon." 

Segítellünk-e immár a' bajon, a' midőn a' 
szegény mesterek ügyében a' lélekharangot meg-
kondítottuk? Ha meg kell engedni, hogy az isko-
lamesterektől senkisem követelheti, hogy a' ha-
rangozást tettleg saját személyükben hajtsák vég-
re , nem kell-e szinte azt is megengedni, hogy 
senki nem tilthatja, ha ők — nem tarlhatván külön 
cselédet — a' harangozónak szerepét saját sze-
mélyükben képviselik ? 'S nem leszünk-e ekkor 
ismét ott, a' hol eddig voltunk, 's a* miről már 
egyszer csakugyan kellene tennünk: t.i . hogy 

ama szolgai leköteleztetés által — akármi szépen 
mázoljuk 's palástoljuk a* dolgot — az iskolataní-
tók tekintélye, szent hivataluk méltósága 's üdvös 
hatásuk tovább csorbulást ne szenvedjen? S' mi-
kép lehet abból: hogy a' műveltebb közöl valaki, 
millyennek az iskolamestert valójában kellene 
tartani, a' harangra vigyázzon, következtetni azt, 
hogy ö annak kötelét is húzza, vagy pénzeért 
húzassa? — Ezek már más kérdések; a'felelet 
azonban nem nehéz rá; mert a'kérdésben fekszik. 

L á g l e r I s t v á n . 
W i C V e l e z é s Azon tanúbizonyság, mellyet , ,az 

árvái papok" a1 jegyzőkönyv nyomán, Matuska Gy. dékán úr 
buzgósága, az iskolák és nevelés körül tett fáradozásai felől 
nyilvánítanak, igen nagy örömmel hatott reám. De épen ezen 
tiszta örömem nem engedheti , hogy azt S. K. irányában, kl 
hiszen senkit meg nem nevezett, polémia tárgyává tegyem. — 
A' sűrűen érkező áttérési jelentésekre nézve emlékeztetem 
tisztelt levelezőimet a ' f. é.6. számú levelezésre, hol e1 t á rgy-
ról már nyilatkozám. — T. T. úr „Halljunk Patakról" igazán 
nem tudom, mit tegyek. Tán majd jut eszembe valami expediens 
gondolat 's ahhoz tartom magamat. — Várallyai L. urat k c -
rem, hogy a ' pótlékjegyzetek kiadása alul mentsen fel. A ' 
dolog régi, aztán a ' világ nem fordul fel Ung-felső-zemplén-
ben , ha a' pótlék nyomtatlanul marad. — A1 fáradhatatlan 
F i g y e l m e z ő úr ujabb közleményeit bizonyosan közölni 
fogom, mert nagyon üdvös dolgokat tárgyalnak. — Jeszenszky 
úr „Párhuzamát" elvárom 's biztosíthatom, hogy ha meg nem 
jelenik, nem é n leszek oka. S z é k á c s . 

T. szerkesztő úr ! A' tatai ref. egyh.megyei esperes-
ügyben beküldött czikkem iránt hozzám intézett magányleve-
lében oda méltóztatott Öu engem utasítni, mikép azt a' l o -
sonczi gyűlés után tetetném inkább közzé, nyilt válaszul annyi 
megtámadásokra. Bocsánat, hogy az igényelt végzést ujabb 
közlésem megelőzi. Mert nem lehet nem tudatnom Önnel, mi -
kép: „esperes-ügyünk, miután segédgondnokunk, apr. 1 6 . ' s 
17 -d ik napjain Ácson tartatott közgyűlésünkön, egyházme-
gyei közönségünket a z e d d i g t ö r t é n t e k f e l e j t é -
s é r e 's t o v á b b i k ö l c s ö n ö s b i z o d a l o m r a felhívó 
szózatával kedvesen lepé m e g , a ' kerület további beavatko-
zása kizárásával, csendesen békés révpartra jutott : midőn 
közgyűlésünk, a' közbéke mielőbbi helyreállításának, a' k e -
rület által is eljárásának indokául felhozott , méltó tekinteté-
ből, a' ft. kerület által teljesített felesketést, noha ez ujabb 
rendeletileg minket illete, magáévá telte, 's óvását csak ezután 
választandó egyh.m. hivatalnokainkra nézve tartotta fen." 

Volt emlékezet Önök lapjában bizonyos jegyzői esetünk 
megvizsgálására k i s g y ü l é s i l e g kért választmányról is. 
E ' t á r g y iránt szinte megírom, mikép: egyházmegyei k ö z -
g y ű l é s ü n k a' választmányi vizsgálatnak épen nem találja 
szükségét, midőn a1 kérdéses hibát maga leköszönt helyettes-
jegyzőnk elismerte, 's azt egész közönségünk, a tisztelt férfi 
jelleme szerint, tévedésből 's gyarlóságból eredetinek látja, 's 
különben is a' dolog lényegén mit sem változtatott közbeszu-
rásának tekinti." 

E ' közlött ügyállapotunknak e1 sorok értelme szerinti 
közlésére tisztelettel kérve Önt, vagyok ' s a ' t . 

D é c s i B á l i n t . * ) 

*) No hát, az Isten is áldja meg Önöket! nem szebb-e ezen 
tudósítás amaz ívekre menő keserűségekkel salurált k ö z -
leményeknél? És én hiszem, hogy Önök becsületes békét 
eszközöltek, azaz, az egyház jogai t , mellyet még a* 
béke árán sem szabad megsértenünk, épségben tar tot-
ták. Igy mi mindnyájan csak örvendhetünk ezen kibé— 

. kűlésnek. S z é k á c s . 





PROTESTÁNS 

EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 
21. szám. Ötödik évi folyamat Május 26. 1846. 

Melius est cibarium oleris, ubi est dilectio, quatn bovis saginati, ubi est ódium. 

Proverb. 15, 17. 

TARTALOM: Egyveleg. F i g y e l m e z ő . — Czím egyházi 
szónoklatoknál. U r h á z y L. — Dunántúl ev. kerületi 
gyűlés. — S z a b a d o s P. — Kül- és belföldi tudósítások. 

E g y v e l e g . 
jBevezetés. 

Egyházi lapunkat annyira kedvelem, hogy ha 
Pesten laknám, minden héten készítnék számára 
táplálékot: mivel azonban a' nemzeti fővárostól 
igen távol estem, csak minden hónapban egyszer 
ha tehetem szívességem kimutatását. Most is, mit 
számára készítettem, felöle meg kell vallanom, 
hogy nem a' legjobb izü eledel, mivel falun lak-
ván, a'szükséges belevaló fűszerek neki megnem 
adathattak. Aztán, mi a' fődolog, én nem is va-
gyok az illy foglalatossághoz legjobb értő, azért 
kétkedem is mindig, vájjon készítményem ínyére 
lesz-e lapunknak. Méltán aggódhatom pedig ez 
iránt, mert ez a* mi kosztosunk válogató, nem kell 
neki mind az , a' mit hozzá küldünk, csak a ' jó 
táplálékhoz van szoktatva, pedig remekül élni 
mindig nem lehet, kivált most, midőn piaczokon 
és postákon nagy a' drágaság. Mind a' mellett, 
gondom vala eddig 's leszen ezután is, hogy al-
kalmasan készült étkekkel vidáman élhessen, és 
soha meg ne fogyatkozzék. Most szegénységem-
ből egy kevés rántottat, 's mellette gyenge tor-
mást rakosgalék össze; a' durungfánk és holipni, 
mint megannyi édességek, még utóbb következ-
nek, ha a' hozzávalókat beszerezhettem. Igen 
tehát! mint mondám, csekélység az, mit most nyújt-
hatok, iránta azonban mondhatatlan szeretettel 
viseltetem annyira, hogy néhány eddigi küldemé-
nyim között ezt legjobban féltem. A' postának 
tehát meg is hagytam erősen, elsiessen az eledel-
lel, futtában oldalához ne ütögesse, hogy benne 
kár ne essék 's haszontalan el ne folyjon. Meg-
mondtam neki, hogy két statiót vegyen egybe, és 
valami régi várra, magas kősziklára, millyen a' 
veszprémi és palotai, ne bámészkodjék, a'velen-
czei Mhn M e ne essék, hanem csütörtökre a* fő-
városban legyen, hogy egyházi lapunk asztalán, 
többi eledelei között, ha bár az utolsó helyen is, 
felmutattathassék. 

Lássunk tehát hozzá, egyházi lapunknak ele-
delt küldeni minél többet, mert, bár minden héten 
csak egyszer vesz is magába táplálékot, mégis 
sokat felemészt; de ép azért közerővel eltartani 
könnyű ezt. Ha valaki lemond a'reá való gondos-
kodásról, támadjon helyette más jószívű, ki ezt 
fentartani igyekezzék hév kebellel. Nem szeretem 
ós nem örülök neki, ha csak egy ideig buzogna 
valaki az egyház ügye, javítása 's virágoztatása 
mellett, azután pedig elnémulna: hanem illő és 
kötelesség halálunkig fáradhatlan honfiaknak és 
egyház tagjainak lennünk. Az anyaszentegyház 
ügyeibe, valamint a' hazáéiba is bele unni nem 
szabad, bármelly akadályok álljanak is elönkbe. 
Jelenkorunk az a' dicséretes időszakasz, melly a* 
jó szavakra hallgat, ós azoknak helyt ad és akarja 
az üdves tanácsot létrehozni, csak a' mit mondani 
akarunk , ingerültség és megsértések nélkül te-
gyük azt. — Egyvelegi közlésemnek első czikke 
legyen immár: 

I. A' róm. katholikusok ünnepeinek megtartása 
az evangélikusoknál. 

Értekezésemben igazságot szólok és senkit 
készakarva meg nem bántok. Tudjuk, hogy a' r . 
katholikusoknak több ünnrpeik vannak, mint a* 
protestánsoknak, ós hajdanában még több is voIf9 
mint jelenleg: de náluk is azokat jól megkevesí-
tették, mivel a' sok ünneplés a1 dologtól vissza-
tartóztat, a' kenyeret pedig mindegyre csak fo-
gyasztja. Volt az ideje, hogy az evangyélmiak-
nak is, mint a' róm. kathoiikusoktól elváltaknak., 
kötelességükké tétetett minden nemprotestans ün-
nepeke t megülni, habár még annyian voltak is 
azon napok. Birtokomban egy kézirat van, melly 
1751- és 1752-ben nemeskéri ev. pap állal íra-
tott, benne az látható: hogy Mátyás, sz. György,, 
Fülöp és Jakab, Bertalan, Mária Magdolna, Lő-
rincz, sz. Mihály, Simon Júdás, Katalin és János 
evangelista napján ünnepellek az ágoslai protes-
tánsok, mert predikálziókat irlak a' papok azoffi 
napokra. Melly említést nem azért hozom fef, 
mintha ez ismeretlen dolog volna előttünk, hanem 
csak azért, mivel épen felvett tárgyamhoz illő f& 
tartozó. 



Idővel a' protestantismus megszabadult, hála 
az egeknek! a' rajta uralkodni akarók önkényétől, 
és mint külön anyaszentegyház, országilag meg-
ismertetett, minden dolgaiban maga kezdett intéz-
kedni, tehát a* megtartandó és kihagyandó ünne-
pekre nézve is. "Jelenkorunkban a" rendszerínti 
vasárnapok- és sátoros ünnepeken kivül az ágostai 
protestánsok még a* vízkereszt, Jézus bemutalta-
tása, Krisztus fogantatása és Péter Pál ünnepeket 
is megtartják a' róm. katholikusokkal együtt. Ha-
nem vannak még ez utolsóknak több ünnepeik is, 
u. m. nagy-b.asszony, kisasszony , bol.asszony 
fogantatása, űrnap és minden szentek, mellyeket 
a ' protestánsok megülni nem tartoznak, mint oly-
lyanok, kik azokat elhagyták, rajtok régen kiad-
tak. Azonban, nézzünk csak körül az egyházke-
rületben, nem ünnepelgetnek-e az ágostaiak az 
itt említett napokon a" róm. katholikusok kedve-
ér t? Igen is. 

Csak lássuk és halljuk meg, mit beszél 's hir-
det az ágostai pap az ő szónokszékén, midőn ezen 
ünnepek közöl valamellyik következik. Előtte 
járuló vasárnapon igy hirdet: Jövő csütörtökön 
űrnapja lesz, melly nekünk ugyan nem ünnepünk, 
mindazáltal intetnek a* hívek, hogy a1 hol a' róm. 
katholikus plébániák vannak, (vagy mint nálunk) 
a ' zörgő munkáktól magokat óvják, a' botránkoz-
tatás elkerülése végett; az napon sz. irási ma-
gyarázat fog tartatni két harangszóra." Tehát, 
akár ide akár oda, ünneplést rendel 5 's az elérke-
zett napon a' nép ünnepien öltözve a' templomba 
seregei. Jegyezzük meg itt mindjárt, hogy illy 
kedvező hirdetést a' kegy. kir. parancsolatok é r -
telme következtében kell tenni minden protestáns 
papnak. — De én most már azt kérdezem: mért 
tartsam és tartassam meg azt az ünnepet, mellyet 
magaménak soha el nem ismerek; mért ne tenném 
's tetetném azon dolgaimat? Ki a' római anya-
szentegyházhoz tartozik, csak az az ember köte-
leztethetik arra joggal, hogy ne dolgozzék az elő-
forduló ünnepeken; a' ki pedig a' protestáns anya-
szentegyházhoz számlálja magát, csak azon napo-
kat ünnepelje, mellyek elébe iratvák. Igy egyik 
fél sem botránkozhatik meg, miután mindenik f e -
lekezet saját vallása, törvényei és szokásai szerint 
cselekszik. Ha már a* róm. keresztyének saját 
ünnepeiken a' protestáns keresztyének munkál-
kodását botránkoztatásnak tartják, és a' velöki 
ünneplést pedig igen kedvesen veszik 5 illy formán 
tehát a' zsidó is azt mondhatná mind a' katoliku-
soknak, mind az evangélikusoknak, mikor ünnepe 
van: ne dolgozzatok ma, mert engem botránkoz-
tattok 5 a' muhamedán is igy szólhatna ünnepén: 
„ n e botránkoztassatok ma, dolgozván, mert ne -
kem Allah napja v a n ; a' görög is igy tehetné 
Intéseit: ti mindig botránkozást csináltok ne -
kem ünnepeimen, ü g y - e bizony, mi reájok nem 
ügyelnénk, 's ők nem is kívánják ezt tőlünk, csak 
egyedül a' római katholikusok. Melly kívánságban 

nem rejlik más ok, mint az, hogy a' bajdani ural-
kodást nehezen akarják elfeledni. Tudok példát a* 
legújabb időkből is, hogy plébános úr az evangy. 
papnak azért irni bátorkodott: miszerint intse 
meg az ő fárájában lakozó filiális evangy. hall-
gatóit, hogy n.bol.asszony, kisasszony, n.bol.asz-
szony fogantatása ünnepén ne dolgozzanak; de 
ez mitsem felelvén vissza, elégnek tartá a* tem-
plomi hirdetést az ünnep végett. 

Mi két felekezetű protestánsok, semmiféle 
vallásnak gyámsága alatt nem vagyunk, honunk-
ban uralkodó vallást nem ismerünk, minthogy az 
épen nincs is. Elég időskoruaknak hisszük lenni 
magunkat, miszerint csak azt az ünnepet ismerjük 
el magunkénak, melly a' Jézusra és annak vég-
hezvitt dolgaira emlékeztet. Mire nézve, ha meg-
szűnünk munkáinktól ott, hol róm. plébániák van-
nak, azt nem ő érettek, hanem a' k. király kíván-
ságáért tesszük addig, míg az illyesmiket kívánó 
k. királyi parancsolat meg nem változik. 

önmagunktól függ több ünnepeket elfogadni, 
vagy félre tenni. Miszerint a' protestáns pap csak 
akkor cselekszik vallása szellemében, midőn anya-
szentegyháza törvényeihez tartja magát, 's azok 
szerint működik egyházában. Mi ágostaiak e' te-
kintetben sokkal hibásabbak vagyunk helvét 
atyánkfiainá!, akár város-, akár falubelieket ve -
gyük is figyelembe. Ha valamelly városba egy 
olly ünnepen megyek be, melly protestánsokra 
épen nem tartozik: ott ugy tetszik nekem, mintha 
az egész város róm.katholikusokból állana, pedig 
kevesebben vannak tán, mint amazok. Az ágostai 
evangyélmi kereskedők boltjaik ugy be vannak 
zárva, mint a' r. felekezetüeké, 's az egész város 
ünnepben áll. Az iskolákban ágostaiaknál nincs 
tanítás; a' helvét atyafiaknál hogyan van, azt nem 
tudom; mindazáltal következtetni bátor vagyok 
azt, hogy mivel nem ünnepelnek, tehát az iskolai 
tanítások is munkában vannak. Városon tehát még 
nagyobb hibát követnek el a' protestantismus e l -
len, mint a' falun. Falun az ágostaiak ugy tesznek, 
mint fölebb irám; a'helvét atyafiak, mint más köz-
napon, szépen dolgoznak. 

A' viszonyosság elvéből indult figyelmező ez 
értekezéshez. Mert nekünk protestánsoknak is van 
egy olly ünnepünk, mellyet a' r. katholikusok a' 
mi kedvünkért meg nem tartanak, és ez a' nagy-
péntek, a' váltság dicső napja. Most itt volna 
helye, hogy kérdhetném: ki hallotta valaha, 
hogy a' róm. katholikus papok közöl csak egy is 
illy hirdetést tett volna népéhez virág vasárnap-
ján : „Jövő nagypénteken a' protestáns keresz-
tyéneknek nagy ünnepök fog lenni, intetnek azért 
a' hivek, hogy minden zörgő munkától magokat 
megtartóztassák és őket ne botránkoztassák." 
Mondom, a* mi kedvünkért ők ezt nem tették, és 
aligha teendik ezután is. Azért is a' római katho-
likus ember az napon, ha lehet, szánt, vet, fát 

1 vág, a' mester ember dolgozik zajosan. Városon 



csak a' protestáns kereskedők boltjaik vannak 
zárva, csak ezek cselédeik nem dolgoznak, csak 
a' protestáns mesterember munkazaja némult 
el; a' többiek mind botránkoztatnak zörgő és azon 
napra nem illő munkájokkal. Ugy e bizony, ez 
nem viszonyosság!? A'protestáns keresztyén em-
ber ezen ne botránkozzék-e meg? 

Most már vájjon nem szépen hangzanék-e a' 
kegy. királyi parancsolatban az, hogy a'róm. ka-
tholikusok is viszont, a' két felekezetű evangyél-
miak ünnepein semmi botránkozást ne tegyenek? 
Reménylem, ha kérnők, megadatnék; de ne kér-
jük, mert a' nyereség mellett is vesztenénk. 

E' sorok Írására indított az a* körülmény, hogy 
ba gyülekezetcink más felekezetűek ünnepeit is 
teljesen megülni szeretik, annak okai vagyunk mi 
papok nagyrészben magunk, mert tápláljuk ben-
nök az erre való hajlamot, 's szentírási magya-
rázataink által bizonyítjuk, hogy különbséget nem 
teszünk amazok között. Pedig a 'be nem vett ün-
nep nekem csak hétköznap és dologtevő nap, ám 
botránkozzék meg benne akárki; elég azon a' 
szokott reggeli könyörgés, azután dologhoz. Ez 
által megbizonyítom, hogy magam felekezete 
alakját viselem magamon és híveimet azzal ismer-
tetem, a* másokét sérteni nem engedem, de az 
enyimével összekeverni sem szeretem. 

/ / . Imádkozás áhítatos modorának gyakorlása. 

Emberi természetünk elidegeníthetlen saját-
sága, hogy a' hol több éveket töltöttünk el, 's 
kivált tanulási pályánkat folytattuk 's végeztük: 
oda gyakran visszaemlékezünk, 's figyelmünket 
azon tanodára irányozzuk édes örömest. Bennem 
megvalósult ezen állítás, mióta Sopron főiskoláit 
elhagytam 's hivatalos helyzetbe léptem. Pap-
ságra készültem ott, 's Isten kegyelméből azzá is 
lettem. Az egyházi szónoklás gyakorlatában ott 
szereztem én is több tanulótársaimmal, előre már 
némi gyenge ügyességet, bátorságot és szokást 
több hallgatók előtt felléphetésre. Soproni isko-
kolák ebbeli érdeme tagadhatatlan, hogy a' papi 
hivatalra készülő ifjakat nagy időtől fogva gya-
koroltatta az egyházi szónoklatban, és pedig ma-
gyar ' s német nyelven; a' soproni buzgó népnek 
is köszönet azon részvélért, mellyet nyilvánít a' 
deákok predikátiója (Sludenten-Predigt) iránt. 

E' feletle hasznos és szükséges egyházszó-
noklali gyakorlat az a" tárgy, mellyet most egy 
hiányában kiegészíteni akarok. Ugyanis az ifjak 
összegyűlnek a' főiskola szónokieremében, dél-
előtt, honi nyelven tartandó istenszolgálatra; dél-
után pedig ismét bemennek istentisytelet-tartásra, 
német nyelven. Buzgó éneklés után fellép, vagy 
szinte már éneklés kezdetekor a* szónokszékben 
ül *) a' leendő ifjú pap, 's fohász után prédikál 
szokás szerint; elvégezvén, Áment mond, s aztán 

Helyesebb volna, ba csak az utolsó énekversnél lép-
ne fel. F. 

nyomban tanuló ifjak szájába illő áldást ad: „der 
Friede Gottes, welcher höher i s t" 'stb. tehát szó-
noklat után nem imádkozik könyvből, mint a1 nagy 
templomban és minden gyülekezeteinkben az tör-
ténni szokott. 'S cz az, a'mire akarom figyelmez-
tetni a1 szent vallás hirdetésére készülő ifjúságot, 
hogy az egyházi szónoklat ezen kiegészítő részé-
ben is magát gyakorolja. Igen, imádságot olvasni 
fel könyvből predikátzio végeztével, ugy a' ma-
gyar, mint a' német egyházi szónoklat után. 

Az áhítatosan, buzgón, szíve mélyéből imád-
kozó pap után, a' körülötte összesereglett nép, oh, 
melly jóízűen imádkozik. Ezt pedig, hogy a' pap 
édes, elfoglaló kellemmel tudja tenni, szorgalmas 
gyakorlás és maga próbálásába kerül. A* gyüle-
kezet előtti imádkozásnak megadni tudni a1 szük-
séges hangot és illő menetet, többszöri gyakorlás 
által lehet csak. Kezdjék meg tehát, barátim, e* 
figyelmeztetésemet azért, mivel szükséges 's önök 
tökéletesítéséhez tartozik. A" többi főiskoláinkban 
is, ha eddig nem történt volna, hol egyházi szó-
noklás-gyakorlat létezik, fogadják figyelmezteté-
semet örömmel. Hogy ne mondja utóbb felölük a* 
hallgatóság: prédikálni megtanult a'mi papunk, de 
utánna imádkozni nem tudunk áhítatosan, mert azt 
nem tudja mondani szépen. 

Az imádságnak modora millyen legyen, azt is 
itt megkeltene határoznom, mint ki már ezt a' sz. 
foglalatosságot néhány év óta folytatom. Ne le -
gyen az valamelly belső lelki tűznek majd igen 
erős,-majd igen gyönge lobbanása, melly által 
szinészeti alakot ölthetne magára, és a* mellyet a ' 
nép az imádkozó után nem mondana, hanem reá 
nézvén, öt bámulná. Ne legyen frisen is mond-
va , inert az áhítatosság gyors szekéren nem 
szokott járni. Ne legyen akadozó olvasással 
mondva, mert ezt még a' gyermek sem szereti 
hallani, hát a' felnőtt, *s az áhítatosság édes menetét 
megzavarja. Hogy ez ne történjék, az imádsággal 
előre már kell ismerkedni, és az ifjú olvassa el 
azt tanulószobájában vagy kün a' kertben és sza-
bad téren magánosan, mint ha százak volnának 
körüle. Legyen tehát az imádkozás szent alázattal 
előadva, mérsékelt lelkitüzzel, az arczokból kitünö 
szent buzgósággal, érthető tiszta beszéddel, a* 
szókat el nem harapván. Igen, mert a* papnak 
tiszta beszédünek kell lenni. 

Mellyik legyen az imakönyv, mellyet e ' szent 
foglalatossághoz használjanak, azt önmaguktól is 
tudják, barátim, ha nem nevezem is. Azonban^ 
ajánlom az agendát és Horválh Sámuel imádságos 
könyvét, különösen pedig Szikszayt, kiről ellehet 
mondanom, hogy kedvem szerint tudott irni imád-
ságot, mellyekben predikátzio utáni imapéldák 
vannak adva, ezekből némi kihagyásokkal lehet 
imádkozni; vagy pedig önök köréhez illőt, ha e* 
lapokba valaki készítene és elfogadható lenne, azt; 
a' mit én is megkísértek jövő alkalommal. 

Végre csak azt óhajtóm, hogy e* sorokat hi-



jába ne irtam legyen, és tanácsom, figyelmez-
tetésem, mint szükséges, elfogadtassék. És adja 
Isten, hogy e* jeles gyakorlatnál mindenütt ho-
nunkban sok kegyes hivek megjelenjenek, még 
az uri rendből is! Ez történik Sopronban, ezt tevé, 
az ifjúság lelkesítésére, elfelejthetetlen Kis János 
érdemteljes püspökünk is. # ) 

III. Paphoz illő foglalatosságok. 

Egyházi foglalatosságain kivül mihez kezdjen 
's lásson a'pap, és mi legyen leginkább hozzá illő, 
ezt már régen kérdezgetém magamtól 's eszemtől. 
Azt, gondolám magamban, tőle nem lehet kívánni, 
hogy mindig szobájában üljön, és öt csak akkor 
lássa a ' nép, ha templomba megy és prédikál, vagy 
mikor halottat kisér a'temetőre. De a'papban he-
lyes az nem is volna, ha magái olly különczczé 
tenné önkényt, miszerint az emberi társaságtól 
visszatartózkodnék, és barátságtalannak adná ki 
magát; vagy, mint már volt példa reá, annál 
szentebbnek mondassék a'néptől, minél ritkábban 
láttatja magát kün a' szabadban. Igy még maga a1 

papok fejdelme, a* Jézus sem tett soha, és nem 
Is parancsolta, hogy valaha az emberi társaságtól 
az ő szolgái magukat elzárják. Nem lehet kívánni 
a*paptól, hogy különezségben éljen,mi egyébiránt 
is természetével ellenkeznék; de még is megkí-
vánja tőle a* világ, hogy sokat ne tegyen mit má-
sok tehetnek, sokat nélkülözzön, mit mások-
nak megengedhetünk, mert hozzájok illő. Ha a1 

világ merőn uri rendből állana, vagy csak olly 
müveit volna is, mint a' pap: akkor ki vetné szemé-
r e , hogy vadász, kártyáz, köz-tánczvigalmakban 
megjelenik; de az emberiség mostani állásában, 

pap magához illőbb foglalatosságokat válasszon, 
mellyek egyszersmind jó például szolgálnak az Ő 
reá néző 's vigyázó száz meg száz szemeknek. 
Ne kártyázzon tehát azon egyszerű, de igen is el-
fogadható okból, mivel szenvedélyévé válik; *s 
tia nyert, még többet kíván nyerni; ha vesztett, 
a ' kárt vissza akarja szerezni, azért ismét játszik, 
pedig viszont veszthet, végre az lesz belőle, hogy 

# ) Ad vocem ,,könyvből imádkozni": nem jobb volna-e arra 
szoktatni az ifjúságot és magunkat, hogy inkább „sz ív-
ből imádkozzunk?" Nem azt akarom mondani, hogy a"1 

ki könyvből imádkozik, nem imádkozhatik egyszersmind 
szívből is : hanem azt, miszerint más gondolatait és é r -
zelmeit igen nehéz magunkéivá átbüvölni 's könnyen 
megesik, ötvenszer száz közöl, hogy midőn könyvből 
imádkozunk, mellyet nem magunk irtunk, hát könyvből 
"s nem épen szívből imádkozunk. Valljuk be itt is az 
igazat, hogy én néhány reform paptársat ismerek, ki 
könyvnélkül imádkozik; hasonlót tapasztaltam Helve-
tiában > Némethonban is itt-ott, 's ugy látszott nekem, 
hogy a' könyvnélkül imádkozok jobban a' szívből imád-
koztak. Eleinte féltem utánozni őket, de végre is arról 
győződtem meg saját tapasztalásomból, hogy én akkor 
imádkozom leginkább szivből, midőn könyvnélkül imád-
kozom. Hiszem, hogy erre sokan azt mondják: Proba-
tum est I Egyébiránt ez csak egy kis alázatos vélemény. 

S z é k á c s . 

adósságokat csinál, a* mellyeket szegény özve-
gyének árvái kárával kell lefizetgetni. Ha kár -
tyázván, vesztenék, annyiba venném, mint ha pén-
zemet tőlem ellopták vagy sárba dobtam volna. A* 
hosszas ülés mellett pénzvesztés és egészség-
rontás két nagy kár. Cselekedje Kis Sámuel, ha 
neki helyesnek látszik lenni. 

Ne is vadásszon a* pap, mert vigyázatlanság-
ból a' feleségét agyon puffanthatja nyul helyett, 
mint a" volt k—s b—bti, most g—i pap, a* mi Ön-
magán is megtörténhetik. Pap vadászásáról többet 
hát nem is mondok. 

Tánczvigalomban mutathatja magát a1 pap, 
ez egyébiránt is éjjel szokott adatni. Sokszor 
azonban ne menjen oda is, mert nála nélkül azért 
az véghez megy ám, és neki egy pár ezüst fo-
rintja megmarad, mellyet tegyen el inkább gyer-
mekei számára, vagy ha nem volnának, jótékony 
czélokra, mintsem a' vendéglő zsebjébe. Azon-
ban örömórától a' papot sem kell elidegenítni; 
menjen , de ne tánczoljon, mert valamikép eles-
vén, beszéd tárgya leend nagy időig, *s hozzá 
teszik a1 beszédben, hogy lábát, kezét ficzamította, 
fejét beütötte. Nyájas házi mulatságokban legal-
kalmasabb helye van a' papnak. Menyegzőbe el-
mehet, mert lám Jézus is volt a' kánaiban. 

Csak futólag érintém a' megpendített időtöl-
tésre! szabadságot, mellyet olly bőkezűen oszto-
gatnánk egymásnak az unalom elkerülhetése vé-
gett. Én sokkal is nemesebb foglalkozási tárgyat 
tudok adni papnak a veszedelmes kártya és puska 
helyett, olly tárgyakat, mellyek neki bizonyos 
hasznot kamatoznak. 

Minekutána a' pap véghezvitte reggeli kö-
nyörgését , vasárnapi isteni szolgálatját, visz-
szavonul templomából az ő csöndes hajlékába, 
's ha a' körülmények engedik, egyházi hivatalos-
kodásának szünete van , felosztja napját teendő 
foglalatosságaira nézve. Ugy osztja fel pedig, 
hogy szabad idejét öntökéletesítésére fordítja. Te-
hát olvas könyveket, honi és külföldi irodalommal 
ismerkedik , és figyelemmel kiséri a' tudományos 
haladást és hanyatlást. Papi körök öszszejövete-
lére munkákat készít, és az egyházi lapba is czik-
keket ir, vasárnapra minél tökéletesebb munkát 
készít és azt jól betanulgatja. A' tudományban 
haladás ez igen paphoz illő foglalkozás, mit a' jő 
pap mindenkor első gondjának ismer lenni. 

Ezután az idő felosztás szerint a* kertészetre 
is fordít gondot 's időt. Falun és némelly váro-
sokban az egyháziaknak szép darab földjök van, 
mellyeket ott haszontalan állni hagyni szégye-
neijenek is. Tehát a' gondos pap gyümölcs-
fákat szaporít és nemesít, gaz helyett ékes vi-
rágokat plántál, és házához szükséges növények 
termesztésére gondol. Kertészettel a' pap kedvet 
önthet másokba is a' gyümölcsfák szaporítására 
és a* föld haszonra fordítására. Mind a' mellett, 
hogy jeles papok és hivatalukat gOfidfifcfiak 



tartók, ugy szinte nagyon ügyes kertészek: Si-
monyiban t. Mód Mihály, Sárvárott t. Ráhner Má-
thé, Körmenden t. Hutter Sigmond és a' kertész-
király F.-Lövőn t. Wimmer urak, kinek kertjé-
hez hasonlót alig láthatni. 'S igy lehetnek 's hi-
hetőleg vannak is többen, kik ezt a1 gyönyörű 
foglalatosságot örvendik nagy hévvel. De ők, mint 
mondám, idejöket felosztják *s a' tudománybani 
elŐhaladásról meg nem feledkeznek. És mikor 
aztán a" gyümölcs érik, milly öröm, milly édes 
jutalom környékezi őket fáradságaikért! Mikor a' 
különbféle virágok nyilnak kertjeikben, akkor az 
ember paradicsomban lenni képzeli magát. Kár is 
volna azt a* thetséget 's ügyességet elernyedtetni 
5s haszonra nem fordítni, melly bennünk valami 
szépnek elöhozására rejtezik. Az illy ártatlan házi 
foglalatosság mellett a1 pap azért hivatalához tar-
tozókban is nagy elöhaladást tehet. 

Ha mellékes foglatosságainak a1 méhekkel 
való bánást választja a'pap, véleményem szerint, 
ez is igen ö hozzá illő. Mert ez honn tartóztatja 
őt, enged elég időt olvasásra, irásra, és tiszta jö-
vedelmeinek főágát teszi, e' gazdálkodásban alig 
botránkozik meg valaki, minthogy olly igen csen-
des és szembetűnő fáradságot nem igényel. 

A' pap egészségére nézve is, mint más em-
berére, a' test mozgása olly igen szükséges levén, 
láthatni, hogy ezek a'foglalatosságok adnak elég 
mérsékelt tesimozgalmat. Ha pedig tágasabb kört 
hiván magának, ím a' nagy természet, a' szabad 
mező mindig nyitva áll előtte. Tegyen testmoz-
gást kedves hozzátartozóival, ha rá érnek; ha 
nem, magányosan is kisétálhat időtöltésre, télen 
nyáron, mikor arra való alkalmas időt lát. Ez is 
paphoz illő helyes időtöltésnek módja. 

Ezeket tartom paphoz illő nemesebb foglala-
tosságoknak, mellyekböl kárt, veszélyt nem vár-
hat magára, mint a* múltkor felhozottakból. Egyéb-
iránt minden körülményt tekintetbe kell itt ven-
nünk, helyet, embereket, fizetés minőségét. Mert 
vannak helyek, mellyekben a' pap csekély fize-
tése miatt tisztességes kereskedésre veti fejét, 
hogy magán segíthessen, vannak helyek, hol a' 
papnak tánczvilgalomba mentét helyben hagyják 
és érte öt nem kisebbítik. Vannak olly tájékok, 
hol a' pap vadászásán épen semmit sem ütköznek 
meg,az emberek,inkább maguk mondják neki,hogy 
vadásszon. Ellenben ismét sok olly vidékek ta-
láltatnak, mellyekben ha a' papot fegyverrel 
látnák, töle azt nagyon rosz néven vennék, és 
csak egyszer mulasztaná el hivatalos dolgát, vagy 
világosban mondva; egyszer ne találtatnék otthon 
keresztelés vagy egyházhoz bocsátás végett, ezért 
Öt röviden megszólítanák. Néhol Viszont olly 
jó szokás van, hogy némelly egyházi szolgálat-
tételekre bizonyos nap van határozva, mellyet 
tudván a1 gyülekezetben minden, magát ahhoz tar-
tani kötelességének ismeri, melly meghatározás 

által a' papnak is több szabadsága van, 's nem 
kell neki mindig örzeni házát. 

Végre egyéniségünket is tekintetbe vegyük: 
akkor, midőn az illik- és szabadról beszélünk* 
Némellyikünk sem puska-, sem kártya-, sem 
tánczkedvelö, habár szabadna vagy illenék is, 
helyette inkább háznál tartózkodó könyvbu-
vár. Másikunkat meglepte a' fösvénység pora, 
melly azt cselekszi, hogy minden fillérünket na-
gyon féltjük, annyira, hogy magunktól is meg-
fogjuk. Harmadikunk pedig örömest a* nagyobb 
világgal tartana, jaj de, takarója rövid. Negye-
dikünknél mind tehetség, mind alakalom van arra 
mit emez örömest tenne, és ö mulat 's vadász mi 
helyettünk, 's elébe alig rakhatunk okokat, mely-
lyekkel öt kedves időtöltésétől lebeszélhetnök. 

Egyébiránt minden helyen *s minden időben 
megtanít minket a* pastoralis a' helyesebbre és 
paphoz valóban illőbb foglalatosságokra, mihez 
képest legjobb ennek tanácsát követni. 

F i g y e l m e z ő . 

Czím egyházi szónoklatoknál . 
Csak pár hó, és azonnal egy egész év telik 

el, mióta a1 nyéki lelkész — igtatási ünnepély t. 
cz. közlője — egy a' 100 közöl Ígéretet tön, *) 
miszerint alkalmat veend bővebben szólani imez, 
szerinte már-már átalános óhajtássá lett reform 
után sóvárgó tárgyról: „vajha minden czímezés 
— mint egyszerű vallásunk szellemével merőben 
ellenkező — egyházainkból, hol mindenki 
egyenlő, 's mi halotti beszédeknél tűnik fel leg-
inkább képtelen meztelenségében, — egészen el-
töröltessék." — Én ugyan több tekintetből örö-
mestebb bevárnám, mint nem, az adott szó bevál-
tását ; de megenged t. cz. egy úr a' 100 közöl, 
ha nála elébb találtam a' tárgyhoz szólani: ne-
kem tovább késnem nem lehet, részint azért, mert 
én adtam alkalmat egy és nem több urnák a' 100 
közöl arra, hogy amaz Ígéretet tegye; részint 
azért, mert a' praescriptio eredménye lehet káros, 
— pedig, mint mondám, pár hó multával csak 
ugyan betelik az egy egész óv. — Azonban el 
is enyészik nekem a' megelőzésért lehető nehez-
telés felöli minden gyanúm, miután bizonyossá 
teszem t. cz. egy urat a' 100 közöl az iránt is, 
hogy jelen egyszerű értekezés nem fogja az utat 
előtte bevágni; sőt megígérem, hogy miután azon 
csakugyan elinduland, — ha Isten életemnek 
kedvez, és én jónak látom — bizonyosan követni 
fogom 5 mert hej! beh sokkal könyebb a' tört, mint 
a' rögös uton járni, 's könyebb keverőre, mint 
ugart szántani. 

Mielőtt a' kitűzött tárgy érdeméhez szólanék, 
magam és a1 közönség kedveért azt jegyzem meg: 
hogy a' nyéki ref. egyházat tudtommal mintegy 
20—25 's valóban jeles uri családokból álló köz-

*) Lásd Pr. E. és l. Lap 34. szám. 1845. 



lirtokosság teszi, kik a' tekintetes czímet a1 kö-
zönséges életben, együl egyig és méltólag vise-
lik ; egy urat pedig a" 100 közöl arra bátorkodom 
emlékeztetni, hogy az egyházi közönség czímet 
— mit a1 közlött ünnepély alkalmával általam tar-
tott beigtatási beszédben a' tekintetes közbirtokos-
ság czím helyett ohajta hallani — igen is hallbatá 
a ' maga helyén, t. i. beszédem elején, hol minden 
jelen volt hallgatókhoz irányzott fő - és mellék-
névvel kell vala élnem; a* tekintetes közbirtokos-
ság czímet ismét ott használtam, hol különösen, a1 

nevezett egyházat 's ennek szolgáit jövedelmek-
kel ellátott egyénekhez kívántam szólani, 's szó-
lottam is nem minden ok és czél nélkül. 

Mindezt — ugy hiszem ~ egy kis emlékez-
tetés után egy úr sem tagadja a' 100 közöl; 's 
kitéröleg nyilvánított óhajtása nem is épen ezt 
tárgyazza, hanem átalában minden czímezésnek, 
— mint, állítása szerint, egyszerű vallásunk 
szelemével merőben ellenkezőnek — egyházaink-
ból végképeni eltöröltetését. És már ezen óhaj-
tásra én kereken kimondom: hogy az, nézetem 
szerint, a1 mennyiben túlságos, épen annyiban 
képtelen is. Mert nem helyeslem ugyan a' szó-
noklatközben egymást érő, untató, fülsértő 's tán 
némellyek által a' gondolkozásra szükséges idő-
nyerés végett fölhordatni szokott sok czímes meg-
szólításokat ; miszerint lehetnek egyházi szóno-
kok, kiknél a' kedves hiveim ! szerelmes atyám-
fiai! tisztelt vagy teljes czimű hallgatóim! nevez-
getések legalább is egytizedrészét teszik a' szó-
noklatnak: de azért azt, hogy ott, hol annak 
helye van, a' szónok illető czímet használjon, — 
igenis rendén lenni látom. Mert hiszen, ha a 'hi t-
sáfároknak mindig csak közönséges 's minden 
hallgatókra kiterjedő beszédeket kellene tarta-
niok: ugy kétségkívül mellőzni lehetne minden 
különösebb czímezést, 's beérhetnék mind a' 
hallgatók, mind a' pap a' Keresztyények! Hí-
vek! Atyámfiai! megszólító átalános főnevek-
kel : de tudjuk, hogy száz meg száz különösebb 
alkalmak jönek elő, mellyeknél az egyházat tevő 
hívek ez vagy amaz osztályához, söt egyenesen 
egyik vagy másik egyénhez, mint például az egy-
ház különösebb jótevőjéhez, vagy hivatalnokához 
város vagy falu biráihoz 's egyéb külső tisztvi-
selőkhöz, ugy szinte valamelly közönségesen 
tudva levő vagy tudatni hasznos és szükséges 
örömélvezet vagy gyötrő bú osztályosához 'sa't. 
kell intéznünk a'beszédet; 's az illy eseteknél már 
megadni mindenkinek a' magáét, megadni az illető 
czímet is, — de nem szószaporítás-, nem kegy-
vadászat- 's nem telsz vágyból, hanem szükséges 
megkülönböztetés, világosság 'silledelem tekinte-
téből adni meg, — ismét mondom: igenis rendin 
lenni látom. 'S szerencsére! nemcsak én látom 
Igy; de hasonlóul láttak, Ítéltek és szólottak e' 
részben eleitől fogva, reformált magyar sionunk-
nak sok boldog emlékezetű felkent szolgái; a1 

mennyiben t. i. tekintve az alkalmat, mellyen szó-
noklottak, a' hallgatók külső 's belső jellemeiket, 
kikhez szólottak, azon egyénnek rangját 's hiva-
talát, kihez különösebben intézték heszédöket: 
a* főnevek mellett rendesen használtak valamelly 
illető melléknevet is, használták a' czímezést; 's 
hasonlóul ítélnek és szólanakma is több houszerte 
ismeretes jelességü hitszónoktársaim, mit felölök 
állítani részint saját tapasztalatom, részint világa 
előtt megjelent munkáik nyomán szerencsés 
vagyok. 

Ugyan avvagy nem képtelenség-e már csak 
föl is tenni azt, miszerint ha mindezek egy úrral 
a' 100 közöl azt tartanák, hogy minden czímezés 
merőben ellenkezik egyszerű vallásunk szellemé-
vel, — nem kívánnák még is azt eltöröltetni, ' s 
szónoklatközben czímes megszólítgatásokkal él-
nének? Söt inkább élnek igen is illető czíme-
zésekkel ott, hol azoknak helye van , egye-
bek felelt azon okból is: mert egyszerű vallá-
sunk szellemével legkisebb ellenkezésben sem 
látják lenni cselek edetöket. — Mert hiszen igaz 
ugyan, hogy vallásunk — a' keresztyén vallás 
egyszerű, mennyiben értelméhez képest min-
denki láthatja benne azon alapos igazságokat^, 
mellyeknek hivése, 's azon szent törvénye-

| ket és parancsokat, mellyeknek megtarlá3a és kö-
vetése az örök üdv elnyerhetésre mulhatlanu! 
megkívántatik: de igaz ám az is, hogy az észké-
pek, mellyek vallásunk alkotórészeit teszik, igen 
is magosak és fenségesek. — Illy észkép már, és 
pedig a' legelső 's legfőbb észkép, melly nélkül 
vallás nem létezhet, ez: hogy van Isten; úgyde 
ha én az Istenről — imádni akarván öt — ugy 
emlékezem, mint kinek mindenek alatta vannak 
's mint ki Ura mindeneknek , és ekkép szólítom;. 
felséges Isteni — vagy ha arról elmélkedem, 
hogy szemei tisztábbak, mintsem a' gonoszt néz-
hetnék, 's hogy ö a' bünt büntetetlen nem hagy-
hatja, és ekkép nevezem: szent és igaz Isten! — 
vagy ha Öt mindenható-, örök- és változhatlan-
nak czímezem ahhoz képest, a' mint ez vagy 
amaz tulajdonáról vagy tökélyéről gondolko-
zom: ugyan mit gondol egy úr a' 100 közöl, 
vallásom s z e l l e m é v e l ellenkezőleg cseleke-
szem-e ? Ugy-e nem? No lássa, épen igy 
van a' dolog akkor is, ha én embernek, ki — 
mint halhatlan lélekkel bíró lény — Isten képét 
veseli földön, megadom azt, mi öt illeti. — Pél-
dául: ha én a* magyarok királyának életeért — 
mint kinél kegyelem van letéve — közönséges 
egyházi imámban ekkép könyörgök fel a' magos-
ságban lakozóhoz: tartsd meg, óh felséges Istent 
édes magyar hazánk kegyelmes királyát! vagy 
ha valamelly jeles egyént, kiről közönségesen 
tudva van, hogy életét a' közjóra szenteli, — 
hogy a' drága honért, ennek föl virágzásaért k í -
ván élni halni, — méltóságos vagy tekintetes,, 
köztisztelelü vagy érdemdús czímmel nevezek; 



a' szerint, a' mint azon polcz, mellyen áll, azon 
rang, mellybe érdemei helyezték, 's melly a1 

szükséges polgári megkülönböztetés irányában 
többé nélkülözhetlen; kérdem ismét: vájjon vallá-
som—a1 keresztyén vallás szellemével ellenkező-
leg cselekeszem-e ? Én legalább ugy tartom, 's azt 
hiszem, hogy nem; 's épen ezért is adom meg 
mindenkinek az illető czímet — annak helyén és 
idején, vallásos szempontból vigyázván mindig 
arra, mit józan okosság, vallásom 's maga Is-
ten is különösen tilt, hogy t. i. Istenemnek dicső-
ségét emberre,'erőtlen, gyarló és halandó emberre 
soha ne ruházzam. 

Mondhatnám még továbbá, hogy az illető 
czímadás nincs ellene a' magyar nyelv természe-
tének is, úgymint a* mellyben egyikre épen arra 
való a* sok melléknevek özöne, hogy ott, hol az 
illedelem 's jobb ízlés, hely és szükség kívánja, — 
hasznukat vegyük 5 mondhatnám, hogy nincs el-
lene különösen a' magyar nemzetiségnek, úgymint 
a" melly vallásom, a1 keresztyén vallás szellemé-
vel épen nem ellenkezhet; mondhatnám, hogy 
maga amaz isteni tanító Jézus is, — midőn a1 tőle 
tanácsot kérő Farizeusoknak ezt mondja: adjá-
tok meg a1 mi a' császáré a* csámárnak, és 
a9 mi Istené az Istennek, — ugyan-akkor min-
ket arra figyelmeztet, hogy necsak belsőnk-
ben tiszteljük azokat, kik arra méltók, de külső-
leg is megadjuk mindenkinek azt. a' mi Őt illeti, 
a1 kit adó illet: annak adót, és a'kit tisztelet: an-
nak tiszteletet ; mondhatnám végre, hogy szent 
Pál is, mikor ekkép int: a9 ti beszédetek minden-
kor kedvességgel, mintegy sóval megsózatott le-
gyen, és ismét midőn Onezimust hiv és szerelmes 
atyjafiának nevezi, — ugyanakkor intése és pél-
daadása által arra serkent, hogy Ízléstelen hideg 
és száraz megszólításokkal ne éljünk beszédünk-
közben, hanem szeretet jellemezze azt minden 
egyes részeiben: de mindezeket bővebben fejte-
getni felesleges - és szükségtelennek tartom, meg-
levén a'felől győzetve, hogy ha én vagy bármelly 
paptársam egy olly közbirtokosságnak, mellynek 
tagjai közt vannak egyének, kik most megyei, 
majd alsóbb *s felsőbb királyi hivataloknál, most 
egyházi, majd világi pályán az érdemlett köztisztel-
tetés mellett, sok ezereknek különösebb figyelmét 
magokra vonták; olly vagy hasonló alkalommal 
mint volt az említett ünnepély, ott, hol okosság 
helyesli, rend kívánja 's semmi okszerű szabály 
nem ellenzi, — a' tekintetes vagy más illető czí-
met megadjuk: ha szinte találkozik is 100 közöl 
egy, ki teltünket nem helyesli; de 99-nek hihe-
tőleg nem lesz ellene semmi észrevétele. 

A' mondottak szerint természetesen követke-
zik az is, hogy midőn halotti solennitásnál az e l -
hunytnak még egyszer és utoljára ünnepélyesen 
megadatik azon czím, mellyet az életében meg-
érdemelve viselt: épen nem ellenkezik vallásunk 
szellemével. — Hanem igen is van itt más vala-

mi, mi csakugyan képtelen meztelenségben tün-
teti fel a* czímezést. — Lássuk csak, hogyan ált 
a" dolog in praxi,'s azután szóljunk hozzá. — 
Meghal — teszem — egy szélesen elágazott fa-
miliából való, törzsökös magyar nemes közbirto-
kos úr vagy úrnő, 's lesz belőle predikátziós, 
orátziós és bucsúztatós halott; 's hogy különösen 
ezen utóbbi fölvonása a* szomorú ünnepélynek 
teljes 's tökéletes legyen: összeül az atyafiság-
ban legnagyobb geneologusnak ismert két-három 
rokon, 's összeírják a' szélesen kiterjedt atyafi-
ságnak minden tagjait, öregít, apraját, nagyát, ki-
csinyét, a' mellék szintúgy, mint az egyenes l i-
neákon, össze minden sógorokat, komák-, bará-
tok-, jóakarók- *s szomszédokat, és pedig — quod 
bene notandum — minden atyafi vagy sógor neve 
elébe, ha férfi: tekintetes nemes nemzetes és v i -
tézlő, vagy ha nő: született tekintetes nemes czí-
met pingálván. Majd az ekkép elkészített, néhaié 
is tisztázott, egy egész, de becsületes öreg ívet 
elfoglalt czímzetes névsorokat beviszi a' funera-
tor az egyház illető szolgájához, megjegyezvén, 
hogy az abban foglalt atyafiságtól egyenként kí-
vánja a' boldogult búcsúját venni; tehát a' szerint 
a' mint kívánja, búcsúztassa el majd tiszteletes 
professor, rektor, praeceptor, kántor vagy mes-
ter uram. 

No már, hogy az illy eseteknél többnyire 
szinte képtelenség, miszerint egyik vagy másik-
nak a' sok összeirottak közöl felesleges 's olly— 
kor maga a' czímzett egyén által is megsokallott 
's tán meg is szégyenlett czím ne adatnék; vagy 
hogy e' szokás csakugyan képtelen meztelen-
ségben tünteti föl ollykor a' czímezést; mint 
szinte, hogy a" sok egymásra halmozott, fülsértő, 
untató 's inconpetens czímezgetés, ha valahol, itt 
különösen nincs helyén: annyi szerintem 's velem 
együtt — ugy hiszem — minden jobb ízlésű vilá-
gosodott ember szerint is áll. — De kérdés: ki az 
oka annak, hogy ez igy van in praxi? Tapasztalá-
som szerint legalább nem a' pap, sem egyik vagy 
másik szolgája az egyh.nak; mert ezek közöl ugyan 
bármellyiknek is — nolle velle — fel kell olvasnia 
együl-egyig a' beadott névsorokat, és pedig olly-
kor a' maga kárával kell felolvasnia, miszerint 
megtörténik, hogy ha az összeíró rokonok el-
találták feledni valamelly név elöl a' czímet, és a' 
szónok csak azt olvassa, a' mit a' papíron lát, — 
bezzeg megvan miatta a' nagy mennydörgő sub-
sumptio; miként ez nem rég is megtörtént egy 
legjobb barátomon. Kivel miután e' tárgy fölött 
komolyabban elméikedénk, arra határozók ma-
gunkat: hogy mi mindenütt, hol csak tehetjük 
szerit, és illőnek, hasznosnak vagy szükségesnek 
látjuk, oda fogunk agitálni: hogy halotti solenni-
tásoknál addig is, mig ezek körül is az idő más-
kép rendelkezend, megemlíttetvén egyedül csak 
a' gyász ünnepély tárgyának neve azon czí-
mekkel, miket az életében megérdemelve viselt 



minden másokat, kiket ax elhunythoz szeretet 
vagy vérség, sógorság vagy komaság, jóakarat 
vagy barátság kötött, — de kiknek neveik az il-
lető szónokkal maga alkalmazás és nem a' czímes 
fölolvasás végeit minden esetre közlendők — 
ezeknek egyéniségöket 's azon gyász alkalomból 
eredelt sorsnkat 's helyzetöket kimerítő fő- és 
melléknevekkel nevezni meg; —• például, ha 
az elhunytban férj, atya, testvér, vagy bármelly 
Tokon temettetik, az elmaradott nőt: bánkódó, 
kesergő vagy siránkozó özvegy! a* gyermekeket: 
szeretett, vagy árvaságra jutott fijak 's leányok! 
o* testvéreket: könyező, kedvelt, vagy hű test-
vérek! a* közel 's távol levő bármelly rokonokat: 
fájdalomtól illetett vagy szomorúságra hivatott ro-
konok! 'sa't. minden külfényt 's rangot jelentő 
czímzetes nevek mellőzésével nevezni és szólí-
tani meg, elég, illő-, helyes-ok- és korszerűnek 
tarthatja Péter és Pál egyiránt. — Melly ekkép 
megértett tervünkre egy hozzánk épene'beszél-
getésközben érkezett világi egyén — kijelentett 
magányos helyeslése mellett — imez áldást mon-
dá: adja az ég, kedves tiszteletes uramék! hogy 
most nyilvánított föltételök necsak el ne hangozzék 
a' pusztában, de koronázza is azt kívánt siker az 
egyházakban.! I —prae: sequarü — írtam Sár-
Bogárdon, május 10-dik napján 1846. 

U r h á z y L a j o s , *) reform.pap. 

Ad vocem: titulus és tifuhtura egy aneedota jut 
eszembe, mellyel valahol, ha nem csalódom, Győrött 
hallottam. Egy a1 katonaságnál szolgáló protest. her-
czeg , az úrvacsorájával kívánván élni, a' lelkész igy 
intézte hozzá a' kérdést : B e k e n n e n E u e r D u r c h -
l a u c h t I h r e S ö n d e n ? Mire az ősz herczeg igy 
válaszolt: J a ! a b e r k e i n D u r c h l a u c h t , s o n -
d e r n e i n a r m e r S ü n d e r l — Ugyan jól tet te-e a' 
pap , hogy a1 kérdésbe beszőtte a' herczeg czimét ? 
Szeriutem, nem. A consequenti tehát, szerintem, akkor 
sem cs lekszünk jó l , ha a' világi czimeket az egyházi 
foglalkozásokba beszőjjük. Tőlem még legalább aligha 
hallott valaki világi czimeket, egyházi beszédekben, "s 
midőn én mini Isten szolgája, Isten nevében működöm, 
szorosan azon alapra helyezem magamat, mellyet Mát. 
23 , 8 jelel ki számunkra : Ti p e d i g m i n d n y á j a n 
t e s t v é r e k v a g y t o k . Véleményem szerint, ezen haj 
e len nincs más orvosság, mint az mellyel Urunk az ö r -
dög ellen javaslóit, t. i. a' b ö j t ö l é s . Mi más szavak-
kal annyit tesz, hogy hagyjuk el ezen világi czimeket 
egészen, 's használjuk helyettök a' t e s t v é r e k h e z illő 
megszólításokat ugy, mint azokat a'szentírásban találjuk. 
Tekintet után pedig itt ne induljunk, mert ha még olly 
nagy és sok tekintetek idéztetnének is, én nem álalla-
nám kimondani, hogy reform, testvéreim ezen szokást 
hiiony abbanliagyhatnák. Nekem mindjárt a' Durch-
laucht jut eszembe 's a' természetiéi igen ingerlékeny 
hushártyával láttatván el, ez azonnal rázkódásnak indul. 
Egyébiránt ezekkel nem szándékom Urházy L. úr felál-
lított elveinek háborút üzenni vagy azt hinni, hogy illy 
nyomos tárgyat egy anecdotával lehessen eldönteni; ez 
iem egyéb, mint egy kis alázatos szerkesztői vélemény. 

S i e k á c i . 

Dunántúl ev. kerületi gyűlés. 
Sopronban május 6 - és 7-én, inspector urunk 

által kitűzött napokban, egyh.kerűleti gyűlésünket 
megtartottuk. A* gyűlés a' papok részéről elég 
népes volt, de világi uraink részéről esperességi 
felügyelőinken 's néhány vallásos urainkon kivül, 
nem igen sokan jelentek meg, de mi ennek okát 
ezúttal ott látjuk, mivel gyűléseink egymás után 
igen hamar következtek és igy részint költség-
kímélés, részint Vasmegyének épen ez időben 
tartott közgyűlése többeket el vont tőlünk. 

A* gyűlés csak négy főtárgy elintézésére hi-
vatott össze, úgymint: a'superintendensi, egyházig 
kerületi, világi fő- és aljegyzőkre néző candidáló 
szavazatok felbontása, 's azokból a' többség ki -
szemelése és az ujonan választmányilag kidolgo-
zott nyugintézet tárgyalása's annak megalapítása, 
nem különben a' Kis János, boldog emlékű feled-
hetetlen főpásztorunk, örök emlékére alapítandó, 
elaggott papok, főiskolai oktatók és tanítók, azok 
özvegyeik és árváik javára összegyűlt pénzösz-
veg minő kezelése 's melly alapítványhozi kap-
csolására nézt. Ezeket tárgyalni nem szándékom, 
mert mind a' négyre nézve, kimerítőleg csak a* 
jövő aug. 6-kára Győrben tartandó egyházkerü-
leti gyűlés után, mellyben, Isten ugy akarván, az 
említettek végkép elintézendők, szólhatni. Véle-
ményemet csak egy tárgyra vonatkozólag kíván-
tam kijelenteni. — A* gyűlés első napi délutánján 
két papjelölt megvizsgálására a' lyceum auditóri-
umában összeült vizsgáló választmány eljárását 
látni 's azon jelen lenni kívántam, hogy tanuljak. 
— Hol tudós Illésünk és Wimmerünk, practicus 
és humánus Ilrabowszky S. urak ülnek, ott sem 
tudomány, sem humanitás hiánya nem képzelhető. 
És én bennök 's egyebekben mint vizsgálókban, 
valóságos papi jellemet, barátságot, szelídséget 
atyai kegyeletet tapasztaltam 's annak csak örülni; 
lehetett. — De hogy a' vizsgálandókra nézve is 
kedvezőbben üssön ki az Ítélet, minek okát én r 
legalább ez eljárásnál, nem róhatom a' vizsgálókra, 
de egészen a' megvizsgáltakra sem, mint inkább1 

abban keresem, hiszem és látom, hogy a' theolo-
giai katedra, a'szükséges tanulmányokhoz arány-
lag, nincs elegendő számú oktatókkal ellátva; és 
igy az ifjak olly tudományokból is examináltatnak 
(mikből nem examináltatniok lehetetlen is), miket 
a' lyceumban nem is hallgatlak, azért, mert ott a* 
kevés számú tanítók következésében nem is tanít-
tathatnak, és így azok hallgathalási szüksége az 
ifjúra nézve bécsi vagy külhoni universitásban 
marad fen. Igen, de a'szegény ifjú külhonba nem 
mehet, hol a1 tudományokat tetszése szerint vá-
laszthatná hallgatásul, Bécsben pedig, hol a'cursus 
három évre szabatott, a ' 3 évet szinte ki nem tölt-
heti, hogy az egész papi kellékekkel szoros kop-
csolatu tudományokat azok sorozata szerint hall-
gathatná , az első évben pedig csak a' zsidó és 
görög nyelvek tanulására Írathatja be magát. És 



igy nem lehet csodálni, ha az ifjú a* nem tanult 
tudományokban tudatlannak 's tapasztalatlannak 
találtatik. A' mostani soproni gyűlésben megvizs-
gált papjelöltek is arra nézve panaszlólag nyi-
latkoztak, hogy a" papi practicumot, vagyis ho-
miletikát, nem különben az egyházi jogot, és még 
más nélkülözhetlen tudományokat nem is hallgat-
ták, természetesen azokból csak felületesen, vagy 
épen nem is felelhettek. Mire nézve csakugyan 
szükséges a' kerületnek oda fordítni figyelmét, 
hogy azon eddigelö nem adott tudományok szá-
mára megkívántató egyénről gondoskodjék, mi 
most, miután fáradhatlan ifjú lelkészünk Pálfy Jó-
zsef egyházkerületi számvevő urnák szerencsé-
sen sikerült az eddig tudva sem levő egyházke-
rületünk pénzét kikutatni, mellynek kamataiból, 
hallomás szerint, még egy oktatót fizethetnénk, 
idejében volna. Oroszlányban. 

S z a b a d o s Pá l , ev. lelkész. 

H ii 1 f ö 1 d i t u d ó s í t á s o k . " ) 
Fe l í rás . A' constanzi „Seeblátíer" czímü 

folyóirat hosszasb kérlevelet közöl, melly a'frei-
burgi érsekhez intéztetett egyházkerületi zsinat 
összehívása iránt. A' nevezett lap a' város iro-
dájában letett ezen kérlevél aláírására is felhtjja 
Constanz lakosait. A' constanzi porgármester "s 
a* tanács és polgárválasztmány valamennyi r. kath. 
tagja azt már megtevék. Ugyanazon kérlevél né-
hány ezer példányban a' nagyhgség minden r. 
kath. egyházának megküldetett, hogy az egyház-

*) Krisztusban szerelett testvérünk a1 Religio és Nevelés, 
azon rólunki szives megemlékezései között , mellyek 
testvéri sympathiájának irántunk mind megannyi kézzel 
fogható tanúságai, többször veté szemünkre, Iiogy a1 mi 
külföldi újságaink valóságos óságok, minthogy igen ké-
sőn közöltetnek. És mi ezt nem tagadjuk; nem tagadjuk, 
söt bevalljuk. Bevalljuk pedig, hogy ennek egyedüli oka 
a' szeretett Testvérünk előtt csaknem ismeretlen sze-
génység, melly sem azt meg nem engedheti, hogy sok 
újságot, sem pedig egy külön embert tartsunk, ki a1 

minket illető közleményeket azonnal kivonja belölök. 
Magunk pedig bizony szinte nem tehetjük, mert mi nem 
csupán szerkesztők , hanem egyszersmiud keresztelők, 
esketök, predikalók, beteglátogatók, holtak temetni, 
tanítók, saját és magunk gyermekeinek nevelői, — 's ez 
utolsó örömeink legszebbike, mellynek hiánya testvére-
inknél, sokszor könyekre indítá érzékeny szivünket — és 
férjek vagyunk. És igy nem tehetünk egyebet, hanem a' 
külföldi egyházi lapokat, mellyek nem is postán, hanem 
könyvárusi uton érkezhetnek, kiküldjük a 'falura, ha épen 
alkalom van, "s egy becsületes munkatársunk kiszemeli a1 

szemelendőket és ismét beküldi, ha alkalma van, 's mi aztán 
felvesszük, ha épen befér a ' lapba, melly hetenként csak 
egyszer jelenik meg Arme Leute kochen mit Wasser ! Mi-
dőn tehát okát adván keserű késedelmezésünknek, rólunki 
megemlékezését szeretett Testvérünknek ezennel megkö-
szönnék, magunkat további rokon indulataibi ajánlván, 
illő tisztelettel maradtunk Pesten maj. 20-Uán 1846 . { 

Prot, E. és I. Lap. 

kerületi zsinat összehívása iránt már sok helyen 
nyilványult ohajlás közönségesen fölélesztessék 
's valósíttassék. 

bemondás. A' waadti canton kormánya 
nagy összütközésbe bonyolodott a" papsággal. A' 
kormány t. i. 40 papot tanaik miatt egy hónapra 
hivataltól felfüggesztett. A* papok tehát m. é. 
nov. l t - k Í 2 10 órától esti 7- ig valának a' lau-
sannei várostanácsteremében zárt ajtóknál össze-
gyűlve, e' felfüggesztési határozat fölött tanács-
kozandók. 200-nál több pap volt jelen ; a' kar-
zaton islenészettanulók voltak. Künn nyugott volt 
minden, a' köznép várakozáson fölül csendesen 
viselé magát. Felénél többen a1 jelenvollak közöl 
elbocsáttatás mellett nyilatkoztak; egy középvé-
lemény is fölmerült, hogy felírás intéztessék a' 
nagy tanácshoz azon nyilatkozattal, miszerint 
ők ideiglen lemondanak a' fizetésről. A' feljebb-
vitel e' neme azonban megosztott tetszésre ta-
lált , igy róla lemondának. Végtére Monnard 
tanító tüzes beszédet tartott, fölemlítvén, hogy 
nov. 11-ke a' grütlii eskü évnapja 's az egy-
házi szabadság új frigyesküje jelelje azt ki! 
A' papok nov. 12-kén is egész nap valának ösz-
szegyülve. Est felé járt már az idő, midőn a' ta-
nácskozók Monnardünnepelyés beszéde 'saz ősz 
Leresche tanító imája után lemondásra tökélék el 
magokat. Ez méltó, megható pillanat volt; sokan 
sírtak. Igy há t i50 pap ünnepelyésen kinyilatkoz-
tató,hogy dec. 15-én hivataláról mind lemond. Ev 

nap azért választatott, hogy az egy hónapra fel-
függesztetteknek legyen még vasárnapjok egy-
házaiktól elbúcsúzhatni. — A'statustanács itt ha-
talommal kötött ki, mellyet nem ismert; ismét föl-
éledt valami a' régi, nagy calvinisrnusból, melly 
a' kis Genfet egykor Savoyától megszabadító, 's 
melly az egyházi szabadságot a'waadllandi stafus-
müvészek ellen is megóvandja (A. K. Z.). 

K Á m a s EiatEioifciSBRiu* t e r j e d é s e . 
A' tevékenység, mit a' r. kalholicismus kifejt, 
eredményekben sehol sem mutatkozik világosab-
ban, mint Éjszakamerikában. Állítsuk össze az ada-
tokat.Öt év lefolyta alatt 5 új püspökség alakíttatott, 
's főleg a' német nép az, melly közt a1 r. kath. egy-* 
ház Éjszakamerikában hódításokat tesz. Mit Roma 
Németországban a' ném.-kath. mozgalom által 
veszt, azt túl azoczeánon törekszik visszanyerni. 
Éjszakamerika r. kath. elemeit Európa folyvást 
gyámolítja és erősbíti, miben nagy hasznukra van 
az éjszakamerikai statusok szabadsága, különösen 
pedig azon orthodox türelmetlenség, mellyel ott 
a' prot. papság hiveit rendesen nyomja. Igaz, 
hogy e' részben a' r. kath. papok sem jobbak a' 
deákné vásznánál. Hughes újyorki r. kath. püs-
pököt második VII. Gergelynek festik. Buílalóban 
egy püspök egyháztilalom alá veté egyházát, 's 
papját tőle elvevé ; az egyház kénytelennek látta 
magát, a' hierariiiának engedni. Cincinnati 20,000 
németével középpontja a' róm. katholicismus-
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és methodismusnak. A' methodista papok túlsá-
goskodásában a' rém. katholikusok átmenetet lát-
nak ö hozzájok. Cincinnati rém. kath. egyházai 
többnyire liguorianokkal Bécsből láttatnak el 's 
onnan gyámolíttatnak. Az ohioi r katholikusok-
nak folyvást Ausztria ajándékoz térítőket és pa-
pokat, kik tulnyomóságot nyernének az ir katho-
likusok fölött, ha maga a'püspök nem volna ang-
lo-amerikai, ki az Íreknek elsőbbséget ad, mivel 
ezek, mondják, még orthodoxabbak, mint az 
ausztriaiak. Cincinnatiban a' r. kath. járdalatok 
pompája a1 legrégibb r. kath. városok istentiszte-
letére emlékeztet! Szabadító háborúkor egész Éj-
szakamerikában csak mintegy 30 r. kath. pap 
volt, 1822-ben már egy érsekség és 7 püspökség 
vala. Azóta főleg a' lyoni propaganda térítők-
és pénzzel működött, 1843-ki májustól 1844-ki 
májusig az éjszakamerikai különféle r. kath. ala-
pítványoknak 725 f. 's 32 cent. küldve. Jelennen 
a* r. kath. egyház Éjszakamerikában 1,500,000 
lelket, 22 egyházkerületet, 25 püspököt, 634 pa-
pot és 611 egyházat számlál. Van 15 különféle 
egyházi szerzet, többnyire a* középkori klastro-
mok kéjelme- és gazdagságával. A' r. katholi-
kusok föirója 's főlapjok szerkesztője az 5 év 
előtt hozzájok átment óluth. OertelMiska. Egyéb-
iránt a' pápa Éjszakamerikában sem hisz egészen 
a* német r. katholikusoknak, ott ö püspöknek csak 
2 németet tőn 's az egész éjszakamerikai status-
szövetséget püspökségekből képezett övvel fogta 
körül. A' r. kath. templomok mindenhol a' leg-
pompásabbak, nincs Amerikában város, hol a" je-
zuiták már be nem fészkelék vala magokat. Eu-
rópai pénz hatalmasul gyámolítja Őket. Illy kö-
rülmények közt a' protestánsok politikai és vallás-
beli szabadságuk megörízése fölött igen aggód-
nak 's mindent fölkeresnek védelmökre olly ha-
talom növekedése ellen, melly néhány év előtt 
Amerikában alig volt ismeretes. Connecticutban 
régi törvények szerint egy pap sem lakhatott; 
ha kiutasítása után visszatért, halálbüntetés várt 
r á ; most Connecticutban püspökség *s t. van. A' 
kedélyek lángba borultak, a' lakostól már is azt 
kérdik: kath. vagy prot. vagy? Az amerikai sza-
badsággal össze nem egyeztethető ezen gyűlölet 
nem abban alapul, hogy a' katholikus katho-
likus, hanem hogy római katholikus. Idegen ha-
talomtóli függés felriasztja az amerikait. Vala-
mint monarchiákban a' fejedelmet, aristekratiák-
Iban az előkelőket törekvének megnyerni a' je -
zuiták, ugy Amerikában a' nép, a1 pórság, az 
uralkodó tömeg kegyét hajhászszák. A" r. kath. 
egyház egész vagyona nem a' községek kezeiben 
van, hanem a' püspökök-, pápáéiban. Ez okból 
e" kérdés nem annyira egyházi-, mint inkább po-
litikainak tekintetik, de olly komolysággal, mely-
ről mi mitsem tudunk 's melly bennünket egykor 
felriaszthatna, ha véres polgárháborúvá fajulna, 
Mellyről azt jósolják némellyek, hogy az az ame-

rikai r. kath. egyháznak Rómától elszakadásával 
végződnék (A.K.Z.). 

A' waadti papok. Azokhoz, miket fön-
tebb „Lemondás" czím alatt közlénk, még ezeket 
adjuk: Nov. 17-ig 170 pap mondott le hivataláról, 
többnyire családosak, sokan vagyon nélkül, csupán 
lelkismeretök szavát követve.A' statustanács legott 
kénytelennek látta magát felszólítást közrebocsáta-
ni, mellyböl szándékát ki lehet ismerni. Tudakozó-
dásra Genf- és Neuenburgnál, kaphatók-e papok 
e' cantonokból, az illető kormányok illően feleltek. 
A' nagy tanács 17-kén gyűlt össze. A' statusta-
nács felhatalmazást kért tőle 1) hogy a' nemzeti 
egyház istentiszteletének gyakorlásáról jónak 
látszó uton és módon gondoskodhassék; 2) hogy 
az oratoriumok 's minden egyházon kivüli vallás-
beli gyűlés fölött szabadon határozhasson, felha-
talmazások, mellyek 1846-ki maj. 31-kén vol-
nának megszünendök. A* nagy tanács e' felha-
talmazást igen élénk és hosszú vita után 125 
szavazattal 33 ellen megadta. Az ez ügyben 
kelt okirat arról vádolja a* papokat, hogy ,,az 
egyházba zavart hoztak s annak alkotmányszerü 
összeköttetését a' statussal és ez alá rendeltsé-
gét felforgatással fenyegették." Sőt az okirat 
megengedi, hogy maj. 3 l -keig a' statustanács az 
egyházszerkezetet 's a' nyilványos oktatásróli 
rendeleteket jónak látása szerint módosíthatja. 
Gondolhatni, hogy ez nagy ingerültséget okozott. 
Petitiók vannak folyamatban az egyház ügye 
mellett és ellen. Ha a' status nem tágít, szabad 
waadti egyh.alapítást fognak megkísérteni akarni, 
mihez már készületek is tetetnek. (B.A.K.Z.). — 
E' papok lépéséről 's az e' felöli közvélemény-
ről egy schweizi levélből ezeket közöljük: A' leg-
jobb akaratuaktól is itt-ott azon véleményt lehet 
hallani, hogy azon esetben, ha a' kormány t a -
nokba avatkozott's iráselleni hitágazat prédikálá-
sára kényszerítette volna a' papokat, ezek lépése 
maga helyén fogott volna lenni; de igy csak az 
alkotmány van megtámadva. De fontosb ismerete a' 
waadti állapotoknak másról fog minden elfogulat-
lant meggyőzni. Már 1839-ben meg lön in ab-
stracto támadva a'tan, midőn a' nagy tanács a' li-
turgia és káté megváltoztatásának jogát magának 
tulajdonítván, a' helv. hitvallásra köteleztetést 
azonnal eltörleszté. Ezen beavatkozás csak nem-
leges levén 's egy pap sem tiltatván el a' helv. 
hitv. szerinti tanítástól, a' papság akkoron nyu-
gottan türt, jobb időt reménylve. Most azonban 
mi történt? Törvényes határozatokban hallatlan 
beavatkozások következtek be; papok, kik egy 
fenálló törvény világos betűje szerint cselekedtek, 
e" törvényt lábbal tipró kormánytól „pártütőknek" 
nyilváníttattak, 's mint ollyanok, törvényellenes 
uton megfenyíttettek. Nem jelent-e az annyit, 
mint a' papságot a' községek gúnyául tenni ? A' 
pap egész méltóságának illyen aláásása nem meg-
támadása-e azon tanoknak, mellyeket ö prédikál? 



Inthet-e a" pap péld. felsőség iránti engedelmes-
ségre, ha akkor, midőn törvényeknek engedel-
meskedett, „pártütőnek" nyilvánosan bélyegezte-
tik ? Még több : a' kormány nyiltan hirdeti az el-
vet, hogy a'pap, mint „statushivatalnok," köteles 
„föltétlenül" a' kormánynak engedelmeskedni, mi 
a' nemzeti egyház fogalmából foly. Ez nem meg-
lámadása-e a' hitágazatnak, hogy a' pap „föltét-
lenül" csak azür igéjének van alávetve? A' pap, 
ki a' nemzeti egyház illy fogalmának alája veti 
magát, nem tagad-e meg egy ker. hilágazatot? 
Még több: nincs-e valamennyi ker. hitágazat 
megtámadva, midőn a' kormány dissidens és nem-
zetegyházi imaórákat banditák által szélesztet el, 
ellenben a' legvelötlenebb istentagadás Iétegesített 
terjesztését elejénte nyiltan, azután kéz alatt 
pártolja? Valóban a' waadti legújabb események-
ről elmondhatni: kormány, minő a' mostani waadti, 
Robespierre óta több nem volt 's illy kormány el-
len szó-, tett- és szenvedéssel tiltakozni legszen-
tebb tiszte volt az egyháznak (B. A. K.Z.). 

E m l é k . Samleben mellett Braunschweig-
ban történt, szól a' monda, hogy Ragén lovag, 
miután maga és szolgái számára az elköve-
tendő bűnökért is bocsánatot vett volna, Tetzelre 
lesködött 's jól megtelt ládáját elvette. Ennek em-
lékeül a* „nagy Rodtban", igy neveztetik most is 
az erdő azon helye, a' ma is látható kő emelte-
tett. E' helyett most egy braunschweigi gazdag 
magán férfi egy kis emléket akar allíttatni azon 
tett emlékeül. Az emlék egy kis, toronynyal el-
látott goth kápolna lesz, látható bejárás nélkül, 'skö-
zepén köfelirás, melly két ablakul szolgálandó nyíl-
áson világosan lesz olvasható, fog látszani. Ablak-
ívek fölött Tetzel ládája, melly jelennen Ulmban 
Van, köböl hü másolatban faragva lesz látható, a" 
csucsíveken pedig Hagen lovag 's az alapító czí-
mere. Ez emlékre kövönkivül sem fa, sem vas 
nem fog használtatni (B.A.K.Z.). 

A p r ó s á g o k A' dán cancellaria a' 400 
dán biblia- 's 200 új szövetségnek, mellyeket az 
angol bibliatársulat a' kopenhágai börtönegyletnek 
ajándékozott, behozatalát meg nem engedte (B. 
A.K.Z.). — Szászországban, a' statisticai egylet 
közleményei szerint, 1843-dikí december l - j én 
1,757,800 lakos volt, köztök 1,724,342 luth., 
2074. ref., 30,375 kath., 127 görög és 882 zsidó. 
(B. A. K. Z.). — Az aaraui új ref. énekeskönyv 
első kiadása 10,000 példányban egy év alatt el-
kelt. (B. A. K. Z.) - Kopenbágában 1844-ben 88 
papjelölt állott ki istenészeti vizsgálatot. Istené-
szettanulók még mindig 500-on felül vannak 's 
az egész egyetemi ifjúság 1200 (B. A. K. Z.). — 
Mechlenburg - Schwerin népessége : 506,119 
luth., 173 ref. 661 kath., 3320 zsidó, öszvesen 
510,273. (B.A.K.Z.). — Schmitlein tr., a' bün-
tetőjog erlangenitanítója,protestans lett (A.K.Z.). 

B e l f o l d . 
Tudósítás az alföldről , érdekes 

ügyben ! Folyó év tavaszhó 3-án olvasám e* 
lapok 13-ik számában ama háromságot, mellyröl 
t. cz. Székács úr állítja, hogy a* szólás, irás, ima 
's gondolat tárgyait kezdet- 's végzetben nála 
mindig határozza. Örültem, hogy e' trias egyiké-
vel,a' gyámintézettel,mi alsó-szabolcsiak's hajdú-
kerületiek immár bírunk, mellyet tervben és lé-
nyegben a' tisztelt közönségnek, 1. Thess. 5, 21. 
szerint , fölmutatni édes kötelességemnek is-
merem. 

Gyámintézet eszméje született nálunk 1840-
ben, terve kész lett 1841-re, nem központosítva 
ugyan 's csak a' kebelbe szórítkozva, de azért a* 
kerületi atyafiak sem lettek volna kizárva: 

Alapítvány e* terv szerint: 
1) Lelkészek adományai, örökös alapítvány 

czím alatt, 4 osztályzat szerint, mit hivatali utó-
daik örököseiknek visszafizetnének, a j 10 ft. — 
b) 8 ft. c) 6 ft. d ) 3 ft. Conv. p. p. 

2) Szintén lelkészek által, ugyanazon idom 
szerint, évenként beadandó részvények, de csak 
váltóczédulában. 

3) Bekebeleztetési díj lelkészek részéről 12 
ft., 8 ft., 4 ft. Conv. p.p. (egyházak részéről fizet-
tetni szokott egyházmegyei közpénztárba foly). 

4) Egyházmegye pénztárából, ez intézet ja-
vára 100 Conv. p. for. gyümölcsöztetése. 

5) Egyházak 's egyesek önkénytes adomá-
nyaik. 

E' fölállított tervezet nyomán már senki nem 
kényszeríttetett az alapítási öszveg betételére, oda 
intézteték csupán minden nemes működési czélzat, 
hogy az első mag e' nevezetes 's nagy hasznú 
intézet virágoztatása irányában vettessék el, ugy 
hogy a' legártatlanabb egoismus is száműzetve e* 
magasztos ügyből, egyedül a* philanthropismus 
vessen állandó, 's egykor csak áldást 's jótékony-
ságot árasztandó alapot! 

És e' nemes czélzat, ez ember szeretet su-
galta erezet 24 lelkész közöl körünkben, hála a* 
szív mozdulatit ide 's tova hajtó nagy istenségnek! 
10 egyén kebelében viszhangra talála, kik az inté-
zet jótékonyságára, visszafizetésre soha nem szá-
mítva, 3 évvel ez előtt 93 Conv. p. ft. az intézet 
pénztárába tettek. — Ügybarátok 9 ft. 20 kr., egy 
egyház 4 ft., másik az üresen volt lelkészi hely 
járandóságából 80 ft. p.p. adván, a' tervben fen-

í tebb 3-ik 's 4-ik számok alattiak folyamatban le-
vén : öszves kamatozó tökéje ez intézetnek, mint 

i ez évi dadai gyűlésünkön fölmutattatott, jelenleg 
327 ft. 58 krt. p.p. teszen. 

1 Szoros értelemben vett rendszeresített pap-
i körök-, tanakodásokkal ugyan egyházmegyénk 
• irányában nem dicsekhetem, azonban mint e' lapok 
. 323-ik hasábján négy sorban ezek teendői föl— 

mutatvák: hogy érdemleg körünkben ezek is 
léteznek, nyilváníthatom. E' jótékony czélra hat 



ugyanis nálunk, az ugy nevezett évi szabály-
szerű egyházlátogatás (visitatio canonica), espe-
resünk 's egy lelkész társ által minden év télutó 
havában erélyesen végeztetve. E' küldöttség leg-
elsőben az iskolákat vizsgálja meg mindenütt, 
átnézi a' gondnoki számadásokat, igy az egy-
házak szellemi 's anyagi elöhaladására szorosan 
ügyel; meglátogatja a* közisteni tisztelet helyeit, 
a' nép buzgóságát figyelemmel kiséri kegyes ala-
misnákat kezéhez veszi, köröztetett felsöségi ren-
deletek beírására, anyakönyvek pontos vitelére 
nagy gondot tart; és minthogy ezek 's ezekhez 
hasonlók közvetve 's közvetlenürielkészek teen-
dői, az érdemet 's méltánylatot a' hivatási kör be-
töltésétől függeszti föl, a' kisebb hiányt, fogyat-
kozást barátságos hangon jegyezve meg, helyre-
hozását a' magasztos hivatal érdekében igénybe 
veszi, a' nagyobbat, kivált ismételtet, jegyzőköny-
vileg róvja meg; — tanítókkal mindig a' helybeli 
elöljáróság jelenlétében az elömenet mértéke 
szerint közli észrevételeit * ) ; — az egyházak-
ban időnként felötlő bajokat, ha lehet, békés uton 
igazítja el helyben, ha nem lehet, gyökeres o r -
voslás végett az egyházmegyei tanácsnak beje-
lenti látogatási jegyzőkönyv nyomán, melly rövi-
den, de fontosán szerkesztve, fölolvastatik tél vé -
géntartatni szokott közt gyűlésünkben. Melly gyű-
lés e' lapok 327-ik hasábján kívánt 3 kellék szerint 
alakulva mindig, nem egyéb, mint papok és nem 
papok közötti berzenkedés legkisebb árnyékától 
is ment, 's igy Úrtól áldatott tanakodás, békésen 
eszközlö az összes egyházmegye, egyes egyhá-
zak, iskolák fölvirágzását, belső hivatalnokok mél-
tányos jólétét, boldogságátllrtam Nánáson, tavasz-
utó 3-án 1846. V a r g a L a j o s . 

ref. lelkész. **) 
Notén<*$ Nógrádban. Kisded falu e z , 

mellynek keblében nagy volt az öröm folyó hó 
15-kén, volt is arra ok; mert hiszen, hol van 
kebel, melly nem dagadoznék örömérzeltől, midőn 
látja: hogy a' valláskülönbségek elöitéleti e' 
választó falak, a' boldogító egyetértés előtt — 
illy nemesen czáfoltatnak meg, mint a' jelen 
esetben. 

Indoka ez örömnapnak, valamint ünnepélyesb 
jelenetei e* következők: 

Teli. Gyurcsányi István tbiró úr római katho-

*) Ez észrevételek i s , 1. jegyzőkönyvbe íratva, közelebbi 
gyűlésünkben örömteljes tudomásul szolgált: mikép ez 
egyházmegyében 7 6 tanítók közöl 27 kitűnő,— 37 
dicséretes,— 9 kielégítő,— 3 második osztályú, — ket-
tő ez utóbbiak közöl már nincs hivatalban. K. 

**) Köszönöm a1 tudósítás^ de megvallom, hogy a' beho-
zandó gyámintézet alatt én nem azt értem, mit V. L. úr 
ért, néma1 p a p o k , hanem a1 g y ü le k e z e t e k fel-
segélését, ugy mint az előbb általunk tervezve és az 
1845- ik évi Pr. E. és I. Lap 4 számában közölve volt. 

S z é k á c s . 

likus létére a' barsmegyei ref. superintendentia 
rendes ülnökeinek sorába választatott. Ennek hi-
vatalos tudtuladására több tekintélyesb férfiak 
voltak kiküldve, 's köztük Barsmegye derék fő-
jegyzője, t. Szabó József úr. Ez, mint a' küldött-
ség szónoka, édesen ömledezö szavakban tudtul 
adá az illetőknek — nem sokára megérkezte után 
— megválasztatását, egyszersmind ezen őszinte 
örömét kinyilatkoztatván. Mire Gy. István meleg 
szavakban válaszolt, mondván: „Miszerint e9 mai 
nap életének egyik legszebb napjai közöl, mellyen 
idegen ugyan, de általa mindig pártolt vallásfe-
lekezetnek testvéri nyilt bizalmával tiszteltetett 
meg, melly szerencse életeseményei közt nem min-
dennapi helyen tünend fel előtte 

Az egész örömünnepélyt szívességgel füszer-
zett úri lakoma fejezé be, mi közben az új hiva-
talnok egészségeért többször üríttettek egészség-
poharak, mellyeknek üdvkivánatihoz én csak azon 
őszinte ohajtásomat melléklem: vajha minél több-
ször lehetnénk tanúi illyen ünnepélynek! 

M a j e r K á r o l y . 
P a i > ? y á m f t l d a . Ujonan járultak a' pap-

gyámoldához, Benedicty K. b.-gyarmati 1. 2 ft., 
Melczer János r.-kereszíúri 1. 3 ft., Schneider K* 
apáthi 1. 5 ft. — összesen 10 ft. pgö. 

Dunán túl a'megürült püspöki hivatal be-
töltésére szavazatok többsége szerint első helyen 
Haubner M. győri, másodikon Wohlmuth L. r o -
honczi, harmadikon Perlaky D. bezii, negyediken 
mint felügyelői jelölt Szedenics palotai lelkész 
urak tűzettek ki. 

M e ^ j e l r n t ? 1) Vezérlés a' szemlélő ok-
tatásra kérdésekben és feleletekben, melly sze-
rint a* növendékek a' mindennapi élethez tartozó 
tárgyakkal közelebbről megismertetnek, zsenge 
elméjökben a' képzelő és gondolkozó tehetség 
ébresztetik és szivökbe a' keresztyéni (sic, nem 
keresztyéw egyedül?) főerények első magvai ol-
tatnak. Denzel, praelatus és iskolai fötanácsnok 
német útmutatása szerint magyarázva. Pesten, 
1846. Heckenast. 8 - r . 154 1. ára 24 kr. 

2) Földrajzi Tanítás a'tanulóifjúság számára, 
sok kérdésekkel és feladatokkal szó- 's írásbeli 
megfejtésre. Harmadik folyam. Polgári földrajza-
Pesten, Heckenast. 8 - r . 141J. ára 30 kr. ezüstb. 

3) Törvénytanító a' köznép használatára. Ké-
szítette Friebesz István, pestmegyei esküdt. Pest, 
1846. 12-rét 112 1. ára 12 kr. ezüst. 

4) Szent biblia ismertetése, helv. vallástétel 
szerint. Kijelentett vallás elemeit tanuló fiu- és 
leányiskolák számára készítette Zákány J., a* 
helv. hitv. debreczeni főiskolában noveléstani és 
franczia nyelvi k. r. oktató. Második megjobbított 
kiadás. Ára, kemény fedélbe kötve, 20 kr. v.cz. 
Debreczenben. Nyomatta Tóth Endre 1846. k. 8 . 
rét, 46 lap. 



PROTESTÁNS 

EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 
22. szám. ödik évi folyamat. M á j u s 3 1 . 1 8 4 6 . 

Die heilige Schrift sei nicht nur die historische Quelle des Chrislenthums, sondern auch die Quelle, aus wel-
cher der Christ seine religiöse Nahrung schöpfe. Aber nicht nur die Exegese müsse vollkommen frei 
sein, sondern auch eine gewisse Kritik des Inhalts gelten. Das Band übrigens, das uns Alle umschlinge 
und ein gemeinsames Wirken auch bei verschiedenen Ansichlen möglich mache, sei der lebendige Glaube 
an Christus als den Erlöser, in welchem wir Alle das Heil zu finden hoííen. Z i t t e I. 

TARTALOM: Mélt. gr. Zay Károly úr néhány papi egyén 
panaszaira adott válaszának szerény papi taglalása. 
W a l e n t i n y i J. — Jegyzetek, az illy czímü, tót 
nyelven szerkesztett könyv körül : Unió vagyis a' ma-
gyarhoni lutheránusoknak kálvinistákkali egyesülése. 
Magyarázá Húrban M. J . B a r t h o l o m a e i d e s J. — 
Kül- és belföldi tudósítások. 

Ifiéit, gróf WAay Káro ly űr néhány 
papi egyén panaszaira adott vála-

szának szerény papi taglalása. 
A' fentisztelt méltóság- állítja: 

1 ) „Hogy a' protestáns sz. egyház nem tesz 
dogmaticus különbséget az egyháziak és világiak 
közt, hanem csak fegyelmit." Igenis! de tesz 
dogmatice azaz apostolilag különbséget az Apóst, 
csel. 6 r. 2, 3, 4. v. szerint azon hivek közt, kik 
a' sz. egyházban a' lelkipásztori tiszttel foglal-
koznak, 's azok közt, kik a' sz. egyház értékét 's 
vagyonát kezelik, 's jogai felett örködnek. „An-
nakokáért a' 12 apostolok, tanítványoknak so-
kaságukat egybegyűjtvén, mondának: Nem jó ne-
künk elhagynunk az Istennek beszédét, és szolgál-
nunk a• szegények asztaloknak. Válasszatok azért, 
atyámfiai, ti közületek hét férfiakat, kiknek jó bi-
zonyságok legyen, kik szent lélekkel teljesek le-
gyenek, és bölcseséggel, kikre bízzuk ezt a' dolgot. 
Mi pedig foglalatosok leszünk a' könyörgésben, és 
az ige hirdetésének szolgálatában " Hasonló ér-
telemben ír sz. Pál ap. is Kor. í . lev. 12. r„ 28. 
v. „Némellyeketpedig, úgymond., rendelt Isten az 
anyaszentegyházban először apostolokat, azután 
prófétákat, harmadszor Doktorokat (egyházi hit-
tanítókat), azután rendelt hatalmasságokat, azután 
gyógyítás ajándékit, szegényeknek segélőit, köz-
ségnek igazgatóitu 'slb. 

Im itt világosan kétféle rendet állapítanak az 
apostolok: a)ollyat, mellyre bízák vala a'szegény 
híveknek asztalát, vagyis azoknak a'közös egy-
házi vagyonbóli elláttatását, — melly közös va-
gyon, az eladott mezők, házak, marhák árából ke-
letkezett 's az apostolok lábaiknál letétetett — 
azaz, kezelésökre bízatott vala. Apóst. csel. 4 r. 

34. 35. v. 6) egy másik rendet, melly csupán 
foglalatos vala a' könyörgésben, és a 'sz. ige hir-
detésének szolgálatában. 'S ez vala első eredeti 
sarkalapja a' ker. anyaszentegyház rendezetének. 
Ennélfogva a' prot. sz. egyház, a' Krisztus szol-
gáinak nemcsak azért, mint a' válaszoló gróf 
mondja, tartja fen a' lelkipásztori tisztet, „mivel 
a'papok az éhez szükséges ismereteket exprofesso 
megszerezték magoknak, vagy legalább meg kelle 
vala szerezniökhanem azért is, mivel a' pro-
testáns ministerii potestas vagyis szoros értelem-
ben véve, a' lelkipásztori tiszt, olly üdvös és lé-
nyeges apostoli rendelvény, melly ha megszün-
tetnék, eo ipso a' kereszt, sz. egyháznak még csak 
árnyéklata, jelleme, vagy eszméje sem maradna 
fen. Nem jellemzi-e sz. Pál ap. a' lelkipásztori 
tisztet ugy, mint Kr. urunk által megrendeltedet, 
midőn Efez. lev. 4. r. 11. v. így ir: „És ö adott 
némellyeket apostolokat, némellyeket pedig prófé-
tákat, némellyeket pedig evangyélistákat, némely-
lyeket pedig pásztorokat és Doktorokat"? Már 
ezzel egybevetöleg, hogy ha a1 prot. sz. egyház-
ban valalíi tagadná az egyházi hittanítók és nem 
tanítók közti különbséget: az következetesen tö-
rölje ki a' sz. könyvből Pál apostolnak fenidé-
zett tanúbizonyságait és rendelkezéseit, — mikről 
azonban a' valódi protestáns le nem mondhat, va-
lameddig a' sz. írás szabályozási tekintetéről le 
nem mondott. 

2) Azt állítja a' prot. ev. föfönök, „hogy a' 
prot. egyház a' világiakat nem nyilatkoztatja ki 
képteleneknek az egyházi functiók, sőt magok a' 
szentségek kezelésére is, ha ehez a szükséges 
képességgel birnak. A' felavatás a1 protestánsok-
nál nem képessé tevés a' hivatalra, mint a1 kath. 
testvéreinknél, hanem csupán ünnepélyes kije-
lentése a* képességnek." Már a' ki a' ker. sz. 
egyház eszméjét apostolilag — mire mindenben 
tekintenünk kell — fel akarja igazán fogni, az ve-
gye szemügyre, mit Pál ap. Kor. 1. lev. 12. r. 29. 
v.-ben mond: „Avvagy tehát mindnyájan aposto-
lok-e azok ? vagy mindnyájan próféták-e? avvagy 
mindnyájan Doktorok- (igehirdetők, magyará-
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z ó k ) - e ? vagy mindnyájan hatalmasságok-e?" E'i 
nagy apostol a'fen idézett 1.levelének 12.r.l2.v. J 
emberi testhez hasonlítja a'Krisztus sz. egyházát, 
mellynek különnemű tagjai, külön rendeltetésöknél 
fogva is, egy egész testet tesznek. Ehez képest, 
hogyha a' lelkészek apostolilag kiszabott körére 
tartozik a' szoros értelemben vett egyházi functi-
ókban eljárás, a' sz. ige hirdetése, a' szentségek 
kezeltetése 's általánosan a' közönséges isten-
tisztelet gyakorlásának eszközöltetése 's ezen 
lelkészi foglalkozások körét akármelly más nem-
tanítói egyén magára akarná ruházni — mint a' 
Quakereknélszokás—kérdezem; nem mondaná-e 
itt a' kéz, én láb, a' fül pedig, én száj, vagy szem 
akarok lenni ? 'S ugyan kik legyenek már azok, 
kik az úgynevezett világiakat megvizsgálni ké-
pesek legyenek, ha vájjon a* lelkészi tiszthez a' 
szükséges képességgel birnának-e? Tán egy 
szakértő — a' püspök — vagy egy jogtanár tartsa-
e felettük a' kívánatos szemlét, avagy egy ha-
divezér, egy országnagy, avagy kereskedő és 
mezei gazda? Hát megfordítva tanácsosnak vél-
n é - e a' föhádi kormány, a1 hadak igazgatását és 
a' hadi tudományok kezelését egy papra bízni? 
Megvallom őszintén, hogy ha a' prot. sz. egyház-
ban mindenkinek szabadna fellépni a' hitszónoki 
székre 's kezelni a' szentségeket: ugy az efféle 
apostolok normativumától egészen eltántorodott 
szentegyház, a' königsbergi Muckerek bor-
zasztó örvényébe 's boldogtalan chaosába sü-
lyedend el. Hiszen még a' Wessleyanusok vagy 
Methodisták is épen ezen tekintetből jónak lá-
ták , papjaikat angol protestáns püspökök által 
hivatalukba felavattatni! A' honnan az ágost. 
hitvallás is igy rendelkezik: „A sz. egyház-
ban senkinek se szabadjon közönséges isten-
tiszteletkor hirdetni az igét, és a' szentségeket 
kiszolgáltatni, hanem csupán a' maga rendjén 
meghív attaknak, vagyis az apostolok rendszabá-
lyai szerint kirendeltetteknek — mire e' kettő tar-
tozik : a' rendes megválasztás, és a? felavatás, 
vagyis ordinatio." E ' kettős szertartás rejlik Kr. 
Urunk ama szavaiban, Ján. ev. 14. r. 19. v.: ,,Ti 
nem a' világból valók vagytok,— érti tanítványait 
— hanem én választottalak titeket ai' világ 
közöl." 

Még egy pár szó válaszul a' nemes gróf azon 
állítására: ,,A' felavatás a' protestánsoknál. nem 
képessé tevés a' hivatalra, mint kath. testvéreink-
nél, hanem csupán ünnepélyes kijelentése a' ké~ 
pesscgnek." Ez igaz azon értelemben, miszerint 
a* felavatás, vagyis felszentelés (ordinatio), egy 
katonát, vagy mezei gazdát sem tesz képessé a1 

lelkipásztori hivatalra — vagyis lelkészszé által 
nem varázsolhat; hiszen ha az ordinatio ezt t e -
hetné, ugy a' kath. atyafiaknál sem léteznének a' 
kispapokat nevelő intézetek. Azonban az ordina-
tio — ezen ünnepélyes kijelentése a' lelkészi ké-
pességnek — ezen apostoli korszakról reánk szál-

lott papi felhatalmazásnak szertartása, melly kö-
nyörgésekből 's a'felavatandó egyén fejére vetett 
kéz általi kiküldetésből áll, csakugyan olly condi-
tio, sine qua non, hogy nélküle a* kereszt, sz. 
gyülekezeteket ugy lehetne tekinteni, mint az 
apostoli bélyeget nélkülözd, világi száz meg száz 
testületek, intézetek kaptájára vont korcs aggre-
gátumokat 's gyülevész tarka színezetű csopor-
tokat elannyira, hogy sz. egyházunk maholnap 
könnyen színházzá alakulandna, mellyben még a* 
megihletett nők és leánykák is hirdetendnék Kr. 
Urunk mennyei hittanait 's üdvösségre tartozó 
parancsait, — holott pedig az Úr, sz. egyházunk-
nak ezen egyedüli örökös feje, a' 3 évi oktatás 
által felavatott férfias apostolai által megnyittatá 
e' világnak 's terjesztető a' mennyeknek országát. 
Valóban erre gunyképen azt mondhatná még mai 
napiglan is az egykori híres bölcsészeti tudós Puf-
fendorf, mit korszaka viszketeg embereinek sze-
mére lobbantott: „Ha kedvök telik, állítsanak hit-
szónokul egy katonát kardosan a' papi székre; 's 
kérdem: illend-e ez?" 

Ezeket már elörebocsátván, oda járul rövidé 
a* ker. sz. egyház fogalmáróli hitvallásom: 

1) Kezet fogok abban a' ns gróífal, hogy a' 
prot. sz. egyházat ugy kell tekinteni, mint olly 
felülről megszentesített testet, mellynek a* kéz 
szintúgy, mint a' láb valódi tagja, 's a' fül szint-
úgy, mint a'szem Kor. l . lev . 12.r . 16. v. Ebben 
a' testben a' vallástanítók, a' lelkészek egybe-
forrnak a' nemtanítókkal, a' szegények segélöi-, 
vagy az egyházi vagyonnak kezelőivel, 's a' sz. 
községnek igazgatóival és hatalmasságokkal, mint 
a' Krisztus testének valódi tagjai, kiknek mind-
egyike, maga nemében, 's tiszta tehetségéhez 
képest működik a' Jézus országában. 

2) Kezet fogok a' ns gróífal abban is, hogy 
az egyházi hittanítói rend a' közgyűléseken, akár 
jobb, akár bal oldalon foglal helyet, az előttem 
nem igen sokat nyom a* latban,— csak a' kölcsö-
nös szeretet, tisztelet és illendőség jellemezze 
egyházi gyűléseinket Kor. 1. lev. 12. r . 22. 23. 
v. szerint: „Söt sokkal inkább a' mellyek a' test-
nek legerötelenebb tagjainak láttatnak (a1 papok 
a'gyűléseken),azok igen szükségesek. És a ' tes t-
nek a' melly tagjait állítjuk lenni (polgárilag) 
tiszteletleneknek, azoknak nagyobb tisztességet 
teszünk; és a' mellyek mi bennünk (aristokrati-
kus nézet szerint) éktelenek, azoknak nagyobb 
ékességök vagyon. A' honnan igen is mindig 
megérdemli, söt teljes joggal követelheti is a' lel-
készi rend azon méltánylást, hogy szavát a' gyü-
lekezet végig kihallgassa, 's azzal megegyezőleg 
határozzon — már csak azon egy oknál fogva is, 
mivel a' papi rend az egyes egyházak belső álla-
potát, lelki földi nélkülözéseit 's óhajtásait leg-
jobban ismeri,— legtökéletesebben tudja, a' the-
sisben határozottakból mi kivihető gyakorlatilag, 
's mi nem. 



3 ) Kezet fogok továbbá a' ns gróíFal abban 
Is, hogy a' lelkipásztori rend nem status in statu, 
nem hierarchia — mi után a' józan prot. pap 
nem is sovárog. 0 az egyházi testben nem bizo-
nyos elkülönözött, elszigetelt szerzet, de csak-
ugyan rend, valamint a* mágnási rend is, melly-
hez a' ns gróf is tartozik, vagy a' nemesi és ka-
tonai rend. Van a' polgári rendeknek bizonyos 
diplomatikus jellemök,de ám van a'lelkészi rend-
nek is. Amazok nyerének okleveleket a' földi fe-
jedelmektől; emez a' Jézustól apostolok által, — 
*s a' melly lelkipásztor nem ugy tekinti hivatalát, 
mint a' Kr. Urunktól reá ruházott 's bízott nappa-
lát, az a* mostani világ szellemétől ragadtatva, 
csak haszonbérlője leend a' kereszt, nyájától járó 
jövedelmeknek. Voltak idők, midőn a' kereszt, sz. 
egyház minden világit egyházivá igyekez vala 
tenni: a' jelenkor pedig minden egyházit világivá 
látszik változtatni akarni. Ezt jól érti a' német-
országi protest. sz. egyház; 's Bunsen, a' porosz 
királynak egyik legmélyebb belátásu belső taná-
csosa, közelebb megismerkedvén Rómában a' r. 
katholika, Londonban pedig az angol sz. egyház 
szerkezetével, olly tervezetet mutata be királyá-
nak, miszerint a' két nevezett egyházi alkotmány 
helyett, mind az egyházi rendnek, mind a' világi 
tagoknak közös befolyást tüz ki, a' porosz ev. 
sz. egyház kormányzásába, 's minden belső és 
külső ügyeinek kezelésébe — 's épen Bunsennek 
ebbeli tervezett protest. egyházi alkotmánya az, 
melly a' hierarchia,'s a' demokratikus állapot közti 
közép biztos útat mutat, 's melly a' mi m. országi 
ev. sz.egyházunk kormányzásmódjához leginkább 
közelít. Fogadd itten kézszorításomat, Wimmer 
apostolkodó barátom I Te valódi apostoli útra hí-
vod tiszttársaidat, 's a'világi felügyelőket. Én fel-
karolom lelkemből eszméidet, 's a' mi századok 
folytán megérlelt, 's gyakorlatilag minden tűz-
próbán hitelesített m.országi evangy. egyházi 
szerkezetünk mellett buzgólkodó harsán szavaidat. 
Nem ok nélkül inté óvólag egykor ama híres wit- ! 

tembergai egyházi történetíró — a* Magyarhon-
ból szakadt Schröck, az ottan tanuló hittanjelöl-
teket, részint az akadémiai közönséges oktatásai-
ban, részint magán társas körökben: „Mentsen 
meg> úgymond, titeket Isten a'consistorialis ren-
dezettől; ezen collegiumoktól és Rómától függni 
mindegy!" És ez már a z , mire figyelmeztetni 
akarám a' ns grófot. Meg vagyok győződve, nem 
azért pendítteték meg némelly lelkipásztori egyé-
nek által, az egyetemes gyűléseken beállítandó 
ikerelnökség, mintha grófi egyéne nemeslelküsé-
gé t , szilárd evangyélmi jellemét, vagy elnöki 
tántoríthatlan igazságszeretetét valaki gyanúba 
hozni akarta volna. Hiszen e' hír megpendült már 
a' pesti 179 !/2- évben tartott egyetemes zsinaton 
i s , minek következtében bold. Radvanszky Fe -
rencz, a' tiszamelléki evangy. kerület gondnoka, 
vezérlete alatt számos papi követek ünnepélyes 

óvást nyujtának fel az egyházi kormányzást é r -
deklő zsinati végzések ellen! 

4) Arra, hogy „en'ia non sunt multiplicanda" 
lehetne felhozni egy helvét hitvallású egyénnek: 
„íme az egyetemes főfelügyelő is azok közé tar-
toznék ! mivel mi mind e' napiglan nélkülözzük 
azt." Pedig ón az egyetemes gyűléseket 's ezek-
kel járó elnökséget olly üdvös összes kapcsola-
toknak tartom, hogy azokat Kr. urunk köntöséhez 
hasonlítani merem, melly Ján. ev. 19 r. 23. v. 
képest varrás nélkül való vala, felitől fogva min-
denestől szőtt, — ez a' fele vagyis közepe nekem 
az egyetemes gyűlés 's annak elnöksége. 

5) A' ns gróf azon állítását illetőleg, „hogy a* 
nyilvános, a' szellemi élet, szellemi mozgalom, 
tápelve levén a'protestantismusnak, lehetlen, hogy 
az egyházi közgyűléseken sírkerti csend uralkod-
jék, és a'ki férfias szabad szót, 's annak erélyesb 
kiejtését nem tűrheti, az a' nyilvános élet meze-
jére ne lépjen 'stb." megvallom, ez magában vé-
ve áll; mert habár az első keresztyén gyűlésen, 
melly Jerusálemben tartalék, nem valék is jelen: 
mindazáltal képzelhetem, hogy midőn az aposto-
lok, az első tanítványok sokaságát egybe gyűjték 
vala, ott is tán egy, vagy más helytelen vagy 
éretlen szó csúszhatott ki az avatlanok 's tapasz-
talatlanok, de mégis a' Krisztus szent ügyeért 
buzgólkodók ajkaikról, — mellyet az apostolok 
útba igazítanak. És ezt okvetlen mintául kell ven-
nünk a1 mi egyetemes egyházi gyűléseinkre néz-
ve, hová mindenféle gondolkodásmódu 's tarka 
műveltségi fokozatú tanítványok sokasága seregei 
össze. Szabad tért nyithat az elnök minden világi 
egyén szívomledezésének; hanem az úgyneve-
zett világiak (honunkban a' nemesség és a' jog-
tudósok) korántse képzeljék, hogy a' megyék te-
remében vannak, Js ott a* széképítési lázban, De-
mosthenes- vagy Ciceroféle parlamentaris ékbe-
szédeikkel 's okoskodásaikkal határozólag min-
dent végezhetnek, mi az anyaszentegyházra nézve 
üdvös. Ehez szóljanak szabadon, habár magyarul 
még itt-ott hebegve is, (nem sokára majd máskép 
pereg ám magyar nyelve a1 fiatal papságnak!) a' 
lelkészek is, kikre a' végzés véghezvitelének ter-
he háromlik. 

De ellenben gyászos jelenetnek tarlom, midőn 
némelly tiszttársaim az Úrban, a' divatozó világi 
hírlapok utján, — mint p.o. minap is a' Budapesti 
Híradóban, csatasíkra lépvén a' világi felügyelők 
ellen, dobra ütik fogyatkozásinkat, gyengéinket, 
hibáinkat, mellyek részint a' szeretet fáfyolával 
leplezendők, részint bensöleg orvoslandók. Miért? 
Tán, hogy a' bajon segítsünk? Nem! A' szenve-
dély soha nem épít, de ront. Hannibal István, 
Fridrik Wilhelm porosz lángeszű koronaörökös-
hez intézett philos. gondolataiban azt mondja: 
„Wenn wir keine Fehler háltén, würden wir kein 
so grosses Vergnügen finden, selbe an anderen 
zu entdecken." Nem tudom, a' korviszketegség-

* 



nek, vagy a' régi fondorkodó Asmodaeus fuvatá-
nak tulajdonítsa m-e abbeli boldogtalan törekvé-
süket, miszerint egyrészről az iskolatanítók, a' 
századok óta üdvösnek tapasztaltatott dékáni fel-
ügyeléstöl függetlenekké kívánnak tétetni, — 
vagyis a' vallás mellétől elválasztatni, készebbek 
levén inkább a' megyei vagyis szolgabírói ható-
ság alá szökni; másrészről némelly tiszttársak oda 
látszanak irányozni, hogy a' világiak mindennemű 
befolyása alul mentessenek fel. Pedig a1 protest. 
egyházi szent testületben mindnyájunknak függ-
nünk kell egymástól; a' kéz feltételezi a' lábat, 
a ' láb a' kezet, sőt a' fej is a' többi tagokat; de 
azért, hogy az egyik tag megbotlik, nem kell tüs-
tént az egész tagosztály felett pálczát törni, 's 
harsán szóval hangoztatni: el vele! nincs reád 
szükségünk ! 

Lángbetükkel szeretném minden protestáns 
szivébe vésni a' fenidézett álnevű Hannibal Ist-
ván mondatát: „Alle Menschen sind gleich, in 
einem Freystaate sowohl, als unter einer despo-
tischen Regirung; in dem ersten Falle, weil sie 
alles, und in dem zweyten, weil sie nichts sind." 
Lásd barátom! ama szabad állomány nem hív 
képe-e a' prot. szentegyháznak? itt mindenkinek 
van joga is, kötelessége is; ne kivánj, kérlek, olly 
állapotot, mellyben csak egy vagy kettő legyen 
minden, a' többi semmi. Vedd szemügyre, kedves 
polemizáló bajnokom! hogy a' prot. szentegyház 
honunkban nemcsak a' papok, hanem az igazság-
kedvelő országnagyok által is honosíttatott meg. 
Ne feledd, hogy valamint száz prot. papot és ta-
nárt, szintannyi előkelő magyar nemes családot is 
elősorolhatnék, kik közöl amazok gályarabszol-
gaság és számkivetés, emezek, jószág, rang, pol 
gári elsőségek 's élet veszteségével vallták a prot. 
vallást,— következésképen mindenki a' maga ne-
mében tett, 's általunk majdnem utánozhatlan ál-
dozatoknál fogva 'S erős hitem az , hogy egy 
aristokratikus országban bátran nem evezhetünk 
egyházunk sajkáján, hanemha a'lelkipásztori rend 
Krisztusnak többi híveivel karöltve müködend 
Istennek országában. Legyen amaz venyige, le-
gyenek emezek karók ; mind a' kettőt ha össze-
kötöd , ugy és csak ugy lehet jó szüretre szert 
tenned. 

Egyébiránt az egyházi evangy. bárkánk lát-
fiatlan vezérlője J. Krisztus terjessze életét grófi 
vezérünknek , 's püspökeinkkel értekezőleg 's 
egyetértöleg czélba veendő szent törekvéseit ko-
ronázza legszebb áldásaival. E' fohászomat meg 
nem tántorítja sem azon körülmény, hogy ha az 
egyetemes gyűléseken maga egyedül a ns gróf 
elnöklend, sem azon fordulat, hogy ha a' kerületi 
és megyei egyháztestületek mintájára — per 
analogiam — a '4 evangyélmi püspök közöl a'leg-
öregebbet maga mellé állítandja ikerelnökül. 
Az ikerelnökség ügyét szóba hozni és tár-
gyalni, véleményem szerint, csak akkor idő-

szerűbb , mikor az egyetemes főgondnoki hiva-
tal megürül. W a l e n t i n y i J á n o s . 

J e g y z e t e k az il ly e z imü , tót n y e l -
ven szerkesztett könyv k ö r ü l : 

Unió vagyis a' magyarhoni lutheránusoknak kál-
vinistákkali egyesülése. Magyarázá Húrban J. M. 

Ritkán láték könyvolvasásához annyira feszült 
várakozással, mint az imént említettéhez, vágyva 
vágyván mielébb azon eredménnyel ismerkedni 
meg, minötaz unió körüli elmélkedések az ágost. 
hitv. papság (mellynek magam is csekély tagja va-
gyok) azon töredékében szülhettek, mellyet emlí-
tett könyvben Húrban úr képvisel.Azt hivém ugyan-
is, miben alig ha csalatkozám, miszerint H. úr ezen 
töredék e' tekintetbeni tolmácsává avatá magát 
fel, miből aztán nem volna nehéz azon következ-
tetést vonni ki: mennyire gyülöltetik vagy pártol-
tatik az unió ügye, magyarhoni ág. hitv. evangy. 
papságunk egyik nem megvetendő része által. És 
a ki e' részt eddigi irányából ismerni tanulá, az 
ezen oldalról az unió ügyének is kevés jót jósol-
hata; de, hogy valaki bár ezen részhez tartozó, 
az ismeretes „sine irá"t annyira félretehetnó, hogy 
valaki az illendőség, ^szerénység 2) és hálada-
tosság 3 ) szabályait, csak az ügy megdöntése 
végett, annyira megvethetné, mint azt H.ür tevé, 
azt én legalább, ki pedig az említett töredéket gya-
kori érintkezésből ismerem. egész igazán nem hit-
tem volna. — Azonban önszemeimnek hinnem kel-
lett,mert H.úr egész meztelenségében állítja feleke-
zetét szemeink elébe — még a' könyvnek, népünk 
közötti terjesztésére is olly utakat választván, 4 ) 
mellyekért az ügynek józan barátai sem neki, 
sem azoknak, kiket e1 czélra eszközül használt, 
köszönetet szavazni nem fognak. 

Lehet, hogy e' tárgyról irván, szavaim itt-ott 
némi keserűséget árulandnak el: de ha ez igy 
volna, bocsánat érette, mert illy keserű mérges 
gyógyszerről, melly a' magyarhoni a. h. evangy. 
tóthívek megmérgezésére vagy legalább elalta-
tására készült, készült pedig saját házi orvosaik ál-
tal, — mézédességü szavakban szólni alig lehet 
Azért, ha H. úr jogosítva érezé magát, kíméletet 
nem ismerve, metsző, itt-ott rágalmazó szavainak 
ostorát, füleinkkel, mellyek az illyesekhez szokva 
épen nincsenek, nem a'legkellemesb érintkezésbe 
hozni: megengedi ö is, ha a' gyermeket mi is min-

' ) Pro et contra irni j ó , hasznos , söt szükséges. De ne 
menjünk dorongokkal oda, hol mi sincs döngetni való. 

B. J. 
2) Szerző alig 3 éves pap mielőtt az életet ismerni tanul-

hatta >olna, már is , egy mélyen életbevágó kérdés 
felett elhatározottan pálczát tör. B. J. 

3 ) Lásd alább szerző viszonyát Simko úrhoz. B. J . 
A' tiszai egyházkerületben irok, mellynek egyik érde-
mes esperese a" könyvecskéi terjesztés végett supe-
rintendens urunktól kapá. B. ,T. 



dig saját nevén nevezzük meg, 's hamillyen az ő 
„jó napja'6, ollyan lesz a' mi „fogadj Istenünk" is. 

Mielőtt azonban dologhoz látnék, szükség két 
dolgot megemlítenem. Első az, hogy én e' helyt, 
rendes bírálatot a' könyv felett írni nem akarok, 
szándékom csak jegyzeteket közleni, mellyek 
olvasásközben elmémben felmerültek, hogy igy 
a' munka tartalma és iránya napfényre jöjjön 
azok előtt is, kik azt e' vagy amaz oknál fogva 
olvasni vagy olvashatni nem fogják. Másodszor 
czélirányosnak vélem tájékozás végett saját egyéni 
nézeteimet is, azon ügy körül, mellyröl e 'mü ér-
tekezik, ha csak pár szóban is előterjeszteni-, mi-
szerint én azok közé tartozom, kik az uniót elv-
ben minden kétkedés nélkül régelfogadák; kik az 
uniót üdvösnek, szükségesnek tartják, kik érette 
naponkint imádkoznak: jöjjön el a' te országod, 
óh unió! — kik tehát annak előmozdítására, ala-
pul, egy-egy kövecskét mindenkor a'legnagyobb 
örömmel hozni készek; — de azok közé is, kik 
minden ide vágó örvendetes jelenségen tüstént 
ovatiókra nem fakadnak, tele szájjal kiáltván: 
unió itt unió amott! — mert mi sincs károsabb, 
mint mystificálni magát, — kik tehát az uniót, 
mintegy varázsvesszővel, egykét év alatt, egy-
két pap vagy világi által amúgy könnyen elöbü-
völhetönek nem hiszik. Mert bár azon hitemben 
boldog vagyok, hogy, mint mondani szokás, az 
uniónak hazánkban is jövője van: mégis valószí-
nűleg, sírjaink felett akkor már magosra fogott 
nőni a' fü, midőn unokáink e' hazában nem mint 
lutheránusok és kálvinisták többé, hanem mint 
evangélikusok, testvérilég fogják ölelni egymást. 

Ezeket előrebocsátván, jegyzeteim közlésé-
hez látok. 

Ha tehát, nyájas olvasó, kezedbe vévén a' 
könyvet, annak czíme után nézesz: első lapon 
ezen, szerző által igen ügyes tacticával odaállított 
szavakat leled fel : Unió, vagyis a' magyarhoni 
lutheránosoknak kálvinistákkali egyesülése. Te-
hát szerző szerint lutheránusok és kálvinisták 
akarnak egyesülni, vagy más szavakkal Luthert 
és KaIvin=Zwinglit, kik egykoron magok, sze-
mélyes tanakodás és minden jó akarat mellett, 
egyesülni nem tudtak — akarja e1 kor tanaikban 
egymással kibékíteni. — Ki nem látja itt azon-
nal, azon át nem hágható választó falat, mellyet 
szerző igen ügyes tacticával, a1 két testvér 
evang. egyház között emelni akart? és ki vár-
hatja aztán, hogy szerző — kinek Luther és Kál-
vin, mint két egymáshoz soha nem közeledhető 
földsark állnak szemei előtt — az unió ügyében 
kedvezőleg nyilatkozni képes legyen? — íme, ez 
azon veres fonal, melly szerző müvén mindvégig 
vonul; szerinte áll az: minthogy Luther és Zwingli, 
az „ez az én testem ' s a V szavak felett megha-
sonlottak, habár többi nézeteikben egy a1 máshoz 
talán közeledtek is; — tehát már most a' két vezér 
után indult, de egymástól hosszú különélés és gya-

korlat által elidegenült, de mindkettő mégis Krisz-
tusban föpásztorát tisztelő nyáj ismét egyesülni soha 
többé képes nem lehet. — Kérdem immár az o l -
vasót: ha a' könyv czíme is illy elfogult kebelre 
mutat, mellyel szerző munkájához látott, mikép 
lehessen tőle, mint különben is fiatal és kezdő Író-
tól, szilárd alapra rakott okoskodásokat és hideg 
vérrel pro et contra felhordott elmélkedéseket 
várni ? Igy szerző már qua talis i s , mint nem 
egészen bonae fidei áll szemeink előtt. De állítá-
som bebizonyítására álljanak még itt a' követ-
kezők: 

a) Egészen a' maga rendén levőnek találom 
azt, midőn valaki, azon hit felöl, mellyben él, 
mellyben egykoron meghalni is óhajt, lelkében 
kedvező véleményt táplál 's annak tanait igazak-
nak hiszi és vallja. Szerzőnek is hanc veniam 
damusque petimusque vicissim. — De Istenért! itt 
se legyünk igazságtalanok mások iránt, el ne kár -
hoztassuk azokat csupán expraeeoncepta opinione 
minden jót tőlük elvonván minden rosszat fejökre 
szórni akarván, máskülönben a' legigazságosab-
ban elfogultsággal vádoltathatandunk. — És én 
bátran kérdezem szerzőt: nem árult-e el újra el-
fogult kebelt az által, midőn a' reformátusokra uti 
inprincipio ita et semper, mindenben csak kígyót 
békát kiáltván, egyedül saját hitét tetézi olly ma-
gasztalásokkal, mellyekre annak szüksége épen 
nincs?! Avagy nem olvasta-e szerző János ev. 
8. 54. „Ha én dicsőítem magamat, dicsőségem 
semmi"? Valóban ha végig olvasom azokat, miket 
szerző a' 71. és 98. lapokon saját egyházáról a* 
reform, egyház ellenében szól, lehetetlen kétel-
kednem abban, hogy szerző már e' részben is 
annyira elfogult kebellel látott müve szerkeszté-
séhez, hogy a* reform, atyafiakat, legalább is tűz-
zel vassal pusztítandó eretnekeknek nézé. Lap 79, 

De továbbá: 
b) Szerző tettleges és elnem titkolható gyű-

lölséget is tanúsít a' reform, egyház ellen, csak-
nem mindig gúnyos nevezetekkel illetvén azt, 
mintha ezen egyháztól még a1 „református4 4 n e -
vezetet is végképen el akarná vitatni.— A'szám-
talan közöl álljon itt néhány hely, szerző saját 
szavait adva vissza. Lap. 76. „Ez uton tolá ma-
gát be az albigensi-Manicheismus a' reformatio 
pászmájába, de csak ugy, hogy öt az igaz reformatio 
teste tagjának soha el nem ismeré, de ellene ugy 
küzdött,mint hitetlenség, papi abúsus és romlottság 
ellen.44 Lap. 78. „Ha ki még is ujabb Manicheo-
Albigenseink közöl azt gondolná44 'sa't. Lap 79. 
„Azért nem öt (az iskolás gyermeket, ki nyelvét 
Lutheren köszörüli), hanem amaz új szabású Mani-
cheusokat fogja terhelni a' felelet az Emberfiának 
ítélőszéke előtt. Lap 89 „Zwingli és Cálvin, ma-
nicheo-albigensi hitetlens égőkkel megmérge-
zett szvvel birván44 'sa't. Lap 107 „Itt látjuk, 
hogy ámbátor a1 manicheo-albigensi hitetlenség 
régi tévedései és kovászai Luther nagy hitének _ 



erős tüze által mélységbe sodortattak is, az egye-
sülés még is lehetetlen vala." 'sa't. De legyen 
ennyi elég! — illy kifejezéseket minden lap mutat; 
ítéljen tehát a' nyájas olvasó, mint tarthatja magát 
jogosítva valaki, eldöntő igazságos Ítéletet mon-
dani akarni azok felett , kiket illy szörnyű mód 
száz meg százszor kegyetlenül elkárhoztata. 

De 
c) Szerző nemzetiségi álláspontja is arra 

mutat, hogy ö ez ügyben igazságos biró nem le-
het. — Bár tudott volna lenni legalább amicus 
causae, inimicus personae. — De nem, — ő mind 
kettő ellen küzd. Csaknem hinni kezdém, miután 
a' 200 lapra terjedő kötetke felénél többet elol-
vasám, hogy H. úr, ez ügyben legalább, valóban 
felülemelkedett légyen pártja előítéletein, 's hogy 
e' műben a' nemzetiségi elem számára csakugyan 
hely és szerep nem jutott. Azonban csalatkozám. 
Végtére is kibujt a' szeg a' zsákból, — mert íme 
a' 121 és 122. lapon egyszerre színpadra lépnek 
a' tótok (kik közé egyébiránt számíttatniok sem 
szerzőnek, sem tudósítónak nem szégyen, ha e' 
mellett, mindketten magyar hazafiuságot éreznek 
szívben és mutatnak életben). És itt, fájdalom! a' 
124. lapon már kibukkan a1 tót és magyar vallás; 
midőn szerző az elsőket, mint a' lutherana imeze-
ket pedig mint a' kálvinista vallás képviselőit 
mutatja be, 's innen aztán azt akarja bebizonyítani, 
hogy a* szlávok már természetűknél fogva is, a' 
kálvinista vallásnak halálos esküdt ellenségei. 
Mert, ugyan nyúljon szerző egyszer szívéhez, 's 
vallja meg őszintén becsülettel, midőn a' 124. la-
pon e' szavakat irá: „azon nap, mellyen nekik (tó-
toknak) kálvinistákká lenni kellene, ha erőszak 

járulna hozzá, vagy meghalnak, vagy á! róm. ka-
tholika egyház kebelébe térnek vissza" — vallja 
meg, mondom, midőn ezeket irá, bűnös keze valljon 
akkor mire? vallásra-e? egyházra e? lutheránusra-
e? kálvinistára-e? vagy talán—tótra és magyarra 
gondolt? Nem akarok sérteni és igazságtalan 
lenni, de ugy hiszem, épen szerzőt, ki ezeket i r -
hatá, sújtja leginkább ama szigorú ítélet, mellyet 
könyvében, némelly nem ínye szerint levő papok 
felett mondott, hogy t. i. ezektől a' nekik adott 
felszentelés püspökeink által újra vétetnék el. És 
a ' ki illyeneket mer egy egész haza és a1 két ev. 
egyház szemeláttára irni, fülehallattára mondani: 
abban, ti ref. atyafiak! és mi, kik ez ügyben veletek 
egyiránt érdekeltetünk, el nem fogúit birót fogad-
hatunk-e el ? Igen is, és ez legyen e' pontra utolsó 
szavam , — Húrban úr már azon állásnál fogva 
is , mellyet e' hazában nemzetiség tekintetében 
foglal el — ut figura docet — az ez ügybeni 
igazságos felszólalásra minősítve nem volt. 

'S most már lássuk, miképen kezeli az elfo-
gult szerző e' tárgyat, mellynél fontosabbat ez 
idő szerint, megvitatásra aligha talál vala. 

Szerző müvét e' szavakkal kezdi meg: „Atyá-
Jiak, Fiúnak, Szentlélek Istennek nevében. Amen. 

— Valóban, keresztyén paphoz illő kezdet, Isten 
nevét hívni fel ott, hol a' meghasonlás magvait 
készülünk elszórni azok között, kik testvéri sze -
retetre hivatva vannak. — Ez szerző részéről 
ha nem bűn, ugy legalább hallatlan vakmerősége 
— De lássuk magát a* müvet. 

Minden tárgy megvitatásánál fődolog az9 
hogy a' szerző önmagával tisztában legyen, hogy 
az eszméket tisztán felfogja, kifejtse, össze ne 
zavarja, egyoldalulag ne kezelje. H. úr immár e* 
lényeges hibába mélyen bemerült, mert az unio> 
eszméjét már általában is igen ferdén fogá fel, 
azt hitetvén magával el (lap 124), hogy az a b -
ból fogna állani, ha az ágost. hitvallásuak kálvi-
nistákká fognának lenni, és nem fogna állani (mint 
állania kell, ha az ige testté változni akar) köl-
csönös engedésben, viszonos közeledésben, egy— 
mássali összeforrásban. — Hogy már az ekképen 
felfogott unió lehetetlenségét szerző megmutassa,, 
az eszmék összebonyolításában még tovább megy 
és a' két evangy. felekezetetet olly ruhákba ö l -
tözteti, mellyekröl azután akármikor mondhassa t 
nem! — Az illy különböző szabású ruhák nem 
egy 's ugyan azon testre valók. Szerző ezzelr 
t. i. a' lulheranismus és kálvinismus felfogásával 
csaknem ugy járja meg, mint ama nápolyi könyv-
bíráló , kiről nem rég olvasók, hogy egy „ g a l -
vanismusról" értekező könyvet a' tiltott könyvek 
sorába iktata, mivelhogy a' galvanismust kálvinis-
musnak nézé.—Ugyanis,mit hittani műszavak sze-
rint supranaturalismusnak, píetismusnak, orthodo-
xiának, mysticismusnak 'sa't. nevezni szokás, azt 
sz. ugyanazon mérlegbe teszi az igaz keresztyén-
séggel tehát a' lutheranismussal, az evangelica 
hittel. — Szerzőnek csak Augustinus (lap 108) , 
Tholuk, Rudelbach, Hegel, Daub (lap 168) = igaz 
keresztyének; —neki az igaz hitet ezek képvise-
lik ; — minden, mi ezektől eltér, már a' hitetlen-
séggel vagy határos vagy azonos; — ezen h i -
tetlenség pedig nem egyéb, mint a' kálvinismus 
(lap 89, 107) ; — és ezen kálvinismus, mint öt 
szerző jellemzé, ismét nem egyéb, hanem az ugy 
nevezett „rationalisticus" irány, melly szerint a z -
tán Bretschneider, Röhr, Ammon 'sa't. hit dolgá-
ban mind megannyi kálvinisták lesznek. És ezen 
illusión alapszik az egész ,,unio" czimü könyv; 
— azon irány, melly reformatio után az egyház-
ban kifejlett, 's melly „rationalisticus" irány 
nevezetet visel „kálvinismus44 czíme alatt, szerző 
által el lön kárhoztatva, ki, mint látszik, elfelejté 
azt, hogy ha e' két különböző irány az ev. egy -
házban eddigelé életbe vágó szakadást nem oko-
zott, nincsen ok félni tőle, miszerint az uniónak 
életbe léptetése által a' keresztyén evangy. egy-
ház azonnal tönkre fogna jutni. 

Miután szerző ezeket ekképen elrendezé, nem 
tehete mást, hanem hogy az evangy. egyháznak 
symbolikus könyveivel is ugy bánt mint azt czél-
jához legjobbnak gondolá: felállttá azokat véd-



falul, melly mögött ismét a' reform, symbolikus 
könyvek ellen sikerrel puskázhasson. — Mert 
ebből áll ezen egész „békaeger"harcz. — Neki 
tehát a' mi symbolikus könyveink nem csak azt 
tükrözik, mit Luther, a' maga idejében re forrná-
iio folytában — a' róm. kath. egyház irányában 
hittanilag felállítani czélszerünek és szükséges-
nek tartott; de azt is, mi által Luther és társai a' 
reformátio „ne továbbját" végképen kijelölék 's 
igy azt végképen már be is rekesztették: — ö 
tehát stabilismus alapjára helyezi egyházunkat, 
melly alapméhében nem életet, de halált rejt, — 
szerző most is a'reformatio korát éli; mert a' r e -
form. egyház ellenében kizárólag csak Luther 
fegyvereivel küzd; márpedig a" nagy Luther há-
rom hosszú évszázadok óta alussza az örök ál-
mot, különben tagadni nem lehet, hogy mindazok, 
miket H. úr a' reformatio idejében történt egye-
sítési kísérletekről és ezeknek füstbementükről 
szól, valók és igazak lehetnek; de azt már tagadni 
lehet, sőt kell, hogy ezen füstbement kísérletek 
már örökre gátot vetettek volna a' reformatio 
kétfelé elágazott folyama isméti összefolyásának. 
És ezt maga szerző is elfogja ismerni, ha figye-
lemre méltatandja azokat, mellyeket annak meg-
mutatására e' helyttfelhozandunk, mi erőtlen fegy-
verrel küzd szerző azok ellen, kik reformatio után 
az unió ügyét koronként pártfogolák és elősegí-
teni iparkodának. 

Hivatkozik tehát szerző a' „porosz unióra 
— No de, ki leszen olly balga, elhitetni magával 
azt, miszerint két vagy három évtized illy nagy 
feladatnak megfelelni képes és elegendő legyen! 
Itt azokra utasítom szerzőt, mellyeket saját néze-
teimről, az unió ügye körül felebb elmondék. 

Ezután a' 126. lapon előhoz szerző egy Sa-
mareus János pápai reform, papot, ki unió mellett 
és Lethenyi István luth. papot, ki első ellen írt: 
mire gúnyolódva mondja, hogy Simko úr nagyon 
csalatkozik, ha azt hiszi, mikép Samareus, Lethe-
nyi által megczáfolva nem lön ; azonban e' guny 
magára szerzőre esik vissza, mert ö is az iménti 
állítást csak amúgy pusztán állítja oda, 's végre is az 
egész pontot igy rekeszti be: „És ha többéki sem 
volna (Lethényihez hasonló, minők szerző szerint 
e1 korban a '126. lapon — a'két luther. püspök T i -
szólczon és Selmeczen, aztán a'Kollárok Kuzmá-
nyiak,ChaIupkák,Hodsák,Matuskák,Czochyuszok, 
Lehotszkyak), 's ha a ' manicheusi sátán: az élő 
hitet mindnyájunk szívéből kitépné, akkor Krisz-
tus felébresztené a9 holt Kriváni szirteket (bal-
wany ?), hogy menydörögnék a9 Tátra hosszában 
egész világba amaz örök szózatot: a1 ki eszi az 
én testemet9stb. — Igy tehát Samareusnak egész 
kísérlete szétpattant Lethényi hitének erején.ÍC 

Hol van itt a' „quod erat demonstrandum ? " 
Egy másik illy tartalmú, az uniónak kedvező 

könyvre e 'czím alatt: Tentamen unionis amore 
boni publici consriptum. Ratisbonae 1748. — a1 

127. lapon szárazan csak ennyit mond: „ezen 
könyvecske is minden kísérleteivel a' keresztyén 
lutherána vallás körül czélját eltévesztette 

Ekkor még néhány demonstrátiók után, mely-
lyek nagyobbára személyeskedésekből állanak és 
azért említést is alig érdemelnek általmegy szer-
ző , a' még három vagy négy évek előtt hittani 
oktatója Simko úr által „Egyházi Unió" czím 
alatt kiadott röpiratra , mellynek szerzője még 
az élők között lévén és volt tanítványát legjobban 
ismerhetvén, annak jó útba való igazítása — ha 
különben illy sok helyen férfiatlan kifakadásokra 
válaszolni méltónak tartandja — teljes joggal ő 
magára tartozik. 

És ezzel H. úr könyvétől elbúcsúznám, ha 
vérem fel nem forrna, visszaemlékezvén a* könyv 
azon helyeire, mellyeken szerző nem tudom, mi 
tisztátalan kútfőből eredő ha sértő kifejezeséssel 
élni akarnék, mondanám, roszlelküségének szembe 
szökő jeleit adá, miket tehát elhallgatni az igazság 
érdekében nem lehet, nem szabad. 

Igy p.o. a' 85 és 96. lapokon, szerző világos 
szavakkal a' református egyháznak azt lobbantja 
szemeire: hogy nem hiszen az Isten igéjébe 
(szentirásba?), és hogy nem hiszen sákramento-
mokat — 's ismét más helyen, hogy benne nincs 
's nem lehet áhítatos élet. Szerző e'terhes vádaira 
megfelelni azoknak feladata, kik ellen a' rágalom 
intézve van. — — Hasonló rágalmazásokat in-
téz szerző a9 126 és 136. lapokon az ev. egy -
háznak azon lelkészei ellen, kik nem mindenben 
az ö nótájára járják a' tánczoé; — ö, az alig 3 
éves pap, ki elveit eddig még ki sem fözheté jól, 
tüzet szór százak fejeire, kiknek talán saruikat 
sem érdemes feloldani még; — püspök urak 
eleibe szabályokat tüz, kiket kellessék felszentel-
niük, kiktől a' felszentelést elvenniök 'sa't. Ezekre 
legbarátságosabbfeleletünk az: vanaesine viribus 
irae. Nem bizták ezeket kegyedre. 

Álljanak befejezésül itt még néhány helyek an-
nak megmutatására, mi keveset bizhatni szerző ala-
pos felfogásába és ítélő tehetségébe,'s milly ferde 
fogalmakkal van tele e' könyv: 

a) Lap 30. szerző magasztalásokkal tetézi VII. 
Gergely pápát, mint ollyat, ki az egyházi hatalmat 
papok kezeibe adá vissza. Ugyanazt teszi más 
helyen Pázmánnal, a'hit nagy emberének nevez-
vén öt. — Más helyen ismét a' dominikánusok-
nak tömjénez.—Ha ez nem puseysmus ugy 

b) Lap 76, 91 ,118. és számtalan más helye-
ken az emberi észből csúfot üz, rovására gú -
nyolván mindazokat, kik hitöket az ész alapjára is 
támasztják. 

c) Lap 96. illy hibás következtetést tesz ösz-
sze zavarván a' lényegeseket az adiaphorumokkal, 
midőn a' szerinte hitetlenek szájába ezeket adja : 
mire való a cerimonia ? mire való a' test ? mire 
való a' szentséggel való élés? mire való a' papi 
rend? mire a ' p a p ? a' papi öltöny? kámzsa? 



templom ? mire valók a' harangok ? mire való a' 
keresztség és az úrvacsora? mire való a' szent 
ige hallgatása ? 'sa't. 

d) Lap 118. szerző az evangy. egyházat igy 
jellemzi: „igy haladott a' lutherána egyház, mint 
a* r. katholikusnak leánya terjedve gyakran tá-
gasbra, mint maga az anya, és terme mindkettő a' 
hitben gazdag gyümölcsöket." 

e) Lap 132. a' Társalkodó eme szavait: „ne 
legyünk se zsidók, se keresztyének, se katholiku-
sok, se óhitűek se protestánsok hanem magya-
rok", mellyek egész ártatlanságukban csak annyit 
jelenthetnek: ,,a' haza szeretetében legyünk 
egyek, ha bár hit dolgában különbözők volnánk 
is" — elcsavarván és félre magyarázván, pogány 
szavaknak nevezi. Tehát: hazáját szeretni = po-
gánynak lenni. 

De legyen már elég. Talán többet is mondék, 
mint feltett czélomnál fogva mondanom kellett 
volna, miután criticát irni, igazán szándékom nem 
vala.— Azon őszinte, szívemből fakadó tanácscsal 
zárom be jegyzeteimet 's búcsúzom el szerzőtől: 
Van szerzőben sok szép tehetség, habár öt a' 
Pester Zeitung f. nevü levelezője szerint tudós 
szerzőnek nevezni még alig tehet; — fordítsa 
azt jobb czélokra, nehogy azt legyünk kénytele-
nek mondani felöle: a' sok szép tehetség mellett 
kevés jó akarat. — Húrban úr tanuljon, vizsgál-
jon, fürkésszen még maga, és hisszük, hogy aztán 
az illy ügyekbe is beleszólani hivatva lesz. — 
És ha, ezentúl is, mint igéri, e' mezőn, mellyet mi-
velni kezde, tovább dolgozni akar, ám tegye azt, 
csak arra figyeljen: „sine ira et odio." 

Ugy van, — itt állok én is (a' nagy Luther 
és H. úr szerint) és másképen nem tehetek. Isten 
velünkI B a r t h o l o m a e i d e s z J. csetneki 

evangy. lelkész. 

G y ű l é s e k . 
A' nógrádi evangy. tanítók nagy-

gyűlése 
Tartatott apr. 29-én Losonczon: 1) A' tavali 

kisgyűlés Vl-ik pontjára nézve, melly a' czélszerü 
tanítmányok kidolgozása tekintetében, a' dolgozó 
tagok maguk alkalmazhatása végett, az esperes, 
megkérdezni rendeli: vájjon megtartja-e továbbra 
is a' mostani iskolai rendszert, vagy a' zay-ugró-
czit behozatni parancsolja ? a' mult esperességi 
közgyűlésből ki nem elégítő, söt a' kérdéstől egé-
szen eltérő válasz érkezvén: újra ezen kérést 
ismételni, 's a' zay-ugróczi rendszer behozatalát 
sürgetve kérni ajánlja a'conferentia.—2) Ugyan-
azon j.könyv VIII—dik pontjának érdemében: a' 
conferentia tavali esperességi közgyűlésbe beadá 
azon kérelmét, miszerint tudva van, hogy a' jegy-
zői hivatalnak tanítóivali összeköttetése mind nyil-
vános oktatásra, mind tanító jellemére káros ha-
lásu levén: annak a' tanítói hivataltóli elválasz-

tását megye utján sürgetni méltóztassék, és a' 
tanító két különböző hatóság alul fölszabadíttassék; 
de az esperesség e' bajon segíteni módot nem ta-
lálván, 's ebben lépést tenni nem ígérvén: a' con-
ferentia nem találá merész lépésnek egyenesen 
a' megyéhez e' tekintetben akkép folyamodni, 
hogy ha mostan lehetetlen is e' két hivatal egy-
mástóli elválasztása: legalább az úgynevezett in-
cassatiora való járástól mentse föl a' tanítókat, hol 
a' jegyző okvetlen nem szükséges. — 3) E' jegy-
zőkönyv IX. pontjára vonatkozólag: a' conferen-
tia a' tavali esperességi közgyűlést megkérni ren-
delé: méltóztatnék a' tanítónak meghívott tanulót 
szorosabb vizsgálat alá venni és iskolai bizonyít-
ványok nélkül tanítónak be nem fogadni, — mire 
példát felhozott — ; erről a' conferentia ismét t e r -
jedelmesebben tanácskozván, azon elvet kimondá: 
hogy a' tanítóikar és a' nevelésügy azért sülyedt 
annyira, mivel tanítók választásánál tudományos 
kiművelésre és jellemre kevés tekintet levén,'s e' 
pályárai juthatás semmi nehézséggel, mint más hi-
vataloknál, nem jár : hogy tehát jövendőre a' t a -
nítóikar érdemesebb 's tudományosabb egyének-
kel elláttassák, 's a' nevelés sz. ügye is az által 
nyerhessen: rendelé a' conferentia az esperességi 
közgyűlést megkérni, méltóztatnék a' tanítók v á -
lasztásánál akkép vizsgálatot rendelni, hogy a* 
tanítónak meghívott tanuló iskolai bizonyítványok-
kal ellátva — ha lehet, föesperes — ha nem, 
dekán, helybeli lelkész és két tanító jelenlétében 
szigorúan megvizsgáltassék, 's alkalmatosnak ta-
láltatván, egyedül föesperes által aláirott meg hivő 
levéllel nyerhesse el a' tanítói hivatalt. — 4) Né-
melly conf. tagok jelentést tevén, hogy az espe-
resség azon határozata, miszerint minden körlevél 
tanítókkal is közöltessék, sok helyeken nem tel-
jesíttetik: arra nézve is megkérni rendeltetett az 
esperességi közgyűlés, méltóztatnék e' határoza-
tot megújítani, és annak szigorúbb megtartását 
parancsolni, mert onnan sok anomalia származik 
a' tanítókra. — 5)Előadván egy tag, mikép a ' t a -
nítók özvegyei 's árvái tanító halála után jövede-
lemtől 's lakástól egyszerre megfosztatnak, nem 
tudván hová fejeiket hajtani: e' tekintetben is ren-
delé a' conf. az esperességi közgyűlést megkérni, 
méltóztatnék azon elveknél fogva, mellyeknél 
fogva a' lelkész urak özvegyei egy negyed évi 
jövedelmet húznak, e' rendelést a' tanítók özve-
gyeire is — miután már az némelly helyeken 
gyakorlatba vétetett — általánosan kiterjeszteni. 
— 6) A' nevelési könyvtár szaporítása ügyében, 
miután több tag kijelentette, hogy az esperesség-
töl szorgalomdíj név alatt kiosztatni szokott pénz-
mennyiséget — ha valamellyiköket e' jutalom ér-
né — egyenesen a' könyvtárra ruházzák át, még 
ez is rendeltetett: a) kérje meg a' conferentia a' 
nemzeti intézetet: méltóztatnék azon pénzöszveg-
nek egy részét, mellyet magyar nyelv terjesz-
tésére évenként tanítók közt szokott kiosztani. 



könyvtárunk nevelésére ajánlani, miáltal az, ki-
tűzött czéljához — a' magyarosodáshoz — köze-
lebb jut, mert könyvek által utat nyit a' tanítók 
magyarosodásbani elöhaladására.—b) Készítesse-
nek aláírási ívek, mellyek magánosok közt a' 
könyvtárrai adakozás végett köröztessenek. — 7) 
Megvizsgáltatván a 'pénz-és könyvtár, állapotjuk 
ekkép találtatott: bevétel 16 ft. 32 kr.; kiadás 16 
ft. 8 kr., maradt a' pénztárban 24 kr., adósság a* 
tagoknál 18 ft., mind ezüstben. Könyv szerezte-
tett 21 kötet; egy kötetet pedig a' Varga János 
„elemi nevelés tanából" t. Tóth Mihály ajándé-
kozá, miért neki a' conf. szives köszönetet, mint 
legelső adakozónak, szavazott. — 8) Végre fá j -
dalmasan emlékezett a1 conferentia a' mult évi 
Egyházi és Isk. Lap 36. és 42-dik számaiban a' 
nógrádi papi conferentiából „Többen" név alatt 
kijött e' czikkre: ,,lehet-e iskolatanító egyházi 
hivatalnok ? " mit annál fájdalmasabban vesz, hogy 
a' nógrádi tanítói kar ezen kérdés feszegetésére 
soha okot nem adott, mert e'jogot nem kérte, nem 
követelte. K a l n i c z k y A n d r á s , 

conf. jegyző. 

A/ d u n á n t ú l i e v . e g y h á z k e r ü l e t k ö z -
g y ű l é s e . 

(Pótló tudósítás.) 

1) A' püspöki utasítás kinyomatni 's véle-
ményadás végett köröztetni rendeltetett. Benne 
a' superintendensnek 600 p. f. évidíj 's melléje 
egy szinte fizetéses titoknok, a' választást illető-
leg pedig általános szavazattöbbség javaltatík. 
Részletesb szemelvényt a' jeles munkából később 
közlendek. — 2) Az uniói választmány munkálata 
főfelügyelő úr által nyomatva hozzánk is meg-
küldetvén kiosztatni rendeltetett. — 3) A' nyug-
intézet, a' gyűlésen felolvasott és helybenhagya-
tott rendszabályok módosítása szerint, vahára 
megalapíttatott. *) Jövő közgyűlésünk teendői ha-
lomra gyűlnek, négy gyűlés jegyzökönyve vár -
ván tárgyalásra. X. 

B e l f ö l d i i r o d a l o m . 
Történeti könyvtár. Jeles történeti, életrajzi, 

ország- és népismerteid munkák gyűjteménye. 
Kiadja a' m. tud. társ. néhány tagja. Pesten, 
1844.1—VI füzet; n 8 r. E' különczím alatt is: 
Az emberi mivelödés történetei. Németből szaba-
don fordította Bajza. I. köt. a ' legrégibb koroktól 
ay népvándorlásokig. 354. 1. — II. köt. a* nép-
vándorlásoktól az ujabb korig. 282 1. Ára egy-
egy füzetnek 40 kr. ezüst pénzben. 

Mit keres e'munka egyházi lapban? kérdi tán 
nem egy olvasónk, ki azt még nem ismeri, 's pil-

*) Az ehez kapcsolandó 's dicsőült föpásztorunk emlékére 
gyűjtött alapítvány kétezer forintot meghalad melly-
hez a' dicsőült háromezer forintot hagyományozott. Ál -
dás emlékezetének. ^ 

lanatig sem habozunk a' felelet iránt. Benne az em-
beri művelődés történetei fejtegettetnek, 's ki ké-
telkednék abban, hogy az emberi művelődés t é -
nyezői közt a' vallás és egyház nem megvetendő 
szerepet játszott mindenha 's játszik maigIan?Ez 
okból a' Prot. Egyh. és Isk. Lap sem hagyhatja 
említetlenül e' munkát, annálinkább, mivel az, mint 
a' borítékon méltán megyjegyeztetik, „alkalma-
sint a' legjobbak egyike, mit a* világ-irodalom 
e' nemben bir, 's mellé sorozható Herder nagy 
hirü munkájának: ,Ideen zur Philosophie der Ge-
schichte der Menschheit4, sőt, minthogy ennél 
későbbi 's mintegy ennek is nyomán tovább fej-
tegetve épült, szükségképen alaposabb, rendszer 
és történettudományi critica tekintetében pedig 
kétség kívül fölülmúlja azt.44 A' sz. t. i. végig 
menve a' hajdankor részint elenyészett, részint 
még élő nevesb nemzeteinek, a' chinaiak, hinduk, 
aethiópok, aegyptusiak, zsidók, babyloniak, mé-
dok, perzsák, phoeniciak, carthagoiak, görögök, 
macedonok, rómaik, germánok társadalmi viszo-
nyain 's végig menve azokon, miket az ujabb kor 
ide vágé adatokul szolgáltat, vizsgálódása tárgyául 
a' vallást is tevé mindenhol, a' legszigorúbb critica 
szabályai szerint járván el nyomozásai körül. Ö 
póld. a' görög *s római classicusoknak csak azért, 
mert classicusok, föltétlenül nem hisz, tudva, 
hogy ők is emberek levén, tévedhettek, tévedtek 
is , mert idő- és térben távol éltek és laktak sok 
általok leirt eseménytől: hanem állításaikat előbb 
criticai sürü rostába veté 's el csak azt fogadá, 
mi a* rostán át nem hullt. Gondolhatni e' szerint, 
hogy igy meglepő eredményekhez jutott 's né-
zetei igen sokban eltérnek az eddig uralkodott 
véleményektől. Alig van lapja e' munkának, 
melyről ezt bebizonyítani nem lehetne. Csak a' 
görögök- 's rómaiakat illetőleg mennyire térnek el 
sz. nézetei azon nézetektől, mellyeket iskolánkból 
hozánk ki vagy azóta is gyüjténk e" két nemzet 
felől! De világi dolgok ismertetésével e' szelete-
ken nem foglalkodhatunk; menjünk tehát a' vallás-
és egyházra, különösen a'keresztyénre, át. E ' te-
kintetben is sz. férfiasan járt el feladatában. Sz. 
a* critica kíméletlenségével adja ugyan előnkbe, 
az egyszerű ós szép ker.vallást mi távolítá el ere-
deti tisztaságától; de nehezteljünk- e reá pongyola, 
de kétségbehozhatlan adatokkal támogatott egyéni 
kimondásaért az igazságnak? Sokan közölünk azon 
lábra, mellyen keletkezése éveiben állott, szeret-
nék visszaállítani a' ker. egyházat; elforduljunk-
e tehát a' szerzőtől, mert ő péld. a' II. k. 79.1. 
adatokat bocsátva előre, állítja; „hogy a'keresz-
tyénség korábbi időkben nem volt tisztultabb és 
jobb, mint később, hanem az előhaladó művelődés-
sel nemesbült,44 vagy még világosabban a'II.k.10. 
l.„hogy a 'ker. egyház a'jelenkorban , a' mint t. L 
az a* valódi '^ művelt népeknél fenáll, egész-
ben teljességgel nem roszabb, hanem elta-
gadhatlanul jobb (korszerüleg kiképezettebb)* 
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mint amaz időkben vol t , melly ékből felöle első 
történeti tudósításaink vannak. És daczára a' né-
mellyek által vitatott megállapodásnak, rendkívüli 
^elöhaladásait történetileg kímutogatni épen nem 
nehéz ." Avagy ne fogjunk-e a' sz.-vel kezet, 
midőn az első keresztyének üldöztetését, Gibbon 
titán, egészen más okból, mint mi, származtatja 
' s lelkészetileg (psychologice) magyarázza II. k. 
10—11.1., mondván: „hogy a' pogányok csak ak-
kor kezdtek a' keresztyénség ellen türelmetlenek 
lenni, midőn magokat és saját vallásukat megtá-
madva látták, ők, kik soha nem botránkoztak meg 
benne,ha valamelly új Isi en,ha a' létező nagy szám -
hm egy istennel több tiszteltetett 's igy az új fele-
kezet terjedését is minden fenakadás nélkül meg-
engedték volna. De mihelyt a' keresztyén tan szá-
mos követői meg nem elégedve azzal, hogy saját 
istentiszteletöket teljes szabadsággal gyakorolhat-
ják, a' pogány isteneket és templomokat gyalázák 
és gunyolák, semmi sem volt természetesebb — 
ha a' dolgokat emberileg veszszük — mint, hogy 
a' pogányok, használva szertelenül nagyobb szá-
mukat, a' kisebb számn nyugtalan keresztyéneket 
nemcsak korlátok közé szorítani,hanem kényszerí-
teni is ügyekeztek olly istentisztelet elhagyására, 
mellynek, mint hibásan hitték, alapelve dühös fa-
natismus. Mert, fájdalom, igen is igaz, hogy ker. 
vallás akkori követői közt sokan ugy gyakorlák 
vallási buzgalmukat,hogy abban a' „kölcsönös sze-
retet vallásának alapjára nem lehetett ráismerni." 
Szinte illyen tanulságosak, miket a' sz. Moham-
med, izlam 's Koránról, a'kereszthadakról, inqui-
silio, Thalmud, reformatio-, vallásháborúkról (saj-
náljuk, hogy a' szerzetesek- és pápákróli czilt-
keket, II. k.91 1. * -a szerint, nem adhatta a 'for-
dító) mond 's állításunkat kivonatokkal bebizo-
nyítani tilt e' lapok szük köre 5 azt azonban meg 
nem állhatjuk, hogy vizsgálódásai összes eredmé-
nyét, vallást és egyházat illetőleg, a* II. k. 277 
— 278. 1. ide ne iktassuk: „Tekintsünk, u.m., a* 
vallásügyre. Micsoda állapotban kellett az embe-
riségnek lenni, mikor állatokat imádott! De elte-
kintve minden ész elleniségektöl, a' hajdankorban 
minden vallás többé kevésbbé egyes nemzetiséggel 
volt kizárólag kapcsolatban, ugy hogy általa át-
léphetlen választófal képződött a' különböző né-
pek közt 's az egész emberiség szellemi rokonu-
lása lehetetlenné tétetett. És maga a' keresztény-
ség mennyivel észszerűbben él ma, mint hajdaná-
ban, mikor azt történetileg először elterjedni lát-
juk ! A' nevekedő mivelödéssel a' kereszténység 
is tisztábbra fejlődött: a' ker. egyház is előhaladt 
és bár mint emlegettessék is némellyek által an-
nak megállapodása , tényleg világos, hogy nem 
az többé, a* mi volt a' bünbocsánat-czédulákkali 
kereskedés, inquisitio, eretnek - és boszorkányé-
getés korában. Szinte különbözöleg au .>' m-otg^ 
íans rationalismus az ugy nevezett symbonv^ 
könyvek mereven tanával szemközt. Mi szép, 

tényleg beszélő bizonyítványa van a' mi korunk 
valódi felvilágosulásának abban, hogy többé e* 
vagy ama dogmának nem hivése miatt máglyá-
val 's kövezéssel fenyegetve 's általában sajátkép-
pen üldözve senki nem látja magát, mint a' h a j -
dan és középkorban. Még az ájtatosan hivők is, 
sőt maga a' nép, tettel bizonyítja naponként, mi-
ként látja és hiszi, hogy az ember minden dogma 
hivése nélkül is becsületes és köztiszteletre min-
den tekintetben méltó lehet. És igy a' lelkismeret 
szabadsága olly erös gyökereket vert köztünk , 
minőt még soha az előtt, 's minden visszaható 
fondorkodások, bár gyűlöletesek és nyomasztók 
egyesekre nézve, elérni akart czéljaikat nagyban 
és egészben nem érhetik el, mert az észnek meg-
felelő elöhaladás, melly a' népszellemben gyöke-
ret vert, csak amúgy rövidleg kiirtatni és eltolatni 
nem engedi magát." 

Nyelvünkre e' munka szabadon van fordítva, 
igy mennyiben tér el tán az eredetitől, ez nem 
levén előttünk, nem mondhatjuk meg, de a' fordí-
tás helyessége- és szabatosságáért kezeskedik a* 
fordító köztiszteletü neve. Mi legalább a' külföldi 
irodalom e' kellemes virágának honi irodalmunk 
mezejére átültetését valódi nyereségnek tartjuk, 
e' tanulságos munkát igazi gyönyörrel olvastuk 's 
nemcsak olvasására, hanem megvételére másokat 
is felhívunk. D a r u . 

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 . 
S v é d e g y h á z á i g } . Még 1843-ban egy 

kir. leirat következtében választmány neveztetett 
ki a' keresztyén, nem statusegyházhoz tartozó 
felekezetek türelme iránt eddig divatozott törvé-
nyek czél- és korszerű megváltoztatása felöl, 
1844-ki oct. végéig véleményt adandó. Vélemé-
nyét e' választmány már 1844-ki juliusban adá 
be a' kormánynak,'s az lényegben a' storthing ál -
tal elfogadott törvényrendeletekkel megegyez. 
A' christianiai, christianssandi és bergeni püspö-
kök is beadván véleményöket, melly csak kevés 
kifogásttön némelly kevésbbé lényeges pontokban, 
további megbirálásul az egész a' christiniai iste-
nészeti karnak adatott át. Ezjelennen nem mutat-
kozott illy gyökeresdi rendszabályhoz hajlandónak, 
hanem bevárandónak vélte az időt, a' midőn egyes 
új felekezetek fognak alakulni, 's azután minden 
egyes felekezet iránt kellene külön határoz-
ni. Ha pedig illyen általános rendelet fog életbe 
léptetni, a'benyújtott javaslat irányában csak ket-
tőt akar megjegyezni: 1) a'statusegyház tartsa 
fen magának a' jogot, elhatározni, a' vegyes há-
zasságból született gyermekek, szülőik halála után 
minő esetben neveltethessenek más, nem az ural-
kodó vallásban; 2) átmenet az uralkodó vallás-
ból más vallásra ne történhessék 21-ik év előtt, 
's ekkor is a' kilépőnek beszélgetése után papjá-
jvai »u6Y a ' statusegyház akármellyik lelkipász-



torával engedtessék az meg. Ezen észrevételek-
kel a' javaslat az egyházi kormányhoz 's ennek 
véleményével újra a' választmányhoz került vissza; 
emez azonban nem értett az istenészeti karral 
abban egyet, hogy a' dissidenseknek vallássza-
badság adatván, jogviszonyaik speciális esetekben 
csak utóbb rendeztessenek. Ellenben a' 2) alatti 
javaslat elfogadtatott 's a' törvényjavaslaton némi 
csekély változtatások tetettek. Az egyházi kormány 
e ' törvényjavaslatot új alakjában 1845-ki januar-
ban a' király elibe terjeszté, ki azt megerösíté 's 
februarban királyi elöterjesztvénykép a' storthing-
nak átadá. Az ez által kinevezett választmány, 
mellynek a' javaslat febr. 18-kán adaték át, azt 
az odelsting elibe april. 19-kén lényegben nem 
igen megváltoztatott alakban terjeszté, de 4 tag 
5 ellen csakugyan minden szabadabb vallástör-
vény ellen nyilatkozott. Az odelsting tanácskozá-
sai 3 napig (maj. 2., 3. és 5 -ón) tartottak. Itt a' 
javaslat nem épen nagy többséggel elfogadtatott, 
az odelsting a' lagthing által maj. 24. 27. és 2 8 -
kán elfogadtatott 's csak egy megjegyzéssel a' dis-
sidenseknek mint tanuknak egyházügyekbeni es-
küje iránt (mitől őket meg akará szabadítani az 
odelsting) az odelstingnek átadatott, ez a' lagthing 
által tett változtatásokat maj. 30-kán elfogadá 's 
jul. 3-kán az ügyet, mint bevégzettet, a' kor-
mánynak benyujtá. Ez alakban a' határozatot 
jul. 13-án a' király megerösíté. E' törvény által 
minden keresztyénnek kivétel nélkül nyilvános 
istentisztelet engedtetik; szabad minden személyes 
adótól (csak tizedet 's más, birtokhoz tapadt adót 
kell az egyháznak fizetnie), 's azon esetekben, 
hol a' törvény örökségügyekben 'st. keresztséget 
vagy más szentségeket követel, azon dissidensek, 
kik e' szentségeket megvetik, szintúgy örökösöd-
hetnek, mint a' megkereszteltek 'st. Ellenben a' 
statusegyház papjaira nézve hozott rendeletek 
őket is illetik; jegyzökönyveket kell vinniek, 
mellyeket a'felsöség megnézés végett kikivánhat; 
születés- és haláleseteket följelenteniek, házassá-
gokat a' felsöségnek bejelenteniek 's azokat nó-
tárius publicus által aláirt oklevéllel jogszerűekké 
tenniek, istentiszteletet nyilt ajtóval tarlaniok 'st. 
(B.A.K.Z.). 

A p r ó s á g o k . A' bajor bibliatársulat 
1844—45. 6958 egész bibliát, 1290 új szövet-
séget és 162 zsoltárt, 21 évi fenállta óta pedig 
125,297 példányt terjesztett el. A' bajor protes-
tánsok 1844-ben missiókra 20,000 ftot adtak (A. 
K.Z.). — A' drezdai kath. udvartemplomban m. 
é. nov. gyónáskor első ízben német nyelv hasz-
náltatott (A.K.Z.). 

A* pap- és tanítógyámolddra ujolag oda-
hoztak: Szilniczky M. losonczi oktató 24 kr. Mol-
nár Imre videfalusi gazdatiszt 24 kr. összesen 
48 kr. pengőben. 

Épen most jelent meg Heckenast Gusztáv pesti 
könyváros és kiadónál, váczi-utczában 15. sz. a. 

és minden hiteles könyvárosnál kapható 

E M L É K I R A T , 
mellyet a' tiszai ágost. hitv. ev. egyházkerület 
számos papjai és tanítói, az egyház 's különösen 
az egyetemes gyűlés rendeztetése ügyében az 
1845. aug. 15. 's köv. napjain Pesten tartatott 
egyetemes gyűlés eleibe terjesztettek, szükséges 
felvilágosításokkal és hasonczélzatu adalékkal. 
Pest, Heckenast, n. 8-r . fűzve 20 kr. p.p. 

M é r d é s e f e p a p o s h o d á s ^ m k a r é b ó l : 
1) Midőn vegyes házasságot evangy. pap áld 
meg, ' sa ' menyasszony r. kath. hitű és ennek lel-
késze nála a' sok helyütt beavatást végezni nem 
akarja — teheti-e ezt és milly feltételek vagy elő-
relátások mellett az evangelikus lelkipásztor? 
Hasonlag 

2) Midőn az illy házasságból származott fiú-
gyermek evang. templomban kereszteltetik meg 
's a' r. kath. lelkész a' gyermekágyas anyát k i -
avatni vonakodik — ismét teheti-e ezt, és milly 
feltételek vagy előrelátások mellett az evang. 
lelkipásztor? B a r t h o l o m a e i d e s z J. 

$ » l > r o n « Néhai Kis János suprens és sop-
roni lelkész helyébe kitűnő többséggel, csaknem 
közakarattal Hönel Jakab bialai lelkész válasz-
tatott. 

B é k é s b ő l . Nem hallgathatom el szerény 
ohajtásomat esperes, gyámintézetek felállítására 
vonatkozólag. ímhol szárazon a' sok közt egy 
példa. Esperességünkben egy élemedett tanító, 
néhány évek óta elgyengülés miatt hivatalát vinni 
képes nem levén, szegénységben tengődött nejé-
vel 's hat — még fel nem nevelt gyermekeivel. 
Mult hónapban neje meghalt; a'gyermekek sorsa 
szánandó. 'S midőn épen a' holt tetem kilerílte-
tett, a' szegény tanító kalibáját hirtelen tüzelem 
emészti fel, alig hogy a' holt test mentetheték 
meg. — A' gyűlés, midőn e' szívrázó esemény 
hallattára a' szegény apát gyámolítá, azuttal min-
denik agyában felvillant az annyira sürgetett 
gyámintézetek felállíttatásának kiáltó nagy szük-
sége. K o l l á r J. 

esper. vil. jegyző. 
Az itteni leányiskoláknál megürült 

asszonymunkákat tanító hivatalba Lenk Wilma9 
egy buzgó vallásosságu, feddhetetlen jellemű 'g 
ritka ügyességű hajadon választatott. 

F e l e l e l . A' „Prot. Egyh. és Isk. Lap" 
1846-dik évi 16-dik számában Német Jánosnak 
azon kérdésére: hol lehetne feltalálni Ember Pál 
és Bod Péter magyar egyháztörténeti munkáik 
kéziratait? sietek nyilvánítni, hogy az Ember 
Páléról nem tudok semmit; a' Bod Péteré pedig 
megvan szép, tisztán leirva, három nagy kötetben 
itt Maros-Vásárhelyit, a' gr. Teleki-könyvtárban. 
Nem saját kézírása ugyan ez Bod Péternek; de 



hihetően a' nagyemlékű gróf abból íratta le. Ugy 
gondolom, az eredeti kézirat is meglesz a' nagy-
enyedi főiskola könyvtárában, mert Bod Péter-
és BenkÖ Józsefnek minden munkáik eredeti saját 
kéziratban ott vannak letéve. Azt is hiszem, hogy 
Bod Péter ezen munkája mellett nélkülözni lehetne 
az Ember P. keresett kéziratát, mert amabban 
sokkal több van,'s a' magyar nevek sem hibásak, 
mint a1 Lampe által kiadott Ember Páléban 5 Bod 
Péter fogta látni 's használni Ember Pálnak a' 
nyomtatottnál bővebb kézirati egyháztörténetét is. 
— Ugyan az említett könyvtárban, több effélével 
együtt találtatik Sínai debreczeni tanárnak is ma-
gyar egyháztörténete, saját kezével irva. Maros-
Vásárheiy, maj. 9-én 1846. P. J. 

M y i l i t h o z a t a ' s o p r o n i l i H t u d o -
i n á n y i i k t a t á s d o l g á b a n . Nehogy tiszt. 
Szabados urnák e' lap mult számában megjelent 
's a1 soproni theologiai tanszékre vonatkozó ész-
revételei, határzatlanságuk miatt, félreértést szül-
jenek : fölhíva érzem magamat nyilvánítani, mi-
szerint a' soproni evang. főiskolában mindazon 
theologiai tanok és azon kiterjedésben taníttatnak, 
mellyek 's milly kiterjedésben a* bevett zay-ug-
róczi tervben a' hittudományi tanfolyamatokra 
nézve elöadandókul kiszabvák, E' szerint Sz. u r -
nák azon panasza, mintha az oktatás némelly, a' 
papi vizsgálatkor előfordulni szokott tantárgyakra 
nem terjeszkedett volna ki, csak azon időről áll, 
mikor még a' zay-ugróczi terv nem volt teljesen 
életbe léptetve. Egyébiránt köszönet t. Sz. urnák, 
hogy eme panaszszal is csak az oktatói erő sza-
porításának kívánatosságát akará indokolni. 

T a t a y I s t v á n . 

M j C V e l e z é í i . Nagy S. úr költeményét a' divatla-
poknak küldök meg. A' sz. történeti balladákat leghamarább 
használhatnék. — A' XVII-dik sz. levelezés azon pontjára 
nézve , mellyben M, A, P. J . és V. Sz. S urakról van szó, 
ösíintén megvallom, hogy többé sem a' vádra, sem a' vita 
pontjaira nem emlékezem. A-1 kérdéses czikket rég a' minden 
test útjára bocsátottam. Ne tessék tehát a dolgot tovább sür-
g e t n i . — Idősb V. Szabó S. urnák, 's az illetőknek tudomásul 
annyit, hogy a' mélt. gr. Zay K. úr által három nyelven kiadott 
J a v a s l a t a a z u n i ó i v á l a s z t m á n y n a k nem egy azon 
•egyes választmány jegyzőkönyvével, melly e - 'tárgyban 1 8 4 2 -
ben ült össze Pesten. Hanem ezen nagyobb választmány k e -
beléből egy kisebbet nevezett ki, névszerint Polgár M., Id. 
Schedius L., Fáy András urakat és as alulírottat a' végre, 
hogy a ' hogyan létesíthető unióról javaslatot készítenének. A' 
szóban forgó javaslat tehát ezen választmány munkálódásának 
eredménye. Hol kapható ezen javaslat, magam sem tudom, de 
hiszem, hogy a1 pesti könyvárusoknál meglesz. Egyébiránt 
kérem mélt. gr. Zay K. urat, hogy e' részben legyen szives 
itudósitni minket. Egyébiránt nem akarván távolról sem gá-
to ln i a*1 javaslat feletti nyilatkozatokat, szívesen veszek min-
den ide vágó értekezést. De minthogy ez az unió olly tárgy, 
anellyről igen sokat lehet irni és declamálni, a ' nélkül, hogy 
azér t megszületnék, óhajtanám, ha az értekező urak a' javas-
lat 2 1 . lapjának 15-ik soránál fognák fel az ügyet, névsze-
r int pedig a' 23. és 24 . sorok értelmének életbeléptetésével 

kezdenek meg a' diisertafiót. Ott van kimondva az unió l e g -
első stadiuma, mellyet ha elérnünk nem sikerül, hasztalan 
minden declainatio; ha mindnyájunk közös ügyéről nem 
mindnyájunk teljes hatalmú követeiből alakult egyetemes vá-
lasztmány határoz, hasztalan minden nyomtatás; ha az illy 
gyűlésben készült 's a' 8 kerület által elfogadott szabályok 
nem nyújtanak utmutatást a r r a , hogyan kelljen, vagy egyes 
gyülekezeteknél vagy uagyban, az uniót végrehajtani, haszta-
lan miden sürgetés. Tehát haladjunk 's a ' megfejtendő kérdés, 
a1 conditio sine q u a n o n , az legyen: H o g y a n k e l l j e n 
a1 n y o l c z k e r ü l e t n e k k ö v e t e i b ő l e g y o l l y 
k é p v i s e l e t i v á l a s z t m á n y t (consistorium conferen-
tia, küldöttség, convent ' s a ' f . már nevezzük, a' minek akar -
juk) a l k o t n i , m e l l y a' k é t t e s t v é r e g y h á z k ö z ö s 
ü g y e i r ő l "s e z e k k ö z t a z Ullf torÓI r e n d e s e n , 
k ö n n y e n , g y a k r a n , s ü k e r e s e n ' s a ' t . t a n a k o d -
h a s s é k ? Császár F. úr levelét megküldtem a' most 
külföldön levő Henyey Gy. kapitány urnák. — M J . urnák 
„Néhány szavát a' tótajku papokhoz "s a"11." nem adhatom. 
Tudom tisztelni azon higgadtságot és tiszta érzelmeket, mely-
lyeket az értekezés tanúsít, de már csak tessék az illyesekkel 
a" politikai lapokhoz fordulni. Ha, mit az egyház tagjai, tótok 
nem tótok, az egyház érdekében óhajtanak, szívesen felve-
szem, de merő nyelvkérdésekhez, mellyek az egyházzal szo-
rosan össze nem függenek, semmi közöm. — Béri úr válaszát 
Vandrák A. urnák feleslegessé tették a' „ többen" urak. Bár 
soha a" tárgy illy alakban meg ne pendült volna. Az élre á l -
lítás a' mi közös hibánk, 's méltó volna jutalmat tűzni ki: A z 
é l r e á l l í t á s o k r ó l a z e v a n g y . e g y h á z b a n á t a l á -
b a n , k ü l ö n ö s e n p e d i g a1 t i s z a i i n d í t v á n y k ö -
r ü l . Ha az élreállítást elhagynók ez utolsóból, el mindenik 
részről, az, mi megmaradna belőle, tökéletesen csak az lenne, 
mit mindnyájan óhajtunk, azaz, c o o r d i n a t i o és annak 
sürgetése. A'különbség köztünk csak a z , hogy némellyek 
egész elhatározottsággal, de egyszersmind higgadtsággal csak 
ennyit mondanak: coordinatio k e l l , kedves Atyánkfiai! 
némellyek pedig fogaik csikorgatásaval, ökleik emelésével 's 
harczias at-titudeikkel is szeretik támogatni óhajtásaikat. Res 
sub iucude est, épen izzadunk, 's munkánk könnyítve van a" 
most megjelent E m l é k i r a t által, mellyet már kézirat-
ban biránk 's mellynek minden becse legvégre is abban áll, 
hogy egy nem épen nélkülözhető adat a'coordinatio czélszerü 
elrendeléséhez. Várjuk el a' munkálatot. Egy pár hónap nem 
mind a1 világ, 's a' „ s z á m o s b " (ha nem csalatkozom, 2 0 
lelkész, egy káplán, egy kandidatus és egy iskolatanító) urak 
aztán hozzá szólhatnak, sőt velők és kivülök mások is — K ó -
rodi P. urnák Brassóban jelentem, hogy a' badeni főherczeg-
ségben divatos káté birtokában nem levén, Koszta J . Kate-
chismusát megbiráltalnom lehetetlen. Annyit mondhatok, hogy 
midőn én Ziegenbein után kátémat kiadtam, a1 badenit nem 
birtam és mégis Koszta J . úr kátéjában az enyémből egése 
periódusokat szóról szóra kiírva találok, melly plágium ellen 
protestálnom kellene, ha épen érdemesnek tartanám. Tessék 
megszerezni a 'badeni kátét és megvizsgálni: vájjon csakugyan 
az van-e lefordítva Koszta J. úr által. Tessék elővenni az 
enyémet is 's ezzel is összevetni. Én hajlandó vagyok hinni, 
hogy a1 munka inkább conpilatio, mint a' badeni káté lenyo-
mata leend. Ámde abból, hogy valami munka conpilatio, nem 
következik, hogyeoipso rosz is. Nekem nincs időm a' birálga-
tásra, 's megnyugszom abban, hogy a1 könyv a* bárczavidéki 
egyháztanács által elfogadtatott,noha, mint mondám, nem h i -
s z e m , hogy Koszta J. kátéja a' badeni káté volna, 's azt 
kell hinnem, hogy az egyháztanács csak puszta állítás után 
indulva mondhatá azt „ j e l e n v a l ó , m a g y a r n y e l v e n 
m e g j e l e n t b a d e n i K á t é c h i z m u s n a k . " 

S z é k á c s . 



PROTESTÁNS 

EGYHÁZI Í S ISKOLAI LAP. 
2 3 . szám. Ötödik évi folyamat. J u n i u s 7 . 1 8 4 6 . 

1 7 9 0 . Art 2 6 . 4. 
„Evangelici ulriusque confessionis, in iis quae ad religionem pertinent, unice a religionis suae superioribus 

dependeant; ut autem haec gradualis in re religionis superioritas, suo certo ordine consistat: reservat 
sibi sua Maiestas Sacratissima, tam relate ad coordinatíonem praedictae superioritatis, quam et reliquas 
disciplinae partes, intacta cderoquin religionis libertate, eum stabilire ordinem, qui communi virorum 
eiusdem religionis tam secularium, quam religionis ministrorum consensione maximé congruus reputabitur. 

Ilinc sua Mai. caes. regia pro suprema inspeclionis sibi competenlis polestate, evaugelicos 
utriusque confessionis ulterius audiet, atque una curabit, ut hac in re cerlus, principiisque ipsorum 
religionis accommodalus ordo constabiliatur; interea vero statuitur, ut canones circa religionem, per 
synodos suarum confessionum suo modo conditi, in quorum nempe actuali usu existunt, et deinceps, 
ratione per banc legem definita condendi , neque per dicasterialia mandata, nec per regias resolutio-
nes possint alterari." etc. 

TARTALOM: Dunamelléki ref. egyh ker. rendkívüli közgyűlés. 
D o b o s J . — Alapítólevél — Még egy nyilatkozat. 
D r á s k ó c z y S. — G y ű l é s e k : Alsó-baranya-bácsi. 
Á c s G. Görgényi és békés-bánáti.— Külföldi irodalom. 
— Kül- és belföldi tudósítások. — 

D u n a m e l l é k i r e f o r m , e g s y l i á z k e r i l -
l e t n e k r e n d k í v ü l i k ö z g y ű l é s e . M á j . 

1 1 — 1 3 . 1 S 4 0 . 
A* dunamelléki reform, egyházkerületnek 

ezen rendkívüli közgyűlése nemcsak annyiban 
nevezetes, hogy ezt ama hires superintendens-
választási kérdés utolsó előtti stadiumának tekint-
hetni hihetőleg, hanem annyiban is, a' mennyiben 
itt a" dunamelléki ref. egyh. ker. nyolczadrészben, 
egy olly kérdés fölött mondott Ítéletet, melly a' 
legszorosabb értelemben nem az övé, hanem mind 
a* nyolcz protestáns egyházkerületé, sok tekin-
tetben egész országunké. *) Adott-e egyházkerü-
leti consistoriumunk ez ügynek kellő fontosságot, 
jntott-e eszébe, hogy ennek jobbra, vagy balra 
leendő eldöntése mennyi kiszámíthatlan eredményt 
vonhat maga után nemcsak egyházi, hanem orszá-
gos szempontból: ezt megmutatandja a' kerületi 
consistorialis gyűlésnek száraz, a' lehetőségig hü 
vázlata. Közlő legalább igyekezni fog ugy meg-
írni a'mondottakat, történteket és végzetteket, 
mint azok a' helyszínén mondva, megtörténve és 
végezve valának. 

Tudjuk, hogy öt egyházvidéki consistorium 
nevében ment, a' legközelebbi superintendens-
választá3i szavazás és eljárások ellen, kegyelmes 

*) Nem az alárendelt fontosságú superintendensválasztási 
kérdést értem, mert ebben függetlenül maga intézked-
hetett volna: hanem egészen mást, magyar protestáns 
egyházunk életkérdését: — Akarunk-e a' szabadságban 
megmaradni, mellyel minket a ' Krisztus megszabadított, 
vagy nem ? D. J . 

királyunkhoz egy folyamodás. *) E' folyamodás 
következtében fel lön szólítva egyh.kerületünk, 
hogy felsőbb helyen számoljon eddigi eljárásai-
ról, mit egyh. kerületünk tartozó tisztelettel meg 
is tett még harmadévi alázatos felírásában, melly-
ben a' történteket, hiteles oklevelekkel támogat-
va, ab ovo ad mala felterjesztette. Ezen, egyh.-
ker. consistoriumunk törvényes többsége által 
megerősített alázatos felterjesztésre érkezeit még 
a' mult év derekán egy kegyes királyi leirat, 
melly a' consistorialis többség által hozott minden 
superintendensválasztási intézkedést és szabá-
lyokat megsemmisítvén, egy, a' fenálló törvényes 
gyakorlat szerint véghezmenendő új szavazást 
parancsol, melly szerint már most egyh.kerüle-
tünk negyedfélszer lenne szavazandó. E' kegyes 
kir. leirat volt fő- "s kevés híján egyedüli tárgya 
jelen gyűlésünknek. 

Felolvastatván a' kegyes kir. leirat, elnökünk 
irányt adó megjegyzései után, először is szót 
emelt F. A világi ülnök, protestáns elveinknek 
ismeretes egyeneslelkü bajnoka. — A' szőnye-
gen forgó ügy, — mondá ő — a' mennyiben nem 
nyolczadrész egyházkerületünké, hanem az egye-
temes protestáns egyházé, nagy figyelmet igénylő, 
az avatkozások protestáns egyházunk jelen hely-
zetében csak veszélyt hozók lehetnek. A' leirat-
ban szabálylyá tett superintendensválasztási tör-
vényes gyakorlat minket el nem igazít, mert egyh. 

*) Ez öt egyházmegyei consistorium szereti magát mind-
annyiszor törvényes többségnek nevezgetni az egyház-
kerületi törvényes többség ellenében, felejtve azt, hogy 
az ülnöki alkatrészekből álló consistoriumoknál, mig 
azokban az ülnöki szavazatok érvénytelensége kimondva, 
's a" képviseleti rendszer tisztán behozva nincs, mind-
addig a1 curiatum, vagy egyházi nyelven — a' tractua-
tum votum, nem egyéb képtelenségnél, legalább optica 
falIaciáDál. D. J. 
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kerületünk eddig mindegyik előforduló választási 
új alkalomnál különbözöleg intézkedett. — A' 
mennyiben továbbá a* fejedelem felügyelési joga 
a' leiratban az egyenes beavatkozásig van kiter-
jesztve, ez, országos törvényeinkbe ütközö; a' 
mennyiben haladó egyházunkat régi gyakorlathoz 
kötözi, protestantismus elleni. Mindezen és még 
több okoknál fogva a* leiratot sérelmesnek nyil-
vánítja 's a' kiegészítendő harmadik szavazat 
utáni felírást sürget.—Kevés különbséggel illyen 
értelemben nyilatkoztak még tizenhármán, ellen-
kező értelemben tizennyolczan, kiknek nyilatko-
zatát a' lehető legrövidebb kivonatban érintnem 
kell már csak azért is, hogy lássuk, mit bír, *s mit 
szokott nálunk legyőzni az úgynevezett egyházi 
intelligentia ? — hogy lássuk, kivált papjaink minő 
fogalommal vannak a* hires protestáns szabad-
ság felöl. 

Második: T. P. egyh. ülnök szólt ez ér te-
lemben. A' kegyes kir. leiratban protestáns egy-
házunkra nézve igen is sérelmet lát. Fölemlíté a' 
Gelei 93-ik kánont, melly szerint „a consistorio 
ad superiorem sedem appellare non licet", mellyel 
az egyház tanácsszéke önhatóságát biztosította; 
a* törvényre hivatkozva kiemelé az 1791: 26. t. 
cz. íme szavait: unice a religionis suae superio-
ribus dependeant, 's lehető legszélesebben kiter-
jesztvén a' fejedelem felügyelési jogát az egyház 
körül, áttért annak mutogatására, hogy a' kegyes 
kir. leirat törvényes gyűlés határzatát, bár az 
nem veszélyes az álladalomra nézve, cassálván, 
tartalmánál fogva, szentírás-, helvét hitvallás-, 
kánon-, szabályunk- és országos törvény elleni, 
melly határozatlan gyakorlattal kötözi el kezein-
ket, a' protestáns egyház reformandi jogát cson-
kítja, gyülekezeteik jogait érdekli, 's ezeknél fog-
va ezt elfogadni a' consistoriumnak hatalmában 
nincs. — E' jeles és nyomatékos beszéd czáfola-
tába az ellenfél nern ereszkedett. — Harmadik 
szólt világi ülnök E.S., melly beszédből ennyit 
ki lehetett venni, hogy szóló a'k.k. leiratot sérel-
mesnek tartja, de teljesítését szükségesnek látja, 
az egyházkerületi feliratot, a' mennyiben intéz-
kedést kért, hibáztatja, egyeségre, új választási 
szabályok kidolgozására szólít fel, 's az átalános 
többség szerinti választásra neheztel. 

Negyedik szót emelt segédgondnok S. K. — 
Ö — mint mondá — tiszteli az aggodalmat, melly 
némellyeknek keblében támadt egyházunk sza-
badsága mellett, de részéről a' k. k. leiratban sé-
relmet ugyan nem lát, mert az nem törvény-
ellenes; a' fejedelem felügyelési joga épen abban 
áll, mit jelen esetben gyakorlatba vett. A' kor-
mány érdekének a1 mienkhez közel hozásán csak 
örömünket lehet kifejezni,— ezért hálás köszönet 
ő felségének — 'stb. — Mi a' gyakorlatról 's az ül-

*) T. i . az egyházkerületi fölterjesztésben kéretett ö Fel-
sége i n t é z k e d n i , hogy a"" törvényes közgyűlés vég-
zése végrehajtassék. D. J . 

nökök szavazatának a' segédgondnoki szavaza-
tokkal történt hasonlításáról mondva volt, az szo-
rosan a' dologra nem tartozott. — Ötödik szólt 
világi ülnök Ny. P. azon kezdé beszédét, hogy 
megvannak mindegyik kornak divateszméi, divat-
elöitéletei, de megvannak divatígazságai, — lön 
példa hozva fel mind a' háromra. — Mulogatá 
tovább, hogy a' törvényes fenálló gyakorlat, 
mellyhez a1 k.k. leiratban visszautasítva vagyunk, 
nálunk annyi, mint semmi, mert azt, — mint a* 
legközelebbi alkalommal is , ugy mindenkor a' 
többség szava határozta meg. Végül kimondván, 
hogy református ember nem lehet azon értelem-
ben — ha ugyan törvényes királyát szereti — 
hogy a' felsőbbség halalma tovább terjeszkedhet-
nék a' törvénynél: egy tiszteletteljes feliratban 
informáltatni kívánja kegyelmes királyunkat, ad-
dig a" parancsolt új szavaztatási mindenesetre fel-
függesztvén. — Utána V. L. egyh. ülnök, elbe-
szélvén sok régen történt dolgot, 's azt saját 
szempontból ürgetvén forgatván, hirtelenkedés-
böl — én hiszem, hirtelenkedésböl — azt is ki-
mondá, hogy a* v.-aljai egyh.megyében, honnan 
ö gyűlésre járogat, mielőtt még a' k. k. leirat ki-
hirdettetett volna, elvégezték, hogy ök ennek 
teljes mértékben engednek, 's ha utasításuk több-
séget nyerni nem talál, a' gyűlést odahagyják, és 
ugy haladnak. — Többire a' k. k. leiratban nem-
hogy sérelmet látna, söt abban látna sérelmet, 
ha az nem érkezett volna meg. F. A. felelvén 
némelly mondottakra , esperes B. G. emelt szót, 
nem győzvén eléggé meghálálni ö Felsége kor-
mányának atyai gondoskodását. Törvényes gya -
korlatul a' leendő és megparancsolt superinten-
densválasztásnál, kijelölő a' 42. 43. egyházker. 
szabályt, mellynek egyik fele már egy gondno-
kot, másika egy főjegyzőt választott, superinten-
denst azonban még egyik sem, mert közelebb 
meghalt superintendensünk, 's néhány elődei — 
mint Erdélyben is szokás — még a' főjegyzői bu-
rokban választalánok el. — Bizony mondom, az 
a' törvényes fenálló gyakorlat mindenütt van, 
még sincs sehol. 

Esperes B. G.után felállott T. A. k.,azaz: kö-
zönséges oktató, és mi mindnyájan nagyon figyel-
tünk, mert e' sima logicáju férfiúban rendesen 
egy légió szokott megszólalni. — Szerinte a' k. 
k. leirat protestáns egyházi szabadságunkat nem 
korlátozza, söt erősíti, a' mennyiben törvényte-
lenül keletkezett rendeleteket semmisít meg, — ö 
is felült az ismeretes öt tractusra, 's onnan be -
szélt, törvényes többségi meghittséggel, 's mind-
ezek után magát meghajtván, a' k. k. leiratot alá-
zatos hódolattal fogadá. — J. S. világi ülnök, bár 
T.A. nem látott, nem tehet róla, hogy ö lát sé -
relmet a' k. k. leiratban. — Lemondván az egyik 
vetélytárs, ajánlja, hogy szavazzunk, de azért, 
mert e' lemondás következésében a' szavazás 
szükséggé vált. — D. J. olt látván helyét a fel-



figyelési jognak, hol a' protestáns egyház intéz-
kedései netalán a' világi törvények határán belől 
csapnának, nem látja át, mint lehetett egy ártatlan 
superintendensválasztási kérdést a' polgári tör-
vénybe belefeszítni.—Folytonos felügyelést gya-
korol ugy is a' fejedelem dicasteriumai által, mely-
lyek évenként álbirálják j.-könyveinket, mely-
lyek ezelőtt csak néhány évvel is olly szigorúan 
intézkedének mindenütt és mindenben. — Elég 
ennyi felügyelés! — A' leiratban sérelmet lát. — 
Ny. P. észrevételei után, felkelt H. J. világi ül-

* nök, és szaggatott humoristikus észrevételekben, 
aphoristicus nyájaskodásokban, mellyeknek végén 
mindenütt becsületes református ember maradt, 
osztogatá jobbra balra, előre hátra czáfolatait. 
Örömmel hallottuk szájából e' naiv vallomást: 
hogy ő is a' nép között van, *) és ö meg nem 
foghatja, miért tesznek külön említést a' népről. 
Beszéde vége pedig meglepett, midőn nyilvánítá: 
hogy ö sérelmet ugyan nem lát a' k.k. leiratban; 
azonban — ha ugy tetszik — az aggodalmat egész 
tisztelettel jelentő felírást nem ellenzi. **) Espe-
res Ö. S. a' k. k. leiratot, mint beteges egyh.ke-
rületünkre ragasztott flastromot és orvosságot 
kedvesen veszi, az első — siralmas emlékezetű 
— folyamodást egy kikerülhetlen lépésnek mond-
ja, mellyre a' folyamodó tractusok kényszerítve 
valának. — Ez a' tisztálkodás, mentegetőzés, 
aligha bünérzetre nem mutat. — Esperes úr is ki-
kelt a' szavazati átalános többség ellen, holott 
épen ő mondá közhelyen, hogy esperesi hivatalát 
relatív többséggel soha el nem vállalná. 

A' mit nem kívánsz magadnak, 
Mért kívánod főpapodnak? — 

F. E. világi ülnök, a' törvényes gyakorlatot 
a' többség által kijelentett végzésben találván 
mindenütt és mindenkor; nem látja át, miként le-
hetett a' k. k. leíratnak, épen ezen törvényes 
gyakorlatot megsemmisítve, mégis a1 törvényes 
fenálló gyakorlathoz visszautasítni egyh.kerüle-
tünket? — F. P. egyházi ülnökünk Iát sérelmet, 
's ugyanazon F. P. ülnökünk nem lát, — és ezen 
nincs mit csudálkoznunk. Alesperes K. D. köszö-
netet nem szavaz, mert a' k. k. leirat nem adott, 
vagy nem vett még el annyit, mennyi a' folya-
modásban kérve volt. A' legfelsőbb helyről 
viszszakerült hátiratos folyamodást kéri , hogy 
azt, mint ritka kincset, letehessék egész ün-
nepélylyel a' s —i egyházmegye vasas ládá-
ja fenekére, mint biztosítékot a' felöl, hogy 
az egyházmegyék a* kormánynyal ezután is 
levelezhetnek. ***) Sz. S. k. oktató, bé-

*) Épen ugy, mint a "Visegrádi GSZ vár ott van a1 Duna kö-
zepén, mikor árnyéka a1 Duna hullámain lebeg. D. J . 

**) Ha e' köztiszteletben álló férfiú szellemében történnek 
nyilatkozatok, a' kibékülés bizonyosan megtörténik. 

D. J. 
A1 kormány bizonyosan megfogja köszönni, ha baját 
szegény egyházunk bajaival meg nem gyűjtjük, — és öt 
többé illyen kényes térre elvezetni nem fogjuk. D. J. 

két óhajt, de csak azon feltétel alatt, ha a' k. k. 
leirat minden észrevétel nélkül hódolatteljesen el-
fogadtatik, azaz, ha az egyik fél mindenét odaen-
gedi, a* másik semmit. — Alesperes Sz. P. a' le-
iratot illyen feltétel alatt is elfogadja. — Világi 
ülnök P. J. a' k. k. leiratot sérelmesnek mondja, 
azt minden felírás nélkül félretétetni óhajtván. Az 
egyik vetélytárs lemondásával, legrövidebb uton 
lehetne a' dolognak az által végét szakasztani, ha 
itt a' másik superintendensnek kikiáltatnék. — 
Segédgondnok, M. L. Minthogy a* most kihirde-
tett k.k. leirat még az egyh.megyéknél meg nem 
fordult, utasítása következtében azt a' tractusok-
kal közöltetni, 's a' végzést csak a' tractusok v é -
leménye meghallgatása után kívánja kimondatni. 
— Végre, F. A. öt pont alatt ajánlott egy tervet, 
melly képes lehetne, mind a' két fél kivánatát ki-
elégíteni. Az e' pontok fclötti egyezkedés más 
napra halasztatván, eloszlottunk, nyugodtan, szép 
reménység fejében. 

Maj. 12-én, az elnök megnyitó beszéde után, 
F. A. bővebben kifejté a' tegnap tervezett egyez-
kedés öt feltételét. 1 ) A' leirat sérelmes voltá-
nak kijelentése, mellyre elegendő ok a' más fél-
nek velünk osztozó aggodalma. 2) Legyen új sza-
vazás. 3) Az új szavazás jelenleg menjen véghez 
a' meghatározandó gyakorlat szerint, jövőre lép-
jenek viszont életbe a' közelebb meghozott sza-
vazási szabályok. 4) Jelen esetben ne kivántas-
sék átalános többség. 5)Ott,hol választott és ren-
dezett presbyterium van, válasszon az; hol nincs, 
válasszon a' nép szabadon. — A' másik fél semmi 
kedvét nem mutatá a' béke pontjainak elfogadá-
sához — 's nem is szólt hozzájok. — B. E. világi 
jegyző mind jelenre, mind jövőre nézve sérel-
mesnek látja a' k. k. leiratot, felírást sürget. Minél 
elébb superintendenst óhajt választatni, mert e l -
maradtunk és tespedtünk a' választást gátló ba-
jok miatt. A' sérelem okát kivált abban látja, hogy 
okleveles felterjesztésünket maga a'kormány nem 
vizsgálta meg, hanem egyes emberek megkérde-
zése után, minden motiválás nélkül parancsol. 
Végül tíz évig serényen és hűséggel folytatott 
jegyzői hivatalát tisztelettel leteszi. — Utána szót 
emelt K. J. k. oktató. Meglepő fordulatu vagy in-
kább tekervényü beszéde körülbelöl ime tartalmú 
vala: sérelmet a' k. k. leiratban nem lát. Fejede-
lem állt közbe, 's néki azt kelle tenni, mit való-
sággal tett. Szerinte a' Fejedelem felügyelési joga 
abban áll: ha a' fejedelem mindent tesz az egy-
házban, mit jónak, mindent megtilt, mit károsnak 
lát és itél. Már ennyi hatalmat még pápák sem 
gyakoroltak az egyház fölött! Hajdan—igy foly-
tatá beszédét — Julianus császár mivel ártott l eg-
többet a' keresztyénségnek ? Az átalános, a' kor-
látlan vallásgyakorlási szabadság kiterjesztésével, 
hogy igy a' különféle vallásos szakadások em-
berei egymás között viszálkodván magát, a' ke -
resztyénséget emésszék fel. Ha már most ő Fel -



ségo minkéi magunkra hagyva leiratával rendre 
nem igazít, épen ugy tett volna, mint Julianus 
apostata 'sa't. Volt még szó Jesuitákról is, az el-
sőhöz hasonló következtetéssel. — Ezen kényes, 
's valóben fejére állított okoskodás hallására egy 
világi ülnök felsóhajtott magában, 's benső indi-
gnatioja — mert quis talia fando temperet? — 
egy ollyan, senkihez nem intézett kemény, de 
másként nem káromló szót mondatott ki vele, 
melly, mint szikra a' lőport, elgyujtá a' consisto-
rium, kivált a' papság nagy részét, és a' teremből 
egy kissé illetlen robajjal széllyelkergeté. 

Az elnök bár kimondá nem helyeslő, sőt ro-
szaló Ítéletét a' kissé hangosabban ejtett in petto 
vélemény felett; bár maradásra szólílá fel kérve 
a' teremből távozókat, nem használt semmit. — 
A' távozottak visszahívására egy küldöttség ne-
veztetett ki, nem azért, mintha ez rendén lett 
volna, hanem a' remélett kiegyenlíthetés tekin-
tetéből; de a' küldöttség hiába járt. Másnap reg-
gelig, mikorra Ígérkeztek, a'gyűlés elhalasztatott, 
ismét nem azért, mintha a' benmaradtaknak nem 
lett volna joguk, sőt kötelességök tanácskozni 's 
végezni már most a' szabad mezőn, egészen el-
vök 's nózetök szerint: hanem ismét a' kiegyen-
líthetés, kibékíthetés reménye fejében. 

Maj. 13. reggel ismét összegyültünk teljes 
számmal 's az elnök kimondván nem helyeslését 
a' tegnap történitek fölött mind a' két részről: fe-
ledékenység fátyola lön borítva az egész kis tü-
zes eseményre. K. J. folytatá tegnap elkezdett 
beszédét és ma szerencsésen be is fejezé. Vele 
egy értelemben nyilatkoztak többen, mignem sza-
vazásra kerülvén a' dolog, 18 —14 ellen ki lön 
mondva a' többség határozata : A' hegyes királyi 
leirat nem foglal magában sérelmet. 

A' végzéskimondás után felállott F. A. — 
Szerepünk ki van játszva — mondá ö — 's nem 
kívánhatja tőlünk az egyházkerületi szék, hogy 
már most ollyan választási szabályok meghozá-
sához is járuljunk véleményünkkel, mellyek leg-
szentebb meggyőződésünk elleni alapra épülnek. 
Mi tiszteljük a' többség határozatát, távozásunk 
czélja nem a' tanácskozásoknak megakasztása; 
mi megkísértettünk mindent, engedtünk, mennyit 
lehetett, három amicánk visszavettetett, több szónk 
nincs, nem lehet, mi távozunk! És ők tá-
voztak, mint Ny. P. mondá, sine ira et odio, tá-
voztak, mint hajdan az ostrom alatti Aquilejából 
a' vészt jósló madarak I 

Délután felolvastatott a'végzés, melly szerint 
a* kegyes királyi leirat hódolattal elfogadtatik, az 
ujonan megrendelendő szavazás a' 42. 43. ke-
rületi szabály értelmében véghez menend, a' sza-
vazatok a' folyó év jul. 6-án kezdődő egyh.ker. 
gyűlésre felküldetnek. Többeknek aggodalma el-
lenében pedig, mintha a' kegyes kir. leirat a'pro-
testáns egyház jogait veszélyeztetné, azon erős 
bizodalom fejeztetik ki: hogy ő Felsége, felügye-

lési jogát mint most, ugy mindenkor az 1791:26. 
törvényezikk értelmében kívánja egyházunk fölött 
gyakorolni. — Atalános többség már most nem 
kívántatván, bizonyosan lesz superintendensünk, 
még pedig kegyelmes királyunk parancsa szerint 
lesz superintendensünk reformált egyházunkban, 
íme sokaknak forró kívánságok meglett, mert a* 
kormány kegyes vala egyházunk ügyeibe belé-
tekintve, megmondani, mint kell, és miszerint kell 
megválasztani superintendensünket!! — Válasz-
tandó superintendensünket felszentelni nagyságos 
királyi tanácsos és mellé főtisztelendő superin-
tendens Szoboszlai Pap István úr hivatik meg. 
Az egész ünnepély programmja Kecskeméten fog 
megkészülni, Pesten pedig munkába vétetni. 

Wimmer atyámfia 1 hát e' gyűlésben vezér-
kedett-e a' szent lélek ? — 

Egy kérdéssel rekesztem be tudósításomat, 
melly legvégül olvasható. A' kisebbségben ma-
radt rész, igy kívánta a' dolgot közítni: „Az 
egyik vetélytárs lelépvén, mondjuk ö Felségé-
nek: íme, felséges urunk! az egyik fél lemondá-
sával mulhatlan szükséggé vált ugy is egy új 
szavazás; fiúi tisztelettel köszönjük atyai gondos-
kodásodat; de mi már megegyeztünk egymás kö-
zött, a' béke helyreállott. Felséges urunk kirá-
lyunk ! hiszen te sem kívántál mást, mi hát ezen 
időközben eléállott szükség parancsolatára sza-
vazunk majd" — — Miért nem lön e lovagias 
kívánság elfogadva, 's ama gyermekes dacz miért, 
de miért hátráltatá az óhajtóit kibékülést?? — 

D o b o s J á n o s , 
péczeli reform, pap. 

Alapítólevél . 
Az alább következő alapítólevél minden 

commentár nélkül jutott kezeink közé. Sajátképen 
nem tudtuk, hogyan tartozzék az lapunk körébe. 
De miután átolvastuk volna, arról győződtünk 
meg, hogy elnézvén a'nemeslelkü alapítónak ama 
sorokban nyilatkozó igazán keresztyén 's a' ne-
velést szívén hordó lelkületétől, szép adat leend 
az egyfelől az uniónak practicus behozatalához, 
másfelől nélkülözhetetlen utmutatás azokra nézve, 
kiket Isten birtokokkal áldott meg, mellyeket az 
emberiség müvelésére is kívánnak kamatoztatni. 
Közöljük tehát azt hálánk nyilatkoztatása mellett 
tt. Bezerédy István úr i ránt , ki illy utánzandó 
szép példával egyengeti a' népnevelés járhat-
lanutait, egyszersmind azon óhajtással: vajha mi-
nél többen tálálkozzanak, kik példáját követni édes 
kölelességöknek ismerjék! Az okirat a' következő: 

Mellynek erejével én alulírott nemcsak a' 
szedresi lakosoknak iskolájukra nézve tett igére-
temet teljesítvén, hanem ezen felül is iránluki jó 
indulatomnak jelét adni 's ama községben a' nép-
nevelés legüdvösb dolgát némileg elömozdítni 
óhajtván: 



1) A' nevezett szedrcsi helység evangelicus, 
azaz: ágostai és helvét vallástételt követö lako-
sainak (a' római kathotikusokra nézve külön ala-
pítólevél szolgálván) iskolatelkül azon tért, melly 
a'község telke mellett a'dombnak vezető kereszt-
utcza délkeleti során a' szedres kert árkától nyu-
gotnak huszonöt öl hosszában a' dombon levő kerek 
erdőcske keleti árkáig terjed, — délkeletnek pedig 
az említett keresztutczától a' szedres kert és a' 
kerek erdőcske árkai közt a' jelenleg Kovács F e -
rencz birtokában levő telkig a' nyugati oldalán 78 
öl, azaz: hetvennyolcz öl, a' keletin nyolczvanöt öl, 
hosszában tart, és Kovács Ferencz telke mellett 
tizenkilencz öl szélességre terjedvén, ezernyolcz-
száztizenöt négyszögöleket foglal magában, örökre 
és visszavehetetleniil odaajándékozom; ugy, hogy 
ezen telektől nekem vagy örökösimnek semmi 
nemű íizetéssel, szolgálattal, vagy bármi járandó-
sággal tartozni nem fognak. 

2 ) Ugyan a' szedresi evangelicus ágostai 
és helvét vallástéfelt követő lakosoknak iskolájuk 
alapjövedelméül részemről adok és rendelek 
minden általam a' szedresi helységben akárki-
nek és bárminő szerződés mellett kiadott hold 
földtül azon időre, mellyben azt evangelicus 
ágostai vagy helvét vallástételt követö személy 
birandja évenkint harmincz pengő krajczárt, a1 

mint e' járandóságot az egyes birtokokróli szer-
ződésekben is e'czélra kikötöttem és kirendeltem 
és azoknak értelmeben ezennel mindenkorra ki-
rendelem : ugy, hogy e1 fizetés félévenkint januar 
és jnlins havai első napjain legyen, az illető 
birtokosok által, amaz iskola pénztárába meg-
teendő. 

Ezen járandóság pedig az illető birtokosok 
által soha bármi módon megváltható nem leszen, 
hanem azon esetre is, ha valamelly telek az örök 
ár tökéjének lerovásával az eredeti évi fizetésre 
nézve akármikor megváltatnék, az iskolát illető 
e' pontban jegyzett fizetés ezen megváltásban 
nem foglaltathatik, hanem örök időre a" földön 
fekve és biztosítva az iskola számára változatla-
nul fenlartandó leszen. 

3) Minden magvaszakadtsági örökséget, melly 
a' szedresi lakosokkal levő szerződésem értelmé-
ben evangulicus ágostai vagy helvét vallású sze-
mély után engemet vagy örököseimet illetne, 
ezennel az illető szedresi iskola tökéjének gya-
rapítására rendelek és alapítok. 

4) A' szedresi korcsma, fogadó és mészár-
szék összes jövedelmeiből, míg azok az én vagy 
örököseimnek birtokában leendenek, ugyan az 
evangelicus ágostai 's helvét vallásúak szedresi 
iskolájának rendelek évenként tiz pengő forin-
tot, fele részben januar és fele részben julius 1 -
sö napjaiban az iskola pénztárába általam és örö-
kösim által lefizetendöket; azon esetre pedig, ha az 
említett haszonvételeket akár én, akár örököseim 
másnak eladnánk, árukból kétszáz pengő forintokat 

kötelesek leszünk azon iskola pénztárába letenni, 
melly onnan tőkésítendő leszen. 

5) Mind ezt azonban következendő feltéte-
lek alatt: hogy 

a) A' második pont alatti fizetés, mint ott is 
említve van, ezen iskolának csak és minden az 
evangelica ágostai vagy helvét vallástételt követö 
szedresi lakosoktól járjon, idő szerint illyek Szed-
resen akarhányan legyenek, ésakarhányés melly 
lelket bírjanak. Az egyik vagy másik telektől t. i. 
idő szerint, a' mint a' birtokos változik, ennek 
hitvallásához tartozó iskolához történend a' fize-
tés. Akár legyenek pedig a' birtokosnak iskolá-
bajáró gyermekei, akár nem, ő ezen fizetést, mely-
lyel máskülönben a' telepítő szerződés szerint ő 
nekem taríozandott vala, és mellyet ezen tarto-
zásánál fogva adok által 's rendelek ki az iskola 
számára, — minden időben mulhatlanul megtenni 
köteles leszen. 

b) Ilogy ezen iskolába járni a* hidjai, j ege-
nyési vagy apáti pusztákon levő gyermekeknek 
is szabad legyen, kiktől, valamint ollyan gyer -
mekektől is, kiknek szülői Szedresen ugyan, de 
földbirtok nélkül laknak, iskolapénz vetethetik 
ugyan, melly azonban semmi tekintetben több 
nem lehet, mint mellyet a' szedresi földet biró 
evangelicus lakosok gyermekeiktől időnként fizetni 
fognak. Ezen iskolapénzt időnként meghatározni 
vagy egészen mellőzni is a' szedresi evangelica 
községet illeti. 

c) Azon esetre, ha reménységem ellenére az 
evangelica nevezett két hitvallásuak közölt a* 
mostani jó egyetértés megváltozván, ők akarmi-
kor elválva, két külön iskolát akarnának tartani, 
az iskolatelek éjszaknyugatról délkeletnek, a' 
szedreskert árkának párhuzamába, két hason 
részre osztassék fel, és a' két felekezetnek sors-
vonás szerint hasíttassék ki és adassék által. Az 
egyik vagy másik részen levő épületekre nézve 
a1 két felekezet hites becsű szerint egymást ki-
elégítvén. Ugy hasonlóképen a' közös iskolának 
az elválás idejében levő minden pénzbeli vagy 
más értéke a' két felekezet közt, akkori lélekszá-
muk vagy birtokuk tekintetbe vétele nélkül két 
egyenlő részre el fog osztatni. A' második és 
harmadik pont alatti járandóság és jövedelem mind-
egyik iskolát a' saját hitvallásuaiktól fogván il-
letni. Ezen alapítványomat feltételező rendelé-
semhez azon szíves tanácsot és kérést kapcsolom 
a' szedresi lakosokhoz: hogy az iIIy elválást és 
kétfelé szakadást iskolájuktól és maguktól minden 
módon távoztassák. Nemcsak ízért, mert kétfelé 
oszolván, ali£ lesz tehelségök két külön iskolát olly 
módon ellátni, hogy azokban gyermekeik kellő 
oktatást és nevelést nyerjenek, mit egy iskolában, 
egyesült erővel kisebb áldozat mellett is sokkal in-
kább elérhetnek: hanem azért is, mert ezen zsen-
géjében levő kis községet csak az összetartás és 
egyességemelheti fel és teheti Isten segítségével 



virágzóvá 's erőssé: ezen egyesség és összetar-
tás pedig a* gyermekkorban és gyermeknevelés-
ben gyökerezend meg legerősben és növeke-
dend fel legbiztosban közöttünk üdvös gyümöl-
csözésre. Azért atyailag intem az előttem való-
ban kedves közönségnek minden hitvallású jelen 
és jövendőbeli lakosait, hogy a ' jó egyetértést, a' 
mint általán minden dolgaik, ugy jelesen ezen is-
kolájokra nézve közöttök szeretettel táplálják és 
őrizzék; a' visszálkodást és ellenséges indulatot 
pedig száműzzék örökre. Megemlékezvén a' pél-
dabeszédre, miként: összetartás által a ' l egcse -
kélyebb állapotok is öregbednek, az egyenetlen-
ség által pedig a'legroppantabbak is szétomolnak. 
Azon felekezet és azon személy fog bizonyára Isten 
előtt legkedvesebb és a' közönség iránt legjóté-
konyabb dolgot cselekedni, ki engedékenységgel, 
más iránti méltatással és ha kell önmegtagadással 
is ezen összetartást, és egyességet leginkább esz-
közlendi. 

d) A' második és negyedik pontban kijelelt 
jövedelmeknek négy ötödrészben a' tanító fizeté-
sére 's egy ötödrészben a' tanítónak és tanulók-
nak szolgálandó könyvek és egyéb tanszerek, is-
kolai bútorok és eszközök szerzésére kell adatni, 
's azokat semmi más czélra fordítani nem szabad. 
A' harmadik pont alatt érintett jövedelem, t. i. a' 
magvaszakadtsági örökség pedig mindannyiszor 
tőkésítendő leszen, és annak kamatjai az iskola 
bárminő szükségeire szolgálandnak. 

e) A első pontban körülirt teleknek használata 
az isk.tanítót vagy tanítókat fogja illetni. Az egyik 
felerészben azonnal, a' másik felerészben és az-
zal egeszen pedig három év múlva, t i. az 1849-
diki új esztendő naptól fogva — a' meddig a' te-
lek fele részének jövedelmét az evangelicus köz-
ség az iskolaház építésére segedelmül használhatja. 

f) Az iskolatanítónak vagy tanítóknak azért 
mulhallan kötelessége leszen ezen teleknek egy 
részén szeder- és gyümölcsfaiskolát tenyészteni, 
mellybil minden jövedelem egyébiránt az övék 
ieendvén; tartozni fognak ölt évenként legalább 
hat darab nemesített gyümölcsfát, hat darab diófát 
és ötven darab szederfát az iskolába járók közt 
magát legjoban viselő hat férfi és hat leány gyer-
mekek között jutalmul és serkentésül kiosztani, 
ezenfelül pedig szintén évenként az iskola telkén 
három darab nemesített gyümölcsfát és a' temetőn, 
helység telkén vagy utczán hat darab szederfát 
ültetni, melly fákat az első négy évben én fogom 
a' hidjai kertemből kiszolgáltatni. Ha a' tanító 
több fát fog a' lakosok közt kiosztani 's ültetgetni, 
annál dicséretesb és jótékonyabb dolgot teend. 
A' fatenyésztésen kivül egy darabka lóherest, és 
valamellyes konyhazöldséget és virágot is köteles 
ö a* telken tenyészteni, hogy a' gyermekek mind-
ezt zsenge éveikben szemök előtt lássák, meg-
szokják , megkedveljék és esztendeikkez képest 
némileg mégis tanulják. 

g ) Ezen iskolatelken sem az amúgy is a" la-
kosokra nézve általán szerződésileg kizárt kocs-
mát és más ugymondott regalekat gyakorolni, sem 
árus boltot tartani szabad nem leend. 

h) Nem avatkozási ingerből, hanem az iskola 
állapotját és jövendőjét tehetségem szerint min-
den módon elősegíteni óhajtván, kikötöm, hogy 
mig én élek, az iskolapénzböl bármelly kiadás 
csak helybehagyásom mellett tetethessék. 

6) Ezen alapító rendelésemet, mellyel a' szed-
resiek iránt iskolájok tekintetében volt tartozáso-
mat róvtamle, nemcsak a' bevezető pontban 
kifejezett czéljánál fogva hanem mint a' szedresi 
telepítéssel keletkezett jövedelem első szerzője, 
ebbeli jussomnál fogva is fenbonthatlanul tevén, 
annak pontos teljesítésére 's fentartására nemes 
Tolna vármegyének felügyelését és pártfogását 
a' törvény értelmében kikérem. 

Mellyeknek erejére adtam ezen aláírásommal 
és pecsétemmel megerősített alapítólevelet. Költ 
Hídján, december 16-án 1845-dik esztendőben. 

B e z e r é d j I s t v á n . (P. H.) 

e g y n y ü a í k s z a t . 
A* protestáns ev. papságnak, egy mindennel, 

mi körülte forog, elégületlen 's szent hivatásával 
össze nem férő, nagyobb hatalomra vágyó fracti-
ója, számtalan vágyai, panaszai, recriminatioi 
után, mellyeket részint hírlapokban, részint ma-
gánykörökben, fenálló rendszerünk, egyetemes, 
kerületi gyűléseink 's azoknak világi elnökei, 's 
átalánosan minden világiak ellen hallattak: a' Bu-
dapesti Híradó 382-ik száma szerint reám is ke-
rülvén a'sor, felhívottnak érzem magamat, lehető 
rövidséggeli nyilatkozásra. 

Fractiónak, töredéknek mondom a' megelé-
gedetlen 's ingerült panaszkodókat; mert a' tiszai 
egyházkerületet 's annak tagjait egyről egyig 
ismervén, bátran merem állítani, hogy szomszéd 
Szepes megyében kebelezett három, hat királyi 
városi és hegyaljai egyh.megyék nagy részének 
papsága, Megváltónk példája szerint, szelíd vallá-
sosságban, magasztos kötelességeik pontos telje-
sítésében, sok olvasás 's öntudományos kiképe-
zésükben, hallgatóik oktatásában találván fel lelki 
nyugalmukat: legbékesebb, 's valódi tiszteletet 
érdemlő hitsorsosim közé igen méltán számíttat-
hatnak. 'S most a' dologra: 

Említett helyzetükkel elégedetlen tiszteletes 
urak felebb érintett válaszczikkben, össze akar-
ván foglalni nagy sérelmeiket, elpanaszolják töb-
bek közt azon nagyfontosságú tényt, hogy mi-
dőn az egyetemes egyházi gyűlés érdemdús el-
nöke, bizonyos választmány tagjai neveit fel altará 
vala olvasni, egy melletteült méltóság egy- kettő-
nek nevét kitörölte! Ez valóban lényeges dolog. 
Továbbá panaszolják, hogy azon folyamodás, tu-
lajdonképen javallat, mellyet coordinatio tárgyá-
ban az egyetemes gyűlésnek benyújtottak, fel 



sem olvastatott, hanem az e' tárgyban kiküldve 
volt biztosságnak tárgyalás végett kiadatni ren-
deltetett. 'sa't. 'sa't. 
• Távolról sem akarván e' nyilatkozatnak akár 

ezen, akár más pontjai taglalgatásába ereszkedni, 
általmegyek annak csak azon részére, melly a' 
sok nyomos panaszok élén áll: hogy t. i. a' tiszai 
egyházkerület felügyelője, mult évben egy re -
formált evangy. templomszentelésen, Hamván, a' 
református atyafiak szertartása szerint Uri szent 
vacsorával élt ? !" 

Igen, is éltem, 's olly vallásos meggyözödés-
beli buzgósággal, mint bármelly ev. templomban. 
Éltek velem számos ág. ev. protestánsok ; vették 
ugyanazon alkalommal a'kiosztatni szokott szent 
végvacsora kenyerét, velem együtt több ref. hit-
rokonim is, az ág. ev. vallású köztiszteletben álló 
főesperes kezeiből. 

Igen is ,éltem, 's élni fogok — mit mindkét 
felekezet hívei többen eddig is viszonosan tettek 
és tesznek — mind a' mellett, hogy őseimtől 
öröklött vallásom iránt legmélyebb tisztelettel vi-
seltetem , — mondom, élni fogok más illy elő-
adandó alkalommal is hasonló áhitatossággal,mint 
magam templomában,— és érintetlenül nem hagy-
hatva, hogy a 'ké t rokon felekezet hitágazatai 
között lényeges különbséget soha nem tartottam, 
— ha ebbeli áhítatos tettem által a' két felekezet 
között annyira óhajtható közeledést, forró óhaj-
tásaim egyikét — az uniót —, mit minden honá-
hoz 's királyához hü alattvalónak óhajtani kell, 's 
mitől némellyek annyira fáznak — csak legtávo-
labbról is, példaadás által előmozdíthattam: sze-
rencsésnek tartanám magamat; 's ünnepélyesen 
kinyilatkoztatom: hogy olly felekezetnek, testü-
letnek egy perczig sem kívánnék tagja, annál 
kevésbbé felügyelője lenni, mellynek értelmesebb 
többsége e' lelki meggyőződésemből eredett tel-
temet helyteleníteni 's kárhoztatni tudná. 

Lássunk, uraim, egyetértöleg kötelességeink-
hez, buzgósággal 's keresztyén alázattal, mint sz. 
Pál ap. mondja : Efez. IV. 1, 2, 3. Kérlek azért 
titeket én, hogy járjatok ugy, mint illik a' ti hi-
vataltokhoz, mellyel hivattattatok minden aláza-
tossággal és szelídséggel, elszenvedvén egymást 

szeretet által, igyekezvén megtartani a' lélek-
nek egységét a' békességnek kötele által. 

Nincs e' világon nagyobb éldelet, mint annak 
tiszta érzete, hogy rendeltetésünknek a' lehető-
ségig megfelelni igyekeztünk. A' papi pálya olly 
szép, olly eredménydűs, ha annak körébe új e r -
kölcsi világot teremteni igyekszünk; minden egy-
házban annyi a' teendők tömege, hogy minden 
lelkész elegendő mezőt találhat okszerű 's foly-
tonos működésre, jelesül: csak azt említve, hogy 
népünk az iskolákban még alig képeztetik: dicső 
feladat ennek egy lelkes pap általi előmozdítása. 

Ne töltsék önök a* drága időt új jogok kuta-
tásával, nagyobb hatalomra való törekedéssel; 

mert higyjék e l , mindez ellenkezik a' protestan-
tismus szellemével. — Kérem, ne bántsák a" pol-
gári rendet, kik által önök jogai's tekintélye min-
dig tiszteletben tartalék,'s kiknél a1 terhes és bo-
rús napokban kerestek 's találtak menedéket; ne 
bántsák a1 szerintök úgynevezett „dominus Spe-
ctabilis"-eket, kik egyházainkat 's iskoláinkat 
aiapíták, azt fentartják's gyámolítják!! — Áldják 
inkább velem együtt a' gondviselést 's dicső el-
dödeinkct, hogy mindkét felekezetbeli vallásunk 
a' törvények hatalmas paizsa 's jó királyunk 
oltalma's pártfogása alatt díszlik,—"s annak dicső 
ege naponta jobb napokra derül 's derülend. — 
Harkács, 12-ik maj. 1816. 

D r á s k ó c z y S á m u e l , 
tiszai a. e. egyh.ker. felügyelője. 

G y ű l é s e k . 
l l só -baranya-bács l ref . egyliAzme-

gyei gyűlés . 
Tartatott f. évi apr. 29 's következő napjain 

Uj-Werbászon. 
1) Mult évi határozat a' pénztári számadáso-

kat az egyh.megyei gyűlés színe előtt első napon 
tárgyaltatni parancsolja. Tetemes összegek adha-
tását a' közgyűlésnek föntartja; a' pénztárnoknak 
40—100 p. frtig ad engedelmet kölcsön adhatni 
esperesi utalvány mellett, melly a' közgyűlésnek 
felterjesztendő. Ezúttal tehát pénztári számadások 
vizsgálatán kezdődött a 'gyűlés; azonban az utal-
ványok szerencsésen Baranyában maradlak, mert 
pénztáznok úr szerencsétlenségtől féltvén őket, 
el nem hozta. Igaz, hogy a' megye ládácskáját 
a'pénztári oklevelekkel együtt Bácskában veszt-
ve e l , nem olly könnyű leendett ismét vissza-
kapni, mint tavai jámborabb drávántúli hitsorso-
saink közt. Mivel pedig időközti apróbb kölcsön-
zések miatt nagyobb összegekkel az egyh.me-
gyei közgyűlés nem rendelkezhetik, mit különösen 
építő egyházak számára — hol a' biztosság is leg-
nagyobb — szeretne: a' mult évi határozat oda 
módosíllatik,hogy a'pénztárnok, esperesi utalvány 
mellett, csak különösebb esetekben adhat a' föntebb 
említett minimum és maximumig. — 2) Egy saj-
nálatra, mint kárhoztatásra méltóbb lelkész úr, ki 
ellen egyházi számadások miatt emeltettek vádak, 
megjelent a' közgyűlés elölt, — 's magát kimen-
teni zavaros irományaiból képes nem levén, le-
mondott 's a' gyöngédebb érzelmüeket köny-
nyekre is fakasztó érzékeny szavakkal elbúcsú-
zott. Szomorú dolog! Mellyik jobb érzésű papnak 
nem julna illyenkor eszébe a' felállítandó nyug-
pénz- intézet! Fájdalom, arról csak illyenkor esz-
mélkedünk, vagy tán némellyek még illyenkor 
sem. Pedig az öregség és házi keresztek kit nem 
tehetnek olly állapotba, minővel bús részvétre 
indított mindnyájunkat ezen volt lelkész úr, ki 
növel 's öt növelellen gyermekkel indul elébe a' 



szomorú jövendőnek? — 3) Alesperesi hivatal 
betöltésére jöltt szavazatok a' kerületi gyűlésre 
felbontatás végeit felküldetnek, az eddigi idővesz-
tegető, alap- és haszonnélküli eljárás ezúttal is 
megtartatván. — 4) Egyházmegyei ülnököt már 
régóta választanánk; — az első szavaztatásban 
ki sem nyert többséget, azután egyike a* legtöbb 
szavazattal bíróknak időközben meghalt, — he-
lyette más tűzetvén ki: 28 szavazat közöl 15-töt 
kapott egy lelkész úr, ki elválasztatása felöl n. t. 
esperes úr által hivatalosan tudósíttatván , a' 
gyűlésnek egyszerűen megizente, hogy ö e' 
hivatalt el nem vállalja. Kár volt kijelöltetése-
kor nem nyilatkoznia, hogy a' választás már 
egyszer eredményre juthatna , mivel óhaj-
tanánk a' t. urak közöl többeket szemlélhetni a1 

zöld asztal körül, mert — távol legyen a* czélzás 
— jöhetnénk olly esetbe, hogy két-három n.t. úr 
magános neheztelése törne pálczát jövendőnk fe-
lett. — 5) A' megürült papi állomások követke-
zőn töltettek be: Harasztiba Szabó Sándor segéd-
lelkész; Herczegszőllősre Ilerczeg Benjámin, ba 
jai lelkész; Laskóra alulirt. — Nem levén jelen 
tudósító a1 gyűlés harmadik napján, vitatkozások 
felöl csak hírből hallott: de feltűnő előtte, hogy 
magános beszélgetés közben némelly körlelkész-
151 „esperest concessáról'í hallott szót a' betöltendő 
papságuk irányában. Alulirt ugy hiszi, hogy a' 
szabadválasztás egyh.kerületi végzés által történt 
megállapíltatása után az egyházak korlátlan sza-
badsággal választhatnak bármelly ordinált papot; 
's a' papi hivatal megürülését, új pap választását 
csak jelenteni tartoznak az illető seniornál, —con-
cessát, vagy helyesebben mondva, választásuk 
megerősíttetését, vagy kánonokban és statútumok-
ban alapuló okoknál fogva helybe nem hagyatá-
sát az egyházmegyei közgyűléstől, mint legelső 
bírótól várván. A c s G i d e o n . 

A' g S r g é n y i ev . ref. egyl iázvidéki 
alzs inat 

(Partialis Synodus) volt Vécsen márt. 25— 
26-án. A* gyűlést megelőzőleg közistentisztelet 
tartatolt az itteni, még nemzeti fejdelraeink által 
emelt igen ékes sz. egyházban. Egyházi beszédet 
tartolt t. Zlinszki P. úr, nagyercsei pap, alapul te-
vén Rom. 13: 8 és 9. v. 

Istenitisztelet után n t. esp. Szalma Gy. úr 
rendes elnöklete 's egyik, az egyházvidék min-
den ügyeiben forró részvétet tanúsított algondnok 
mlgs Gyárfás Dom. úr felügyelete alatt megnyílt 
a' gyűlés. Az esperes úr üdvezlö és a' gyűlés 
czélját kitűző beszédére a' papság képében felelt 
Szentkirályi J. jegyző úr. 

Ezen zsinatnak nálunk „változó partiális" a' 
neve, mert ezen szokták volt dislocálni a' papo-
kat; de hála az égnek, ez a' pap személyét le-
alázó, a' szegény papot még inkább megszegé-

nyítő szokás itt már megszűnt elannyira, hogy 
canonicus hiba vagy a' papoknak egymássali ön-
kénytes megegyezése nélkül nem ismozdíttatnak. 
Most semmi változás nem volt. 

1) A: közelebb tartandó alzsinatra egyházi 
szónoknak kineveztetett Agyagási P. úr pókai 
pap, azon esetre pedig, ha meg nem jelenhetne, 
Garda M. ur sáromberki pap. Ezt csak azért irám 
ki, hogy lássa a' t. olvasó, minő figyelem van itt 
fordítva a' közistenitiszteletre, mellyen illyenkor 
is, ámbár míves nap van, olly nagy számmal j e -
lenik meg a' nép, hogy tömve a' sz. egyház. 

A' két napi tanácskozásból két tárgy kieme-
lendő: egyik az özvegy-árvagyámtár, mellynek 
szabályait kinyomva 's ugy bekötve mutatta be és 
osztott ki pénztárnok a'részvényeseknek, hogy av 

10 évig fizetendő egy-egy p. ft fiókrészvényröli 
nyugtatvány is eltérjen a' könyvecske hátulján. 
Minden illyen kiskönyv alá van írva a' pénztárnok 
és ellenőr által 's saját pecsétjükkel jegyezve. 
Ugyanekkor adta be a' pénztárnok Nagy L. úr a* 
gyámtárróli számadást is, mit az ellenőri bizott-
mány megvizsgálva, a' gyűlés elébe terjesztett, 
's helybehagyatott. Ez a' gyámtár még csak két 
éves 's már is a' még csak egy gyámözvegy szé-
pecske öszveget nyerend. Hanyag részvényesek 
itt is , mint mindenütt, vannak; de hiába ők azt 
akarják, hogy Isten országa áldozat és munka 
nélkül közeledjék; ők a' mit plántáltak is , ki 
akarják száraztani, mert tán az juta eszökbe, 
hogy gyümölcsét nem eendik a' még gyenge 
plántának. 

2) Népiskoláink javíthatására nézve határozák: 
a) Hogy a' papok gyülekezetjük népiskolái-

ban legalább is kétszer egy héten tanítsanak val-
lást, és ezt többé ne bízzák az iskolatanítokra. Az 
iskolatanítók nevelése és tanítása is vallásos, e r -
kölcsi irányú legyen a* lehetőségig. 

b) Az egyházvidék a' lehető apró körökre 
szaggattatván,neveztessenek körlelkészek, kik a' 
körükben eső népiskolákat sz.Márton napon kezdve 
többször eljárják, a'szülőket gyermekeik iskolába 
adására bírják, és az iskolatanítókat, mint kiket 
a'múltkor tanítókká épen nem képezett, barátsá-
gosan utasítsák, szóval: a' felügyeletük alatti nép-
iskolák felvirágozhatására a' lehetőségig mindent 
megtegyenek. 

c) Minthogy az egyházvidékben több gyenge 
alkatú iskolaház van, kötelességévé tétetett a' 
körlelkészeknek, hogy a' körükbe eső iskolahá-
zakat még a'nyáron megvizsgálják, a' gyülekezet 
elöljáróival az iskolaház megújításáról, vagy ha 
szükség, egészen újból építéséről értekezzenek, 
minek ha sükere nem lenne, jelentést tegyenek 
az egyházi tanácshoz. 

d) A' jelen körülmények közt a' nyári isko-
láztatás lehetlen levén, kötelességévé tétetett az 
iskolamestereknek, hogy vasárnap reggeli isten-
tisztelet előtt két órával húzassák meg a' kisebb 



harangot *s ezen jeladásra minden, a' télen isko-
lába járt gyermek menjen iskolába, hol olvasás-
ban , Írásban és tanításban gyakorolja őket a' 
tanító. 

e) Igyekezzenek iskolatanítóink a1 könyvriélkül 
tanultalást kikerülni 's a' tanítandókat magokévá 
téve, a' gyermek értelmét, itélö tehetségét fejteni, 
gyakorolni. — Iíözli L i b á n t s . 

Békés-bánát i ltelv. iiitv. egyházme-
gyei gyűlés 

Tartatott Gyulán tavaszutó 12. 13. és 14-dik 
napjain nt. Kis Bálint esperes és t. Dobossy La-
jos s.-gondnok elnökletök alatt számos hallga-
tóság jelenlétében. —-1) Az érdemben megőszült 
egyházi elnök érzékeny ima- 's az egyházmegyé-
ről tenni szokott évi tudósításával nyitotta meg a1 

gyűlést. — 2) Az egyházmegyei rendes jegyző 
mellé segédjegyzö neveztetett. — 3) A' békési 
egyház részéről sérelemkép adatott elő: „hogy a' 
gyűlést hirdető esperesi körlevélből — az eddig 
divatozó szokás ellenére — az egyházak képvi-
selői kimaradtak. — A' kimaradás feledékeny-
ségnek tulajdoníttatván, végeztetett: hogy ezután 
nem fognak kimaradni,— de a' meghívó esperesi 
körlevélben nem igy fog kiirva lenni: „meghi-
vatnak az egyházak képviselői is44 — hanem igy: 
„megjelenhetnek az egyházak képviselői is és 
szólhatnak," — mert a' „meghívás44 szavazatjo-
got igényel , a' mellyel pedig csak a rendes 
hivatalnokok élhetnek az egyházmegyei gyűlése-
ken. — 4) Világi ülnökválasztás végett bekül-
dött szavazatok felbontatván, kitűnt, hogy a' kije-
löltek közöl senki általános többséget nem nyert, 
— újra tehát szavazás fog történni. 5) Nagy-
Majlát leányegyház, alakulhatási joga kimutatása 
után időközben lelkésszel betöltetvén, a' lelkész 
hivatalában megerősíttetett. — A' rektor ellen 
azonban súlyos feladások történvén, vegyes kül-
döttség fog menni a' helyszínére, a1 dolgot meg-
vizsgálandó. — 6) A' gyomai egyház jelenté, 
hogy egy fiúiskolát szándékozik felállítani olly 
czéllal, hogy abban a'kántor tanítaná a'conrector 
elöl oda általtett gyermekeket. — Az egyházme-
gyei gyűlés kimondá, hogy e' két hivatalnak ösz-
szekötése a' tanításra nézve czéliránytalan. an-
nálfogva a' gyomai egyház kivánatába belé sem 
egyezhet, egyébiránt e' tárgybani szüksége és 
bővebb tudomás megszerzése végett a' canonica 
visitatio bízatott meg, — 7) A' gyulai egyház el-
betegesedett kántora és leányok tanítója mellé 
segéd rendeltetett, — egyébiránt a* gyulai egyház 
elöljáróinak is e' két hivatalnak egymástóli elvá-
lasztása hathatósan ajánltatott. — 8) A1 gy.-vá-
riak ismét folyamodtak lelkészük elmozdításaért, 
— nem levén azonban ujabb okuk az elmozdít-
hatásra, hathatósan megdorgáltalak, és a" méltat-
lanul sértegetett Ielkészszeli kibékülésre és csen-

dességre intettek. — 9) A' halottas jegyzököny-
vek vezetése a'lelkészekre bízatott. — 10) Egy-
házmegyei és takarékgyámintézet pénztári szám-
adásuk vizsgálására küldöttségek neveztetlek, — 
deputatiók eljárásairóli jelentések olvastattak. — 
11) T. Boros József 10 évig viselt számfeletti 
ülnókségéröl lemondván, azt rendes választással 
kiváná betöltetni. — A' választás elhatározta-
tott. — 12) A' mult évben egyházmegyeileg 
megbízott választmány által magyarosíttatván a' 
budai kánonok, azok az elnökségnek meg is kül-
dettek. — Iíöröztetésök azonban közbejött aka-
dályok miatt elmaradván, ez évben fognak kö-
röltetni a' választmányi módosítással együtt. — 
13) A' püspöki fizetés iránt az egyházak ismét a* 
canonica visitatio által fognak felszólíttatni. — 
14) Elekes A. elválasztott gyámintézeti pénztár-
nok feleskettetelt.— 15) Mult évi makói gyűlésen 
nagy figyelmet gerjesztett, 's közöröm-lelkese-
déssel fogadtatott népiskoláink rendezése tárgyá-
ban megbízott választmány munkálatából azon 
pontok, mellyek haladék nélkül életbelépfethetök, 
— minemüek a' rendőrségi szabályok, fegyelmi 
rendszer, decanatus 'sa't. — meg fognak küldetni 
az egyházaknak végrehajtás végett. — A' deca-
natus életbe hozására különösen illy czélszeru 
rendelés tétetett: küldöttségek fognak kimenni 
decanatusokként az egyházakba, meggyőzni őket 
a' decanatus üdvös és hasznos voltáról, és rábírni 
annak elfogadására. — A' népnevelési conferen-
tiák létrehozását is ezek fogják eszközölni. — 
Ugyancsak a' népiskolák rendezése tárgyában ki-
nevezett választmány lelkes tagjai által elkészí-
tett tanulmányokbemutattatván, bírálat végi ,t ki-
adattak.— 16) A'belső tisztviselők pénzbeli fize-
téseik ezüstre emelése, valamint a' birtokarány-
lagos fizetés és szabadiskolázás életbe léptetése 
a' canonica visitatio által hathatósan fog ajánltatni 
az egyházaknak. —17) Az egyházakban egyfor-
ma magyar köriratu hivatalos pecsétek létreho-
zása elhatároztatott.— 18) Szegeden egy állandó 
tábori kápláni hivatal felállításának felsőbb he-
lyeni eszközlése végett az egyházkerület fog fel-
kéretni. — 19) A' határszéleken az áttérési tör-
vénynyeli élhetés meg levén tagadva, az azzali 
élhetés kieszközlése végett ugyancsak az egy-
házkerület fog felkéretni. G y u l a i . 

K ü l f ö l d i i r o d a l o m : 
Biblische Alterlhtimer. Ein Handbuch für 

christliche Religionslehrer. Von Eduárd Tele, 
Rector in Jüterbog. Berlin 1843 8 r. XVIII. és 
422 1. Ára 1 tali. 

A' könyv többet foglal magában, mint a' 
mennyit czíme után várhatni, mert nem csak azt 
találjuk benne, mit bibliai régiségek vagy bibliai 
archaeologia alatt közönségesen értünk, hanem 
azonkiil Palaestina földiratát 's a' vele határos or -
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szágokét, izrav^l népének történeteit Jeruzsálem 
elpusztulásáig, b evezetést az ó szövetség irataiba 
's egy szakaszt, ,melly a' messiási kort 's a' ker. 
egyház alapítást tá rgyazza; szóval azon segédtu-
dományokat foglalja' magában, mellyek a* sz. irás 
magyarázásához néptanítónak szükségesek. Füg-
gelékül zsidó ünnep-kaptár van adva. 

Das ehristlihe Kirchenjahr. Einhomiletisches 
Hülfsbuch beim Gebrauche der epistolischen und 
evang elischen Perikopen von Gustav Lisco, Dr. 
theol., Prediger an der St. Gertrudkirche zu Ber-
lin und Rilter des rothen Adlerordens. Zwei 
Bande Dritte mit der exegetisch-homilelischen 
Bearbeitung der evangelisehen Pericopen und 
vielen Prediglentwürfen vermehrte Auflage. Ber-
lin, 1843. n. 8. r. I. köt. XII. és 608 1. II. k. VI. 
és 474 1. Árra 7 ft. 48 kr. 

A' sz először általános átnézetét adja az evan-
gyéliom- és epistolának, különösen pedig mindket-
tőnek összefüggését 's viszonlatát a' napra, mellyre 
rendelletvék. Ehez csatlakozik az epistola vizs-
gálata. Versei t. i. egymás után gyakorlatilag 
magyaráztatnak, különféle viszonylataik kiemel-
tetnek, különféle magyarázataik, mennyiben gya-
korlatilag használhatók, megemlítetnek, végre a' 
részletek az egésznek alapgondolatával összeköt-
tetnek. Könnyebb áitekintés végett ez thema alak-
jában az egész czik fölibe tétetik, egyszersmind 
a' főrészek megérintetnek. A' szerző magyará-
zata után, melly bő predikátzió-vázlatnak tekint-
hető, kivonatok következnek más magyarázókból 
mint Luther, Calvin, Bengelböl 'st. azután, több 
predikátzió-terv, egy leczkéröl sokszor 12 — 15, 
többnyíre hires szónokoktól, mint Couard, Hoss-
baeli, Schmalz, Sehultz, Bachman, Marheinekétől 
'st. Ezt felváltja az evangyeliomnak hasonló fel-
dolgozása. E' magyarázatmódnál minden szük-
séglet, még pedig mindenkit kielégítöleg, figye-
lembe vétetett, 's innen magyarázhatni meg a' 
munka kelendőségét, melly már harmadik kiadás-
ban jelent meg. 

Predigten von Franz Eduárd Schoreh, Doe-
tor der Theologie, Hofprediger, Supérintendent 
und Oberfarrer in Schleiz. Zweites Heft. Schleiz, 
1844, 162 1. Ára 20 gr. 

A' sz. istenészeti irány illetőleg egyikéhez 
sem tartozik a' divatozó iskoláknak, magával 
egészen tisztában van 's előadásaiban szereti a' 
Iiemesb népszerűséget. Irmodora a' nélkül, hogy 
bibliai helyek után mohón kapkodnék, általán bib-
liai 's ennyiben különösen vonzatos. Homiietikai 
tekintetben a 'régi mestereket követi, beszédét 
az ó vagy új szövetség valamelly classicai mon-
datával kezdi, azután a' Icczkére illően megy át 
's tárgyát mesterkéltlenül származtatja le. Tár-
gyai többnyire ujak és meglepők 's kidolgozá-
saikban ritka gondolatgazdagságot mutat (Th. 
L - t t . ) . 

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 . 
Ev. egyház Moldva- 's Olálior-

szágban. E' fejedelemségekben, mennyiben 
az a' világi hatalmat illeti, tökéletes vallássza-
badság uralkodik; de az uralkodó görög egy-
ház azt kívánja, hogy vegyesházasságokból 
született minden gyermek övé legyen. Mivel 
azonban a' papságnak görög egyházban nincs az 
a' befolyása, mi a'r. katholikusban, itt nincsenek 
azon panaszok, mellyeket máshol a' nemkalholi-
kusoknak a' r. kath. papsággali viszonyairól olly 
gyakran hallani. Igy e' két fejdelemségben igen 
sok franczia-kath., igen sok zsidó, kivált Moldvá-
ban , 's néhány török hit miatti minden bántás 
nélkül él. Mi pedig az ev. keresztyéneket illeti, 
ezek viszonyai Moldvában különböznek az oláh-
országiakéitól. Moldvában csak egy egyház van 
Jászvárosban mintegy 700 lelket számláló köz-
séggel, de Bottuschanban fiókegyház alakult 
mintegy 50 lélekkel, melly a'szászvárosival any-
nyiban áll összeköttetésben, hogy az ottani, Mold-
vában egyetlen ev. pap évenként néhányszor 
Bottuschanba megy, ott papi cselekvényeket vég-
zendő. A' jászvárosi ev. anyaegyház Bauer ott 
meghalt orosz generál ajándékozta nem csekély 
telket kőtemplom-'s paplakkal bír. A' botíuschani 
fiókegyház 1843-ban a'porosz föconsul, ausztriai 
ügyvivő, angol és franczia consulok közös fölter-
jesztése következtében temetőül a' görög egy-
házhoz nem tartozó keresztyének számára telket 
kapott a' fejdelemtől, melly az ev. és r. katholi-
kusok közt felosztatott 's átvétetett. Galatzban 
szeinte mintegy 50 lélekből álló egyház alakult 
mellynek a'porosz föconsul közbenjártára sírker-
tül telket ajándékozott 1844-en a* fejdelem. Fok-
schauban, hol e' városnak Oláhországban fekvő 
része beszámításával mintegy 30 ev. lakik. 
Jesehke, néhány év előtt meghalt ev. orvos, pénz-
öszveget hagyott, hogy azon föld vásároltassék 
temetőül idegenek számára, mivel a' görök pa-
pok, mint a' r. katholikusok, megszentségtelení-
teltnek tartják a' temetőt eretneknek abba elteme-
tésével. A' vett hely 1844-ben ev. és r. katholi-
kusok közt felosztatott. Ott szinte ev. egyházat ala-
pítottak, mivel a' porosz föconsul meg akarja kí-
sérteni ev. papnak koronként oda küldését, hogy e' 
helyeken istentiszteleti cselekvényeket végezzen 
's e' szerint a' Jászvároson kivül lakó, Moldvában 
elszórt ev. keresztyének a' vallás vigaszaitól egé-
szen megfosztva ne maradjanak. IUyenek 300-on 
felül vannak 's igy Moldvában a' jászvárosi egy-
házzal együtt ezernél több ev. lakik.—Oláhország-
ban 4000-nél több ev. él. Bukarestben 2 egyházuk 
van, t.i. 1) a'régibb község 2000 lélekkel, több-
nyire németekből álló; 2) az új (magyar) község 
1200 lélekkel, többnyire reformátusokból álló, ez 
okból kálvinista, amaz pedig ev. vagy lutheránus 
egyháznak hivatik. Itt is, mint Moldvában, tulaj-
donképeni különség a' két hitvallás közt nincs. A' 



kis Oláhországban egy egyház van Krajowában 
500 lélekkel, telket vett magának, mellyen isten-
tiszteletre szolgáló ház áll. Ezen egyház szinte 
saját költségén papot tart. Brailában szinte egy-
ház alakult mintegy 40 lélekkel, de papra vár, ki 
legalább évenként néhányszor végezné a' vallási 
cselekvényeket. A' plojestii egyház mintegy 60 
taggal megkísérté saját papot tartani. Piteschtben 
50-nél több ev. van, kik azonban minden papi 
gondviselést nélkülöznek. Igy vannak a' rimniki 
60 's georgewoi20 evangélikusok is (R.A.K.Z.). 

Apróságok. A' hannoverai consisto-
rium minden praevie megvizsgált istenészetta-
nulónak, papjelölt- és segédnek tudtára adatá, 
hogy megházosodhatásukra a' kir. consistorium 
beleegyezése kívántatik meg, különben ha a' 
nélkül házasodnak meg, magoknak tulajdonít-
sák lépósök eredményét (A. K. Z.) . — Bajor-
országban a' prot.katonák tudvalevő lérdelése 
csakugyan egészen megszüntettetett. Ezentúl tér-
delés templomon kivül csakúrnapi járdalatkor fog 
történni 's tudva van, hogy illyenkor, valamint 
templombani istentiszteletkor is, csak r. kath. 
katonák kötelesek megjelenni (A. K. Z.). — A' 
würtembergi bibliatársulat 1844-en az országban 
9948 bibliát 's 3756 új szövetséget,külföldön pedig 
3252 b. és 176 új sz. ingyen osztott szét, 33 évi 
fenállása óta 481,708 példány t terjesztett el (A.K. 
Z.). — Az orosz kormány egy ujabb rendeleténél 
fogva azon földmivelö, ki esküvőkor meg akar ál-
datni, a' lengyel papnak 50 lengyel ftot (egy len-
gyel ft. 65 franczia cent.) köteles fizetni, de görög 
paptól áldást ingyen fog kapni (Kath. K.Z.). — Brüs-
selben m. évben 1830. óta a' 15-ik kolostor épült 
fel (Kath.K. Z.). — A1 st. galleni nagy tanács a1 

Rómával kötött jconcordalumot 145 szavazattal 5 
ellen elfogadta (A. K.Z.). — Seling, osnabrücki 
káplán, 1845-ben 50-nél több város- és faluban 
prédikálta a'mértékletességet,'s 20,000 férfit, nőt 
és gyermeket nyert meg az ügynek. Altalán har-
madfél év óta 140 helyen papolt 's 25,141 férfit, 
27,770 nőt 's 29,741 tanítványt tön a' mérték-
letességegyletek tagjaivá (A. K. Z.). — Drezdá-
ban német-keleti, Berlinben pedig egyházstatisti-
kai társulatok alakultak (B.A.K.Z.). — A'waadti 
papok gyámolitására 40,000 ft. íratott alá (B. A. 
K. Z.). — A' prot. atyafiak gyűlései, mint tudva 
van, eltiltattak. E' tilalmat oda magyarázván az 
atyafiak, hogy csak világiakkal vegyesen nem 
szabad gyülésezniek, Magdeburgban mintegy 30 
pap gyűlt össze, azt határozván, hogy évenként 
kétszer fognak összejöni, de csak a1 statusható-
ságok engedelmével (A. K. Z.). — Kölnben a1 

megholt érseknek emléket szándékoznak emelni, 
e' czélra egylet alakulván. — A' waadti status-
tanács két körlevelet, egyet a' hivatalaikban meg-
maradt, másikat a' hivatalaikról lemondott papok-
hoz intézett, amazokat megdicsérve, emezeket 
megintve, hogy a' nemzeti egyház kebelébe tér-

jenek vissza,''s ha két nap alatt nem a' visszatérés 
mellett nyilalkozandnak, a' papok 's papjelöltek 
jegyzékéből ki fognak töröltetni (A. K. Z.) - - A' 
königsbergi „szabad ev. egyház" tagjai, mondják, 
már 600-ra szaporodtak (A.K.Z.). — A' porosz 
oktatásügyi ministerség rendelvényt bocsátolt a* 
gymnasiumok igazgatóihoz, hogy e' tanodákból 
kilépő nevendékek a' biblia ismeretében is járta-
sak legyenek (A. K. Z.). 

Adakozás . A* kis-csányi ref. egyház ré -
szére 1 ft. 40 krt ezüst pénzben, — az árvaiak 
részére színtannyit tettek le szerk. hivatalunkban, 
melly öszvegeket elvitethetni alulirttól. 

T ö r ö k . 
Val lásturelem példája. Vas me-

gyében Kis-Mária-Czelben , hol, mint búcsújáró 
helyen eddigelé izraelita igen, de protestáns csa-
lád lakni meg nem engedtetett: f. é. Sz.-György 
napkor egy evangelikus takácsmester települt 
meg hasonlag tiszta evang. családjával. 

Megjelent 's mindent hiteles könyvárusnál 
3 ez. kron szerezhető, az 

I S K O L A I K Ö N Y V T Á R 
2-ik füzete: Földleírás, helv. hitv. elemi iskolák 
számára. Készítette Vály Ferenez, a1 komáromi 
helv. hitv. középiskola igazgatóoktatója. 

J e g y z e t . E ' munka rövid foglalatban előterjeszti az elsó 
részben a ' földleirási előismereteket, 2-ikban az általá-
nos, 3-ikban a' különös földleírást adja elö. Szerző he-
lyesen választja meg a1 kezdők számára való ismeret-
tárgyakat "s majd ezeket megszaporítja ugyanazon dol-
gozatában az elemi iskolákban elébbment tanulók tudni-
valóival. 

Eggenbergernél megjelent Edvi Illés Páltól: 
„Népszerű halotti predikálziók, protestáns lelké-
szek kathedrai használatára főleg 'stb." Szines 
borítékba fűzve ára 1 ft. p. p. 

'í i. 

S z e n t - l a n t : 
Dávid zsoltárai . 

(Sz. M o l n á r A l b e r t után szabadon.) 

XXXV. Zsoltár. 
Istenemi ne hagyj engem el, 
Hozzád sír e ' vérző szív fel, 
Nálad a' védtelenre törő 
Bűnt eltipró hatalom 's eró. 
Nézz le 's szent tekinteteddel 
Üldözőimet széleszd e l ; 
Mondjad ezt árva lelkemnek : 
Bízz bennem, én megsegítlek. 

Kikhez, miként tudja az ég, 
Ilii és igaz voltam mindég: 
Megölő szemekkel kínálnak 
Vesztő kelyhével a ' halálnak: 
Igazak őre, nagy Isten! 
Tégy ítéletet ez ügyben ; 
Mint illik törvénytevőnek, 
Légy pártján a" szenvedőnek. 



Győzelmet énekeljenek, 
Kik félnek Istent, mindenek, 
Mondván örök hálákat annak, 
Kinél fohászink számon vannak: 
Szívem neked, örök Felség! 
Áldozó oltár lesz mindég, 
Ajkamból végleheletem 
Altatja el dicséretem. 

XXXVI. Zsoltár. 

Ha nézünk tetteik után, 
Kik járnak ez élet útán, 
Minden dolguk ezt szólja: 
Nincs a' nap alatt halandó, 
Kinek hiiségc állandó 
És erkölcse szent volna. 
Hamis az ember szívében, 
Jó tanulság nincs kedvében, 
Igazán csak ritka é l ; 
Bűnt gondol éjjel ágyában, 
Álnok nappal munkájában, 
Bűnnel fekszik, bűnre kél, 

Teremtő ! a te jóságod 
Egeket ér, iffazságod 
Minden felhőkön túlhat; 
Mint a' hegy erős mondásod, 
Gondod mélység, mellyel tartod 
Az embert és vadakat. 
Kegyességed oh melly drága! 
Azért szárnyad árnyékába 
Szenvedők folyamodnak, 
Kik miként bőv kövérséggel, 
Eltelnek gyönyörűséggel 
Örömein házadnak. 

Te vagy az élet forrása, 
Láng — erőd kisugárzása 
Értelmünk, a' melly vezet; 
Te gyújtottál l'enyt szemünkben, 
Tőled gerjedez szívünkben 
Lángolva az erezet. 
Bővitsd, Atyánk 1 kegyességed 
Azokon, kik félnek léged 
'S törvényidet tisztelik ; 
Gyújtsd azokat is hálára, 
Kik tértenek bűn útára , 
'S gonoszban kedvök telik. 

Büntető haragra gyúlván 
Boszud napján, 
Ne feddj meg, én Istenem! 
Búsúlt gerjedezésedben 
Szent kezedbe 
Ne végy ostort ellenem. 

Nézd mint nyögök, mint siratom 
Indulatom, 
Melly bűnre vett engemet: 
Az ellened elkövetett 
Sok vétkes tett 
Terhe nyomja szívemet. 

Nincs nyugalom, épség nincsen 
Tetemimben 
Vétkeimnek miatta : 
Azokért a1 vádló bánat 
Lelkemig hat, 
Arczámat köny áztatja. 

Uram ne hagyj el engemet, 
Nézd ügyemet: 
Mindentől elhagyattam. 
Oh légy irgalommal hozzám 
Is ten! atyám, 
Kitől igy elszakadtam. 

Minden mostani kérésem, 
Én Istenem! 
Elődbe kiöntetett, 
Szívemből fakadt fohászom, 
Óhajtásom 
Tőled el nem rejtetett. 

Sorsomat kezedbe adom, 
Tőled várom 
A' vigaszt bánatomra : 
Bár büot tettem, tévelygettem, 
Bíztat hitem: 
Tekintesz esdő szómra. ' 

Nyújtsd hát karod segítségre, 
Szánj meg végre 
Én kegyelmes Istenem I 
Ne késs könyöriileteddel, 
Siess, jöjj el, 
Idvességem, mindenem! 

a k s a y D. 

Előfizetési hirdetmény. 

A' Protestáns Egyházi és Iskolai Lap 
f. évi julius 1 - s ö napjával kezdendő második folyamára az előfizetési árak változatlanul az 
eddigiek maradnak, u. m. Budapesten boríték nélkül 2 ft. 4 0 kr., postán boríték alatt 3 ft 4 0 
kr. pengőben. — Előfizethetni minden kir. posta-hivatalnál, Pesten: Landerer és Heckenast 
könyvnyomtató-intézete ügyszobájában a' Pesti Ilirlap kiadó-hivatalában. Hatvani-utcza 
Horváth-ház 483-d ik szám, földszint. 

A' Prot. Egyh. és Isk. Lap szerkesztősége. 



PROTESTÁNS 

EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 
24. szám. Ötödik évi folyamat. Junius 14. 1846. 

Nec tamen deficiet haec secta , quam tunc magis aedificari scias, cum caedi videtur. Quisque enim tantam 
tolerantiam spectans, et aliquo scrupulo percussus, et inquirere accenditur, quid sit in causa, et ubi 
cognoverit veritátem, et ipse statim sequitur. T e r t u l l . a d S c a p u l a m . 

TARTALOM: Egyházi coordinatio V. és VI. — Viszonválasz 
tiszántúli Melchizedech urnák. Gróf Z a y K á r o l y . — 
Gömöri evangy. papegylet. B a r t h o l o m a c i d e s ! J . 
— Nógrádesperességi közgyűlés. D. — Vegyesek. — 
Levelezés. — 

Egyházi coordinatí® V. és VI . 
Hlyen czím alatt közlök f. é. 4. sz. az 1824-

ki egyházrendezési terv okleveles történetét és az 
1824-ki egyházrendezési tervet (I. és II.); f. é. 
5. sz. azon elveket, mellyek az 1824-ki választ-
mányt vezérlék (III.); a' f. é. 6. sz. alázatos ké-
relmet az 1845-diki választmányhoz (IV.); ezen 
mai számunkban pedig közölhetjük, hála Istennek 
és a'választmány buzgó elnökének, mélt. Szirmay 
Ád. urnák, ugyanazon választmány kész munká-
latát is. E'munkálat is két részre oszlik: az egyik 
az egyházrendezési terv maga, a' második a" terv 
indokolása. Álljon itt tehát először illetőleg 
ötödször: 

V. Í z 1846-fei e^yli .rendezési terv. 
I. Községi gyülekezetek rendezése. 

1. §. Minden nagykorú, önálló (magok ke-
nyerén élő) az egyház fenlarfásához segedelem-
mel járuló evangyélmi egyének , az egyháznak 
szavazattal biró tagjai. — Illy tagok vehetnek 
részt a' tanácskozásban, gyakorolhatják sza-
vazati képességűknél fogva a' választási jogot 's 
választathatnak egyházi hivatalokra, — önként 
következvén, hogy miután a' tanítókban és okta-
tókban a' fenebbi kellékek megvannak, ők is 
a* többi tagokkal, mindenben egyenlő joggal 
birnak. 

2. §. Ezen tagok képezik a' községi gyűlést, 
mellynek elnöksége rendszerint áll a'helybeli lel-
kész és a'gyülekezet tagjai által választandó fel-
ügyelőből, ki azonban több gyülekezetekben fel-
ügyelő nem lehet, — szabadon hagyatván olly 
gyülekezeteknek , hol alkalmas világi tag nem 
találtatik, az egyházi elnök mellett megma-
radhatni. 

3. §. A* helybeli közgyűlés hatásköréhez tar-
tozik : 

a) A' kebelében létező és a' magosabb egy-

házi hivataloknak szabadválasztás általi betöltése. 
b) Az egyházi közterhek megállapítása és ki-

vetése. 
c) Az egyházi számadások vizsgálatáról, ugy 

az egyház állapotjáról szóló jelentós tárgyalása, 
és az ennek következtében adandó utasítás. 

d) Minden tárgyak eldöntése, mellyeket 
a' községi választmány fontosságuk miatt köz-
gyűlésre utasított. 

4. §. A' gyülekezet tagjai által 's tagjaiból 
választatik a' községi választmány (Presbyterium). 
Elnöksége ugyanaz, melly a'helybeli közgyű-
lésé. Hatásköre következő : 

a) Végre hajtja a' közgyűlés határozatait. 
b) Előkészíti a' közgyűlés elibe terjesztendő 

ügyeket. 
c) Elintézi a* sürgetős tárgyakat a' közgyűlés 

által meghatározott korlátokon belől és feltételez-
ve a' közgyűlés helybenhagyását. Ha azon ba 
valamelly tárgy elintézésénél a' szavaza to 
egyenlők volnának, vagy a' jelenlevő választ-
mányi tagoknak csak egy harmada is a' tárgyat 
közgyűlésre halasztatni kivánná: illy esetekben 
az ügy egyenesen a' közgyűlés határozata alá 
terjesztendő. — Ezen rendelet minden egyházi 
választmányokra kiterjed. 

5. §. A' községi választmányi tagok száma a* 
gyülekezet népességéhez képest ekkép állapíüa-
tik meg: 

Olly gyülekezetekben, hol a' szavazattal biró 
tagok száma a' háromszázat felül nem haladja, 
választmányi tagok lesznek heten; érvényes ha -
tárzatra legalább öt tag jelenléte kívántatik. 

Olly gyülekezetekben , hol a1 tagok száma 
3 0 0 — 1 0 0 0 - i g terjed, vál.tag 9, határozatra szükség. 7 

1 0 0 0 — 2 0 0 0 - i g — — — 13 — — — — 9 
2 0 0 0 — 3 0 0 0 - i g — 17 _ _ _ — — 1 1 
3 0 0 0 — 4 0 0 0 - i g — 21 — — 1 3 
4 0 0 0 - e n felül 25 — — — — 1 5 
a' választmánynak ekkép megállapított számában 
az elnökség és az egyházi gondnok is benfog-
laltatnak. 

6. §. Olly gyülekezeteknél, mellyekhez leány 
egyházak is tartoznak, a' választmány megvá-
lasztásánál az anya- 's leánygyülekezetek sza-
vazatos tagjainak összes száma szolgátand sinór-
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mértékül 's a' leánygyülekezetbeli tagok az 1-ső 
§ -ban maghatározott minden jogokkal bírván, a' 
közgyűlésre mindenkor meghívandók, — külön-
ben a' határozatok reájok nézve érvénytelenek. 

7. Ezen rendes választmányi tagokon kivül 
minden gyülekezetben félannyi helyettes választ-
mányi tagok is választandók, de kik csak a' ren-
des tagok alapos akadályoztatása esetében lesz-
nek az elnökség által meghivathatók , — azon 
rendben, a' mint az elválasztó szavazatok többsége 
szerint egymás után következnek. Ha pedig a' 
választmányi tagok valamellyike meghalna vagy 
végkép elköltöznék, a' legtöbb szavazattal biró 
helyettes lép helyébe. 

8. §. Mind a' felügyelő gondnok ós jegyző, 
mind a' választmány rendes és helyettes tagjai 
általános, azaz, a' szavazók felét legalább is egy 
szavazattal meghaladó többség által választandók. 
Ha a' szavazatok annyira eloszolnának, hogy ál-
talános többséggel egy választandó sem birna, 
azon egyének, kikre legtöbb szavazat adatott 's 
kiknek szavazataiból az általános többség kikerül, 
kijelölteknek tekintendők, *s új szavazás alá bo-
csátandók. Ha az általános többséghez járulók 's 
kijelelendők közt többen egyenlő számmal bírná-
nak, azon esetre mindnyájan, kik egyenlő szám-
mal bírnak a'kijelelendők közé felveendők. Azon 
nem reménylett esetre, ha a' második választás-
nál sem kerülne ki az általános többség,— a' má-
sodik választásnál legtöbb szavazatot nyert két 
egyén lesz kijelelendő 's választás alá bocsátan-
dó. — A' választás ezen módja minden egyházi 
hivatalokra kiterjed. 

9. §. Mind a' felügyelő és gondnok, mind 
a' választmányi tagok hat évre választatnak. 
A' választmánynak fele azonban minden har-
mad évben le fog mondani. — A' felügyelő, 
gondnok és választmányi tagok ujonan megvá-
laszthatók. 

10. §. A* három 's illetőleg hat évi választó 
közgyűlés összehívása a1 lelkész kötelessége, ki 
határidejét legalább egy héttel előbb a' szónok-
székről hirdetni köteles. Magát a* választást az 
elnökség vezérlendi, 's ha az megürült volna, a' 
helyettesek. A' választó gyűlés beszéddel lesz 
megnyitandó és alkalmas, az egyház birtokában 
levő közhelyen tartandó. 

11. § Helybeli közgyűlés minden évben leg-
alább kétszer tartassék. — Az egyikben az espe-
rességi gyűlésre küldendő követek választása, a' 
község nevében ott előhozandó indítványok meg-
határozása 's a' választmány tudósítása az idő-
közbeni munkálatokról; a' másikban az egyház 
számadásairól szóló jelentés fog előkerülni. A' 
három, illetőleg hat évi választó közgyűlés ezen 
tanácskozási gyűlésektől elkülönözve az egyházi 
év elején tartandó. 

12. §. Községi választmányi ülés évnegye-
denként legalább egyszer összehívandó; szükség 

esetére mind közgyűlés, mind választmányi ülé-
sek többször is tartathatnak. A'választmányi ülé-
sek nyilvánosak, kivéve ha botrányos ügyek ke-
rülnének tanácskozás alá. Tanácsló szavazata 
minden tagnak van, de eldöntő szavazattal csak 
a' választmányi tagok bírnak. 

13. § . Minden gyűlést az elnökség egyetért-
ve hivand össze. A' gyűlést az egyházi elnök 
imával és a' gyűlést kalauzoló beszéddel kezdendi 
meg, a' tanácskozások vezérlete 's a' határoza-
tok kimondása a' világi elnököt illetik. 

14. §. Mind a' köz-, mind a' választmányi 
gyűlés tanácskozásairól jegyzökönyvet vinni kö-
teles.— Ezen jegyzökönyvet a ' jegyző vezesse, 
ki a'választmányba is megválasztathatik, de, mint 
jegyző, szavazattal nem bir. A'hol illy, a'jegyzői 
hivatalra alkalmas személy nem volna, a* j egy-
zökönyvet a' lelkész viszi. 

15. §. A' jegyzőkönyvbe iktatandó határoza-
tok végrehajtás elölt hitelesítendök. A' hitelesí-
tés hogy 's miképeni eszközlését maga az illető 
gyűlés határozza meg. Ezen határozat minden 
gyűlésekre kiterjed. 

16. §. Ezen jegyzökönyveken kivül minden 
gyülekezetben különös számadási könyv is tar-
tandó, mellybe a' gyülekezet minden alapítvá-
nyai 's a* folyó bevételek a' gondnok által ren-
desen Írassanak be. — Ha e' könyvet a' gondnok 
vezetni képes nem volna, a* jegyzőre bizassék; 
ha jegyző sem volna, vezesse a* lelkész. Ezen 
könyvek a' paplakon, vagy más biztos helyen, az 
anyakönyvek mellett tartandók. 

17. §. Midőn valamelly gyülekezetben annak 
akár világi, akár egyházi elnöke ellen panasz for-
dul elő, az a1 rendes elnökség előlülése alatt tár-
gyalásba nem jöhet, hanem azt a" gondnok által 
egybehívandó választmányi ülés fogja az esperes-
séghez felterjeszteni. Illy választmányi ülést azon-
ban a' gondnok csak azon esetre hívhat össze, ha 
ezt legalább a' választmányi tagok két harmada 
kívánja. 

18. §. Ha valamelly gyülekezetben a' lelkész 
meghal, a' helybeli választmány kötelessége leend, 
ezt tüstént az illető esperes vagy helyettesének 
feljelenteni, ki azt viszont a' kerületi püspöknek 
a' végett fogja tudtul adni, hogy ez az esperest 
az ismeretes papi jelöltekre figyelmeztethesse. Az 
esperes vagy helyettese gondot fordítand arra, 
hogy hat hét alatt, melly ideig a1 hivatalt betöl-
teni nem lehet, a1 gyülekezet a' vasárnapi szó-
noklatok alkalmával a' hivatalt elnyerni kívánó 
lelkészek-, káplánok- és hitjelöltekkel megismer-
kedhessék,— fenmaradván a'gyülekezetnek azon 
joga, megkívánhatni, hogy azon egyházi személy, 
kit különösen meghallgatni kívánna, rz egyházi 
szónoklathoz rendeltessék. 

19. §. Elmúlván a' hat héti határidő, a ' he ly -
beli választmány, egyetértve az esperessel, a ' v á -
lasztás határidejét kitűzi. A' választás az esperes 



és esperességi felügyelő vagy esperesi helyettes 
és egyik esperességi ülnök elölülése alatt , de 
egész szabadsággal, minden kijelölés nélkül és a' 
9-ik §-ban kitett mód szerint történik. — A' sza-
vazatok szedése és jegyzése a* helybeli választ-
mányt illeti. Az ekkép megválasztott lelkész meg-
hívó levél által, mellyet az esperes vagy helyet-
tese és a'helybeli választmány irand alá, a' hiva 
talba meghívandó, és ezen meghívó levél nélkül 
a* gyülekezetbe lépnie tilos. Ila azonban az es-
peresnek a' megválasztott egyén ellen fontos ki-
fogásai volnának, igyekezzék a' gyülekezetet reá 
birni, hogy a' választolt egyéntől álljon e l , — mi 
ha nem sikerülne, a' meghívó levél aláírását meg 
tagadhatja ugyan, de köteles eljárása okait az 
esperességi gyűlésen előadni, fenmaradván a'meg 
nem elégedő gyülekezetnek a' rendes felebbvi-
tel utja. 

20. §. Olly gyülekezetek, mellyekben két 
vagy több lelkész van, a' lelkész halálát az espe-
rességnek 's általa a' kerületi püspöknek szinte 
feljelentik, de az egész választást az esperesség 
befolyása nélkül a' helybeli választmány vezérli, 
és csupán eredményét adja tudtul az esperesnek, 
ki a' meghívó levelet aláirandja,'s a' megválasz-
tott lelkészt a'hivatalba bevezetendi, ide is ki-
terjedvén a' 19-ik §. végpontjának rendelete. 

21. §. Azok, mellyek a' lelkész választására 
nézve megállapíttaltak, az iskolatanítókra is kiter-
jesztetnek, azon különbséggel, hogy a' tanítói hi-
vatal megürülése esetében nem az esperes, hanem 
a' dekán tudósítandó, és ennek kötelessége leend 
a' helybeli választmánynyal gondoskodni arról, 
hogy az oktatás az új választásig folytattassék.— 
Ila ez máskép nem történhetnék, köteles a'lelkész 
is, a' mennyire hivatalos foglalatosságai engedik, 
a' tanítást vinni. 

22. § A'lelkész, mint ollyan, iskola felügyelő 
's az istentisztelet vezére, és e1 két tekintetben a* 
tanító a' lelkésznek alája van rendelve. Ott, hol 
külön iskolai felügyelő van, ennek hivatala to-
vábbá is megtartalik, fenhagyatván a' lelkésznek 
illy gyülekezetekben is a' vallás tanításárai fel-
ügyelés kötelessége. Ha a' lelkész istentisztelet 
tartásában gátolva van, a' tanító köteles azt a' 
lelkésztől vett utasítás szerint megtartani; ha vi-
szont a' tanító van a'tanításban gátolva, a'lelkész 
kötelessége az iskola ellátásáról akár személyes 
tanítás, akár lanítóhelyeltesítés által gondoskodni. 

23. §. Ay lelkész és a' tanító tartoznak azon 
gyülekezetben, melly által megválasztanak, a' hí 
vatal elfogadása után három esztendeig hivata-
loskodni. Ha hivatalukat ezen idő előtt akarnák 
elhagyni, kötelesek azon költséget, mellyet a' 
gyülekezetek hivatalbai iktatásaikra fordítottak,'s 
melly a' választmányi jegyzőkönyvben kiteendő, 
vagy magok, vagy az őket meghívó gyülekezet 
megtéríteni; sőt ha a' második gyülekezetet is a* 
három esztendő lefolyta előtt elhagynák és ezen 

gyülekezet az előbbinek költségeit kifizette volna: 
kötelesek mindkét gyülekezet költségeit vagy m a -
gok, vagy az őket meghívó harmadik gyülekezet, 
megtéríteni. Ezen szabály minden meghívó l e -
vélbe beiktatandó. 

II. Az esperességek rendezése. 

1. §. Az esperesség a' hozzá tartozó gyüleke-
zetek összesége. Kormányoztatik az esperességi 
gyűlés állal. 

2. §. Az esperességi gyűlés tagjai az egyes 
gyülekezetek képviselői. Azon gyülekezetek, 
mellyeknek több lelkészök van, annyi külön gyü-
lekezeteknek tekintendők, a* hány lelkészök van. 

3. §. A' gyülekezetek képviselői az esperes-
ségi gyűlésen részint hivatal szerint, részint vá -
lasztás által illyenek, kik mindnyájan egyéni sza-
vazattal birnak. Hivataluknál fogva képviselők az 
egyes gyülekezetek elnökségei. Ezeken kívül 
minden gyülekezet, ha kettŐ3 elnöksége van, még 
egy, ha pedig egy elnöke van, még két megbízó 
levéllel és költséggel ellátandó választott küldöt-
teket küldhet az esperességi gyűlésre. 

4. §. Szabadságában áll egyébiránt a' gyüle-
kezetnek azon esetre, ha az elnökség képviselői 
jogát nem akarná használni, helyette két szaba-
don választandó tagot küldeni az esperességi gyű-
lésre ; valamint ellenkező esetben magát egyedül 
az elnökség által képviseltetni. 

5. §. Az esperesség kebelében létező espe-
rességi iskolák 's kerületi tanodák képviseleti 
joggal szintén birnak, és az elsőbbek az iskolai 
felügyelőn kívül két, az utóbbiak három követet 
küldhetnek az esperességi gyűlésre, egyet kül-
deni kötelesek. 

6. §. Esperességi gyűlésen az elnökség áll 
az esperes és világi felügyelőből, vagy ha ezek 
akadályozva volnának, az espsres és felügyelői 
helyettesből, kik gyülekezetek képviselői nem 
lehetnek, de egyes képviselő szavazatával birnak. 

7. §. Ezen elnöki személyek az egyes gyü-
lekezetek 's iskolák szavazatai által hat évre vá -
lasztatnak meg, de ugy, hogy a'választás felvált-
va minden harmad évben történjék. A' lelépő el-
nökök ujonan megválasztalhatók. A* választás 
módja ugyanaz, melly a' helybeli gyülekezetek-
nél meghatároztatott. A' gyülekezetek szavazatai 
az elnökség 's a' községi választmány jelenlévő 
minden tagjai (az iskolákéi az elnök és jegyző) 
által aláirandók, pecséttel ellátandók, 's helybeli 
közgyűlésből az esperességhez felterjesztendök. 

8. §. Az esperességi gyűlést az esperességi 
elnökség egyetértve, vagy akadályozása eseté-
ben, az elnökség helyettesei hívják össze, kiknek 
kötelességök a' meghívó levelekben a ' gyüleke-
zeteket a'felveendő tárgyakról tudósítani. A 'gyü-
lekezetek képviselőiknek helybeli közgyűlésben 
meghagyhatják ugyan, milly indítványokat tegye-
nek az esperességi gyűlésen, de képviselőiket a* 



szavazásra nézve meg nem köthetik. Ezen ren-
delet a' kerületi *s egyetemes gyűlésre is kiter-
jesztetik. 

9. §. Esperességi gyűlés évenként legalább 
is kétszer tartandó, a 'rendes gyűlés helyét's ide-
jét maga a' gyűlés, a ' rendkívüliét az elnökség 
határozza meg. 

10. §. A'fentebb említett elnöki személyeken, 
ugy mint az esperes, alesperes, világi felügyelő 
és másod felügyelön kivül az esperességeknek 
ezen tisztviselői vannak: főjegyző és aljegyző; 
pénztárnok, Ki biztosítást nyújthat; dékánok és 
esperességi ügyész. A' gyűlés határozatait az il-
lető tisztviselők hajtják végre. 

11. §. Kivéve az elnöki személyeket, a'többi 
tisztviselők a' megirt mód szerint az esperességi 
gyűlés által 6 évre választatnak, a' gyűlésben 
megjelenni kötelesek, de szavazattal mint tiszt-
viselők nem bírnak, ha csak nem egyszersmind 
gyülekezetek képviselői is. 

12. §. Az esperességi elnökségnek, mint ily-
Jyennek, eldöntő szavazata rendszerint nincsen. 
Azon esetben tehát, midőn a1 szavazatok meg-
oszolván, mindkét részen egyenlő számúak, a ' 
tárgy a' következő napon, vagy legalább ugyan-
azon nap második felében tartandó gyűlésre ha-
lasztassék. Ha ekkor sem sikerül a1 tárgynak 
szavazattöbbség általi eldöntése, a' jelenlevő kép-
viselők titkos szavazata által meghatározandó: 
vájjon más gyűlésre halasztassék-e vagy az el-
nökség szavazata által döntessék-e el? melly 
utóbbi esetben a' hivatalban idősebb elnök sza-
vazata által határoztatik el. Ezen rendelet minden 
egyházi gyűlésekre kiterjesztetik. 

13. g. Az esperességi elnökség mellett fel-
állítandó esperességi választmány hatásköre ezek-
re terjed : Végrehajtatja 's elintézi a' folyó 's ha-
lasztást nem szenvedő tárgyakat. 

14. Ezen választmány az esperességi gyű-
lés állal választatik ugyan, de a' gyülekezetek 
képviselői ezen választásra különösen felhatal-
mazandók. 

15. §. Az esperességi választmány, melly 
egyedül szólalhat fel a' testület nevében, az e s -
perességi elnökséggel álland hat tagból, kik fele 
részben világiak, fele részben egyháziak közöl 
választandók. Érvényes határozatra az elnökség-
gel legalább négy tag szükséges. Jegyzőt maga 
a ' választmány nevez. 

16. §. Azok, mellyek a'községi választmány 
tanácskozásaira nézve a' 4-ik c. pontja 's a" 
12. § alatt rendeltettek, az esperességi választ-
mányra is kiterjesztetnek. 

17. §. Az esperességi egyházi törvényszék 
(consistorium) egyedül egyházak- 's iskolákat il-
lető vagy egyházi 's iskolai személyek elleni pö-
rök elítélésével foglalkozhatok. Elnöke, ülnökei 's 
jegyzője minden egyes pörre nézve az esperes-
ségi gyűlés állal választatnak 's a' biróí hitet le-

tenni kötelesek. A' törvényszék mindaddig meg-
marad , mig a' pör végkép elitélve 's befejezve 
nincs. 

18. <$. Az egyházi személyek elleni közke-
resetet az esperességi gyűlés határozza el 's az 
esperességi ügyész saját felperessége alatt folya-
matba teszi. A' megjelenés a' törvényszék elnö-
kénél történik. 

19. § Minden egyes pörre nézve az elnökön 
kivül az esperességi gyűlés által nyolez törvény-
széki ülnök, fele részben alvilágiak, fele részbén 
az egyháziak közöl, választandó. Szabadságában 
álland azonban mind a' felperes esperességi 
ügyésznek, minden az alperesnek ezen nyolez 
ülnök közöl, két egyházi 's két világi ellen min-
den okadás nélkül kifogást tenni 's az illykép ki-
léptetett birák az ilélethozásban részt nem v e -
hetnek. Ha akár a' felperes, akár az alperes kifo-
gást nem tennének, az említett ülnökök vagy ön-
ként lemondanak, vagy sors által kihúzatnak. Az 
itélethozásra a' fenmaradó öt tag jelenléte meg-
kívántatik. — Az előadó jegyzőnek szavazata 
nincsen. 

20. §. Az esperességi törvényszék üléseit nyil-
vánosan tartandja ugyan, kivévén ha botrányos 
ügyek kerülnének elő, de az ülnökökön kivül 
szólani senkinek sem szabad. A'szavazás, nehogy 
a' vádlott befolyása a' meggyőződés kijelentését 
gátolja, titkon történendik. Ezen rendelet minden 
egyházi törvényszékekre kiterjed. 

21. Minden egyházi pör természeténél 
fogva felebbhivolt, 's az esperességi törvényszék 
köteles azt a' felebbhivatkozás nélkül is birtokon 
belől a' felebbviteli törvényszékeknek felterjesz-
teni, kivévén ba mind a' felperes mind az alperes 
határozottan kijelentenék, hogy a' hozott Ítéletben 
megnyugszanak. 

22. Az esperességi, illetőleg a'felebbviteli 
törvényszékeken hozott Ítéletek az esperességi 
gyűlésnek bejelentendök, melly az Ítéletek végre-
hajtása iránt rendelkezni fog. 

III. A' kerületek rendezése. 

1. §. Az egyházkerület a' hozzá tartozó es-
perességek összesége. Kormányoztatik a' kerü-
leti gyűlés által. 

2. §. Az kerületi közgyűlés tagjai az egyes 
esperességek képviselői. A'képviselök pedig,vagy 
hivatal vagy választás általiak, kik azonban mind-
nyájan egyéni szavazattal birnak. Hivatal általiak 
az esperességi elnökségek (esperes és esperességi 
felügyelő), választás általiak, kik az esperességi 
közgyűlésből képviselőknek megválasztattak, 's 
megbízó levéllel, mellyet a' kerületi elnökségnek 
bemutatni tartoznak, ellátva vannak. 

3. §. Azon esperességek. mellyekben a' gyü-
lekezetek száma öt vagy ölnél kevesebb, az es-
perességi elnökségen kivül a' kerületi gyűlésre 
küldhetnek egy képviselőt. 



Mellyekben a' gyülekezetek száma 
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megjegyeztetvén, hogy azon gyülekezetek, mely-
lyeknek több rendes lelkésze van, számra nézve 
annyi külön gyülekezeteknek tekintendők, a 'hány 
papjok van. 

4. §. Ezen esperességi küldöttekhez járulnak 
a' kerület kebelében az elfogadott iskolai terv 
szerinti főbb iskolák képviselői pedig minden 
tanodától az iskolai felügyelőn kivül külön három, 
kiket az iskolai tanács az oktatói kar tagjain kivül 
is szabadon választhat. 

5. §. A' kerületi gyűlés elnökségét képezik 
a' felügyelő ós püspök, kik ezentúl az egyes 
gyülekezetek és iskolák szavazatai által és pedig 
az említett elv folytán, a' lelkészek száma szerint 
hat esztendőre, három esztendőnként felváltva, 
fognak választatni, melly idő elmultával lemondani 
kötelesek. De ujonan megválasztalhatnak. Az es-
perességeknél a' T-ik §-ban rendelt választási 
módok ide iskiterjesztelnek. A' mennyiben azon-
ban ezen rendeletnek visszaható erőt tulajdonítani 
igazságos nem volna, mindazon kerületi 's egye-
temes gyűlési hivatalnokok, kik a'jelen terv meg-
erősítése előtt választattak, életök folytáig új vá-
lasztás alá nem jöhetnek. 

6. §. Kerületi rendes gyűlés minden évben 
legalább egyszer tartassék. A' rendes gyűlés he-
lyét 's idejét maga a* gyűlés, a'rendkívüliét az el-
nökség határozza meg. 

7. §. A' kerületnek ezen tisztviselői vannak: 
egyházi és világi jegyző, pénztárnok, ki biztásí-
tást nyújthat; ügyvéd, ki a' kerület ügyeit elő-
mozdítja. A* tisztviselők maga a' kerületi gyűlés 
által hat esztendőre választatnak; a' gyűlésben 
megjelenni kötelesek; szavazattal, mint tisztvise-
lők, nem bírnak, hacsak nem küldöttek is. 

8. §. A* kerületi választmány az elnökséggel 
hat évre választandó nyolcz tagból áll. Érvényés 
határozatra hat szükséges. Azok, mellyek az espe-
rességi választmánynál 13, 14, 15 's 16. § - sok-
ban rendeltettek, ide is kiterjesztetnek. 

9. §. A' kerületi egyházi törvényszék az el-
nökkel együtt minden pörre nézve kilencz tagból 
álland, kik mindnyájan az elnök- és jegyzővel 
együtt a' kerületi gyűlés által választatnak. A' 
bírák elleni kifogásnak itt, mint felebbviteli tör-
vény széknél, helye nincsen. ítélethozásra leg-
alább hét biró jelenléte szükséges. Azok, mellyek 
az esperességi törvényszékről a' 17§-ban,a* 19. 
§. utolsó pontjában, a' 2 0 ' s 2 1 §-ban rendeltettek, 
ide is kiterjesztelnek. 

IV. Az egyetemes gyűlés rendezése. 

1. §. Az egyetemes gyűlést képezik a' négy 
kerület képviselői, kik részint hivatal, részint vá-

lasztás után képviselők, de mindnyájan egyéni 
szavazattal birnak. 

2. §. Hivatal után képviselők a' négy kerület 
püspökei *s felügyelői. 

3. §. Választás által képviselők, kik a ' kerü-
leti gyűlésekben kerületi képviselőknek megvá-
lasztatnak 's megbízó levéllel, mellyet az egye-
temes gyűlés elnökségének bemutatni tartoznak, 
ellátva vannak. 

4. §. Minden kerület a' hivatalbeli képviselőkön 
felül az egyetemes gyűlésre, tíz gyülekezet után 
egy képviselőt választhat, a' gyülekezetek alatt itt 
is a' lelkészek számát értve, figyelemmel levén az 
iskolák képviseleti jogaira, mellyek ha esperessé-
giek, egy gyülekezet, — ha kerületi tanodák, egy 
első osztályú esperesség gyanánt lesznek a' kép-
viselők választásánál felveendők. A* választás 
szabad levén, a' választott képviselőnek nem szük-
séges épen a' választó kerület tagjának lenni. 

5. §. Az egyetemes gyűlés elnöke a' főfelügyelő, 
ki a* kerületi elnökök választása iránt az 5-ik § -
ban meghatározott mód szerint hat esztendőre 
szabadon választatik, de alább rendelt testület el-
nöke vagy tiszviselője nem lehet. 

6. §. Az elnökségen kivül az egyetemes gyű-
lés tisztviselői: Két vagy szükség esetére több 
jegyző; pénztárnok, ki biztosítást nyújthat. A* 
mennyiben pedig az egyetemes pénztárt illető 
ügyekben ügyvédekre szükség volna, — ezek 
az elnökség vagy jegyző által megkeresendők. 

7. §. Az eddigi szokáshoz képest a* gyűlés 
helye Pest. 

8. §. A' tiszviselök az egyet, gyűlés által szó-
többséggel választatnak/s a'gyűlésben jelen lenni 
tartoznak. Szavazattal, ha csak nem egyszers-
mind képviselők is, mint tisztviselők nem birnak. 

9. §. Az egyetemes gyűlés választmánya ál-
land az elnökséggel 10 tagból, kik az egye-
temes gyűlés által hat évre szabadon választatnak 
ugyan, de miután a' választmány czélja a' köz-
pontosítás 'saz ügyek gyorsabb folyamának esz-
közlése, a' tagoknak Buda-Pesten vagy közel vi-
dékén kell lakniok. Azok, mellyek az esperességi 
választmányra 13 .14 .15 . ' s 16 §-ban rendeltet-
tek, ide is kiterjesztetnek. Érvényes végzésre 
nyolcz tag jelenléte szükséges. 

10. §. Az egyet, fötörvényszék az elnökkel 
együtt minden külön pörre tizenegy taggal az 
egyetemes gyűlés által választandó. ítélethozásra 
kilencz ülnök szükséges. Azok, mellyek a' kerü-
leti törvényszékre nézve a' 9 . 's az esperessé-
giekre a' 17. 19. 20. 's 21. § ban rendeltettek, 
ide is kiterjesztetnek. 

11. Az egyházi testületek feladata leend 
ezen szabályok életbe léptetésök 's megtartásuk-
ról gondoskodni. Az egyházi törvények vagy 
ezen szabályokkal ellenkező végzéseket vagy 
szabályokat bármelly egyházi testület sem hoz-
hat. Szabadságában álland azonban a' helybeli 



gyülekezetnek, ugy az esperességi 's kerületi 
gyűléseknek is, egyes, e' tervben nem említett 
esetekre szabályokat alkotni: de ezek mindenkor 
végrehajtás előtt a' közvetlen felebbviteli testület-
nek fölterjesztendők, nevezetesen a* helybeli gyü-
lekezeteké, az esperességnek, az esperességeké 
a' kerületnek, a' kerületeké az egyetemes gyű-
lésnek. A'felebbviteli hatóságoknak más feladatuk 
nincsen, mint megvizsgálni, vájjon az alkotott sza-
bályok a' protestantismus elvei,az egyházi törvény 
és minden magok utján az egész egyházi testület 
által elfogadott szabályokkal nem ellenkeznek-e 

T I . A z 1846- ik i egyliázrendezé§l 
t e r v indokolása-

Mielőtt az alulirt választmány azon föindo-
kokat, mellyek a* ./• alatti egyházrendezési terv 
kidolgozásánál vezérelték, taglalná, bevezetéskép 
előrebocsátja ezeket: 

A' protestáns egyház tagjai tág értelemben 
mindnyájan, kik az egyház jótéteményeit 's áldásit 
élvezik; szorosabb értelemben minden teljes korú, 
önállásu és az egyháztestület felállítása- és fen-
tartásához szellemi vagy anyagi tehetséggel j á -
ruló szavazatos egyének. 

A* protestáns egyházszerkezet sarkelvei: 
szabadság, — mert maga az egyház czélja, a* k e -
resztyén vallás és erények gyakorlata korlátokat 
nem szenved, — és egyenlőség, mert a' tagokat 
az egyház fentartásának kötelessége egyenlően 
illetvén, — mindnyájoknak egyenlő jogokkal 
kell birniok. — Önként következik e'szerint, hogy 
a' mennyiben az egyházigazgatás és a' társulat 
törvényeinek kezelése minden tagok által nem 
gyakorolható, — miután erre mindenki elegendő 
erőt, időt s képességet nem is fordíthat, — az 
említett intézkedéseknek néhány, tiszta bizada-
lomból 's a' tagok szavazata által válaszlolt és 
meghívott egyénekre kell bizatniok, kiket hiva-
talnokok nevezete alatt ismerünk. 

Az egyházi életben előforduló működések pe-
dig : v&gy 

1) Közvetlen az egyház belső, szellemi ele-
tét illetik, azaz: a' vallás tanítása-, elevenítése-'s 
erősítésére rendelt munkálatok. És ezekkel fog-
lalatoskodnak lelki hivatalnokok. — Vagy 

2) A' küisö rendet, az anyagi segedelmek 
előállítását, 's az egyháznak a' köztársaság és 
egyéb testületekhezi viszonyait tárgyazzák. És 
ezekről gondoskodnak kiváltképen a' világi hiva-
talnokok* 

A' lelki munkálatok ismét kétfelé levén i rá-
nyozva, a' lelki hivatalnokok is két külön osztályt 
képeznek; mert 

a) Vagy az egyház nagykorú tagjaival é l -
veztetik a' vallás malasztjait. Ez a' lelkészek fel-
adata, — vagy 

b) Az egyház kiskorú tagjai a' felserdülő i f -

júság tanítása-, nevelése- és kiképezésével foglal-
koznak. Ezek az iskolatanítók. 

Ezen előzményekből egyenesen következik: 
Hogy az egyház fentartására a' hivatalnokok 

egyenlően szükségesek levén, egymás felett 
elsőbbséggel nem bírnak. 

Hogy az iskolatanítók is lelki hivatalnokok 
levén, az egyháznak gondoskodnia kell arról, 
mikép faluhelyeken alacson és szolgai állásba ne 
helyeztessenek 's hivatalokhoz illetlen foglalko-
zásokra ne köteleztessenek. 

Hogy a' felsőbb iskolák az egyház életével 
együtt járó intézetek, mellyeknek vezetői, az ok-
tatók, ugy, mint a'lelkészek, valóságos hivatalno-
kai az egyháznak. 

Ezeket bevezetésül említvén meg, — mun-
kálatunk czélját mi is ugy, mint az 1824-iki vá -
lasztmány, abban találjuk: 

1-Ör Hogy azok, mellyek szerkezetünkben 
lényegesek, az egyház szellemével és természe-
tévei megegyezők, 's ennél fogva czélnak meg-
felelők, sértetlenül hagyassanak, — annál inkább 
is , minthogy a' magyarhoni protestánsok lé-
tezésöket három százados viszontagságaik közt 
legnagyobbrészt szerkezetök szellemének kö-
szönhetik. Ezen czélból 

2) Hogy az ev. egyh. belszerkezetének lénye-
ges részei fentartathassanak, — mozdítassanak 
el azon akadályok, mellyek e'törekvést gátolják, 
's azok, mellyek a* mult idők tapasztalata szerint 
javítandók, javilassanak. 

Valamint tehát az 1824-ki választmány ugy 
mi is az egyháznak helybeli, esperességi, kerületi 
és egyetemes gyűlésből álló alkotmányát továbbá 
is megtartottuk. Hogy azonban ezen intézetek 
czéljoknak megfeleljenek, 's a' nagyobb összejö-
vetelekkel többnyire együtt járó rendetlenség el-
kerültessék: 

1) Tervünket a' községi gyülekezetek rende-
zésére is kiterjesztettük és ekkép nézetünk szerint 
az 1824-iki választmány munkálatát kiegészítet-
tük: miután tapasztalás szerint a' gyülekezetek 
egyházi 's világi elnökeinek a' gondnok 's köz-
ségi választmány (presbyterium) határozatlan ál-
lása, választási 's más szabályok hiánya voltak ed-
dig, sok zavarok okai. Nem akartuk a' községi 
gyülekezetek rendezését magokra e' gyülekeze-
tekre bizni, mert ki akartuk kerülni, nehogy ez 
által különféle, némelly gyülekezetben a' pro-
testantismus elveinek meg sem felelő rendezés 
hozassék be, — elérni ellenben azt, hogy az 
egyes gyülekezetek az egészszcl szorosabb kap-
csolatba hozassanak; — mi kiváltképazáltal esz-
közöltethetik, ha minden gyülekezetek elrendezése 
fővonásaiban ugyanaz leend. 

2) A községi gyülekezeteknél közvetlen be-
folyást vélünk engedtetni minden tagnak az egy-
házi tanácskozások- s választásokba; mert ezt a1 

szabadság elve 's a' tagok egyenlősége feltélezi; 



ezen szabadság pedig csak annyiban korlátozható, 
a' mennyiben ezt a' jó rend okvetlen megkívánja. 

Ugyanazért mellőztük tervünkben a' kijelö-
lést minden egyházi választásoknál, mintán már 
e' kijelölés is a* szabadság korlátozása 's a' köz-
bizodalom némi eröszakoltatása. Mellőztük még a' 
lelkészek megválasztásánál is, mert minél fonto-
sabb életkérdés a' lelkész választása az egyes 
gyülekezetekre nézve, annál kívánatosabb a1 

szabad 's korlátlan választás elvének szabatos al-
kalmazása. Mellőztük az esperesség befolyását is 
olly gyülekezeteknél, mellyeknek két lelkésze 
van , a' hol tehát a* választás vezérletére megkí-
vántató elnökség az egyik lelkész halála után a' 
másikban megmarad. 

Hogy pedig azon szándékunk, miszerint min-
den gyülekezetnek szabadválasztási joga cson-
kítatlanul fentartassék, olly kisebb gyülekezetek-
nél, mellyeknek alkalmok nem volt egyházi sze-
mélyeket megismerhetni, meg ne hiusuljon: gon-
doskodnunk kellett arról, hogy ezen gyülekezetek 
a* lelkészválasztásnál olly állapotba helyheztes-
senek, mikép szabadválasztási jogukkal saját 
megnyugvásukra élhessenek, melly módot a' terv 
18. 19. 's 20-ik §-ban véljük feltalálhatónak, a' 
hol azt rendeljük, hogy minden megürült lelkészi 
hivatal hat hétig üresen maradjon, 's az illető es-
perességnek 's illetőleg kerületi püspöknek gondja 
legyen a' gyülekezetnek módot nyújtani, hogy a' 
vasárnapi szónoklatok alkalmával a' hivatalt el-
nyerni kívánó egyházi személyekkel megismer-
kedhessél 

3) A' mi illeti az elnökség kérdését, vájjon 
azt egy, akár világi, akár egyházi, vagy pedig két, 
azaz e g y , világi és egy egyházi személyre j a -
valljuk-e ruháztatni, szóval, az egyes elnökséget 
hozzuk-e be , vagy pedig továbbá is o' kettősnél 
maradjunk ? 

Meggyőződésünk az, hogy mind az elnökség 
fogalma, a' mennyiben a' gyűlések összehívása, 
a' tanácskozások vezérlete 's a' határozatok ki-
mondása legczélszerübben egy elnök által törté-
nik , — mind a' világ szertei gyakorlat, bármi 
testület és gyűlés élén csak egy személyü elnököt 
kiván. 

Miután azonban a' kettős elnökség egyházunk 
históriai kifejlődésével annyira egybeforrott, hogy 
azt tetemes zavar nélkül kiküszöbölni nem lehet-
ne ; melly zavar főkép onnan fogna származni, 
hogy mind a' világi, mind az egyházi fél maga 
emberét fogná az elnöki székbe ültetni akarni és 
igy minden elnökítés azt idézné elő, mitől egy-
házunkat leginkább akarjuk megóvni: a' viszálko-
dást a' világiak és egyháziak közt: ezoknál fogva 
a' kettős elnökséget egyházi szerkezetünkben to-
vábbá is megtartandónak véljük ott, a' hol szo-
kásban van; 's ugyanazért 

a) Azon gyülekezeteknek, mellyek eddig a' 
felügyelői hivatalra alkalmas személyek hiánya 

miatt, csak egy elnökkel bírtak, szabadságot e n g e -
dünk ezen egyes elnökség mellett tovább is meg-
maradhatni. 

b) Az egyetemes gyűlésnél az egyes elnök- -
séget megtartandónak javalljuk. 

Következetlenségnek tartván azonban, hogy 
az egyetemes gyűlés elnöke olly személy legyen, 
ki egyszersmind alsóbb egyházi testület elnöke, 
kinek elnöksége alatt tehát ugyanazon tárgyak 
kétszer döntetnének e l : az egyetemes gyűlés 
elnökére nézve czélszerünek tartottuk azon meg-
szorítást, hogy az más egyházi testület elnöksé-
gét ne viselhesse. Végre 

c) A' mennyiben nem lehetne tagadni, hogy 
a* világi és egyházi elem közti súrlódás némi mag-
vai már a' kettős elnökségben vannak elhintve, 
ezen súrlódások megelőzésére 's gátlására l eg -
czélszerübbnek tartottuk a' két elnök közti v i -
szony megállapítását. 

4 ) Terveztünk minden egyházi elnökökhöz 
állandó választmányt, melly az egyházi szerkezet 
fokozatai szerint községi, esperességi, kerületi és 
egyetemes gyűlési leend. 

Már az 1824-iki választmány alaposan bebi-
zonyította, hogy egyházi rendszerünkben a1 r en-
delő végrehajtó és bírói foglalkozásokat egy más-
tól elkülönözve, külön testületekre kell bizni; en-
nél fogva a' rendelő hatalmat kirekesztöleg az 
egyetemes, kerületi és esperességi gyűlésekre, a' 
birói foglalatosságokat pedig három évekre válasz-
tandó consistoriumra ollyformán kivánta bízatni, 
hogy ezen consistoriumok egyéb gyűlési határo-
zatok végrehajtására is felhatalmazlassanak, 
többnyire az illető elnökök legyenek rendszerinti 
végrehajtók. 

Mi a' foglalatosságok felosztását, mint ma-
gában a' helyes rendezés tiszta eszméjében lé te-
zőt, szintúgy elkerülhetlennek tartjuk, 's csak a b -
ban térünk el az 1824-ik évi választmány vé le -
kedésétől, hogy mi 

a) Nem tartjuk czélirányosnak a' consistoriu-
mokat bizonyos időszakra, hanem csak minden 
birói ellátást igénylő külön tárgyakra választatni, 
— mert igy véljük legczélirányosabban kikerül-
hetni, nehogy a' consistorialis ülnökök közt bizo-
nyos elkülönzési szellem 's uralkodási vágy f e j -
lődjék ki. 

d) Annál kevésbbé tartanok czélirányosnak a* 
consistoriumokra birói foglalatosságokon kivül 
még egyéb akár rendelő, akár végrehajtó fogla-
latosságokat bizni, mert ez a' hatalmak felosztása 
eszméjével egyenesen összeütköznék. 

Ha sikerült nekünk az 1824-iki választmány 
szándokát felfogni, kitűzött czélja, a'midőn a ' con-
sistoriumokat tanácskozási 's végrehajtási joggal 
felruházta, az volt, gondoskodni arról, hogy a* 
mennyiben az egyetemi, kerületi és esperességi 
gyűlések ritkán tartatnak, a'halasztást nem szen-
vedő tárgyak időközben is elintéztessenek, a,* 



latározatofc gyorsabban foganatosíttassanak és az 
elnöki hivatal kötelességei köauyíttetvén, ellenőr-
ség állíttassák fel, miszerint a r végrehajtó hatalom 
egyedül a' kiszabott korlátok közt működhessék. 

Véleményünk szerint sokkal biztosabban el -
érhető e' czél, ha az elősorolt intézkedések vé -
gett az elnökség mellé egy minden hatod évben 
megújítandó választmány választatik az illető 
egyházi testületek által. 

Ezen állandó választmány eszméjének elfo-
gadására az előadottakon kivül birt minket azon 
nézet, mikép kívánatos volna az egyházszerkezet 
terheiben minél több egyént részesíteni 's a' ter-
vezett állandó választmány által mintegy kapcsot 
alkotni az évenként csak egyszer tartatni szokott 
gyűlések közt, s orvosolni már az 1824-ki vá -
lasztmány által kimutatott bajt, miszerint az előbbi 
határozatok, figyelmetlenségből, az utóbbi gyűlé-
sek által gyakran megváltoztatnak. 

Indultunk e' részben az 1844-ki egyetemes 
gyűlés példája után is, melly az iskolai dolgok 
tárgyalására hasonló választmányt nevezett, 's 
meg vagyunk győződve, hogy a' mennyiben sok-
szor olly sürgetős és fontos tárgyak vannak, 
mellyek veszély nélkül nem is halaszthatók, bi-
zonyosan az egyházi elnökök nagy megnyugta-
tására fog szolgálni, ha az illy tárgyakat a' köz-
gyűlés bizodalmával felruházott egyénekkel ve-
hetik tanácskozás alá. 

Igyekeztünk más részről ezen választmányok 
választása mellett a'közgyűlések tanácskozási jo-
gát sértetlenül megörizni,'sazért nemcsak a' ter-
vezett választmányoknak kötelességükbe tettük, 
hogy minden tetteikről a' kiküldő gyűlésnek je-
lentést tenni tartozzanak, hanem azt is elhatároz-
tuk, hogy az ollyan tárgy, mellyet a* választmány 
egy harmad része közgyűlésre utasíttatni kiván, 
vagy mellynek eldöntésénél a'szavazatok egyen-
lően megoszolnának, egyenesen a'közgyűlés elé-
be terjesztessék, mert ezen esetekben a' kérdés-
ben levő tárgy előttünk már olly kétségesnek lát-
szott, melly megkívánja, hogy felelte az egész 
tanácskozó testület határozzon. 

5) Elfogadta ezen választmány az i824-iki 
választmány által is ajánlott képviseleti rendszert. 

Több egyházaknak esperességgé alakulási 
természete kívánja, hogy az egyházak minden 
tagjai a'közügyek tanácskozásában részt nem ve-
hetvén, minden egyház követek által képviseltes-
sék; az esperességi küldöltek a' kerületit, a' kerületi 
küldöttek pedig az egyetemes gyűlést képezzék; 
— ezeken kivül a' gyűlésbe mindenkinek szabad 
legyen a'bemenet, sőt minthogy a ' jó tanács akár-
kitől származzék is, mindig jó marad, tanácskozó 
és javasló szavazattal is birjon; az eldöntő sza-
vazat azonban a'több egyházakat's esperessége-
ket képviselő gyűléseken azoktól, kik azokat nem 
képviselik, meglagadtassék. Azon joggal és sza-
vazattal továbbá, mellyel a' különösen kiküldöttek 

|felruházvák, azok is bírjanak, kik hivataluknál 
1 fogva képviselői jellemmel ékesítvék, — illyenek az 
esperességi gyűléseken az egyházak lelkészei és 
felügyelői, kerületin az esperesek és esperességi 
felügyelök, az egyetemesen a' püspökök és kerü-
leti felügyelök. 

Ezen ekkép még az 1824-diki választmány 
által elfogadott elvekből egyenesen folyt, hogy 
megállapíttatván a' képviseleti rendszer, azon 
arányt is, melly szerint a' gyülekezetek az espe-
rességi, az esperességek a' kerületi, a' kerületek 
az egyetemes gyűlésen képviselendök, megállapí-
tanók. És miután a' gyülekezetek nem egyenlők, 
's nézetünk szerint, nem volna igazságos a' kisebb 
gyülekezeteket ugyan olly arányban képviseltetni, 
mint a' nagyobbakat, a'gyülekezetbeli tagok szá-
mát pedig alapul felvenni azért volna bajos, mert 
e* szám biztosan megállapítva nincs, — nem ma-
radt egyéb hátra, mint a' lelkészek számát venni 
fel a' képviselet alapjául, — ugy hogy azon gyü-
lekezet, mellynek több lelkésze van, annyi külön 
gyülekezetnek számíttassék, a'hány lelkésze van, 
— magában értetvén, hogy a' mennyiben az es -
peresség 's kerület kebelében létező iskolákat az 
egyház szellemi életével kapcsolatban levő inté-
zeteknek tekintettük, ezektől sem tagadhattak 
meg a* képviseletet 's az esperességi iskolákat 
egy gyülekezet, a' kerületieket egy első osztályú 
esperesség jogaiban részesítettük. 

6) Megállapítván tervünkben az egyházi szer-
kezetben különben is mindenkor fenálló szabad-
választást, ezen eszme folytán á1 hivatalok koron-
kénti újítását ajánljuk. 

Előre bocsátjuk, miszerint azon hivatalok kö-
zé, mellyeket időről időre megujíttatni vélünk, a' 
lelkészi hivatalt nem soroltuk, mert felette nagy 
különbséget láttunk ezen 's a' többi egyházi hiva-
talok közt, melly különbség főleg abban áll, hogy 

a) A' lelkész minden egyéb foglalatosságok-
ról lemondván, életét egészen gyülekezetének 
szenteli, midőn a' többi egyházi hivatalok többet 
kevesebbet mellékesek, nagy 's hosszas fáradsá-
got nem kívánók. 

b) A1 lelkész nagyobb vétségek miatt pör u t -
ján hivatalából kitétethetik, hololt illy pör a' többi 
egyházi hivatalnokok ellen nem indíttalhatik, 's 
ezekre nézve legalkalmatosabb orvoslat a' hiva-
talujítás. 

Valamint tehát egyrészt igazságosnak tartot-
tuk az egyházakat a' költségek megtérítése te r -
hével biztosítani az iránt, hogy a' lelkész három 
esztendeig hivatalát el ne hagyhassa: — ugy vi-
szont igazságtalannak tartanok a' lelkészt, ki kü-
lönben is a' meghívóban a' gyülekezetek szabad 
akaratából egész életére biztosíttatik, a' választás 
's ekkép a' gyakori hivatalvesztés veszélyének 
kitenni. 

A* hivatalujítási eszmét tehát csupán a* többi 
egyházi hivatalnokokra szorítva, alapját a'szabad-



választásban találjuk, melly szerint a' hivatalok-
nak közbizodalom által kell betöltetniök, ezen bi-
zodalom pedig a* szavazatok többsége *s a' sza-
badválasztás által nyilatkozik. Azon egyénnek, ki 
ekkép közbizodalom által megválasztatolt, a' bi-
zodalmat folytonosan kell birnia, mert ha a* hi-
vatalt a' bizalom elvesztése után is megtarthatná, 
azon szabadválasztási elv ellen maradna hivatal-
nok, melly elv következtében választatott meg. 
Kell tehát alkalomnak lenni, hogy az egyházi ta-
gok, a' hivatalnokok annyival nagyobb kitünteté-
sére, a' folytonosan tartó bizalomnak jelét adhas-
sák, és ez a1 koronkénti ujabbi választás. Ide já-
rul, hogy az egyházi hivatal vagy kitüntetés-, 
vagy kötelesség-, vagy tehernek tekinthető. Ha 
kitüntetés, méltányos, hogy abban többen is ré -
szesülhessenek; ha kötelesség és teher, igazságos, 
hogy mások is teljesítsék és hordják. 

Az időszakonkénti hivatalujítást, e* szerint a' 
szabadválasztást mintegy postulatumának tekint-
vén, tervünkbe behoztuk ekkép: 

a) Hogy minden egyházi hivatalnokok bizo-
nyos idö múlva leköszönni kötelesek legyenek, de 
ujonan megválasztathassanak. 

b) Hogy ezen idö hat esztendő legyen, mivel 
kívánatos,hogy átalában a'hivatalnokoknak elegen-
dő idö engedtessék a' hivatallal járó kötelességek 
betanulására. 

c) Hogy ezen rendelet azonnal csak a' köz-
ségi 's esperességi hivataloknál hozassék be, mi-
után ezeknél a' koronkénti újítás részint már tett-
leg is be van hozva, — ellenben a' kerületi 's 
egyetemes gyűlési most életben levő hivatalno-
kokra, kik életidőre választattak, ki ne terjedjen, 
mert nem volna igazságos ezen rendeletnek visz-
szaható erőt tulajdonítani. 

Ezek tervünk főbb vonásai. Terjedelme azon-
ban sokkal nagyobb, hogysem mindazon okokat, 
mellyek minket, minden egyes pontnál vezérel-
tek, elÖadhatnók, — szóland a' terv maga, mely-
lyet jelen indokoláshoz kapcsolni szerencsénk van. 

V i s z o n v á l a i z t f t&xán t i i l i JVIelcEiIze-
dccli urnák. 

Sejtelmem teljesült, „Válaszomra" a'Budapesti 
Hiradó 395-ik számában megjelentek tiszántúli 
Melchizedech úrnak észrevételei, mellyeknek in-
dokait jelen soraimban igyekvendem észrevéte-
leimmel figyelmesen kisérni, de koránsem modo-
rát követni a' t. czikkirónak, mert ezen ügyet 
érdemileg fejtegetni képesnek érzem ugyan ma-
gamat, de okoskodásim erejét személyességekre 
alapítni nem tudom. 

A' czikkiró állítván, hogy én az egyházi ren-
det amúgy rövid uton akarnám eltörülni, állítása 
alapjaul hivatkozik az aug. confessio 14-ik czik-
kére. Ennek szavai a' következők: ,,de ordine 
ecclesiastico docent, quod nemo debeat in eccle-

sia pnblice docere aut sacramenta adminisfrare, 
nisi rite vocatus." — Az aug. confessio eme sza -
vai tehát nem a* czikkiró elvei mellett, hanem 
épen ellene szólanak, mert külön egyházi rendeS 
nem alapítnak, hanem csak azt kívánják, hogy 
azok, kik a* népet oktatni és a' szentségeket kezelni 
rendeltetvék, ehez a'szükségesképességgel birja-
janak, ennek pedig nyilvános elismerése és ü n -
nepélyes kijelentése a' felavatás. Azon ó testa-
mentomi egyházi rend, melly magát Isten és a* 
zsidó nép közé állítá, a' keresztyén hit által el tö-
röltetett, valamint a' katholikus hierarchia a1 pro-
testantizmusra nézve eltöröltetett a' reformatio 
által. 'S igy a* protestáns egyház elve szerint az 
egyháziak nem képeznek külön statust in statu, 
hanem a' honpolgároknak olly töredékét teszik, 
mellynek tiszte, a' keresztyén hilbeni 's erkölcs-
tani oktatással foglalatoskodni, mire a' felavatás 
által jelentetnek ki képeseknek. — Mi a' tiszai 
kerület tisztelt felügyelőjének abbeli megrovatását 
illeti, hogy evangelicus létére kálvinista u rva -
csorához járult, ezen megrovatást ugy tekintem, 
mint a' t. czikkiró tollából esetleg kicsuszoltat, 
mert, hogy 1846 évben evang. pap valakit az 
igazi keresztyén és tiszta protestáns szellemnek 
hasonló nyilvánításaért megróvhatna, lehetlennek 
hiszem. Egyébkint maga a' t. czikkiró ezen véle-
ményemet utóbbi soraiban még inkább megerő-
sítő, nyilvánítván, hogy ö sem ragaszkodik kono-
kul a* régihez, a' megavulthoz, 's mondván, hogy 
ha szükségét látjuk, reformáljuk magunkut újra, 
minthogy kezeink nincsenek megkötve. Már p e -
dig az új reformatio eszközlésére legczélszerübb 
mód az általam megpendített és elvileg már a1 

két evang. testület által elfogadott unió, mellynek 
mielőbbi létesítésére leghatósb eszköz leend, ha 
a' két evang. hitbeliek az urvacsorát, melly iránt 
szellemileg ugy is már egyetértenek, közösen é l -
vezendik. Azon észrevételre, hogy a' quakke-
rekhez látszom szítni, a' felelet már a' mondottak-
ban rejlik, minthogy én is, mint minden igaz pro-
testáns, az egyházi functiók kezelésére bizonyos 
személyeket kívánok rendeltetni, 's koránsem aka-
rom, hogy ezen functiókat bárki különbség nél -
kül teljesíthesse. 

A' czikk második pontjában annak t. írója a* 
gyülésekeni kettős elnökséget maga is hybridum-
nak találja, és velem az egyes elnökség iránt 
kezet fog, csak azon különbséggel, hogy kivá-
nata az, miszerint az elnök mindig pap legyen, 
következetlenségei látván abban, papra bízni a* 
potestatem ministerii, de az evang. egyház igaz-
gatási fögyeplöjét nem. Én pedig az ellenkezőt 
hiszem 's abban látok következetlenséget, ha egy-
házi személy elnökösködendnék, minthogy — 
minden más nyomos okot elhallgatván — már 
maga a' szentírás mondja, hogy a' papok o r -
szága nem e' világból való. *) Egyébiránt ha 

*) Ez ugyan nem argumentum, mert akkor azt kellene a 
42* 



liitsorsosim többségének tetszeni fog az egyetemes 
közgyűléseken az elnökséget és az igazgatási fő-
gyeplőt kirekesztöleg az egyháziakra bízni: ak-
isor, véleményem szerint, sokkal egyszerűbb volna, 
ha nyilván más hitre térnének át; mert azon pro-
testánsok, a' kik az egyháziaknak felsöbbségét a' 
"Világiak felett annyira elismerik, hogy az egyház 
igazgatását, melly szoros összeköttetésben áll a' 
politikai élettel, készek kirekesztöleg reájuk bizni, 
bár külsőleg színleljék is protestáns létöket, szi-
veikben megszűntek azok lenni, és szellemileg 
már más valláshoz tartoznak. 

A'czikkirónak azon állítását érdeklöleg, hogy 
mig az evangy. előkelő urak őseik példája sze-
rint az evang. papok műveltsége kiképezéséhez 
pengő érezczelnem járulnak, azok műveltségi fo-
kát ne feszegessék. Erre — elmellőzvén annak 
fejtegetését, vájjon az említett urak ősei's ök ma-
guk a' protestantismus oltárára áldozlak-e vala-

bizonyítani, hogy a' pap, midőn az ev. egyház kül- és belső 
ügyeit mint elnök — vezetné, ollyasmit tenne, mi oem e' 
világból való. Ezt pedig bebizonyítni nehéz. Atalában 
ezen és a ' kővetkező pontban ugy össze-vissza van za-
varva az igaz a1 helytelennel, hogy azt egymástól elválasz-
tani csaknem lehetetlen. Ha jól emlékezem, Melchisedech 
nemcsak azt kivánja,hogy kizárólag az egyetemes gyű-
lésen, hanem a1 községi, esperességi, kerületi gyűlése-
ken is fel az egyetemesig, mindenütt pap legyen oz el-
nök és senki más. Szerintem el levén ismerve, hogy a' 
protestantismus világiak és egyháziak között különbsé-
get nem tesz, (mit ha kell, kész vagyok akárkinek is be-
bizonyítani) ebből csak annyi következhetik, és egy 
hajszállal sem több, hogy tehát a' protestáns egyháznak 
teljes szabadságában áll a' fentemiitett gyűlések elnöki 
vezetését arra bizni, kit e1 végre legképesebbnek tart, 
legyen az akár úgynevezett egyházi, akár úgynevezett 
világi személy. Ha már ezen elv következetesen alkal-
maztatnék 's az egyfejü elnökség szabályként elfogad-
tatnék, a"1 következmény az leendene, hogy a' községi, 
esperességi, kerületi 's egyetemes gyűlések elnöki szé-
keiben i t t-ott egyházi, itt-ott világi, — vagy mi iga-
zabban volna mondva, papi és nempapi elnököket lát-
nánk, már a' mint a"1 többség bizalma papban vagy nem-
papban fogna központosulni. No, és én protestáns lel-
kemre mondhatom, hogy ez ellen semmi kifogásom sem 
lehetne, söt épen egyházunk legszebb elvei legszebb 

\ - diadalának épen ezt tartanám. Igy állnak a1 dolgok kö-
vetkezetesen és csak igy állhatnak igazán következete-
sen. Honnan ismét következik: 1. Hogy midőn a' pa-
pok az egyházi gyülésekbeni elnökösködésre a ' világia-
kat képteleneknek vagy a' papoknál kevesebbé képe-
seknek mondják, multum demonstrando nii demonstrant 
's itt csakugyan hierarchiai szarvak bukkannak elő. Kö-
vetkezik: 2. Hogy midőn a1 világiak, ugy mint itt a 
mélt. gróf teszi, ugyanazon elnökségekre, a' papokat 
képteleneknek vagy a ' világiaknál kevesebbé képesek-
nek mondják, szinte nil demonstrant, quia multum de-
monstrant 's itt csakugyan a' küriarchiai szarvak buk-
kannak elő. Egyébiránt pedig én a' szövegben álló csil-
lag utáni pontot, mint evangy. egyház felügyelője, épen 
a' protestantismus fentebbi elveinél fogva, kimondani 's 
hozzá még azt az e g y s z e r ű e n teendőt is csatolni, 
igazán átallottam volna. Én azt mondtam volna , hogy 
ha a* magyarhoni evangy. egyház egyik vagy másik 

mit 's mit áldoztak; sőt föltéve, de meg nem e n -
gedve , hogy az ősek mindent, az élők pedig e* 
tekintetben semmit sem tettek — azt felelem* 
hogy a' t. czikkiró ur ezen oldalróli megtámadása 
— minden sértés nélkül legyen mondva — azon 
a' mindennapi életben többszőr előforduló esetre 
emlékeztet, mindön t. i. az illető pap hívei e g y i -
két iszákosság miatt feddé, ez azt válaszolá: „mi 
köze a' tisztelendő urnák hozzá, hiszen boromat 
meg nem fizette. 

A'mi azon reám fogott, a'javaslóit kettős el-
nökség miatti apprehensiót illeti, ebből kitetszik^ 
hogy a' t. czikkiró jellememet legkevésbbé sem 
ismeri, gondolván, hogy Isten tudja, mennyire fog 
engemet csikkében foglalt megtámadási által e l -
kedvetleníteni, sújtani vagy épen kétségbe ejteni. 
Higyje el a' t. czikkiró, hogy ezen czikke állal nem 
érzem magamat megsértetve, 's legkevésbbé sem 
apprehendállam, hogy a' kettős elnökség javasol-

esetben ugy volna meggyőződve, hogy a' főfelügyelői, 
hivatalt egyidöre legbiztosabban olly papi személy k e -
zébe tenné le, mint a' kit az akkor élők között e1 végre 
legalkalmasabbnak tartana: én, mint igazi protestáns, ki 
különbséget világiak és egyháziak között nem ismerek, 
e b b e n i s m e g f o g n é k n y u g o d n i . Igen is, mélt. 
gróf , ez volt volna igazi méltóságos nyilatkozat. Mert 
a ' m i t Méltóságod az egyháznak a' p o l i t i c a i é l e t -
t e l i s z o r o s ö s s z e k ö t t e t é s é r ő l s z ó l , az, ha 
tövén vesszük a' dolgot, nem épen olly nyomos. Tudora 
méltatni a' nézpontokat, mellyekből itt Méltóságod k i -
indul 's hálásan elismerem e1 mezőn szerzett érdemeit, 
söt bevallom, hogy az okosság itt azon praxist javallja, 
legalább a ' je lenben, mellyet követünk. De azt árulnunk 
el, hogy egyházunknak magunk állal vitatott elveivel 
ellenkeznék, ha ez tán egy párszor máskép lenne; azt 
hinnünk, hogy az egyház keptelen volna gondoskodni 
eszközök- és férfiakról, kik az illető helyen az egyház ne-
vében becsülettel megtennék a' teendőket; azt gyanítat-
nunk, hogy illyesmire par exellence más nem is képes, 
mint a1 kinek neve előtt b. vagy gr. áll; 8ltól tartani, 
hogy a' presbyteri elveken nyugvó egyház papjaiból ez 
által egy sokkal veszedelmesebb hierarchia fogna kifej-
lődni — mit egész Scotia 's Némelhon meghazudtol: 
azt én, mélt. gróf, mind nem tettem volna. Ez egyébiráni 
csak egy alázatos vélemény, mellynek az lehet főhibája, . 
hogy nincsen kifejtve. De tán majd erre is lesz alkalom, 
ha a1 coordioatiót, tárgyalás alá vesszük, 's melly hihe-
tőleg legképesebb lesz az egyetértés és béke karjai közé 
bejuttatni minket, az egyháznak hasonjogu tagjait, k ik-
nél nincs különbség egyhaiak 's világiak között, de kik-
nél én a ' je lenben a' szelid keresztyén, a' Krisztusi j e l -
lemet nem nagy mértékben talalom 's nem a' szeretetet, 
melly befedné a1 hibák sokaságát. Meglehet, hogy itt 
is csalatkozom. Errarc humánum est. Boldogult Benka 
oktatóm még azt is hozzá szokta tenni: sed io errore 
perseverare vele, diabolicum est. Egysz<lid, testvéri 
meleg szózat az elnöki székből a" jövő augusttisban, bi-
zodalmas felhívás ügyeink rendezésére, egyháziassággal 
's Jézus lelkével teljes kebelek & követekre! "s egy új 
aerát időzendünk elő. Ez^n űj aeraról mondhatni elr 
Ez, Isten után, az én müvem! Méltóságos úr! ezen gon-
dolat csaknem isteni l A' jó Isten áldja meg Méltósá-
godat I 
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latoltsöt isméilem, hogyha a* javaslat elfogadtat-
nék, minden apprehensio nélkül fognék visszavo-
nulni a' magányéletbe, mellynek boldogságát szá-
mos évig háborítlanul élveztem. — A' t. czikkiró 
azon állítása bebizonyítására, hogy bizonyos idö óta 
hitsorsosimnak hozzám bizalma megcsökkent, — 
minden szerénységgel legyen mondva — az általa 
felhozoltaknál nagyobb 's hatályosb adatok szük-
ségesek. Ember, protestáns 's magyar létemre 
csak három birót ismerek el: lelkiismeretemet, az 
egyetemes közgyűlést, 's hazám és királyomat. 
Mig ezek gyarló működésem felett roszaló Ítéle-
tet nem hozandnak, engedje meg a' t. czikkiró, 
hogy egyesek, bármi tekintélynek legyenek is 
azok, roszalása által kitűzött czélomtól nem ha-
gyom magamat eltántoríttatni. 

A' magyar nyelvnek az egyetemes közgyü-
lésekeni kirekesztöleges használása ellen a' 
czikkiró által felhozoltakra ismételve megjegy-
zem, hogy a' magyar nyelv törvényeink által 
közigazgatási és oktatási nyelvvé emeltetvén, in-
nen egyszerűen, következetesen folynak a' „Vá-
laszomban" mondottak. A' mi néhai B. Prónay 
Sándor hivatalbeli elődömnek ezen pontban tett 
velemi összehasonlítását illeti, legyen meggyőződ-
ve a' czikkiró, hogy ha valaki, én a' boldogultnak, 
ki hozzám atyai szeretettel viseltetett, tiszta jelle-
mét, roppant tudományosságát, vallásbeli buzgó-
ságát 's bokros érdemeit méltányolni tudom, 's 
Vele mérkőzni sohsem volt szándékom. Örömest 
elismerem én mindenben feleitemi elsőbbségét, de 
egyszersmind mindenkinek igazságszeretetétöl 
bizton elvárom, hogy szinte elismerje, miszerint 
a' boldultnak állása egészen más volt, mint az 
enyim. Mások voltak akkor a' magyarhoni pro-
testantismus viszonyai, mások a* kor kivánatai. 
Akkor adott vallásbeli jogokat kellett védeni, most 
pedig a' teljes vallásbeli szabadságért küzdeni; 
akkor egy holt, *s igy semmi élőnek igényeit nem 
sértő nyelvet, a' latint, kellett diplomaticus és 
didacticus becsében fenlartani, most pedig en-
nek helyébe, 's honunk többi nyelvének elébe 
egy élőt, t. i. a' magyart kellelt közigazgatási és 
oktatásivá emelni. A'boldogulttól conserválás kí-
vántatott, tőlem reformálás kívántatik. Meglehet 
ugyan, hogy a' conserválás finomabb tapintatot 
's eszélyességet kiván, mint a' reformálás; de na-
gyobb elszántságot 's önmegtagadást valóban nem. 

Az uniót illetőleg. Hogy ennek életbelépte-
tése a' polgári és vallásbeli szabadság, a' proles-
tantismus, a' haza, az uralkodó dynastia érdeké-
ben áll, ez ellen, mint minden szent és üdvös el-
len is, lehet ugyan szót emelni, de eldöntöleg 
megczáfolni lehellen. Mind a' mellett Isten őriz-
zen, hogy az unió más, mint loyalis, az ember 
méltóságával megegyező eszközökkel mozdíltas-
sék elő. Bizasssék ezen ügy az értelmiségnek és 
az igazi evangy. szellemnek mindinkábbi fejlődé-
sére, minden igaz protestáns, főleg pedig a' nép-

oktatók lelkességére;bizassék a* meggyöződésre,a' 
szent igazságra, a1 minden emberi kebelben mélyen 
gyökerezett szabadság szeretetére; győzessék 
meg minden, különösen protestáns honpolgár a r -
ról, hogy az unió eszméje nem a' hiúság, a' kény, 
az önző érdek, hanem azon szent igazságnak 
szüleménye, hogy általa nemcsak hitünk, hanem 
hazánk, az uralkodó dynastia, söt a' keresztyén-
ség és emberiség érdekei hatósan szilárdulandnak 
ós erösbülendnek, 's hogy következőleg elősegí-
tésén lelkesen törekedni szent kötelesség. 

Az általam javaslóit garasos segélyadózásra 
nézve ugy látszik, mintha a' t. czikkiró tervemet 
fel nem fogta volna, mondván, hogy ö nem k í -
vánná azon évdijakban csupán a' superintenden-
seket, hanem általában a' papokat és oktatókat is 
részesíttelni, mit ón is „Válaszomban" az okta-
tók javítandó fizetésére nézve az augsburgi kö-
zönséges újság czikkirójával kezet fogván, ma-
gamévá tettem, csakhogy az ügy könnyebb sike-
rítése tekintetéből tervemet előleg a' superinten-
densekre illesztettem. Egyébkint a' t. czikkirónak 
igért e' tekintetbeni javaslatát a' legnagyobb kíván-
csisággal elvárandván, azon reménynyel rekesz-
tem be soraimat: hogy valamint a' czikkirónak 
szavai engem legkevésbbé sem sértettek, ugy az 
enyimek is öt nem fogják bántani. Veniam peti-
mus, damusque vicissim. Bucsány 1846. jun. 5-én 

Gróf Z a y K á r o l y . 

Tiográflesiierességi közgyűlés . 
A' nógrádi ág. hitv. esperességnek máj. 13-

kán Kubinyi Ágoston ügyelő 's Osztroluczhy Mi-
hály föesperes ikerelnöklete alatt Losonczon tar-
tatott közgyűlése következő közérdekű tárgyak-
kal foglalkodott: 1) A' föesperes, kitelvén hiva-
talkodásának három éve, hivataláról lemondott, 
de jövő évben általános tisztújításunk leendvén, 
lemondása el nem fogadtatott. — 2) Adakozások 
a' pesti prot. főiskolára szorgalmaztatni fognak. 
— 3) A' gyámintézet egyházak ugy, mint egye-
sek buzgó pártfogásába ajánltatott. — 4) A' kis-
gyűlés indítványát: kéressék meg ö cs. k. felsége, 
hogy hü ev. alatt valóit is más ker. felekezetek-
ként, legkegyelmesb királyi segedelemben része-
síteni méltóztassék, a' kerületi gyűlésen megpen-
dítjük. — 5) A' tót új énekeskönyvet iskolákba 
behozni rendeltük.—6) A' selmeczi iskolai zene-
intézetre aláírási ívet nyitottunk.—7) Közlünk még 
egy kis tarkabarkaságot is az ünnepekről. Espe-
rességünkben t. i. Vízkereszt-, Nagypéntek- 's 
AIdozó-csötörtököt37, Gyertyaszentelő hold. 31, 
Gyümölcsoltó bold. 28, Péter Pált 26, Űrnapját 10, 
Sz. István kir. napja 6, Kisasszonyt 6, Mindszent 
n. 5, poenitentialis napokat 5, Nagy boldogassz. 
3, Zöld-csötörtököt 3, sátoros ünnepek harmadik 
napját 2, ker. sz. János n. 1, ö felsége napját 1 
egyház ünnepli. — 8) Az özvegy 's árva intézet 



pénztára: 8,962 f. 1 kr. váltóban. — 9) Homek 
Pál ozdini, Rusznák László málnapataki, Raicher 
János n. kürtösi, Vitális Pál losonczi és Kál-
niczky András szinte losonczi tanítókat szorgal-
mukért fejenként 4 pengő fttal megjutalmaztuk, 
Thébusz János szügyi, Kuzy Mihály turicskai,P«fó 
Henrik kálnói, Ferjencsik Sámuel ábellehotai, Ma-
róthy Márton maskovai, Lehothay /tíraosdobrocsi, 
Staudner János bodonyi, Vidovszki András f. pe -
tényi tanítókat megdicsértük; Vineze Sámuel b . -
gyarmati oktatót elmozdílási perbe fogtuk. D. 

M e g j e l e n t s Traucrrede. Gehalten von 
Kari Schnell (ev.Pfarrer in Péteri) beider feier-
lichen Beerdigung des weiland gelehrten Herrn 
Sámuel Zsarnowitzky, würdigen Lehrers der ev. 
Gemeinde Aug. Gl. Bek. zu R. Keresztúr (bei 
Pesth.) Preis 12 kr. W. W. 8 r. 13 lap. 

§ z o r ^ z á n i t a u 's egyszersmind előkészü-
let a' fellengös mértanra. Irta Kerekes F.a 'helv. 
hitvallásuak debreczeni főiskolájában alkalmazott 
mér- és természettan k. r. oktatója, magyar t. 
társaság 1. tagja. Ára 1 f. 20 kr. ez p. Telegdi K. 
Lajosnál Debreczenben 8-ré t 8 és 227 lap. 

— Néhai nagys. és főtiszt. Kiss János dunán-
túli ev. püspök 'stb. urnák, a'sopronyi ev. lyceum 
részéről tavaszelő 11-kén tartott gyászünnepé-
lyekor előadott szavallatok. Soprony 1846. Kul-
csár K. betűivel. Három nyelven tartott szaval-
latok vannak benne, mellyek közt a' latiné két-
ségen kivül a' koozoru, melly szép tanúsága an-
nak, hogy a' classicai latinságra kellő gond fo r -
díttatik nálunk. SzerzőjeToepler K., másodévi böl-
cselkedési tanuló. 

Méla. Tek. Veres-Beniczky Hermina, va-
nyarczi részbirtokos földesasszony, a1 vanyarczi 
szegényeknek előbb tíz ez. ftot általam juttatni, 
legközelebb pedig tizenkét kila gabonát közöttök 
kiosztalni kegyeskedett. Az illykép felsegített 
szegények édes kötelességöknek tartják, a' ke-
gyes jóltevöné 's övéi boldogulásaért az adomá-
nyok urához hálatelt szívvel felfohászkodni, 's 
buzgó köszönetöket ezennel a' protestáns közön-
ség előtt nyilvánítani. — A' vanyarczi szegények 
nevében Z e l e n k a D , leik. 

— Ezelőtt mintegy félévvel valakinek a ' 
végett adtam át egy a' XVII-dik századbeli latin 
okbvelet, melly ez evangy. lelkészi hivatalnak 
B S— re ruháztatását foglalalá magában, 
hogy azt lemásolná számomra 's némelly hiányo-
sabb helyeit kiigazítaná. Az oklevél nem az én 
tulajdonom levén 's annak eltévedése álíal keserű 
félreérthetésbe bonyolódhatván, igen kérem azon 
általam elfeledi urat, hogy engem e' zavarból az 
oklevél visszahozatala által kimenteni szívesked-
jék- S z é k á c s . 

Május 4-kén tartatott 
a' mezöföldi helv. hit. népiskolatanítók tanako-
dása Polgárdiban. - 2) Az olvasás és irástani-
tásróli értekezés; — 's e* téren Stephani által tö-
kéletesített hangoztató módszert kövese , a 'meg-
jelentek közöl többen és ügyesen működtek. — 
2) Az iskolatanitói gyámintézet is szóba jött; de 
jelenkorunkban mindenfelől kínálkozó üdvös esz-
mék tengerébe merültek, — megalapítására egy 
lépést sem tettünk. — 3 ) Könyvőrünket, hogy a' 
prot. egyházi és iskolai lapra előfizessen, ösz-
hangzólag megbíztuk. Óhajtandó, hogy ennek o l -
vasása, melly szellemi életre hevíté keblünket, a ' 
gyámintézetet is létre hozza közöltünk! — 4 ) 
Meghatároztuk, hogy sep. 8-án F.-Battyánban tar -
tandó összejevetelünkben a'számtanítás-és szív-
képzésről értekezendjünk. 

Voltak közöttünk működésűnket meleg kebel-
lel pártoló lelkész urak is, és mi megjelenésöket 
őszintén méltányolva, örültünk. 

T a k á c s J á n o s , jegyző. 
ff^evelejeés. Földetlen Servatius úr a' tatai ref. 

egyh.megyéből czímü 1s a' n.-igmándi választás körül e lkö -
vetett hibákat tárgyazó czikkét igy végzi : Ve, hadd ma-
radjon, nehoyy korteskedéssel vádoltassam, 's a' pa-
pot választott gyülekezetben egyenetlenség magvait 
szórjam el. — No hát maradjon, t. i. a ' pap, 's maradjon e l, 
t. i. a" czikk, 's maradjon meg, t . i . az egyesség a' gyüleke-
zetben, 's maradjon f e n , t i. a ' barátság köztünk. 

S z é k á c s . 
I g a z í t á s . A' Prot. Lap 2 3 - i k számában az 5 3 3 . 

hasábon a1 4 1 , 42-d ik sort olvasd igy : ,,F. P. ülnökünk lát 
sérelmet, másik F. P. egyházi ülnökünk nem lát" 's tb. 

Az 5 5 0 - d i k hasábon közlött A d a k o z á s t így : , , A 
kis-csányi ref. egyház 's ennek lelkésze a*1 m i s k o l c z i ref 
egyház részére 1 ft. 4 0 krt, 1sa't . 

Előfizetési hirdetmény. 

A' Protestáns Egyházi és Iskolai Lap 
f . évi julius í - s ö napjával kezdendő második folyamára az előfizetési árak változatlanul az 
eddigiek maradnak, u.m. Budapesten boríték nélkül 2 ft. 4 0 kr., postán boríték alatt 3 ft 4 0 
kr. pengőben. — Előfizethetni minden kir. posta-hivatalnál, Pesten: Landerer és Heckenast 
könyvnyomtató-intézete ügyszobájában a' Pesti Hirlap kiadó-hivatalában. Hatvani-utcza 
Horváth-ház 4 8 3 - d i k szám, földszint. A' Prot. Egyh. és Isk. Lap szerkesztősége. 



PROTESTÁNS 

EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 
25. szám. Ötödik évi folyamat. Junius 21. 1846. 

Non omnia posita sünt in eloquentia atque potentia: est quaedam veritatis atque sanae doctrinae vis, eaquo 
tanta, ut neque imperio prohiberi, neque viribus superari valeat. 

Febronius in profat. ad C le m e n t . Xli l . 

TARTALOM: Észrevételek Dobos úr közleményére, a' duna-
melléki reform egyh.kerület rendkívüli közgyűléséről, maj. 
11 — 13. 1 8 4 6 . K e c s k e m é t i o k t a t ó k . — Czáfolat 
és előfizetési hirdetés. G ö d ö r J . —Gyűlések: Dunántúli és 
Gömöri. — Belföldi közlemények. 

Észrevéte lek l o b o s úr köz lemé-
ny ér e3 a' dunamel léki r e f o r m egy-
házkerület rendkívüli közgyűlésé-

ről, maj . 1 1 - 1 3 . 1846, 
A' prot. egyh. és isk. lap f. é. 23-dik szá-

mában fellép Dobos J., a' közönséget, a' tisztelt 
egyházkerület legközelebbi rendkívüli közgyűlé-
séről tudósítandó. De mikép lép fel! Ö maga azt 
mondja: „igyekezett ugy megírni ai* mondottakat, 
történteket és végzetteket, mint azok a' hely szí-
nén mondva, megtörténve és végezte valónak " 
'S mi természetesebb, minthogy a'jóhiszemű ol-
vasó, ki a' gyűlésen jelen nem volt, amaz őszin-
teség álarczát viselő insinuatio után, melly azon-
ban — mint mindjárt kiviláglik — csak a' közön-
ség előleges elfoglalására számított mystificatio, 
arról győződjék meg, hogy csupa ugyanokat és 
ámeneket igazán ugy mondott, történt és végzett 
dolgokat fog olvasni, a' mint azok szeme eleibe 
állíttattak. Pedig, jó hiszemü olvasó, ki eddig igy 
gondolkoztál, nagyon meg vagy csalatkozva! Mert, 
mint a' gyűlésben jelen voltak tagadhatni nem 
fogják, D. úr, mig a' mondottak közöl azokat, 
mellyek azö vele együttszavazottak szájából jöt-
tek, szembetűnő kedvezéssel reájok mázolt szép 
színben, és itt-ott az eredetinél még kellemesb 
alakban is tünteti elő; 's míg a' maga saját be-
szédéből azt, mit legnagyobb nyomatékunak vélve 
(szálljunk le a' nép közéi?) legnagyobb pathos-
sal mondott e l , de a' mi a' reá érkezett elmés 
czáfolat (D. úr szerint szaggatott humoristicus 
észrevételek, aphoristicus nyájaskodások) által 
olly jó izű átalános nevetség tárgyává változott, 
jónak látta jegyzetes tárczájában felejteni: addig 
azoknak beszédeit, kik az övével ellenkező érte-
lemben szavaztak, nem átallotta a1 botránkoztatásig 
elferdíteni, félremagyarázni, meghamisítani, "s a* 
történteket pártszínezeti részrehajlással közleni. 
Mi tehát, érdekében a' tiszta meggyőződésünk 
szerinti igazságnak, ós a' rendkívüli gyűlés azon 

gyanúsított többségének, mellyhez tartozhatni 
szerencsénknek valljuk, de egyikünk érzékenyen 
sértett személyének is védelmére, kénytelenek-
nek látjuk magunkat kihívó, D. úr gyanúsításaival 
szembeszállani. De tesszük ezt férfias komolyság-
gal, és egyedül az igazság fegyverét villogtatva 
kezünkben, korántsem szándékozván D. urat a' 
zoilusi hetvenkedések dicstelen mezejére követni. 
Önkényt értetik azonban, hogy az igazság, mely-
nek érdekében írunk, 's fegyverével harczolunk, 
nemcsak megengedi, de szigorúan követeli is tő-
lünk, hogy az említendő dolgokat valódi neveikkel 
nevezzük. 

Czélunk azonban nem lehet, nyomról nyomra 
kisérni D. urat elferdítési mütételeinek minden 
stádiumaiban, részint, mert ugy felettébb hossza-
saknak kellene lennünk; részint, mert ugy a* D. 
úrban megrótt vétségbe, mellynek pedig még ár-
nyékától is borzadunk, magunk is könnyen bele-
eshetnénk, beszédeket kellvén idéznünk, mellyek-
nek pedig ha tartalmát tudjuk is, de egyes sza-
vaira nem emlékezhetünk. Azonban álljon itt egy-
két czáfolhatlan adat, D. úr tudósítói minőségét 
tárgyazó állításunknak igazolására. Ex ungve le-
onem; — körméről az elferdítés nagy arszlánát! 

1) Esperes B. G-ról azt mondja D. úr (L. 
Prot. E. I L. 23. sz. 532. 1.). Már mire való 
itt D. úr saját, nyomatéktalan észrevételének za -
vart okozó beleelegyítése a' szónok különben is 
hívtelenül közlött beszédébe? Azértugy-e, hogy 
azzal még inkább eltorzíttassék? De halljuk ma-
gát a' szónokló esperes urat, ugy, a' mint előre 
elgondolt, 's most is emlékezetben levő beszédét, 
mint annak volt hallói láthatják, híven lemásolva 
kezünkhöz juttatá. Optimus interpres verborum 
quisque suorum! „Ö, u.m., négy szempontot vesz 
fel, mellyekböl tekintve az intézvényt, sérelmes-
nek nem tarthatja. Ugyanis: 

a} Mi adott arra okot, hogy az e.kerülethez 
illy intézvény jöjjön ? Felelet: a' kormány nem 
hallgathatott, midőn az egyházkerület nagyobb 
része folyamodott hozzá. A' bepanaszlott fél in-
formátióját csak nem veheté csalhatlan sinormér-
tékül 5 de a' többi 3 e.kerületre sem bizhatá az 
ügy megítélését, mert az 1843-diki közgyűlés 
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jegyzökönyve 5-ik számában ezek ellen tiltakozó 
kifogás tétetett. Magának kellett tehát a' kor-
mánynak a' dologhoz hozzászólni, a' mi nem is 
példátlan új dolog. 1791-ben ugyanis, a' híres si-
nai perbe inkább beavatkozott mint e' mostaniba, 
mert akkor a' két párt állal választatott két egyén 
közöl kinevezte a' püspököt, ezen szavakkal: 
Electionem sinaianam pro cassata, nulla et irrita 
declarare, posteriorem vero, Francisci quippe 
Hunyadi, velut hactenus consvetae praxi et usui 
magis conformem, eo subnexo su amajestas cle-
menter stabilire dignata est et cet. És senki föl 
nem jajdult ezen intézvényen , söt ez nagy kö-
szönettel vetetett. Ismét 1817-ben, midőn a' fő-
gondnok és egyházkerület között szakadás volt 
ugyanazon egyházkerületben, és az iránt a' kor-
mánynál panasz tetetett : a' felség közbejöni 
kényteleníttefett, ö nevezvén ki itélö bírákká a' 
3 testvér egyházkerületet. E' mostani jelenet te-
hát már harmadik. Illy közbeszólást lehet és tesz 
pedig a' felség az 179%: 26. törvény czikk által 
számára fölhagyatolt suprema inspectio jogánál 
fogva. És igy e' szempontból a1 rendreutasító 
közbeszólás nem sérelmes. 

b) Nem sérelmes, ha meggondoljuk, hogy e' 
k. intézvény kiknek befolyásával készült. A' kor-
mány 3 év alatt, a' mindkét féltől fölküldetetl 
irományokat megfontolta, e' melleit a' 3 testvér 
egyházkerületek fögondnokihoz küldölt levél ál-
tal ezeknek, mint legcompetensebb informaliót 
adható férfiaknak (179°/1:26. qui communi virorum 
ejusdem reiigionis tam secularium quam ecclesias-
ticorum et cet.), véleményét fölkérte; — így mi-
ntán kielégítő tudományt szerzett magának az 
ügy valódi állása felől, küldötte saját kérésünkre 
a' kérdéses intézvényt, melly 

c) Nem sérelmes tartalmát tekintve, u. m. a' 
melly semmi szokatlant és kánonellenit nem pa-
rancsol, hanem a1 dolgot első állására viszi visz-
sza; elhárítja a' bolránkozás kövét, a' bevett ká-
nonokkal és szokással ellenkező, és az egyházvi-
dékekre 's egyes gyülekezetekre egy kisgyűlés 
által feleröszakoltúj választási szabályokat, mely-
lyek egyházkerületünkben a' belső háborút szer-
zettéit; és meghagyja, hogy, mintha eddig semmi 
sem törtenlént volna, az eddigi szokás folyama 
által megszentesített fenálló törvényes gyakorlat 
szerint szavazzanak. 

d) Nem sérelmes végre e* k. intézvény azért 
i s , mert a'protestantismus szelleme által kívánt 
elöhaladásnak gátot nem vet. Hol mondja ezen 
intézvény, hogy jövendőre is mindenkor illy mó-
don kell választani e1 kerületünknek a' superin-
tendenst? nem mondja sehol. Söt ellenkezőt tu-
dunk, (mert miért nem szabadna tudnunk?), hogy 
t. i. a1 convenli nagy méltóságú elnökhöz ugyan-
ez alkalommal más intézvény küldetett, azt ren-
delő, hogy a' 4 e.kerületek közös megállapodá-
sával jövőre új szabályok készíttessenek, a1 püs-

pök és több egyházkerületi hivatalnokok válasz-
tásánál sinormértékül szolgálandók, — mi arra 
mutat, hogy minket a' kormány a' protestantismus 
szelleme ellenére tespedő slabilismus embereivó 
tenni nem akar, hanem azt méltán kívánhatja, 
hogy a' reformok ne erőszakoló mesterkedések 
és a' béke teljes fölzavarása által jöjjenek létre, 
's a' kormány minduntalan ujabb és ujabb pana-
szokkal ne terheltessék. 

E' négy szempontból tekintve tehát, nem sé -
relmes a1 k. intézvény. De a' fenálló törvényes 
gyakorlat meghatározása sem lehetlen, mert a' 
42 és 43-dik egyh.kerületi rendszabályok nyo-
mán már két főhivatalnokok, u. m. 1835-ben a* 
mélt. főgondnok, és az egyházkerületi főjegyző 
választattak. 

És most már vesse Össze a' figyelmes olvasóé1 

híven közlött beszédet D. úrnak, annak tartalma és 
kivonata gyanánt árulgatott, fonák és eltorzított 
értesítésével, 's higyjen még, ha hihet, a' hirlapi 
nyilvánosságot illy szellemben kezelő tudósító 
szavainak. Maga pedig, édes D. úr, a' helyett, 
hogy jövendőben az e.kerületi többséget ugy 
gyanúsítaná, mint semmi okkal elöállani nem 
tudó, protestáns szabadságukkal nem gondoló 
's csak a' „sic volo sic jubeo" elv szerint, csupa 
számmal döntő egyéneket: a' helyett,mondom, tart-
sa szemei elölt, söt mint iró, válassza folyvást hasz-
nálandó zsebtükör gyanánt, Cicero ama szavait: 
príma regula scribentis est, ne quidfalsi dicere au-
dcat. Mert valaki beszédét szelleméből kiforgatva, 
erejétől megfosztva, és okait elhallgatva, olly alak-
ban adni elő, hogy annak elmondója az olvasó előtt 
oktalannak láttassék: mi egyéb, mint a' bona fides 
megsértése? 

2) Azonban ezen olly con amore űzött 
mesterségében ott látszik D. úr remekelni akarni, 
hol ugy tetteti magát, mintha közölünk K. J. ok-
tató beszédét akarná hív kivonatban közleni. K. J. 
ugy szólott; „Szinte tartózkodni kell az ember-
nek, meggyőződése kimondásánál, miután itt né -
mellyek által azok, kik az intézvényben sérelmet 
nem látnak, a' protestantismus roszakaróinak ne-
veztettek. Csudálkoznak is rajtunk, kik abban sé-
relmet nem látunk. De nekem legyen szabad első-
ben is visszacsudálkoznom azokon, kik látnak sé-
relmet ott, hol sérelem, az én meggyőződésem 
szerint, nem létezik. És hogy valósággal nem is 
létezik, mutatja: 

a) Azon intézvénynek genesise, melly ez: Öt 
megyéje ezen 8 megyéből állóé.kerületnek, a 'su-
perintendensválasztás tárgyában, a' kisgyűlés által 
feleröszakolt szabályok,'s a1 következett közgyű-
léseken, olly többség által, mellyet öt tractus 's az 
ülnökök nagy része törvényesnek nem ismer,hoza-
tott sérelmes határozatok által kényszerítve látta 
magát a' felügyelési joggal biró felséghez folya-
modni,'s öt a' superintendensválasztás bonyolodott 
ügyének, a' 3 testvér e.kerületek közbejövetelé-



-vei leendő elintézésére megkérni. A' felség in-
formatiót kért a' superintendentiától, mit a' 3 
tractus képviselői a' kinevezett assessorok na-
gyobb részének hozzájuk csatlakozásával több-
séggé alakulva, a' maguk szellemében megtettek, 
de egyszersmind ők is folyamodtak, kérvén, hogy 
a'|felség a' harmadszor szavazni nem akaró gyü-
lekezeteket és tractusokat a' szavazásra szorítani 
méltóztassék. És igy folyamodott mind a' 8 egy-
házmegye, folyamodott az egész egyházkerület; 
's itt valóban nem az a' sérelem, hogy intézvényt 
nyertünk, hanem az volna sérelem, ha azt nem 
nyertünk volna; mert akkor tehetnénk fel a' kor-
mányról irántunki közömbös indulalot, ha bennün-
ket ezen viszálkodásban és zavarban, mellyben va-
gyunk, akart volna továbbra is meghagyni. (Egy 
hang: micsoda zavarban?mellyre feleltetett: azon 
zavarban, miszerint itt a' tractusok többsége a' 
kerületi ülnökök kevesebbségével, és a' tractusok 
kevesebbsége a' kerületi ülnökök többségével 
egyenlő erővel küzd, harczolni bír, de győzni nem 
tud,'s e' miatt legfontosb ügyeink, iskoláink,népne-
velésünk, mellyröl már még a' vármegyéit is in-
tézkednek, még csak szóba sem jöhetnek.) Igen, én 
azt csak ellenségemtől, 's nem egy felügyelő kor-
mánytól várom,hogy illy esetben egyet.kérésünkre 
segítségünkre ne jöjjön, söt bennünket a' visszavo-
nás martalékivá lenni engedjen. A' rómaiak éltek 
hajdan, mint tudjuk, azon ravasz politicával, misze-
rint ellenségeik között táplálták a'visszavonásban 
élő pártokat, hogy ezek egymást elerötlenítve, 
könnyebbé tegyék a'győzedelmet. Julianus apos-
tata,a'keresztyénségnek ama megesküdt ellensége, 
üldözés helyett azzal akarta a' keresztyénséget 
aláásni, hogy minden meghasonlott felekezetek-
nek korlátlan szabadságot engedett, az előde által 
száműzetett ariánus és orthodoxus püspököket 
visszahívta, hogy ezeknek egyházai a' honn maradt 
semiarianus püskökök egyházaival a1 viszálkodást 
megújítván egymást fölemésszék. Én tehát akkor 
nem átallanám a'kormányt Juliánus-apostatai po-
liticával vádolni, mellyet a' jesuitaival egynek 
tartok, ha illy anarchiában, minőben vagyunk, saját 
kértünkre, öt illető jogánál fogva, szabadításunkra 
nem jön, és nem akar bennünket minősíteni arra, 
hogy már valahára hozzánk méltóbb tárgyakról is 
tanácskozhassunk. És hogy ezt teheti is a' kor-
mány jogosan, 's annálfogva az intézvény nem 
sérelmes: mutatja 

b) a' felügyelői jog, mellyet ö felségének a' 
26-dik törvényczikk biztosít. Sokképen hallot-
tam már itt ezen jogot definiáltatni, miszerint az-
tán nem lenne az egyéb egy törvénybe igtatott 
nagy semminél, mellyel a' felügyelőnek élni, 's 
mellyet a' felügyelés alattiaknak hasznukra for-
dítani nem lehetne. Én a' nevezett felügyelői j o -
got abban helyezem, hogy ő felsége ne engedjen 
nálunk történni semmi olly dolgot, mi egyházunk 
fenállásával 's virágzásával, *s oi status czéljai-

val ellenkeznék, ha ugyan o az egyház és status-
közötti viszonyok örállója. Már pedig ellenkezhe-
tik-e valami jobban akár egyházunk fenállásá-
val, annál inkább virágzásával, akár a' status 
czéljaival, mint a'polgárok erőt oszlató és emész-
tő visszavonása 'sa't. 

c) Nem sérelmes végre az intézvény azért 
is, mert nem áll, hogy beleavatkoznék csak tá-
volról is ügyeinkbe. Mert Iám nem tol reánk 
semmi idegen 's rendtartásainktól eltérő eljárást, 
mit velünk gyakoroltatni akarnak. Söt még csak 
azt sem mondja, hogy kövessük a' több e.kerü-
letekben divatozó rendtartást; hanem utasít ben-
nünket Önmagunkra, követnünk parancsolja a ' ná -
lunk fenálló gyakorlatot. A' mi a' raegsemmítést 
illeti, mit az intézvény az eddigi superintendens-
választási eljárás ellen mond ki, az magában az 
intézvényben eléggé van motiválva. És ha nem 
volna elfogadhatólag motiválva: én volnék, ha nem 
az első, de bizonyosan a' második, ki ellene szót 
emelnék. Mert én is protestáns vagyok, jogai-
mait ismerem, megtartani akarom, 's éreltök tör-
vényes eszközökkel küzdeni is kész vagyok. De 
hiszen világosan mondja az intézvény, hogy az 
eddigi superintendesválasztási eljárás azért sem-
míttetik meg, mert az sem a szavazásra, sem a9 

szavazatok megvizsgálására nézve nem mege-
gyeztethető az eddigi törvényes gyakorlattal. Már 
pedig ezt mondta mindig, 's ezt mondja most is öt 
egyházmegye háromnak ellenében 'stb. 

Ezeket mondotta csaknem *) szóról szóra K J. 
a' kitűzött kérdésre, 's hogy épen ezeket és igy 
mondotta, bátran hivatkozunk a' jelen volt nagy-
számú hallgatók részrehajlatlan bizonyságtótelére. 

De nem mehetünk tovább, míg érdeme sze-
rint nem méltányoljuk azon pártos részrehajlást, 
és hamis előterjesztést is , mellyröl megrovatja 
magát D. űr, midőn egy a' közelebb ismertetett 
beszédet félbe szakasztott sajnos eseményt, elő-
leges insinuatioja daczára is, az egyik fél rová-
sára elferdít. Nem czélunk azonban itt, részletes 
előadással, infandum renovare dolorem, mellyre, 
miután kivált érte a' becsület által követett 
elégtétel már megadatott, örömest borítjuk a' fe -
ledés és bocsánat fátyolát: de a' megtörtént te-
remböli eltávozás valódi oka gyanánt csak még-
is kár volt elhallgatni az azt motivált körülmény 
őszinte előterjesztését. D. űr azt látszik itt elhi-
tetni akarni, mintha azon — mint ö nevezi — 
világi ülnöki felsóhajtás, és kemény, de másként 
nem káromló szó, (csak ez volna még hátra!), melly 
a' consistorium tagjait, igen kevés híján, távo-
zásra indítá, egyedül a' félbeszakított szónok el-
len lett volna intézve; és valóban nagyon meg-
tiszteli öt, midőn az olvasóval azt veteti észre, 
hogy annyi és olly derék férfiú eltávozása 
egyedül az ö személyén történt sértésnek volt 

Csaknem!? Verba vatent sicut nummi! S z é k á c s . 



roszalása. Nem, ezen megtisztelés K. J—t kö-
zölünk nem illeti, 's mi ázt ezennel vissza ís uta-
sítjuk. Timeo Danaos et dona ferentes. A' dolog 
valódi állása az, hogy ama nem épen káromló 
szavakat, mellyek határozottan a'többes számban 
használtattak, mindazok méltán személyök nagy 
sértése gyanánt vehették és vették, kik épen azon 
pillanatban, a' szónokló egy felhozott oka felett he-
lyeslésüket fenhangon nyilatkoztatták. Kijött tehát, 
— nem mint D. úr mondja —kivált az egyháziak 

nagyrésze, hanem minden esperesen kivül, minden 
jelen volt segédgondnok is, mélt. H. J. gr. W . 
A. viíági ülnökökkel annyira, hogy a' gyűlés t e -
remben, a' szorosan pestieken kivül, ha az egy -
házi főjegyzőt kivesszük, mint szemtanuktól mind-
járt akkor hallottuk, épen csak maga D. úr figu-
rázott. És a' kik kijöttek, kijöttek, mivel az el-
nök nem helyeslő, sőt roszaló Ítéletét, miről D. úr, 
egy kis IgsQov nQolsQov-nv\ élve emlékezik, nem 
hallották; — attól pedig, hogy — mivel a ' je len 
sérelem érzetét a' tavalyi tudva levő sajnos ese-
ményre visszaemlékezés is növelé, és magos fokra 
emelé — mindkét részről a' tanácskozást lehetet-
lenítő kifakadások fognak történni, méltán tarthat-
tak. 'S ha ezek így levén, D. úr azt hiszi, hogy a' 
benmaradlaknak mind joguk, mind kötelességük lett 
volna, a' már akkor szabad mezon tanácskozni : 
legyen neki az ö hite szerint. Elég az hozzá, 
hogy ők mégsem tartották magokat sem jogosí-
tottaknak, sem kötelezetteknek a' további tanács-
kozásra: sőt — mint emlékezhetik rá D. úr — 
a' mélt. főgondnok igen bölcsen kijelenté, hogy ö 
egyh.megyei képviselők nélkül gyűlést nem tarthat. 

3 ) Több részletesen kifejtendő példáival a1 

D-féle elcsavarásoknak nem kívánjuk a'türelmes 
olvasó figyelmét fárasztani. Csak általában j e -
gyezzük meg, hogy nem hisszük, sőt tagadjuk, 
miképen akár segédgondnok S. K., akár esp. Ö. 
S., akár végre, alesp. K. D. 'sa't. magukéinak is-
merjék azon értelmet, mellyet beszédeikből D. úr 
a ' maga módja szerint abstrahalni jónak látott. 

Vannak még D. úr közleményében némi cu-
riosumok, mellyeket avvagy csak azon könnyüd-
séggel is, mellyel ö azokat oda vetette, megérin-
teni mi is bátorkodunk. Illyen például, közlemé-
nyének mindjárt első lapján, egy sarokba szorult 
jegyzet, mellyben az egyházmegyék képviselői-
nek többségét, az általa úgynevezett ülnöki alkat-
részekkel nullificalni szeretné. Hohó! a' kérdés 
nagyobb és fontosabb, mintsem magát bármeíly 
pythiái tripusról Iehangzó jegyzetkével eldöntetni 
engedné. Mi ugy hisszük, hogy a' kerületi gyűlés 
nem egyéb, mint az egyházmegyék congressusa, 
melly valamint hajdan tanácskozott, ugy most is 
tanácskozhatik érvényesen, akár kinevezett, akár 
— ha ugy inkább tetszik őket nevezni — önki-
egészítés utján választott ülnökök nélkül is: de 
nem megfordítva 's a' t. 's a' t. mert itt igen sokat 
lehetne mondani. 

Illy curiosuma D. urnák az is, miszerint azon 
kérdést, melly a' rendkívüli közgyűlésen eldön-
tetett, jól látjuk, minő tactikából szeretné a'nyolcz 
egyházkerület, sőt az egész ország kérdésévé 
tenni. Lám a' képzelt sérelmi rém mint eröködik 
hétfejű óriásrémet szülni D. úr fejében ! Csak úgy 
van az: a' ki sárgaságban szenved, azt kívánná, 
hogy vele együtt mások is sárgát lássanak. — De 
az egészséges ember mind a' mellett is csak va-
lódi színeikben fogja fel a' tárgyakat. 

Végül azon értesítésére D. urnák, miszerint 
a' püspökszentelési ünnepély programmja Kecs-
keméten fog megkészülni, csak azt jegyezzük 
meg, hogy positiv tudomásunk szerint annak ké-
szítésével (miről egyébiránt a' D. úr által — ut 
figura docet — olly híven közleni akart végzései 
a' rendkívüli gyűlésnek egy jotával sem emlékez-
nek) épen most Pesten foglalkoznak. És ez fa-
ctum: tagadjuk, ha lehet! 

De legyen most elég ennyi, a' közlemény hi-
telességének ismertetésére. 

Legvégül: azon tiszteletre nézve, mellyel az 
olvasó közönség iránt tartozunk , — ha jelen ira-
tunkban itt-ott netalán keményebb kitételeket 
használtunk, — mentsen ki bennünket azon kö-

f * f 
rülmény: miszerint az igazság és becsület ügyé-
ben olly ember ellen voltunk kénytelenek fel-
szólalni, ki *). — Kecskeméten junius 12-
kén 1846. K e c s k e m é t i o k t a t ó k . * * ) 

*) Igen pajzán ember lehet ugyan, de Istenemre mondom, 
nem érdemli,hogy olly keresztyéntelen czímekkel illet-
tessék , millyeneket itten kihagyni szükségesnek tar-
tottam. 

S z é k á c s . 
* * ) Ha valamiben, illy pártkérdések körül szoktam részre-

hajlatlanul eljárni, 's ezennel felszólítom a' kecsk. ok. 
által említett urakat is, hogy ha tetszik, küldjék be be-
szédeiket, noha alig hiszem, hogy Írásban megvolnának 
ns hogy ha azok most Íratnának le, ugy volnának leírha-
tók maguk az auctorok által is, a1 mint elmondva vol-
tak. Én legalább ezt magam beszédével nem igen tehet-
ném. De küldjék be, ha tetszik. Én felveszem. Sémmit 
vissza nem utasítok, mi az igazság kárával hallgattatnék 
el. Ellenben a1 classicus gorombaság, és a' személyes-
kedés azon nemét, melly az ellent a' legkeserűbb gyű-
lölet mérgével üldözi, valamint eltagadásut a1 hona fides-
nek, hol az nézetünkkel nemegyczöleg nyilatkozik 'sa't. 
kénytelen vagyok kitörölni, lapom, magam, a1 megtá-
madó, a 'megtámadott 's az evangyéliom becsülete tekin-
tetéből. E' nézetnek tessék tulajdonítani azon kihagyá-
sokat, mellyek itt tétettek. A1 mi az értekezés végén emlí-
tett programm- készítést illeti, arról én bizonyossá tehetem 
az oktató urakat, hogy az csakugyan nem Pesten készült, 
hanem a1 pesti ref. gyűlés jun. 14-kén tartott ülésébe a ' 
kecskemét szomszédságában fekvő S á r k ö z n e k futára 
által hozatott 1s szóról szóra egy kecskeméti p o l g á r -
nak kézírása volt. Kár tehát olly posítive akarni tudni 
valamit, mi végre mégis nagyon negálható. Omneöimium 
mocet I 

S z é k á c s . 



Czáfolat és előfizetési hirdetés* 

Sub título; „Papkörök, alias conferentiák," 
aláírva: „Székács," illy nyilt vallást tesz szerző 
az egyházi lap folyó évi 14-ik számában: „Vall-
juk meg, hogy bizony sem magyar tudományos 
theologia , sem magyar tudós theologusok, sem 
magyar vallásos költemény, sem egy jó imaköny-
vünk, sem kielégítő agendánk, 'sa' t. nincsenek." 
^S ezt ki merné tagadni? De annak oka, hogy 
mind ezek 's ezeknél végtelenül több „sem"ek 
és ,,'s a1 többi"ek nincsenek, hiedelmem szerint, 
nem a' „papkörök" nem léte, hanem — „más va-
lami." Mert eddig papkörök nélkül is irtunk; hogy 
pedig jövendőben — mostani körülményink közt 
— papkörök légiója mellett többet fogjunk irni, 
kétlem. Ezzel mindazáltal — tessék jól megérteni 
— nem szándékom a' papkörök üdves voltát két-
ségbe vonni; csupán annyit akarok mondani, hogy 
az irodalmat ezután sem fogja a1 paptanakodás, 
mint illyen , több és jobb elmeszüleményekkel 
gazdagítani; mert ha az eddigieknél tán több- 's 
jobbakat irunk, ezt ne közvetlen a' papköröknek, 
hanem a' köztünk mindinkább terjedő tudományos 
szellemnek tulajdonítsuk. Bizony irunk mi eleget, 
irunk helylyel közzel meglehetős jót is, de — nem 
nyomtatunk. Buday, Sebestyén, Hrabovszky Gy., 
Crudy irószekrényeikben még most is sok szép 
befejezett munka hever kéziratban, mellyek sajtó 
alá alig kerülendnek valaha. Ezt pedig kettős ok-
ból lehet megmagyarázni: először, mert nincs 
pénzünk, hogy a'könyvnyomtatónak megfizethet-
nénk; másodszor, mert nincs publicumunk, melly 
kinyomatott könyveinknek illő kelendőséget sze-
rezvén, kiállítási költségünket megtérítené. Itt a' 
bökkenő! Hiába szeretnék némelly hordóbölcsek 
fejünkbe kalapálni, hogy mi gazdagok vagyunk; 
hiába akarná egyik vagy másik szánkat bedugni, 
hogy anyagi szegénységünket ne emlegessük; 
önként kitöri magát a' szeg a' zsákból. Azok a' 
méhész, disznóhizlaló, kártyás, pomologus, bor-
ral vagy gabonával kereskedő, vadász, pálinka-
égetö papok, kiket utjártában látott Székács úr, 
mik egyebek, mint földhez ragadt materialis sze-
génységünknek megannyi eleven hirdetői? Vagy 
adjatok dúsabb jövedelmet, vagy szerezzetek mun-
káinknak vevőket, mindjárt lesznek kelletinél 
több, ha nem is mindenben remek — mert illyek-
kel a* tudós külföld sem nagy mértékben bir — 
de kielégítő könyveink. Panaszkodik Székács úr, 
hogy az egyházi lap számára nem küldenek mun-
kákat 's e' miatt magának kell czikkiróvá lennie. 
Fognak-e küldeni majd, ha a' papkörök általános 
divatuakká lesznek, nem tudom; de annyit tudok, 
hogy ha tisztelt panaszkodó úr minden beküldött 
ivtöl nem sajnál 15 - 2 0 pgö forintot fizetni, a' 
papkörök megszülcmléseig is válogathatni fog a' 
sok jobbnál jobb munkákban. 

Kicsiny a' magyar publikum, még ha az ujabb 

statislikákkal 6 millióra rugtatjuk is az összes 
magyarság számát; pedig ennek is kétharmada 
gyermekek, nők, műveletlenek. Ez oka, hogy 
jelesb magyar íróink inkább dolgoznak latin vagy 
német, mint anyai nyelvükön; mert mig a* leg-
jobb magyar könyveket csak 2—300, addig a ' 
valamire való német munkákat 5—6000 példá-
nyokban nyomtatják, mint e* felől a* „papkörök" 
igen nagyra becsült szerzője könnyen meggyő-
ződhetik, ha egyházi lapjának előfizetőit a* darm-
statti „Allgemeine Iíirchenzeitung" előfizetőinek 
számukkal összehasonlítandja. Ezen kivül a' né-
met munkákat jobbadán a' könyvárusok adják ki 
*s busásan megfizetnek értök az íróknak, ugy, 
hogy többek közt Dinternek — mint maga vallja 
— adott Wagner legelső munkájaért 4 ft. 30 krt 
minden nyomtatott ívtől, azután 7 ft. 30 krt, utóbb 
15 ft., későbben 30 ft., a' „Schullehrer-Bibel" 
végső köteteiért pedig szinte 45 ft. pengő ezüst 
pénzben ívenként, 's minden ujabb kiadásért az 
eredeti tiszteletdíjnak felét. Ellenben a* magyar 
író, különben is lapos erszényéből sajá*risicójára 
kénytelen munkáit nyomatni; mert midőn könyv-
árusokkal alkuba ereszkedik, ezek, kik többnyire 
Isten nevében (vagy igy sem) szeretnék átven-
ni legjobb munkáinkat, sokszor feleletre sem mél-
tatják a' szegény írót, söt megtörténik, hogy 
ajánlás vagy alku közben kézirata is elvész. Az 
illy irót aztán tönkre juttatja irói buzgalma, mint ez 
boldogult Kunoss Endre tudós hazánkfiával történt 
's történik számtalan más sokakkal mind e' mai 
napig. 

Különösen a' theologia mezeje e' tekintetben 
visszaijesztö honunkban, kivált ha meggondoljuk, 
hogy még azon kevés számú magyar ajkú lako-
soknak is a' papirend, melly képes volna theolo-
gicus munkákat olvasni's érteni, alig teszi 200-ad 
részét. Továbbá más tanszakban az alapos tudo-
mányosság szerez a' könyvnek olvasókat; a'' the-
ologicus munka mennél tudósb, annál kevesebb 
vevőkre, kiadó könyvárusokra (Verleger) pedig 
csak ritkán számíthat; söt a' legsilányabb munká-
nak szokott nálunk gyakran legjobb kelete lenni. 
Az „áhítatosság óráji" megbuktak. A' „biblia 
tárházát" vastag penész lepi. Nagy István „Ram-
bachját" font számra veszi a' sajtos. Igy jár ma-
holnap az „egyházi és iskolai lap" is. Mig más 
részt „Genovéva" évenként újra kiadatik; a* 
„százlevelü rózsa" minden vásárokon kerestetik; 
az „ó gráduál" további nyomtatását pedig hely-
tartótanácsi parancs által kellett eltiltani. Ide is 
illik, mit Mészáros Károly mond: „Az éretlen 
publikum a' legközönségesb tudományos ismere-
teket is csak aprólékos csemege formában képes 
megemészteni." Segíthetnek-e efféle bajokon a* 
papkörök ? — A' szent czélokra szánt tudósb köny-
veknek — valljuk meg — honunkban legkisebb 
olvasó közönségük van. Mert a' papokon kívül 
ugyan ki vesződik mai világban az illyenek olvasá-



fiával, hafszinte ajándékul nyujtjuk is azokat neki ? 
Szikszai, Márton, Tóth Ferencz, Ángyán, Ráth, 
Kis János, Illés Pál, Székács vallásos könyveik 
hány világi úr, hogy ne mondjam, közember ke -
zében forognak? 'S vájjon fognak-e több kezek-
ben megfordulni, ha a' papkörök általános elter-
jedésre vergődhetnek? ha pedig nem, ugy miért 
kívánjuk a'papcasinókata'|szent irodalom mennyi-
vagy minőségének 's terjesztésének egyedüli hy-
pomochliumául tekintetni? 

Csak pénzt, édes urak, és nagy publikumot! 
majd lesz nálunk is mindjárt magyar tudományos 
theologia, lesznek magyar tudós theologusok, lesz 
magyar vallásos költemény, jó imakönyv, kielé-
gítő agenda, habár a' papkörök még most hamar-
jában lábra nem kaphatnának is. Orvos-, ügyvéd-, 
mérnök-, gazdászkörök sem léteznek a1 papkörök 
mintájára, mégis a' jó orvosi, jogtani, mérnöki és 
gazdászati munkákból nem látunk fogyatkozást. 
Állítsunk papköröket; de más czélt tüzzünk ki 
nekik. Vagy inkább ne isjállítsunk; mert minek a' 
papkör Magyarhonban, hol convent, presbyterium, 
contubernium divatoz? nem azonos-e ez a' fel-
dicsért papkörökkel? 

Papköri tag nem Jvagyok. De azért az iste-
nészet körében egy közhasznu munkával fellépni 
elszánt akaratom, ha pénzt és nagyszámú publi-
kumot nyerhetek. Nem lesz ez ugyan remek mii; 
de a' középszerűek között, hiszem, ez is elcsúszik. 
Lesz benne egy kis magyar tudományosság, ma-
gyar tudósság, magyar vallásosság, jóság, kielégí-
tőség, 's még Bujdosó Mihály tudós hazánkfia is 
fog benne a' sok kicsépelt szalma vagy polyva 
között egy-két becsületes szemre találni. Munkám 
czíme leend: 

„Urunk Jézus végóráji. Lelkiépülést ke-
reső keresztyén hivek számára népszerű nyel-
ven előadva készítette Gödörházi Gödör József, 
bölcsészet doctora, szendi evangy. lelkész, egy-
házkerületi consistorialis tanácsos, egyházmegyei 
pénztárnok és tanácsbiró 's több tudós társaságok 
rendes és levelező tagja." Három füzetben. 

Az első füzet tartalma: Jézus szenvedését 
megelőző különféle készületek. Másodiké: Jézus 
szenvedése. Harmadiké: Jézus halála és eltemet-
tetése. Most csak az első füzetet bocsátom közre; 
de — a' szerencse szolgálván — nyomban köve-
tendi ezt a' második és harmadik is. 

Ezen első füzet 22 külön czikkekböl áll, kö-
vetkezendő renddel: 1) Lázár feltámasztatása 's 
annak következései. Első papi gyűlés Jézus ügyé-
ben. Kajafás. 2) Az apostolok. Ezeknek Jézus 
szomorú dolgokat jövendöl maga felöl. 3 ) Jézus 
kenettetése Bethániában Mária által. 4 ) Mária 
cselekedete helyteleníttetik. 5) Jézus védi Máriát. 
<5) Jézus bemenetele Jerusálembe. 7) Jerusálem 
városa. Jézus siratja azt. 8 ) A' jerusálemi tem-
plom. Jézus utolszor megy abba. 9) Jézus jelt ad 
tanítványinak, közelgető halála felöl. 10) A' je-

rusálemi főtanács. 11) Közönséges naggyülés a* 
jerusálemi főtanácsban, mint második Jézus ügyé-
ben. 12) Lábmosás. 13) Júdás. 14) Júdás dolga 
Jézus ellen. Harmadik papi gyűlés Jézus ügyé-
ben. 15) Készület a' húsvéthoz és húsvéti bá -
rányhoz. 16) Jézus vacsora feletti beszéde. 17 ) 
Tanítványok versengése az elsőség felett. 18) 
Júdás a' falat vétele után. 19) A' vég vacsora 
szerzése. 20) A' vacsora befejezése és kimenetel 
a' városból. Olajfák hegye. 21) Péter vallástétele. 
22) Tanítványoknak új leczke. 

A' kutfök, mellyekböl itt-ott merítettem, leg-
inkább ezek: 1) Fiam Josephi hebraei scripto-
ris antiquissimi de bello judaico ac expugnata per 
Titum caesarem Hierosolyma libri septem. 2) M. 
Benjámin Hederich Reales Schul-Lexicon. 3) 
Gottfried Less Auferstehungs-Geschichte Jesu 
nach allén vierEvangelisten. 4~)D. Gábriel Chri-
stopk Benjámin Mosche Erklarung der Leidens-
geschichte Jesu Christi. 2 Theile. 5 ) Rambach 
János Jakabnak Úr Jézus Krisztusnak kínszenve-
déséről való elmélkedései, Nagy István fordítása 
szerint 2 kötésben. 6) Die Leidensgeschichte Jesu 
exegelisch und archaologisch bearbeitet, mit 
Rücksicht auf die neuesten Ansichten, besonders 
für Prediger und Religionslehrer (Glanztól). 7) 
Die Leidens- und Todesgeschichte Jesu in Texten 
zu den Passionspredigten, aus den Evangelisten 
harmonisch zusammengezogen und mit erklaren-
den Anmerkungen. 8) Geschichte unsers Herrn 
von seinem Leiden biszu seiner Himmelfahrt. Zur 
Belehrung und Erbauung herausgegeben von M. 
Chrisloph Wilhelm Mössler« 9) Practisches Iland-
buch für Prediger über die Leidensgesichte Jesu, 
von Carl Friedrich Dielzsch. 10) Die Schriften 
des Neuen Testaments von Henneberg. l l )B ib l i -
sche Real- und Verbal-Encyclopadie von K. Gerh. 
Haupt. 12) M. Gottfried Büchners biblische Real-
und Verbal-Handconcordanz oder exegetisch-
homiletisches Lexicon. 

Mindazáltal ne gondolja senki, mintha e' mun-
ka a* jelen alakban fordítás vagy compilatio vol-
na ; mert azt jó lélekkel eredeti sajátomnak vallom 
és nyilatkoztatom; sőt ha bármikori megjelenése 
sikerülend, annak hírem, tudtom, beleegyezésem 
nélküli utánnyomatása vagy más idegen nyelvre 
fordítása ellen ezennel ünnepélyes óvást teszek. 

A' munka nagy 8-rétü, jóféle papirosra, illő 
töraöttséggel, de mégis könnyen olvasható betűk-
kel lesz nyomtatva 's első füzete körülbelöl mint-
egy 10 ívnyire terjedend. Mindenik czikk egy 
bevezető ének- vagy más alkalmas verssel kez-
dődik, mellyet követni fognak az alapigék a 'négy 
evangyélisták megegyező irásai szerint, azután 
előadás és magyarázat, végre minden czikk végén 
a' vallás- és életből merített három hasznos tanú-
ság. A' történeti 's archáologiai adatok lehető 
legnagyobb pontossággal fognak a' leghitelesb 
források után idéztetni. 



Használhatják e' munkát nemcsak a' lelkészek 
hétköznapi böjti tanításaik alkalmával, akár szőrül 
szóra, akár egyéni nézeteikhez idomítva, és az is-
kolatanítók iskoláikban, vagy más magánynevelök 
nevelési körükben, hanem minden vallásos pro-
testáns világi család is épülettel 's nem minden 
szellemi gyönyör nélkül olvashatja azt, söt a' nő-
nemnek is kedves olvasmányt vél e' munkában 
nyújthatni a' szerző. 

Hogy szegénységemet az egész világ lássa, 
előfizetés utján akarom munkámat elibe bocsátani, 
olly móddal, hogy ha és mihelyt elegendő számú 
előfizetők találkozandnak, vagy munkámat va-
lamelly irgalmas samaritánusféle könyvkeres-
kedő barmára felhelyheztetendi, azonnal a'nyom-
tatáshoz fogok; ha pedig nem, nyugodjék ez is 
több munkáimmal együtt halotti csendes nyoszo-
lyájában, a' feltámadás egykori reggeléig. 

Az előfizetés ára, csínos kiállításban, színes 
borítékkal, lesz az első füzettől 40 kr. p. p. Fel-
szólítok ezennel őszinte bizalommal mindkét val-
láson levő minden t. cz püspök, esperes, lelkész 
és iskolatanító, országos, kerületi, megyei és hely-
beli felügyelő 's gondnok urakat, dunántúli bará-
timat 's a' szent ügyért lángoló minden jó lelkű 's 
felvilágosodott keresztyént, férfiút és nőt, fö- és 
alrendül, protestánst, nem protestánst, söt minden 
elfogulatlan zsidót is, kivált pedig ezen lapok 
nagytiszteletü szerkesztőit, hogy e* haladási szel-
lemben készült 's Jézus nagyságát kiemelő és 
fennen hirdető munkának körükben minél több 
előfizetőket gyűjteni 's azok névsorát előfizeté-
seikkel egyetemben folyó év december 31-dik 
napjáig Neszmély — mint legutolsó posta — felé, 
hozzám Szendre bérmenten küldeni, egyszersmind 
ezen egyszeri bizodalmas felszólításomat hozzá-
jok utasítandó külön-külön megkérő levél gyanánt 
fogadni szíveskedjenek. Előfizetést gyűjtő jóaka-
róimnak szívesen szolgálok a' 11-ik példánynyal; 
's ki munkám elolvasása után előfizetését meg-
bánja, ne sajnálja ezt tudtomra adni 's pénzét 
minden költségokozás nélkül becsülettel vissza-
fizetem. Szenden, június 5-kén 1846. 

Gödörházi G ö d ö r J ó z s e f . * ) 

*) A' budapesti papkör, melly csak öt papból áll, f. é. jun. 
18-kán tartott ülésében, Gödör társunk czáfolatát és 
előfizetési hirdetését felolvasván, felelte különféle véle-
ményeket fejtett ki. Székács egyenesen túlhajtott, maga-
sabb szempontot ismerni nem akaró , enmagába kissé 
szerelmes, és ellenmondva ellenmondó szellemnek nyo-
mait vélte feltalálni benne. Abban azonban mindnyájan 
megegyeztek, hogy Gödör testvérünk ezen igyekezete 
méltatást érdemlő 's miután számot veténk magunkkal, 
azt találók, hogy egy péld. veszünk önmagunknak, öt 
példányt pedig másoknak adunkel mindenikünk, vagy 
pedig ingyen juttatjuk a' szegényebbeknek és igy előfi-
zetünk 30 példányra, mellyeknek árátSzekács teendi le 
azon pillanatban, mellyben az első füzet ugyanannyi pél-
dánya kezéhez jutand. Tessék ezt Gödör urnák azonnal 
bejegyezni. Egyszersmind megkérendőnek véltük őt, 

G y ű Ifié s e k . 
D i i i i ó v i t u l i r e f . e g y h á z k e r ü l e t i k ö z -

g y ű l é s . 
Tartatott e' gyűlés a' kies vidékü Losonczon 

maj 18 's több napjain. Ha a' tiszántúli életképek 
követe volnék, válogatott szavakkal felpiperézett 
új divatú phrasisokkal tennék jelentést e' gyűlés 
magasztalására. Költőileg rajzolnám le a' mit lát-
tam — a' szép publicumot, mellynek gyürüzetét 
a' losonczi 's vidékéről besereglett egyháztagok, 
mint kitünö intelligentiák, drága- kökint ékesíték, 
— nagy enthusiasmussal adnám elő a' mit tapasz-
taltam — a' losoncziaknak páratlan vendégsze-
retetét, a' gazdag lakomákat, mellyekben első nap 
n.m. losonczi Gyürki Pál ö excja, másnap nagys* 
Sziiassy József helyt, tanácsnok, többi napokon 
pedig az egyház lelkes uri tagjai az egész gyű-
lést megvendégelni szíveskedtek, söt a1 vidékiek-
nek cselédeikről 's lovaikról is gondoskodtak; le-
írnám a' kedves látványt, milíyet ha füleink hal-
lottak is , de szemeink még nem láttak, pedig 
ugy, hogy a't.cz. olvasó álmélkodással csudálná, 
mellyet az országos hirü mineralog t. Iíubinyi 
Ferencz úr nagyszerű régiség 's ásvány-gyűjte-
ményében lelki kedves éldeletül nyújtott: de pa-
negyricont írni most nem akarok; legyen elég e l -
mondanom itt az t , mit Losonczról távoztunkkor 
mindnyájan elmondtunk : Isten áldja meg a' jó lo-
soncziakat szívességükért! 

Én előadásomban nagyon is prosai kívánok 
lenni, hogy a' mit hallottam és láttam, érthetöleg 
adjam elő. A' sz. lélek segítségül hivása után fel-
szenteltetvén, vagy ha tetszik felavattatván a' fő-
pásztori lelkes és férfias beszéd kísérete mellett 
hét ifjú bajnokai az evangyélmi tudománynak, e l -
nökileg megnyittatott a1 tanácskozás temploma 's 
először is régi szokás szerint a' k. királyi intéz-
mények tárgyaltattak, ugy is mint legnagyobb 
fontosságúak, habár némellyike által egy iskolai 
értesítvényi hiba 'sa't. rovatott is meg. Itt gon-
dolám magamban, nem jó 's czclszerü volna-e 
ezek közöl is a' nagyobb fontosságuakat — 
millyenek most is voltak — kiszemelni 's ezek-
nek tiszteletből is elsőséget adni , a' kisebb 

hogy miután a1 teendők sorában egyik ezt, másik amazt 
tartja a' legelső betűnek, ne legyük egymás indítványait 
gúnynak tárgyává, annál kevesebbé, mivel hiszen mind-
nyájan jót és üdvöst akarunk. Neki például az első betű 
a ' p azaz, pénz, de ezt senki sem adja ide, ha meg nem 
győzetik arról, hogy ideadnia szükséges. Már mi pedig 
csak ismét azt hisszük, hogy ha a' papkörökben arról is 
tanakodnánk, hogyan lehetne e 'vagy amaczél-, például 
e1 vagy ama munka kiadására pénzt szerezni, tán jobban 
boldogulnánk, mint jelenleg, hol a' társak törekvései 
visszhangra nem igen talulnak, épen mivel felszólamlá 
hangjaik szent lélekkel teljes társulatok kebleibe rész-
vétet ébresztőleg nem ütköznek Egyébiránt béke v e -
lünk, mint kik veleményben különbözők lehetünk, do 
szeretetben egyek és ugyanazok. A' pesti papkor n e -
vében. S z é k á c s . 



érdeküeket pedig- millyenek most is yoltak, — 
nehogy n' nagyobb fontosságú tárgyakat háttérbe 
sorítsák, szinte tisztelettel akkorra halasztani, mi-
kor már ugyancsak megfogyatkozik a7 gyűlés 
személyzete, de hamvad a' tűz is, melly a' ma-
gyar gyűléseken — legyenek bár egyháziak — 
eleinte szalmaként szokott lobogni. 

A' kegyes intézmények közt nevezetes volt 1. 
melly meghagyja felelet terhe alatt, hogy lelkésze-
ink dimissio nélkül a* vegyes házasságokat össze 
ne adják, holott a' másik félnek megengedtetik a' 
dimissiónak fontos ok miatti ki nem adása. 2. Azon 
intézmény, melly azF. gyarmati helyettes lelkészt 
egy 18 év előtti áttérésért kérdőre vonatni ren-
deli, 's a* 18 ével tűzi ki határ pontul, mellyen 
innét senkit hozzánk bevenni nem szabadna. 3. 
Melly a' r.kath. ifjaknak iskoláinkba bevételét tilal-
mazza. Mind három intézményre alázatosan felir 
kerületünk, kijelentvén, miszerint ezen rendeletek 
törvényes vallási szabadságunkat korlátozván, 
ezeknek végrehajtásához nem járulhat, megálla-
pítván most már egyszersmind az utasítást is, mi-
ként járjanak el kebelbeli lelkészeink a' legköze-
lebbi vallási törvény körül; melly utasítás min-
den kerületeknek is megküldetni határoztatott * ) 
Ezen utasításnak két főbb pontjátitt kiemelni szük-
ségesnek látom. Egyik, melly az esketést tár-
gyazza, mi szerint, ha az illető r. cath. lelkész a' 
házasokat vagy ki nem akarná hirdetni, vagy di-
missiot sem akarna adni: a' két násznagy mint 
tanuk bizonyítványa mellett adja össze azokat a* 
lelkész; másik az átmenetet illető, melly szerint 
minden vallásába beavatott r. kath. egyén beve-
hető 's igy a' 18 éven aluli is, megtartván egyéb-
iránt az átmeneti törvény szabályait. 

Az e' tárgy feletti vitákkal 's az itt kifejtett 
okokkal az olvasó közönséget terhelni nem aka-
rom, hivén, hogy a' resultatummal, mi öt érdekli, 
megelégszik, annyival is inkább, mivel, kivált a' 
vallási törvény iránt adott utasítás, a' maga utján 
úgyis mindenkihez eljuthatand: de azt az egyet 
itt még is feljegyzem , miszerint az első intéz-
ményben némellyek semmi sérelmet nem láttak, 
okul adván, hogy papjainknak kánon szerint sem 
szabad dimissio nélkül esketni**)! 's lelkész ellen 
ki első mert itt sérelmet látni, még fent is szent 
harag lobbant fel, melly nem árt ugyan, ha bib-
liai, mellynek naplementnél tovább tartani nem 
szabad. 

Följelentetett a' drégel-palánki esperes vá-
lasztása , melly szerint nt. Nagy József Iosonczi 
lelkész úr általános többséggel esperesnek megvá-
lasztatott, 's itt most felesketése kéretett, mi mégis 
történvén, a' derék férfiú esperesi székéi éljenek 

# ) Ne feledkezzenek el a1 protest. lap szerkesztőiről se, 
igen szépen kérem, S z é k á c s . 
De itt nagy különbség van a' dimissio megadása vagy 

megtagadása körül. Qui bene distinguit, bene docet. 
S z ' é l t á c s . 

közt elfoglalta, de ugyan e' jelenet egy kemény 
harczot költött fel. Ugyanis illy ügyben az levén 
nálunk az előtt a' szokás, hogy a' főpásztori kör-
levél következtében be adatván a1 főpásztorhoz a* 
szavazatok, azok az általa kinevezett választmány-
ban fölbontattak 's a' következett gyűlésen az elvá-
lasztott esperes feleskettetett: két évvel ez előtt a* 
somogyi e.megye indítványára elfogadtatott kerü-
letünk által azon elv, hogy aze.megyék, valamint 
választják esperesüket: ugy a' szavazatokat saját 
gyűlésükben bonthatják fel 's az elválasztott espe-
rest ugyan ott fel is eskethetik, de a' választás ered-
ményéről a' kerületnek jelentést tenni tartoznak, 
's ámbár e' közmegállapodás határozatkép j egy-
zőkönyvbe nem ment! de a' képviseleti választ-
mány elébe utasíttatott: a' somogyi e.megye még is 
választá 's fel is esketé esperesét, 's a' drégelpa-
lánki esperesség is maga bontá fel a* szavazato-
kat, 's ezen tények ellen a' kerület fel nem szó-
lalt, sőt azokat helybe is hagyá. Most felelevenít-
tetett az elv, mint az e.megyék joga, 's a' képvw 
selettel, hova ez előtt utasíttatott, most újra össze-
házasítva tárgyaltatott, 's e' viszás pár ügye ugy 
döntetett el, hogy házasságra többé tán egyik sem 
léphet. Az esperesek felesketésére nézve — mi-
vel az esperes kiegészítő része a' kerületi gyű-
lésnek, igy a' kerületnek érdekében áll annak fel 
is esketése — a' régi fölebb előadott gyakorlat 
megálapíttatott. Ne neked restauratio! *) még ki 
sem tollasodtál, már szárnyad van szegve, érde-
kében állhatván a' kerületnek fel nem esketni vá-
lasztottadat. No de minek is ez képviselet nélkül! 
És a'képviselet? ez bizony nagyon pórul járt, 
valamint képviselő ügynöke is N. J. lelkész, ki 
miután jó ideig férfiasan harczolt egyedül, a* nagy 
erőnek engedni 's igy hátrálni kényteleníttetett, 
megintetvén, hogy mikor olly nagy többséget lát 
magával szemközt, elébb adja meg magát. — Le-
hetett itt eleget hallani a' kerületi gyűlés felső-
ségéről — centralisalióról, de nem képvíseletileg 
kifejtve, mellynek nagyobb bizonyságára nagy 
számú ülnökök választattak papok és világiak, 
mind jeles férfiak, köztök a' derék két Kubinyi, a' 
játszi eszű Terhes rimaszombati lelkész és a1 gö -
möri ág. esperes. Igy hát a' consistorium uj erőt 
kapott? Nem! kerületünk már magával annyira 
ellenkezésbe nem jöhet, hogy két évi törekvéseit 
egyszerre megsemmítse. Ezt mind csak ugy le-
het tekinteni, mint a' már máskor kimondott, sőt 
határozatba ment ideiglenes intézkedést. A' mint-
hogy voltak csakugyan, pedig tekintélyes férfiak. 

No hát ne neked. Én illyesekben a1 formák embere 
volnék, azaz, a' kerület bármi régebbi intézkedését t isz-
telném mindaddig, mig azt maga a' kerület meg nem 
változtatta. Ezt tessék tehát kieszközölni 's csak aztán, 
haragudni, ha az ujabbat elfogadta kerület ismét a1 r é -
gihez kívánna visszamenni. A' reformálás nagyon nehéí 
mesterség, kijátszás által nem boldogulunk vele. Hatá-
rozatot kell eszközölni 's aztán azt fentartani. Sz. 



kik nyilván bevallották, hogy igazgatásunkat r e -
formálni kell, csakhogy szemelvényileg — 's a' 
könnyebb kivihetőség tekintetéből tán igazuk is 
van — mellynek nagyobb hitelére a' képviseleti 
választmány — melly most munkálatát be nem 
adhatta — további munkálkodásra utasíttatott, 
munkálatát a1 jövő gyűlésre beadandó. 

A' főiskolában megürült phphiai oktatószékre 
t. Gondol Dániel úr választatott, ki a1 jövő tava-
szig — mikor oktatói székét elfoglalandja — kül-
földre utazand. 

Mélt. gr. Zay Károly úr hozzánk is megküldé 
több példányban az uniói választmány javaslatát, 
melly föpásztorunk által megyénként szét is osz-
tatott. 

A' kerületi özvegy-tárban válaszlmányilag 
közponsított vélemény az e.megyékhez el vagy 
nem fogadás végett megküldetik, valamint a' most 
indítványozott gyámintézet és papi vizsgálat iránt 
is azoknak véleménye felkéretik. 

Egyéb, többnyire magunkat illető tárgyak, fő 
iskolai ügyek 's számadások mellett, volt emléke-
zet e1 lapokról is, de semmi I azért, tudom, ezek 
meg nem haragusznak. Isten velünk! 

— n—j—t. 

CS-ömiri evangy. esperesség tavaszi 
közgyűlése. 

Tartatott f. é. május 19. napján Nagy-Röcze 
városában, következő eredménynyel: 

1 ) Föesperes Spissák Gy. úr a' mult év le-
folyta alatt az esperesség kebelében közbenjött 
nevezetesb eseményekről szokott szorgalommal 
's ügyességgel kidolgozott hivatalos jelentést tön, 
mellyböl a' nagy közönség számára is némieket 
kiírni nem tartottuk érdektelennek, úgymint: a) 
A1 gömöri esperesség számlál 40 anya-, 47 le-
ányegyházat, 42 pappal's97 isk.tanítóval5 a ' le l -
kek száma 49,280, — a' mult évi tanítványoké 
4894 5 tanult tehát körülbelöl minden tizedik 
egyén; egy papra mintegy 1100 lélek, egy ta-
nítóra mintegy 50 tanítvány esik, — ide nem 
értve a' rozsnyói ós gömöri gymnasiumokat. b) 
Papi változás nem történt egy sem ; új tanítókul 
négyen hivattak meg; új tanodaházakat három 
gyülekezet épített, saját költségén 's a' nélkül, 
hogy kéregetésre szorult vagy adósságot tenni 
kényszerült volna, mit főleg az illető lelkészek 
buzgó, eszélyes eljárásának köszönhetni. Nem áll-
hatjuk meg, hogy itt ezen lelkészek egyikét tiszt. 
Jakobey K. urat név szerint is meg ne említsük, 
ki híveit egy addig előttük ismeretlen iparágra, 
t. i. mészégetésre, tanítván meg 's azt velők pár 
év óta erélyesen űzetvén, mind magánjólétöket 
tetemesen elömozdítá, mind a' fenmaradt nyere-
ségen két községet részben új, részben kijavított 
ízletes egyházi épületekkel láta el. c) Vallásunkra 
a' mult év lefolyta alatt a' r. katholikusok közöl 

ezen esperességbe'n 43 személy tért által, az át-
térések mind a' tanuk bizonyítványai mellett tör-
ténvén meg. d) A' szellemi életet a' következő in-
tézetek óbreszték 's táplálék: három esp. köz-
könyvtár Csetneken, Rozsnyón és Köviben; egy 
papi egylet vagy conferenlia; egy más társulat, 
mellynek tagjai egybegyűlni nem szoktak, hanem 
az egyház mezején feltünedező korszerű kérdé-
seket magok közt köröztetett írott közlemények-
ben vitatják meg 's idevágó könyveket 's folyó-
iratokat is hozatnak; egy iskolatanítói egylet; 
végre több kisebb nagyobb hírlapok, főleg a* 
darmstadti Alig. Kirch.-Zeitung járatására 's ol-
vasására szövetkezett társaságok, e) Anyagi jólét 
előmozdítására irányzott intézetek: az ismeretes 
Sexty-alapítvány, mintegy 30 ezernyi tökével, 
melly jótékonyságát jelenleg 12 papi 's 18 isko-
latanítói özvegyekre árasztja ; egy más, két évvel 
ezelőtt magok a' kebelbeli papok és tanítók állal 
alapított özvegy-árvaintézet, melly eddig is csak 
2 ezer ftnyi tökével bír ugyan, azonban gyors 
növekedésben van; végre egy az egyházak közt 
Lesko And. betléri lelkész egyszerű elmés terve 
szerint keletkező-félben levő kölcsönös tűzkár-
biztosító egylet, f ) Pálinkaivás elleni társulat főt. 
superintendens urnák minapában a' pásztorkodása 
alatti egyházakhoz intézett felszólítása nyomán 
köztünk eddigelé csupán egy alakult, hisszük azon-
ban, nem sokára több is fog. g) Iskoláink, föes-
peres urnák bizonyítása szerint, ki a'jelen év ta-
vaszán az esperesség némelly részeibe a' dékánok 
társaságában egy kis hivatalos körutat tenni jónak 
látott, hogy a' tanügy állása felől személyes tudo-
mást szerezne magának, kívánt jó állapotban van-
nak, a' tanítók általában igyekezők, a' magyar 
nyelv mindenütt kitűnő sikerrel taníttatik, melly 
azonban még nagyobb is lehetne, ha a* nevendék-
ség magyar könyvekben, szegény volta miatt, 
nagy fogyatkozást szenvedni kénytelen nem vol-
na, miért is ns Gömör megye felszólíttatni ren-
deltetett , hogy e' hiány orvoslására az esperes-
ségnek segédkezeket nyújtani szíves legyen. 

2) Ezen esperesi évi jelentés alighogy felol-
vastatott, csakhamar szőnyegre hozattak az isme-
retes hírlapi kifakadások, mik az összes ev. pap-
ság, főleg pedig a' tiszai lelkészek nevében a ' 
világi rend ellen intézve, legújabban olvashatók 
valának. És vártunk harczot és háborút. 'S mi 
történt? A1 gyűlés színe elölt több lelkész — pe-
dig ollyanok, kik az iliyesekröl rendszerint jól 
szoktak értesülve lenni — ünnepélyesen kinyi-
latkoztatja, hogy ama kifakadásokban az ezen es-
perességbeli papoknak semmi részök nincsen, söt 
hogy ezek teljes erejekböl azon voltak eddig is 's 
lesznek ezután is , miszerint a' két rend közötti 
béke, szeretet és bizodalom soha meg ne zavar-
tassék; melly nyilvánítás valamennyi jelenlevő 
igen számos lelkészek által valónak és a' közór-
zelem kifejezésének bizonyíltatván, ellenkező szó-
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zat pedig több rendű felszólítások után is egyetlen 
egy sem emelkedvén, a' dolognak illy szerencsés 
fordultán mindnyájan sziveinkből megörültünk 's 
az egész gyűlésnek ábrázatán észrevehetöleg a* 
megelégedésnek kedves érzete áradott el. *) 

Közlő itt szabadságot veszen magának a ' fentebbi pont-
ban megérintett hírlapi csikkekről egyéni igénytelen vé-
leményét elmondani. Mi a1 m o d o r t i l leti , közlő azon 
ingerült, szenvedélyes és sértő, a ' szeretet hirdetőihez 
bizony aligha illő hangot, miben ama czikkek tartvák, 
semmiképen nem helyeselheti; még kevésbbé helyeselheti 
a z t , hogy csatapiaczul az illetők által pol. hirlapok, 's 
még külföldiek is, lőnek választva , mcllyeknek közön-
sége ez ügyben teljesen inconpetens, sőt tudatlan; leg-
kevésbé helyeselheti pedig azt, hogy a" csatázok kisebb 
érdekek miatt sokkal nagyobbakról feledkezzenek meg, 
' s míg egy másik táborban mindenképen consolidálni 
igyekeznek magokat 's szép csendesen egybegyüjtöge-
tik 's gyakorolják az elszéledve volt seregeket: addig 
ezen mi vitéz bajnokaink saját táborukba vetnek üszköt 
vagy legalább szítják a' lángot, mit inkább oltaniok kel-
lene, eszökben tartva kivált a' mai időben, hol egy bi-
zonyos szerzet erősebben mozog ismét, mint valaha, 
Urunk bölcs mondását: „minden ország, a' melly maga 
ellen meghasonlik, elpusztul." A ' dolog é r d e m é r e 
nézve, közlő szintúgy nem javaihatja azon félre nem 
ismerhető törekvést , a' világiak befolyását egyházi 
ügyeinkbe, minél kisebb mértékre szállítani 's a'főintéző 
hatalmat kizárólag papi kezeknek adni által. Ne feled-
jétek soha, tisztelt testvérek! hogy elébb voltatok p ro -
testánsok, mint papok. Az egyházi ügyekbe való befo-
lyás prot. elv szerint a' tanítókat és a ' népet egyiránt 
illeti; hogy pedig a1 nép minálunk az egyházban is főleg 
a"1 nemesség ( = világiak) által képviseltetik, azon illy 
aristocraticus typusu országban teljességgel ne csodál-
kozzatok, különben is sokkal tanácsosabb levén, hogy 
egyházi ügyeink elintézésébe ollyanok folyjanak be, kik 
már állapotjoknál fogva némi műveltséggel felruházvák, 
mint holmi „g- tyás deputatusok," kiknek megjelentén 
a1 kishonti esper. gyűlésekben, közbenvetőleg legyen 
mondva, V.D. barátom 's társai, velem együtt, egykor 
igen megbotránkoztak volt. A1 fő "s csaknem egyedüli 
teendő jelenleg, nézetünk szerint, az, miképen állapíttas-
sák meg, hogy gyűléseinkben ne a1 sokaság, ne minden, 
kinek ott cpen megjelennie tetszik, hanem határozott 
számú papi és világi rendű követek bírjanak csak sza-
vazattal ; ez igen sok egyéb bajainknak leend hathatós 
gyógyszere, — de ez, ugy hisszük, minden lárma ' segy 
számtalan buzgó, derék tagokat számláló érdemes rend 
elleni keserű invectivák nélkül is valósítható. Ez közlő-
nek alázatos véleménye, mellynek őszinte elmondásaért 
egyébiránt nem tudja, nem gyül-e meg a' baja 's czímei 
meg nem szaporodnak-e, miután ama journalista és bro-
churista testvérek igen ügyes tacticával mindenkit, ki 
véleményében tőlök csak kissé is eltér, már eleve servus 
humillimusnak , tányérnyalónak 'stb. elkeresztelni mél-
tóztattak. Legyen azonban következése bármi, közlő 
ugy most, mint mindenkor, kötelességének tartandja meg-
győződését nyiltan kifejezni 's igen-igen csekély köré-
ben az igazságnak ugyan, de egyszersmind a' mérsé-
keltségnek és szelídségnek szellemében is hatni, minél 
fogva itt végül még lehetetlen meg nem ragadnia az a l -
kalmat szíves hálájának nyilvánítására a1 minapában 
megjelent „Emlékirat" szerzői iránt, kik közlőt, mint , ,a ' 
világi urakkal igen finnyásán (rectius: tisztelettel, sze-
retettel) bánni tudót és azért nálok közkedvességben 
levőt ' ' jellemezni kegyeskedtek. Ezt, noha a1 szerzők 

3) Egy világi rendű tag ev. egyházunknak 
anyagi tekintetben árva 's elhagyatott sorsára fo r -
dítá a' gyűlés figyelmét 's korszerűnek és szük-
ségesnek találá, hogy egyházunk e' részben az á l -
lodalom gondoskodásába ajánltassék. Indítványa 
elfogadtatott 's ker. gyűlésre menendő követeink 
oda utasíttattak: igyekezenek kieszközleni misze-
rint egy alázatos hódoló felírásban kéressék meg 
ő Felsége, valamint egy tiszteletteljes esedező 
levélben a1 legközelebbi országgyűlés, méltóztat-
nának atyáskodó gondjukat ev. egyházunkra is, 
melly a'Felségnek hü alattvalókat 's a'hazának jó 
polgárokat csak ugy nevel, mint akármelly más 
egyház, kiterjeszteni 's ügyefogyott anyagi állá-
sán hatalmukban álló czélszerü intézkedések t é -
tele által kegyesen segíteni. 

4) Olvastatott a' n.m. m. kir. helytartótanács-
nak gr. Zay Károly főfelügyelő úrhoz intézett *s 
ez által az esperességünkbeli sajó-gömöri tano-
dának megküldött ama kegyes intézvénye, melly-
ben Dierner egyháztörténete iskolai könyvül hasz-
náltatni megtiltatik. Tagadhatatlan joga levén egy-
házunknak az 1791 : 26. t.czikkelynél fogva az 
iskolák belrendezése 's a' tanrendszer iránt, min-
den külső befolyás kizárásával, önmagának intéz-
kedni, az egyházkerület utján ezen intézmény el-
len felíratni 's annak, mint ránk nézve sérelmes-
nek, visszavétele kéretni határoztatott. 

5) Olvastatott továbbá ugyanazon n.mélt, 
kormányszéknek ugyancsak a' tisztelt grófhoz 
küldött abbeli intézvénye, hogy a' sajó-gömöri 
esp. tanodának hagyná meg, miszerint a' kebelé-
ben tanuló reform, ifjaknak illető saját lelkészeik 
adjanak a' vallástanban tett elömeneteikröl bizo-
nyítványt. Ennek is, mint az eddigi szokással e l -
lenkező 's az óhajtva várt uniót hátráltató rende-
letnek visszavétele kéretni fog. 

6 ) Nem különben olvastatott azon kegyes 
intézvény is, mellyben az ev. „hitszónokoknak" 
meghagyatik, hogy ha vegyes házasságoknál a* 
r.-cath. „lelkészek" a' háromszoros hirdetésről 
szóló bizonyítványt kiadni vonakodnának, orvos-
lás végett illető elöljáróságuk utján felsőbb helyre 
folyamodjanak, az esketést azonban ama bizo-
nyítványok nélkül semmi esetre véghez ne vi-
gyék. Melly intézvény ellen, miután az abban pa -
rancsolt eljárás által a' házasulandó felek, gyak-
ran a' r.-cath. papnak merő szeszélye miatt is, 
késedelmi 's egyéb bajokba bonyolodhatnának, 
de általa az 1844. 3. tczikknek 2. §ában meg-
adott törvényes kedvezés is könnyen paralysál-
ható volna, a' kerület utján alázatos felírás tétetni 
határoztatott, a' lelkészeknek meghagyatván, 
hogy magokat addig is az e' részben fenálló gya-

szándéka szerint alkalmasint más akart lenni, közlő nem 
csekély dicséretnek ta r t ja , mert papról annál, hogy 
másokkal nyájasan, szeretettel, tiszteletteljesen tud bánni 
's ezért előttük kedves, hizelgőbb dicséretet valóban 
aligha mondhatni. G.L. 



korlathoz tartsák, mellynél fogva ha két tanú ál-
tal aláirt bizonyítvány mutattatik elö, hogy a' 
háromszoros hirdetés valósággal megtörtént, az 
esketés minden felakadás nélkül véghezviendő. 

7) A* mult évi jolsvai kerületi gyűlésből egy 
választmány küldeték ki, melly az egyetemes 
gyűlés rendezése ügyében az egyes esperessé-
gektöl bejövendő javaslatokat általveendö 's azok-
ból egy egészet készítendő vala. Ez most espe-
rességünket véleménye felterjesztésére szólítá fel. 
Miután azonban köztudomásra van, hogy ugyan e' 
tárgyban maga az egyetemes gyűlés is neveze 
kebeléből egy választmányt, mi ennek dolgozatát 
bevárni 's annak idejében hozzá szólni, jelenleg 
pedig a1 kerületi választmányt ezen végzésünkről 
tudósítani elhatároztuk. 

8 ) Az eperjesi német ajkú egyház arra szó-
lítá fel bennünket egy bizodalmas levélben, igye-
keznénk a' kebelbeli gyülekezeteket ollynemü, a* 
főtiszt, superintendens úrhoz leendő felterjeszté-
sekre bírni, miszerint ez superintendensi hivata-
lát, mellyröl a' mult évi ker. gyűlés alkalmával 
közsajnálatunkra, aggkora miatt, leköszönt, to-
vábbá is folytatni méltóztassék. 'S ime ezen ma-
gában olly igen ártatlan levél csaknem két álló 
óráig tartott zajos vitának lön okozója; némellyek 
ugyanis az eperjesi felszólításon túlmenve, azt 
kivánák, hogy a' főtiszt, úrhoz ezen gyűlésből is 
Intéztessék felírás, mások meg ezt az egyes gyü-
lekezetekre akarák hagyatni. Végtére abban tör-
tént a' megállapodás, hogy az egyházak külön és 
egyenként kérdeztessenek meg, mit gondolnak e' 
részben teendőnek ? 

9) Föesperes úr esperességünknek históriai 
nevezetességű régi anyakönyvét mutatá be 's azt, 
miután már egészen megtelt, a' levéltárba tétetni 
's helyette más ujat készíttetni javasla. Az anya-
könyvet kézről kézre járattuk 's abban, föesperes 
ür által rá eleve figyelmeztetve levén, sok igen 
érdekes dolgot találtunk, például: a1 gömöri es-
perességnek gr. Thurzó György nádor által 1610-
ben megerősített régi törvényeit (mellyeknek ma-
gyar eredeti szövegét t. szerkesztő urnák az egyh. 
lapbani közlés végett legközelebb megküldeni bát-
Tak leszünk *), az esperesek névsorát 1594. év-
től kezdve, az esp. felügyelökét 1730-tól fogva, 
valamennyi pap nevét 's rövid életrajzát 1601 — 
1845-ig; tanultuk továbbá ezen könyvből, hogy 
több gömöri gyülekezet, melly jelenleg már más 
hitet vall, nem olly régen még ágost. hitv. sze-
rinti vala, névszerinti Balog, Beje, (most reform.); 
Hárskút, Murány,Polomka, (most r. calh.); Sum-
jacz, Telgart és Vészár (most görög, cath.) 'stb. 

10) Gyűléseinket, mellyekkel eddig egyházról 
egyházra vádoroltunk, ezentúl felváltva Rozsnyó 
és Jolsva városaiban tartandjuk. 

11) A' gyámintézethez egyházaink kevés, 

vagy magyarán szólva, semmi rokonszenvet nem 
mutatnak. E' közlemény írójának a1 mult évi 
Prot. Lap valamellyik számában tett azon észre-
vételét a' tapasztalás nagyon is igazolni látszik, 
hogy ha a' gyámintézet nem leszen egyéb, mint 
az egyházakhoz intéztetni szokott eddigi segély-
kéréseknek egy ujjal megtoldása, a' száznemii 
adakozásokban kifáradt szegény egyházaink azt 
aligha fogják valami különösb buzgalommal fel-
karolni. 

12) A' tiszai egyházkerület gyűlése ez idén 
ismét esperességünk kebelében, úgymint Dobsina 
bányavárosában fog julius elején tartatni. 

Záradékul még egy szép vonást a' türelem 
országából. Föesperesünkel más négy pappal 
egyetemben, a'gyűlés alatt helybeli r. kath. ple-
bánus ntiszt. Kajaba János úr fogadá szállással. 
Éljen 's Isten adjon neki minél nagyobb tért ha-
sonló szép tetteknek gyakorolhatására! 

G e d u l i L a j o s . 

f ) L. a' mai levelezést. Sz. 

D e l f S l d i k ö z l e m é n y e k : 
Giímori evangy. papegylet . E' l a -

pok szerkesztőjének a' papi és tanítói conferentiák 
ügyében minap elmondott szavai, de a' megneve-
zett egyletnek utolsó gyűlésében hozott világos 
határzata is felhivák alulirtat, hogy a' regényes 
Gömör felső vidékén létező ágost. evangy. papi 
conferentiáról ezen lapok olvasó közönségét tudó-
sítaná, és elmondaná azt, hogy ezen zsenge egy-
let, mellyet a' közönség talán már rég el is felej-
te, mind e mai napig még folyvást él és mozog. 

Az egyletet az 1842. év hozá létre, mikoron 
az eszmét közöttünk J. L.,akkori k.-t—i lelkész, 
az első pendíté meg. Igy hát e' gyermek még 
csak 4 éves, de szeretjük hinni, hogy az érett 
férfikort is kétségtelenül elérendi. Tagjainak szá-
ma évről évre változik, többnyire 10 —15 pap 's 
hittanjelölt részesül összejöveteleiben. Ezek éven-
ként kétszer történnek,öszszel éstavaszszal's ek -
kor egyházi szónoklatok tartatnak és biráltatnak, 
korszerű egyházi életbevágó kérdések fejteget-
telnek, eszmecserélések történnek, könyvelt ol-
vasásra hozatnak 'sa't. 

A'mi ezen egylet külviszonyaitilleti, azokhoz 
számítható leginkább az, hogy tagjai sorában na-
gyobbára csak fiatalabb papokat látsz, az egy e l -
nököt, az egyh.megye érdemes föesperesét, Spis-
sák Gy. urat, a' fiatal lelkűt, a' minden jóért lel-
kesedőt, a' minden üdvösben lankadatlanul fára-
dozót, és Fizely J. csetneki magyar szónokot, a' 
fiatalokkal versenyezni szeretöt, kivéve. 

Az egylet belső életére nézve, legyen elég 
megjegyeznem az egyet, hogy az nyelvek tekin-
tetében egészen szabad téren mozog, irván, be -
szélvén mindenik tagja ugy, mint neki tetszik. 
Egyébiránt: 

a j Elnök úr a1 gyűlést czélszerü beszéddel 



megnyitván, beszédében az alattunk elterjedt ter -
mészet csodáitól (Szelicze és Baradla, mert a' 
gyűlés helye Hosszúszó vala) vett hasonlatossá-
gokban egyletünket jellemzöleg érinté. 

b) Ugyanaz indítványozá, hogy ideje volna 
már egyszer egyletünkről a' nagy közönségnek 
is számolni; mi elfogadtatván, vele alulirt bíza-
tott meg. 

c) B. M. lelkész magyar egyházi szónoklatot 
tarta, mellyet a' tagok barátilag megbíráltak. 

d) Indítvány következtében szónokaink ezen-
túl mindig liturgiázni is fognak. 

e) Könyvtárnokunk jelentése szerint, ez elmúlt 
évben könyvek szerzésére 58 ft 50 kr fordíttatott. 

f ) Új könyvek hozatni rendeltettek. 
g) Munkákat olvastak: 
Spissdk Gy. elnök: Gondolattöredékek az ág. 

hitv. egyházi szerkezet ügyében. 
Bartholomaeidesz L.: Szükséges-e, hogy mi 

ev.ágostaiak egyházi gyűléseinket rendezzük? 
Fizely J.: Hogy az ág. és helv. hitv. evan-

gyélmiak között az úr végvacsorájáróli tanban 
lényeges különbség nincsen. 

Alulirt: Észrevételek, az illy czímü tót nyel-
ven irt könyv körül: unió vagyis a' magyarhoni 
lutheránusoknak kalvinistákkali egyesülése. Szer-
keszté Húrban J. M. 

Zsarnovitzky Gy: A' theologia némelly főirá-
nyainak bővebb előadása. *) 

Közli B a r t h o l o m a e i d e s z J. 
H i r d e t m é n y . A' Helvét vallástételt kö-

vető Dunamelléki egyház Kerület gyűlése, sz. k. 
Pest várossában e' folyó 1846ik év Julius hava 
6ik napján fogja kezdetét venni, az azt meg előző 
két napokon, a' Papi hivatalra szándékozó ifiak' 
kiildötség előtti vi'sgálata tartatván. 

B á t h o r y G á b o r , egyház kerületi Jegyző. 
A ' p a p g y á m o l d á r a Zelenka D. va-

nyarczi leik. 2 ft. 30 krt adott ez. p.ben. 
A ' l o N i t n c z i esp. iskolában jun. 25.26.27. 

napjain tartatandnak a' közvizsgálalok. A' szó-
kötési osztályban a' tanulók száma 40, a' felsőbb 
nyelvtaniban 39, az alsóbbikban 41, az elemi fiú-
osztályban 84, az elemi leányosztályban 96, ösz-
vesen: 300. Az oktatók nyomtatott meghívása 
után közöltetett. 

Kissé késöcskén jelenthetjük, hogy a' sopronyi 
lyceumban a' vizsgák jun. 19-én kezdődnek, 21-
kén délután a' néptanítókat képző intézet növen-
dékeinek tan-, ének- és zenevizsgája lesz. Ezen 
utolsó intézetről egy kis tudósítást szívesen vár 
Szabó J. tisztelt oktatójától Székács J. 

M e g j e l e n t ; Kiss János superintendens 
emlékezései életéből. Második közlemény. írói 
pályáját tárgyazó emlékezések. Ara 1 ft. 20 kr. 
ez. Sopron. 1846. Özv. Kulcsárné betűivel. 2481. 

* ) Ezt kérem, ha kapható. S z é k á c s.# 

Vezérfonal a9 történettani oktatásban II. rész. 
A középkor történetei. Irta Kis Lajos. Pest 1846 
Heckenast. G. 8- ré t 99 1. ára 20 kr. ez. p. 

l e v e l e z é s . É d e s J . urat kérem, engedje e l -
menni előttem a' keserű poharat, a' nélkül, hogy kiüríteném 
azt. T. Lónyay Gábor nrat pedig — ha e' sorok szemei elébe 
kerülnek — kérem, irja vagy irassa meg a* s.-pataki esemé-
nyeket lapunk számára ollyan ember által , ki saját lelkének 
színezetét nem vegyíti össze a1 tárgyak sajátságos színével. — 
F i g y e l m e z ő űr ujabb practicus czikkei iránt figyelemmel 
leendek, — Szenczi Fördős Dávid úr „ V i s s z a a d á s " czím 
alatt a1 Religio és Nevelést akarja Ieczkézni, 's mondhatom, 
nem roszul, azon „ b e c s ü l e t s é r t ő c z i k k é r t , m e l y -
l y e l l a p j a 45-d ik s z á m á b a n i s a ' P r o t . L a p 
s z e r k e s z t ő j é r e , m a j d a z a z t o l v a s ó m a g y a r 
k ö z ö n s é g r e 'sa't. d o b á l ó z i k . " Köszönöm Sz. Fördős 
D. úr jó szándékát, de nem használhatom. Én az említett 4 5 -
dik számú czikkét nem olvastam, 's már most bizonyosan nem 
is olvasom. Egyszer ijesztett meg engem a' Relig. és Nevelés, 
midőn d e r é k Székácsnak nevezett. De midőn t u d a t l a n , 
s ö t l e g t u d a t l a n a b b-nak nevez, a' mint Sz. Fördős D. úr 
czikkéből értem, már akkor csakugyan nem ijeszt meg, mert 
denique mit árt, ha tudatlan vagyok? Hogy a' lapunkat olvasó 
közönséget is bánt ja , erről én nem tehetek, ha n e v e -
l é s e ugy hozza magával. Hogy a ' protestantismust is 
sérti, ki ütközzék meg ezen, hisz ez nem új valami, 's nem 
boszonkodnék-e maga Förd. D úr is, mint jó patriarcha arra, 
ki száz szolgáinak egy jó harmadát felszabadítaná, 's magát 
a' többivel, a' szabadság után sopánkodókkal, ott hagyná, 
mint szoktuk mondani, a' faképnél. Ha tehát a Rel. és Nev. 
még egyeb, sokkal czimeresebb nevekkel illetend is, én azt 
válaszolom neki: Tessék! 's azzal tovább folytatom munká-
mat, már a'mint becsületes tudatlanságomtól telik A' közön-
séget pedig nem kell félteni. Wieland azt mondja valahol: 
Der Mensch glaubt dann und wann zu fischen und er —• 
krebst! — Diíl Beoj. ref. oktató úr egy igen jó czikkét kül-
dött be illy czím alatt: Á r n y r a j z a' r e f . n é p i s k o l á k 
k ö r ü l . Sajnálom, hogy ki nem adhatom 's tán még ki is 
adom, nem azért, mert valami új mondatnék el benne, hanem 
szeretném örökké meg örökké kiáltani: J a v í t s u k i s k o -
l á i n k a t ! Adná a' jó Isten, hogy valamikép iskoláinkról 
többet közölhetnénk 's Ián egy külön vagy a' mienkkel egy-
bekapcsolt lapon. De ezt én legalább most nem tehetem. Semmi 
sem fáj jobban, mint midőn itt-ott megtámadtatunk, hogy az 
iskolai dolgokat elhanyagoljuk. Tessék meggyőződve lenni, 
hogy az ellenkezőt örömestebb tennők, ha szük hasábjaink 
engednék. 'S már mondtuk, központosítsák az iskolai férfiak 
magukat egy férfiban, ki koronként hozzánk utasítsa a"1 sürge-
tős tárgyakat 's mi örömest felvesszük. Mindent teszünk, csak 
lehetetlent nem. — N t . Spissák Gy. esperes úr igen le fog kö -
telezni, ha a' gömöri esperesség levéltárából az általa említett 
documentumokat velem közölni méltóztatik. Örömest kiadom 
a' kiadhatókat. — K. G. „p a p s z e r z é s " czímü czikkét nem 
adom ki. — A1 dunántúli püspökség ügyében finomul cortes-
kedö czikkek érkezvén hozzánk, ezennel nyilvánítjuk, hogy 
azokat ki nem adjuk. Bár csak a' Jelenkor se tette volna, 
mellyben egy nagyon kristály!alan lélek foltjait elszomorodva 
olvastuk. Előttünk a' választási szabadság szentebb, hogysem 
arra illyféle gyanúsítások által befolyni véteknek ne tartanok. 
Igaz, hogy az embernek vére felforrong az illyenek hallattára, 
de hitsorsosaink iránti bizodalmunk sokkal szilárdabb, hogy-
sem feltehetnök, hogy illyeseh által magokat megingattatni 's 
választási függetlenségöket , nem s z e m é l y e s , h a n e m 
e g y h á z i m a g a s é r d e k e k b ő l i n d u l v a k i , cselszö-
vényeknek feláldozni fognák. S z é k á c s . 



PROTESTÁNS 

EGYHÁZI fiS ISKOLAI LAP. 
2 6 . szá in . Ötödik évi folyamat. J u n i u s 2 8 . 1 8 4 6 . 

Előfizetési hirdetmény. 

A' Protestáns Egyházi és Iskolai Lap 
f. évi julius t - s ö napjával kezdendő második folyamára az előfizetési árak változatlanul az 
eddigiek maradnak, u. m. Budapesten boríték nélkül 2 ft. 4 0 kr., postán boríték alatt 3 fi 4 0 
kr. pengőben. — Előfizethetni minden kir. posta-hivatalnál, Pesten: Landerer és Heckenast 
könyvnyomtató-intézeíe ügyszobájában a' Pesti Ilirlap kiadó-hivatalában , hatvani-uteza 
Horváth-ház 4 8 3 - d i k szám, földszint. 

A Prot. Egyh. és ísk. Lap szerkesztősége, 

Protestanten werden katholisch und Katholiken protestantisch. Das ist traurig! nicht wahr? Es wäre viel 
besser, sich noch fortzuschleppen iu dem alten Gl ise religiöser Vererbung, die da die ewigen Wahrheilen 
des Glaubens einem Patrimonium gleichstellt und sie wie ein Erbschaftsstück der Nachwelt überliefen I 
Ich behaupte, dasz also Übermächte Glunbenssafze so viel als geläugnete sind ! G a s p a r i n. 

TARTALOM: A' hozránk átérteknek illó foga Itatás«. F i -
g y e l m e z ő . — Nyugintézctiink szabálya az önvélsegök 
miatt hivatalukat vesz'ett egyénekről. F i g y e l m e z ő . 
.— I-kolai jegyzőkönyvek. F i g y e l m e z ő . — A' saros-

' pataki fő »kola jelennapjai. B a l o g h 1st .— Honti papi 
confeientia. G M. Irodalom Kül- es belföldi tudósításod. 

A* h o z z á n k é t t é r t e k n e k I l i é f o g a d -
t t t t á « a . 

Felvagyunk szólítva, hogy e ' dologhoz töb-
ben is véleményünkkel járuljunk, és u' hozzánk 
áttérőknek fogadtatását a* „ m i k é p e n t " fejtsük 's 
határozzuk meg. Nem vagyunk még egy uton e ' 
fontos tárgybon, és ha valaki közölünk eddig töb-
bet tön, mint kell vala tennie, azt hibának épen 
nem tn'ajdonítom, hanem azon öröm kitörésének, 
inellyéta' legújabb országgyűlési törvények h o z -
tak a1 vallás dolgában. S milly mélyen érzők 
vala ez áldott törvény hiányát : szintolly nagy 
örömmel fogadók megteremtetését . Érzők , hogy 
csak törvény kel l , melly szabad utat nyisson a1 

hozzánk térni akaróknak; reménylők , hogy l e sz -
nek ollyanok többen, és hogy hitünk nem csalt, 
uz öröm annál elnyomha'allanabb. Azért méltán 
is kezdettünk mi beszélni a' mi napjaink és e s z -
fendeink boldogságáról i mert éreztük kebleink-
ben Urunk szavait sz. Máfhénál 13. 16. 17. „A* 
ti szemeitek pedig boldogok, hogy látnak, és f ü -
leitek. hogy hal lanak; mert bizony mondom n é k -
tek, hogy sok próféták és igazak kívánták látni, 
a' mellyeket ti láttok, és nem láthatták; és hallani, 
a ' mellyeket ti hallotok; de nem hallhatták." Ez 

a' Jézus! mondás oka tehát, hogy Figyelmező is 
a' hozzá áttérőnek befogadtatásakor többet tett, 
és mások is teltek, mint jelenen kívántatik a ' mi-
nél egyszerűbb és csendesebb mód. A' kik a* 
„minél egyszerűbbnél és csöndesebbnél 4 nem m a -
radtak meg, inkább helyeslem tetlöket, mint kik 
az illy á t téréseket elég ünnepélyessé tenni nem 
akarák Valamint abban sem osztozom, ha ki első 
's második alkalommal megadja külsőképen is a' 

! szent dolognak szükséges é t iességét , más többi 
alkalmakkal pedig csak egyszerűen, 's ünnepi ruha 
nélkül állítja azt elő. Mellyre nézve a* hozzánk 
áttérőknek fogadtatásáról magány-véleményemet 
itt közölni igy kívántam : 

Azt a ' napot, mellyen valamelly egyén g y ü -
lekezetünk karjaiba l é p , tegyük azt annak s z i v -

I rehatón ünnepélyessé és örökre elfelejthetetlenné. 
' Midőn őket befogadjuk 's az elfogadott szent va l -
! lásban megerősít jük, vájjon akkor nem confirmá-
| l unk -e? Már pedig a' confirmatio felöl agendáink 
azt mondják , hogy azt a ' pap minél ünnepélye-

I sebbé tegye, és a ' gyülekezet új tagjainak minél 
i emlékezetesebben szivökbe vésse az ő fogadásuk-
nak nagyságát . Jelen von illyenkor az egész g y ü -

, lekezet, ' s részesül azon örömben , mellyet érez 
i az először gyónó fiatal se reg és azoknak szülei. 
És minél tinnrpélyi'sebhen vitetik végbe , annál 

•épületesebb az az egész nyájra nézve. Tudjuk, 
Németországban minő lelkihotással és új erősö-
déssel inegyen a ' conlirmatio vé»be, vannak szin 
te ekkorra készített a jándék-könyvek, mellyek az 

! úr vacsorához elöször bocsátott ifjaknak azért nyu j -
2 ti 



tatnak, hogy azokból utóbb is tanuljanak, és emlé-
keztessenek .általuk ama nevezetes napra, mellyen 
ök a1 Jézusi igaz valláshoz állhatatos hűséget fo-
gadtok. Emlékezzék csak mindenikünk arra az 
időre vissza, mellyben rajta a' confirmatio vég-
bevitetett, nemde, ha az jeles ünnepélylyel, a' 
papnak serkentő és bátorító, érzékeny és elfoglaló 
beszédével folytattatott, nem édes emlékezést tá-
maszt-e bennünk. Én elevenen képzelem most 
azt az órát, mellyen a' Jézusi, mint egyedül szent-
írási üdvezítö vallásra fogadásomat letettem; lá-
tom most is papom képén azt az illetődést, mellyet 
el nem rejthetett; mikor vallástéteiünket kérdé 
tőlünk, ránk könyes szemekkel nézett 's mikor 
fejünkre tevén kezét, sorra megáldott bennünket, 
milly akadozva szólhatott az illetödés miatt; látom 
most is a' körülem levő hallgatóságot, látom őket 
szemeikről a' részvét könnyeit számtalanszor le-
törölni; látom azt i s , hogy tanulótársaim velem 
együtt a* sírásig megindulva vannak; és a kö-
nyek nem apadtak ki szemeimből haza mentem-
ben is, még a1 szülei háznál sem, mert abban is, 
beléptemkor könybeázott szemek néztek rám. 
Ekkor már megkedveltem én ezt a' dicső prote-
stáns vallást, ezt az égnek földre szállott fényes 
csillagát, ezt a' honi nyelv föntartóját, ezt a' lelki 
szabadság angyalát , ezt a' szentírás édes gyer-
mekét, ezt a' világ legjobbikát. Megszerettem, 
megkedveltem mind halálig,'s ép azt akarom most 
is, hogy mind az, ki általam a' mi szent vallásunk 
szerint először az urvacsorához bocsáttatik, illy 
erősen az édes könyezés jelével azt megszeresse, 
annak jelességét jobban megismerje. Mert csak 
az az ember lehet ez iránt hideg, az lehet kiseb-
bítöje, ki ennek tÍ3zta lelkét nem ismeri. 

Miután tehát confirmatio val hasonlítom össze a' 
hozzánk áttérőknek fogadtatását: ebből szükséges-
képen következik az is, hogy ezt a' dolgot minél 
egyszerűbbé 's csöndesebbé tenni nem is kell. A' 
buzgó nyáj mindannyiszor örömkönyekre fakad, 
hányszor új taggal nevelkedik száma; megis-
meri szent vallása igazságát, szépségét, és abban 
mind-inkább erősödik, hozzá ragaszkodik. A' mi 
gyülekezeteink a' hazával együtt, eleget busultak 
már, ideje hogy vigadjanak is. 'S mi lehet nekik 
egyben nagyobb öröm, mintha igazságos törvény 
van kezökben, melly nekik sok idő lefolyta után 
juta részül; mi lehel nagyobb öröm, mintha látják 
az Úr gyülekezetét szaporodni és a' világosodást 
terjedni. 

Azt azonban minden pap megjegyezze ma-
gának , hogy az eíFéle szent foglalatosságiban 
hosszadalmas ne legyen, melly által meguntatná 
a' szent beszédet. A ' hozzánk áttérők confirmálá 
sakor épen rövidebb lehet, mint a' gyermekek 
confirmatiójakor, minthogy azok által az ö meg-
gyöződésök szerint a' hitvallásra némelly felele-
teket tetet vagy csak felesküdteti őket, de ter je-
delmesen tőlük nem kérdez, mi után őket meg-

erősíti feleleteikben és a* sz. vallásban. Az ez 
alkalomra készült oltár előtti beszéd, az isten-
szolgálat végeztével, legyen nagyon csinos és 
velőkig ható, mellyet mind a1 hozzánk áttért, mind 
pedig az egész nyáj, nagy lelki kellőmmel hall-
gasson, és halálig emlegessen. 

De többet se tegyünk a' hozzánk áttérők be-
fogadásában, mint a' confirmandusok ünnepélyé-
ben tenni szoktunk, és ha annyi tiszteletet adunk 
a' szent dolognak, azzal tartozásunkat fizetjük le 
neki, és az áttérőknek is, kik olly épületes con-
firinatiót meg nem értek. És ennyi kívántatik, de 
elegendő is. F i g y e l m e z ő . 

^ u d i i t é / . e t i i i i k s z a b á l y a a z o n v é t -
m i a t t h i v a t a l u k a t v e s z t e t t 

e g y é n e k r ő l . 
(Szó van itt Dnnántúlróli ágost. egyházkerületben.) 

Nyugintézctünk szabályai nyomtatásban van-
nak 1840-töl fogva, 's könyvecske-alakban, 
minden papnál, káplánnál, professornál, iskolata-
nítónál feltalálható. E' könyvecske 6. §. köteles-
ségévé teszi minden egyházi hivatalnoknak, hogy 
a' nyugintézet tökéjéhez évenként fizessen , kü-
lönben nyugpénzre ne számoljon, ha már nem 
szolgálhat. A' 13. §. utolsó pontja pedig az ön-
vétsége miatt hivatalától elesett egyént kizárja 
a' nyügpénzhezi jogából, de özvegyét 's á r -
váit nem. 

Az 1845-ben kiadott, 's nyomtatásban kö-
röztetett nyugintézeti szabályok 17. §-ban is az 
önvétsége miatt hivatalát vesztett egyén egy-
szersmind nyugdíját is vesztette, annyi kegyel-
messég azonban itt is családja iránt nyilváníttatik, 
Jiogy ha majd szegény asszony rosz fér jed, sze-
gény gyermekek rosz apátok meghal: akkor ré-
szesültök nyugpénz jótéteményében. 

Egyházi lapunk 15. számában a' pap- és taní-
tógyámolda czikk t. cz. írója is a' bűnös élet miatt 
hivatalukat vesztett egyénekre kimondja, hogy 
az intézet jótékonyságát nem igényelhetnék. 

Látjuk tehát, hogy szánakozás és könyörület-
lenség, segítség és irgalmatlanság, jóakarat és 
keménység van vegyítve nyugintézeti szabályaink 
közé. — Önvélkesnek pártolója lenni nehéz és 
sokszor nem is tanácsos; most azonban tollat, 
emeltem nem annyira mellette, mint az intézet, 
e' részbeni szabályának igazságos és nem igaz- ; 
ságos rendeletének taglalására. 

Ugy-e bizony, intézetünk rendszabályai éven-
kénti rendes fizetésekre mindnyájunkat kötelez-
nek? 's most ugy fizetünk, mint megannyi jók, kik 
önvigyázásunk mellett állunk meg hivatalunkban 
's önvélkességünk miatt egyikünk sem akarja azt 
elveszteni. Mindazáltal, megtörténhetik, hogy 
egyik közölünk önhibája miatt hivataláról lesz le-
mondani kénytelen, 's ezzel. egyszersmind a' 
nyugintézetből reménylelt gyámolíttatásról is, ha 



bór hivatalt viseltünk 15 évig *s a'befizetésekben 
hátra nem maradiunk is. Ugyan minő érzésekkel 
nézhetünk az illy szerencsétlen atyánkfiára, hi-
vatal 's gyámolíttatás nélküli helyzetében, és minő 
szabálynak nevezzük az ollyant, melly paran-
csolja a' befizetést, de midőn legnyomorultabb 
sorsra jutnánk, jóllehet önhibánk miatt, a sege-
delmet megtagadja. Az önhibája miatt hivatalát 
vesztett egyén nagyon szerencsétlen ember. 0 
hivatalba jutásra alig számolhat, csekély jöve-
delmének forrása az által csaknem végkép elfoj-
tatoll; még ha magát jobbítná is, akkor is vona-
kodnának ö reá hivatalt bizni, mert előbbeni tet-
teiről következtetnének jövendőre is. Körülveszi 
tehát a' szűkölködés, nyomorúság és megvette-
lés; a' honnét joggal segélyt várhatolt volna, ott 
is az tőle megtagadtatik. — Egyházi személy nagy 
tömeget félre nem rakhat, *s a' ki szerezhetett, 
az átevez hivatalból kiesése után is az életen; de 
a'kinek csak ugy van jövedelme, hogy évről 
évre épen elég, annak vajmi sajnosan esik elvi-
selni, midőn kötelessége szerint berakott pénzé-
től hasznot nem vehet. — Csekély tökének te-
kintsük mindnyájunk pénzét, melly nyugintéze-
tünk öszvegét teszi és azt neveli, olly tökének, 
mellyröl a' kamatot most más szűkölködők húzzák, 
's meglehet, hogy sokan közölünk arra nem is 
szorulandunk. Adja Isten! Hanem azt akarom itt 
mondani, hogy ha mindeneket kötelezünk az in-
tézet tökéjéhez fizetésre, már akkor, ugy hiszem, 
jogot adunk a' pensio-kövelelhelésre még a' vét-
kesnek is. 

A' vétkességek között mindenkor különbsé-
get szoktunk tenni, a' mit ha valahol, itt annál 
inkább tekintetbe szükség venni. Miről azonban 
itt én lajstromot irni épen nem szándéklok, csak 
azt mondom, hogy a' ki p. o. ulálalos testiségből 
az ö kezére bizott ifjúságot nem hogy nevelné 
jóra, inkább maga rontja azt: az ollyan, ha rög-
tön kicsapalik hivatalából, nem lesz olly szemte-
len, habár joga volna is, hogy r.yugpénzért bá-
torkodjék folyamodni, ki egyébiránt is már ma-
gát jól megszedte, és a' szerzettekből kényei 
inesen elélhet családostul, nyugpénz nélkül is. Az 
illy egyén könnyebben elviseli a'hivataltóli meg-
fosztatását, 's az illy vétkesre nézve ám álljon a' 
szabály. De vannak többek, kik valóban szegény-
séggel küzdnek, kik említettem bűnnel nem vá-
doltathatnak, hanem a'vétkezésnek más nemeivel, 
kik iránt irgalmasoknak kell lennünk. 

Ha nős és gyermekes az a' szerencsétlen és 
a' mellett szegény is, annál kevésbbé van okunk 
bevárni az apának halálát,'s azután segítni még az 
özvegyet és árvákat. Mert elhiszem az apa felöl 
is azt, hogy pénzét nem pazarolta, mikor hivatalá-
tól megfoszlatolt; tehát ezután még jobban meg-
fogja azt kímélni, miután több mellékes jövede-
lemtől elmaradt. Gyermekeire nézve pedig most 
legnagyobb szüksége volna u' nyugpénzre. 

Ha pedig nem nős, de gyermekes és nevelet-
len gyermekes, és ismét vagyontalan: ekkor még 
nagyobb a' nyomorúság, ekkor még jobban sege-
delmet igényel; és mi a*töke kamatait töle meg-
tagadjuk, mellette az árvákat éheztetni hagyjuk, 
és az apa halálát előbb bevárjuk, aztán adunk az 
árváknak kenyérre valót, mikortán maguk is már 
meg tudják azt maguknak keresni szolgálat által. 

Ha pedig nőtlen a' hivatalt vesztett egyén, de 
a' nyugintézelbe rendesen befizetett, hát ekkor is 
nem kellene-e gyámolítni? Hisz azért kénysze-
rítetlük öt, 's tartozó kötelességévé tettük a' fize-
tési, hogy jövendő nem reménylelt 's előre nem 
látott szerencsétlenségére nézve, legyen szegény 
fejének mihez támaszkodnia. — Ila azt a' pénzt, 
mellyel jövendő biztosítására nézve nyuginlézeti 
lökénkhez lerakott, tegyen az 20—30 ftot, más 
valakinek adta volna kamatra, valami kis hasznát 
csak vehetné, 's a' tőkét is mindenkor visszakö-
vetelhetné, de nyugintézetünkböl nem. Ugy van 
ez ínég a' fölebb hozott példákra nézve is, vala-
mint végre arra, 

Ha a' hivatalt vesztett egyén nős, de gyer-
mektelen, 's neje előbb meghal, mint ö;*sim ekkor 
sem részesülhet berakási hasznaiban. 

Ha most oüyanoknak is adunk nyugpénzt, kik 
semmiképen fel nem tudják mutatni, hogy vala-
mikor fizettek a' pénztárba, és azt nem kérdez-
zük egyiktől is, mire fordítják a' pénzt: ugy igaz-
ság szerint, attól sem tagadhatjuk meg a' sege-
delmet, o* kit köteleztünk a' befizetésekre, habár 
ez aztán önhibája miatt esett is ki hivatalából. Elég 
büntetés az neki. 

Egyébiránt az önhibájok miatt hivatalt vesz-
tett egyének, hála Isten! nem sokan vannak. Vi-
gyázzon is magára mindenikünk, hogy önfejére 
rút gyalázatot ne szerezzen, mert az egész testü-
let sajnálja és szégyenli, ha csak egyik tagja ís 
magának szégyent és kárt okozott. 

F i g y e l m e z ő . 

Iskolai jegyzófeSiíjvek. 
Ilogy illy könyvek magyarhoni iskoláinkban 

ritka helyen találtatnak, legfölebb is a*főiskolák-
ban, és egyéb városi jobban rendezett tanodák-
ban, azt az iskolákra ügyelő körpapok nyilván 
megvallják. Falusi tanodáinkban a' mester urak 
tudnak némi jegyzéseket felmutatni iskolai évek-
ről, u.m.a1 tanulók neveikről, számáról, a'tanított 
tudományokrol, mellnek öszvesen a' közvizsgála-
tokra irt és íratott ívekről olvashatók Melly ívek 
azonban a' tanítóknál is idővel, mint kelletle-
nek, talán félre dobatnak, kalács süttetik raj-
tok, vagy sunka takartatik beléjök, 's igy az is-
kolákróli jegyzetekből semmi sem maradna fen a' 
jövő kornak. De az illy közvizsgálati lapok egyéb-
iránt is még épen nem elégségesek arra, hogy 
azokból az iskola dolgait teljesen küáthalnók.Azért 

* 



is, vajmi kedves nekem a' körpapok aron észre-
vétele és felszólítása, hogy minden iskolának bi-
zonyos jegyzököny ve legyen. Tegyük is szoros és 
elmulaszthallan kötelességévé minden gyülekezet-
nek, hol csak iskola létezik, hogy tiszta papíru be 
kötött könyvet vegyen, mellybe a' lanodáróli 
jegyzetek Írassanak. 

E' nagyon szükséges könyv miképeni veze-
tése és egész foglalatja van jelenleg figyelmem 
előtt, mire nézve az életbe hozandó iskolai jegy-
zőkönyvek elrendezését én miképen tenném, a r -
ról csekély gondolatimat eT lapba leküldeni nem 
tartám haszontalannak. 

A' megvásárlandó tiszta papiru könyv, for-
májára nézve, jobb ha foliánt nagyságú, mint ha 
nyolczadrétbe hajtogatott. A' tehetősebb gyüle-
kezetek úgyis, tudom, illy kisebb példányút nem 
vesznek, a* szegényebbeknél pedig, mivel olcsóbb, 
a" nyolezadrétü is jó, csakhogy legyen. Azt nem 
is szükség említném, hogy a' könyv táblájára ki-
vül is reá jegyeztessék a' könyv czíme és sze-
reztetésének napja, esztendeje, a' mit ugy belől is 
a' legelső lapon ismételni kell. A' könyv czíme 
után szükségesnek látok egy rövidke bevezetést, 
melly után nyomban következtetni lehet az isko-
lai jegyzőkönyvnek tartalmát, mit czélszerüen in-
tézettnek én igy gondoltam el: Feliratik 

1) Az iskolai év-szám. (Ezt minden lapon 
fönt középen is kell tenni.) 

2) Az iskola tanítónak neve. 
3) A' tudományok, mellyek a* következő is-

kolai évben lesznek tanítandók vagyis : a' Iecz-
ke-rend. 

4) Az iskolába járó gyermekek neveik, szá-
muk, valamint feljövetelök ideje is, tehát az is-
kolai tanítások kezdete. 

5) Az iskolába szereztetett némi szükséges 
könyvek 's eszközök. 

6) A' szent vacsorához készítettek neveik, 
és azok közöl a' confirmatio alá jöttekéi. 

7) A' közvizsgálat rendje, napja és azon j e -
len volt tanulók (vagy rövidség okáért, csak a' 
jelen nem voltakat szükség feljegyezni). 

8 ) Az évbeni jelesebb tanulók kiemelése, ha-
netalán jutalmak is osztattak volna ki a' szor-
galomért. 

9) Az iskolai vizsgáló urak megérkezése 
vagy elmaradása. 

Ezek volnának a' főbb pontok, mellyek az is-
kolai jegyzőkönyv tartalmát teendenék. Mellyek 
után még azt is meg kell említnem, hogy azon 
könyv vezetője csak egyedül az iskolatanitó le-
gyen, olly megjegyzéssel azonban, hogy azt a' 
fárás papnak hónaponként egyszer megmutassa, 
hogy a'könyv annál pontossabban vezettessék, és 
ha ennek észrevételei volnának hozzá, azokat a' 
tanítóval barátságosan közölje. 

Helyesen tesz a' j.-könyvet vezető tanító, ha 
tanítványi neveit a* könyvbe először csak feljöve-

felök ideje szerint irja be. *) Mell) hez jó lesz 
neki rovatokat készítni a'név, feljövetelkor, val-
lás, kezdő vagy folytató c/.ítnek nlatt. Mikor az-
tán az iskolai tanítások megszűnnek a' közvizs-
gálat végeztével, ez alkalomra, a' mint szokás is, 
irja őket iilésök szerint, a' midőn aztán, a1 kez-
dőknek elömentségéröl mindenik neve után n' 
föllebb említett lajstromban illy jegyzést tegyen: 
„betűz44, „olvas,44 „tagol" „betéve tanul" *sí. 

Jó lesz, ha a' tanító meg is számozza a' be-
jegyzendő pontokat. 

Ha ezen pontok szer nt jegyeztetnek az isko-
lai történet-könyvek, ugy, hiszem, kimerítő tudó-
sítást adnak az utókornak évenkénti állásukról. 
Más tudós férfiak azonban talán még helyesebben 
tudnák módját e'könyvek tartalmának, jegyzésé-
nek, mint én, hát szóljanak, és írjanak hozzá. En 
a' jónak, jobbnak és legjobbnak barátja vagyok, 
és megköszönöm nekik, ha azokra figyelmeztet-
nek, miket én nem gondoltam meg, és azért ide 
le sem is Írhattam. F i g y e l m e z ő . 

1 ' sárospataki fő i skola je len napjai. 
Midőn a' sárospataki főiskola jelentörténetét 

szándékszunk fölmutatni , csaknem egy gor-
diusi csomó ismertetésébe kezdünk, — hol, fáj-
dalom! keserérzet és édes bizalom egyszerre 
kelnek lelkünkben! Senkit sérteni nem akarva, 
csak az események fejletét közöljük, mit a' mél-
tányosság követel tőlünk. 

Ezen bonyolódott gordiusi csomó szálai a ' fő -
iskola századokat haladt szerkezetében szövődtek 
egybe, — mostan a' lappangó és itt-ott nyilvá-
nosan feltűnő személyeskedések játszák benne a' 
főszerepet, a' múltból öröklött pedantismus, a' 
jelen túlzott ifjú képzetekkel, és azon békés vi-
szonyok fölzavarásával, miket a* humanismus és 
bölcsen szerkezeti iskolai törvényeknek kell föl-
tartani ; különben ezek hiányában mindig inga-
dozó lábon áll a* közügy, 's az iíjak ollykori mél-
tányos kivánataegy részről némelly megcsalt ok-
tatói kedélyre támaszkodik, majd pedig a' jót, mit 
óhajt, — és a' kegyeletet, melly után sovárog, az 
egyes tanítói tekintély romjain törekszik fölépíteni. 

Mi nem látjuk ezt olly borzalmasnak, mint a' 
minőnek előttünk festették; sem a'jelen oktatói 
testületben, sem az ifjúság mostani szellemében 
nem keressük mi az öshibák okait. Maga az in-
stitutio 's a' körülmények, mellyek körülfolyák e' 
főintézetet, nekünk mindent megmagyaráznak 's 
a' jelen zavarok okait nyilvánosságba hozzák. 

*) A" feljövetel rovatja már csak azért is jó és szükséges, 
hogy ez a' tanítónak erös fegyvere némelly szülék elle-
nében, kik gyermekeik elömentíégévei elégedetlenek. 
Sok gyermek iskolába karácsonkor küldetik fel, húsvét-
kor pedig már kimarasztatik, melly rövid idó alatt 
hogy a1 gyermek sokat épen nem tanulhat, azt sok szú-
lök megismerni nem akarják. — F. 



Százados szokás a' főiskolában, hogy az if-
júság ellenőrt választ magának a' tizenkét esküdt 
diák közöl, ki fegyelmi tekintetben fölötte őrködik, 
a' kihágókat megfeddi, sőt a' kisebb vétkeseket 
törvény-adta jogánál fogva el is csukatja, mig a' 
nagyobb vétkesek fölött az iskolai szék, melly az 
oktatókból alakul, hoz ítéletet. — Ellenörje — 
contra — tehát ő az ifjúság kisebb kihágásainak 
fegyelmi tekintetben, — továbbá ellenörje a' jav-
őri — seniori — kiadásoknak gazdasági tekin-
tetben. 

Ezen ellenőri hivatal az iskola jelen szerke-
zetével egybe van nőve, azzal mintegy azonos, 
's a' fegyelmi rendszernek az esküdt diáki kar a! 
együtt kiegészítő része. Mind rendföltartás, mind 
a' collegialis gazdálkodásban fontos személy, hi-
vatala törvényesítettbe csak egy évig tartó 

A\jelen kedvellen események a" legközelebbi 
ellenörválasztáskor és után fejlettek ki, akkor, mi-
dőn az oktatóikar az ifjúság által választandó 
egyén ellenében bizalomhiányát nyilvánítá, 's a' 
válásztást, mellynek egyh.ker. határzat követ-
keztében még szüret után megkeltett vala a* ké-
sőbb lelépett algondnok jelenlétében történnie, 
Önhatalommal felfüggeszté. 

Ezen körülmények közt, midőn látta az ifjú-
ság eddig gyakorlott válasziásijogát fölfüggeszt-
ve, folyamodást intézett az iskolai székhez, melly-
ben azon kérelem foglaltatolt, hogy az oktatói 
testület ne engedje a'jelen igazgató-oktató úr ál-
fa! a' már fölfüggesztett választási jog eltörlését 
szorgalmazni. Ezen folyamodást mi ugy tekintjük 
az ifjúság részéről, mini a' bizalom leghívebb 
tanujeleit, és olly stádiumot, mellyen még a' ta-
nító tanítványa szenvedélyeinek ura, midőn még 
a* kérelem szózata nincs elnémítva, az indulatok 
féken állanak 's a tanítói tekintély a" tanítványi 
bizalmon ós tiszteleten horgonyzik. 

Mi nem vitaijuk azt, ha jogos volt-e az ifjú-
ság kérelme vagy nem? Valamint azt sem vitat-
juk, ha nem követett-e el az ifjúság a' választás 
előtt olly visszaéléseket, mellyek a1 tanítási rend 
megzavarásával történtek ? De az oktatói testület 
részéről sem tartjuk méltányosnak a* pusztán egy-
szerű roszalási és dorgálási hátiratot, épen a' vá-
lasztás perczében, midőn a'kedélyek és indulatok 
természetesen fel vannak hevülve, 's a' bizalom 
felelt Damocles kardja függ: ez az, mit az ifjak— 
kali bánásmodor bölcs tapintatával megegyez-
tetni nem tudunk! Itt az iskolai szék felettébb szi-
gorú és igazságos akart lenni, pedig bölcs Sala-
monként ez esetben nem volt tanácsos ! 

Az ifjúság vesztvén bizalmát és rokonszenvét 
ez ügyben, a' vesztett bizalmat és rokonszenvet 
a' közvélemény zajos hullámíra kénytelen volt 
ereszteni, a' százados szokás és törvény, majd 
egy kis önállási törekvés és meleg önérzet lobo-
gója alatt. 

Ezen egyszerű roszalás és bizalomhiány, 

melly az ifjúság folyamodására keletkezett, sem 
a' békés kiegyenlítésnek, sem az ifjúság föl— 
világositásának nem volt biztos mérlege. Még a* 

'régi iskolai törvények, mellyek ugyan korukat 
már jóval túlélték, máig is fenállanak, ez^k pedig 
az ellenörválasztást megengedik. Vájjon ki volt-e 
függesztve a' választást érdeklő felfüggesztő e . -
kertileti határzat? ki volt-e annakelötte fekete 
táblára tűzve, mint más jelentéseket és határza-
tokat tudatni szokás, hogy az egész iskola fölött 
őrködő egyh.ker. és nem az oktatói önkény tön 
az ellenörválasztásban lényeges változtatást? és, 
hogy a' vető az oktatói testületnek az e^yh.ke-
rülettől átadatolt ? Ezen esetben, ugy vélem, az 
ifjúság teljesen ki lelt volna joga vesztésével bé-
külve, sem az egyes oktatókat tovább nem g y a -
núsította, sem jogát a' Iegfensöbb határzat elle-
nében nem sürgette volna.— Mindez pedig igaz-
gató-oktató urnals s az iskolai széknek teljes ha-
talmukban állolt, 's ez egy neme lett volna a' 
méltányosb felvilágosításnak. 

Mi okszerűséget és törvényes egybefüggést 
követelünk mind a' tanítói, mind a' tanítványi vi-
szonyokra nézve. Az ifjúság sem tudta mindig 
tisztán felfogni, minő fontos joggyakorlat van az 
ellenörválasztásban neki átadva. Továbbá, nem 
tudta azt sem, hogy ez némileg meg van osztva 
az oktatói testülettel is, midőn az ellenőrt az ok-
tatók biztos tapintata vezérli, *s az ö közremun-
kálásukkal működhetik üdvösen egy évi hivatalán 
keresztül, továbbá, hogy az ellenőr csak az isko-
lai szék alatt álló fegyelmi felügyelő 's hatásköre 
amannak alárendelt. 

Ezen határvonalok részint iskolai törvény, 
részint gyakorlat által voltak megvonva, de biz-
tosan és állandóan kimérve 's elhatározva soha 
nem. Ezen bizonytalan állás szülte az egyik, a' 
jelen helyzetet, midőn az ifjúság szorosan ragasz-
kodott kedvenczéhez, kit eilenőrjének akart, az 
oktatói kar sem távozott el a' bizalomhiánytól, 's 
föllétele mellett mindenik fél megmaradván, a' 
súrlódás megszülemlett. Fontos megjegyzendő 
itt az, hogy az elválasztoll ellenőrből hivatala el-
teltével szokott volt javőr, senior is lenni, ki az 
iskola gazdasági ügyeit és számadásait kezeli; 
erre nézve az egyh.kerület mult évben azt hatá-
rozta : hogy ha az oktatói kar alkalmatlannak t a -
lálná az ellenőrt a* javőri hivatalra, elmellőzve, 
mást választhat. 

A7 mult években valahányszor összeütközés jött 
közbe az ellenörválasztáskor, olly módon egyenlít-
tetett ki, hogy az, ki az ellenőrséget el nem nyer -
hette vagy az ifjúság ellenszenve, vagy az oktatói 
testület bizalomhiánya miatt, a* legjobb rectorialis 
chartát elfogadva,az iskolától búcsút vévén, a' pör-
nek vége lön. Most mind ez nem történt. Az ifjúság 
jogát egy személylyel azonosítván, inkább készebb 
volt azt koczkára tenni, mintsem a" választást az 
esküdtdiáki kar közöl másra intézni, 's a' derék 



egyént, a> bizalomhiány nyilvánítása következ-
tében, az oktatói testület felpörössége alatt egy 
becsíiletigazlási kellemetlen pörbe keverte, ki 
felett a* vessző elébb töretett ketté, mintsem az 
ellene emelt alaptalan vádak igazoltattak volna. 
— Én részemről ugyan, nem vetettem volna egy 
mérlegbe az ellenörséget tíz oktató bizalmával. 
Ez; fájdalom túlzott! elragadtatás volt, sem jöven-
dőm alapköveit nem raktam volna ingoványra 's 
puszta éljenekre, ezeknek kellemes hangjai az 
iskola falain túl nem terjednek, *s a' varázs álmok 
farka képei Tempe vidékével együtt szemeink 
elől eltűnnek. 

Az erre következett Pál napi számvevőszék 
helyettesített ellenőrt, kit a* miskolczi tavaszi 
egyh.ker. gyiilés is megerősített, *s a'sárospataki 
események fölmerültével az ifjúság kedvenczét 
határozatilag képtelennek nyilvánítá a' válasz-
tásra, melly határozatával egyszersmind irányt 
is adott a' jog eldöntésében, de mégis a' Sáros-
patakon tartandó aratási gyűléséig a' választást 
viszont föltartá; mi tartunk tőle, hogy a' mint 
ujabb időben történni szokott, a'sárospataki gyű-
lés határzata a' miskoíczival ellenkező szellemű 
leend. Ha már csakugyan az ifjúság kedveltje 
egyh.kerületileg képtelennek nyilváníttatott, kár, 
hogy a' helyettesített jeles egyén, ki elég küzde-
lemmel vállalta fel az ellenörséget az ifjusággali 
rokonszenve miatt, minden súrlódások megszűn-
tetésére a' rendes választási időig meg nem erő-
síttetett! hogy időközben, mind a'jogmegtartás, 
vagy eltörlés esetére, a' vélemények megvitatva, 
és minden oldalról kiÖrlÖdve a* törvényszerkesz-
tésre kirendelt választmánynak az egész kérdés 
utasításba adva, 's általa törvényjavaslatokba fog-
lalva, 's az egyh.ker. által megerősítve, az egész 
ügy törvény által lett, volna egyszerre és minden-
korra bevégzendö. 

A' választási jognak Sárospatakra lett halasz-
tásávallön az interregnum megalapítva, melly-
ben személyeskedés, szivek és vesék vizsgálata, 
jtudományos készültség és becsmérlés uralnak. 

Még az események jelen során mutatkozó 
véleményszinezetet öszpontosítjuk, azután az ité-
leteta' közönségre bízzuk. Az oktatói karltevés ki-
vétellel az elienőrválasztás megszüntetését óhajta-
ná, az iskolai csend és tanítási rend szempontjából 
indulva ki. Az egyh.kerület határzata szinte vetőt 
adott az oktatói testületnek a1 választási vissza-
élések eltávolítására. Némellyek puszta önkény-
nyel szeretnék ezen jogot megszüntetni. A* másik 
párt a' választási jog megtartása mellett nyilatko-
zik, kivált a' világi és egyházi némelly kitűnő 
nevezetességek; ugy tartván az ellenőrválasztást, 
mint o' melly buja növéseitől *s a' korteskedés 
burjányaitól kiirtva és megtisztítva mintegy kis 
mintája a' polgári külválasztásnak, melly már az 
iskola falai közt önállásra 's véleménynyilatko-
yatra szoktatja a* kezdő ifjüt. Tagadhaflan! min-

denik színezet mellett nyomos okok harczolnak,. 
mint a' minők ezek: idő vesztés, személyeskedés, 
súrlódás tanító és tanítvány közt, a' másik oldalon 
pedig szabadválasztás és önállás. A' többség 
mellyik oldalon legyen nem tudhatni s a" győze-
lem függőben van. Mindenik véleményszinezet 
után egy-egy tábor vonul,'s a*csata nem egyéb, 
mint szó- és véleményharcz. 

A'gordiusi csomó megoldását vagy átmetszé-
sét mi az egyházkerület bölcsesége és erélyétö! 
várjuk. Azon édes bizalom, melly lelkünkben él, 
gyökeres javítás reménybimbaja, mellyet aT hu-
manismus szelíd napja kifejtvén, gyümölcse egy 
iskolai bölcs szerkezet leend, mindenek felett pe-
dig a' jelen^ürgető körülménynek és kívánatnak 
megfelelő iskolai törvény, mellynek szellemében 
fognak az indulatok kibékülni. Mi az egyházke-
rületet párt felett hisszük állani, me!ly sem az ok-
tatói tekintélyt nem alapítja a' tanítványi szolgai 
függésen, sem az ifjúság méltányos kivánaülól 
magas pártfogását meg nem tagadja. *) 

B a l o g h I s t v á n , h.ügyvéd. 

I l o n t ! p a p ] c o i i f c r e n t i a 
Honiban már két év előtt alakult lelkészi t a -

nácskozmány. Szabad legyen ez úttal, a' közön-
ségnek tudomásul, azon testvér egyházmegyéknek 
pedig , mellyekben még nem talált termékeny 
földre ez eszme, talán buzdításul jelentenem, hogy 
conferentiánk éleiben van, ?s évenkénti kétszeri 
összejövetelünk állal tagadhatlanul sok tekintet-
ben ébresztöleg 's oktatólag hat reánk. Ez idei 
tavaszi ülésünk tartatott május 13-kán Drénón, 
tisztelt elnökünk f t.Szeberényi János püspök úr 
vezetésemellett; 'sörömmel mondhatjuk, hogy 
ámbár Drénó felé minden oldalról olly utak ve -
zetnek, mellyek az utas agyából a* kényelmes 
közlekedési eszközök minden gondolatját kidö-
czögtetik, mind a' mellett is épen ez alkalommal 
valánk legszámosabban egybegyülekezve, szám 
szerint huszonöt lelkész *s egy hitjelölt. — Bevett 
szokásunk szerint legelébb is a1 néppel egészen 
meglelt templomba menénk, hol szokott szertar-
tás és beszéd után a' jelenlevő lelkészeknek a z 
űrvacsorája osztatott ki. És ezen conferentialis 
ájtatosság bizony jó szokás. A* lelkésznek, ki 
különben évről évre csak önmagát hallja papolni, 
nem lehetnem hasznos, ha évenként legalább egy 
párszor más szónokot is hallhat s annak akar e ré-
nyein, akár hibáin okulhat; hogy pedig az úrvacso-
rájának a'lelkészek részéről illyen nyilvános és szá-
mosabb társaságbani ünneplése illendőbb is, épü-

*) Van-e Sárospatakon olly iskolai felügyelő a' ki az ok -
tatókar és az ifjúság között előforduló vitás kérdések 
eldöiitese iránt addig is, mig a1 kerület határozna, b i -
zonyos korlálolton belől eldöntő hatalommal intézked-
hetnék, erről a' maga helyén indoUozatos tudósíiást 
teendő? S z é k á c s . 



letesb is, az már e1 lapokban is meg vala vilatva; 
hogy fovábbá az illyen conferentiális templomi 
ünnepély az egybesereglelt népre is a' legjóté-
konyabb hatással van, azí is bőven tapasztaltuk; 
's végre tagadhatatlan, hogy az illyen közös ájta-
tosság után a' tanácskozás szelleme is ájtatosabb, 
atyafiságosabb. — Az isteni szolgálat után össze-
ültünk a*paplakban, hol majdnem délutáni5 óráig 
tartott kölcsönös tanakadásunk, mellynek elég 
legyen csak egy-két közösebb érdekű tárgyát 
érintenem. — Legelső hosszas vitát támasztott 
azon előterjesztett indítvány, hogy azon eddigi 
szokásunk, mellynél fogva a' templomban műkö-
dött liturgus és szónok meg is biráltattak, jöven-
dőre megszüntessék, miután illyen bírálatok né -
melly más esperességi conferentiáknál gyűlöletes 
személyeskedő czivódásoknak szolgállak alkal-
mul. A' többség azonban, illyen sajnálatos esetet 
körünkben eddig távolról sem tapasztalván, 's 
bízván e' felett tisztelt elnökünk bölcseségében, 
ki a* személyes összekoczódásokat ludandja meg-
előzni, azon szokott bírálatokat, mint hasznosa-
kat és tanulságosakat, továbbra is megtartani ha-
tározta. — Tavali tanakodásunk alkalmával ajánl-
tatott volt, hogy azon testi és lelki méreg ellen, 
melly a' pálinka mértéklellen ivásának terjedésé-
vel népünk közt mindinkább szétharapódzik 's 
azt tökélyesen demoralisálni készül, minden lel-
kész a' szent szószékről hatályosan emelje föl 
szavát. A' jó tanács azóta híven teljesíttetett. 'S 
most több oldalról jelentetett, miszerint ezen pá-
linka elleni beszédek nem maradtak áldás nélkül, 
habár á'mértékletességi egyletek némelly helyütt 
megkísértett alapítása súlyos akadályokra talált is. 
Erre a' conferentia kijelenté ugyan, hogy ezen 
első lépésnél megállapodnunk nem szabad: de 
midőn egyrészről az eröszakoltatást(példáuleskü 
általi köteleztetést, túlzó rábeszéléseket'stb.) mel-
lőzendőnek vélé, más részről részletes tanácsa-
dásokba sem bocsátkozék, a' lelkészek belátására 
bízván az eszközök megválasztását, mellyek által 
különféle helybeli körülményeikhez alkalmaz-
kodva, mindig azonban inkább csak nevelő és nem 
kényszerítő úton, az üdvös ügyet legczélszerüb-
ben előmozdíthassák, egyébiránt buzgóságuklól 
ez ügy körül folyvásti lankadatlan közremunkálást 
remélvén. — Mult octoberi ülésünkben egy ko-
runkhoz alkalmazottabb poslillának, melly a' kö-
zönséges evangy. pericopákból készült beszédek-
nek egész évi folyamát foglalná magában, kiadása 
hasznosnak találtatván, ez úttal annak leendő 
szerkesztését illetőleg további intézkedések tétet-
tek. — — Legérdekesb lárgya azonban e' mos-
tani conferentiánknak vala az egyházi ének és 
zene. A' drénói templom már szélesebb körben is 
híres a' benne uralkodó szép éneklésről. Ezt mi 
mindnyájan jól tudtuk. 'S mégis midőn a'reggeli 
isteni szolgálatnál a* tömött templomban a' so-
kaságnak leirhatlanul pontos, szabatos és egy-

bevágó éneklését hallók; midőn tapasztalók, 
hogy az orgonista, ellenkezőleg a' sok helyen 
észrevehető divattal, épen nem fülhasító or-
dítozásban , hanem inkább teljes némaságban 
keresi dicsőségét, mi szerint ö egyedül csak 
orgonáját, de annál szabályosabban, működteti, az 
ének minden szakát pedig maga a1 gyülekezet 
kezdi és végzi az orgona vezetése szerint, 's pe-
dig olly bámulandó pontossággal, mintha ott ál-
lana a1 nép előtt valami hangversenyi karmester 
's bűbájos botocskájával verné a' tactust; és mi-
dőn az oltári szertartásnál a' pap intonátióira a' 
chorusról négy hangú,ékesen zengő feleletek hang-
zottak elénk : akkor, előleges várakozásunk mel-
lett is, a'legkellemesebben valánk meglepetve és 
őszinte elismeréssel teltek meg kebleink a' 
helybeli lelkész, Placsko István úr érdemei iránt, 
ki —természetesen az ottani derék iskolatanítónak, 
Veszelszki Márton urnák buzgó segedelme mel-
lett — új Orpheus gyanánt a' drénói bérczekböl 
illy mesteri hangokat tuda kicsalni 's az egyszerű 
falusi templomban olly csoda dolgokat hozni létre 
minők városi, műveltebb közönséggel biró temp-
lomokban is bizony felette ritkán találhatók. (Zárjel 
közt legyen mondva, hogy a' bekövetkezett ebéd-
nél szintén nem kevésbbé lepettünk meg, midőn 
a' mellékszobából négyhangu harmonicus éneklés 
egészen váratlanul kezdett felénk zengeni. Valami 
coüégiumi ,,kántust" véltünk hallani. Betekintet-
tünk : 's íme, a' kántus tagjai valának fiatal pa-
rasztleányok, közöttök egy pár főkötős menyecske 
's több paraszt legények és férfiak, mind a' leg-
sajátságosb tót öltözetben 's a'Iegeredetibb tót 
arczulalokkal. És ezek éneklék, 's pedig kótákkal 
kezeikben és zongora kísérete mellett, nemcsak 
Luther diadalénekéi 's más szent és világi éneke-
ket tót nyelven, hanem — a' fóti dalt 's egyéb, 
hasonló magyar dalokat is. Alig akartunk hinni 
szemeinknek és füleinknek!) — Épen helyszerü 
ötlet vala tehát, hogy a' templomi ének ezen clas-
sicus helyén Vengeriezky András űr e' tárgyat 
szóba hozván, értekezést olvasott, élénk színek-
kel rajzolván a' templomi éneklésnek gyüleke-
zeteink nagyobb részénél igen siralmas állapo-
tát, 's annak emelésére szolgálható módok gya-
nánt kivált kettőt ajánlván, hogy t. i. az iskolai 
gyermekek az éneklésben bővebben és okszerü-
ebben oktattassanak, mint az eddigi rend szerint 
történt, és hogy a* templomi orgonálás mellett az 
eddig divatozó, inkább csak mechanicus modor 
helyett szabályszerűbb hozassék be, mire az or-
gonistákat az épen most kijövő, nemesebb sztil-
ben szerkesztett egyházi zene-könyv is inti. En-
nek folytán felszólíttatolt Placsko úr is, közlené 
velünk azon areanumot, mellynek erejével az 
egyházi éneknél olly csodákat vihetett véghez. 
'S ő előadá ugyan, miszerint szintén az iskolai 
gyermekeknél és a* confirmandusoknál kezdé a1 

dolgot, az által új és szabályosabban éneklő nem-



zedéket nevelvén, oz öregeket pedig folytonos 
intések és figyelmeztetések által legalább felötlöbb 
hibáik elhagyására szoktatván, és elöadá, misze-
szerint folyvást tart némi vasárnapi zene-iskolát, 
mellyben a' nagyobb ifjúságnak, jelesül pedig a' 
fen dicsért kántusnak, a művészet elmélete sze-
rint ad oktatást az éneklésben: azonban a' valódi 
arcanumot, melly nem egyéb, mint saját ügyes-
sége, szorgalma és kitartása, természetesen szó-
val lerajzolnia nem lehetett. Ez alkalommal az 
érdemes férfiú azon ajánlatot is tevé, mellynél 
fogva kész lenne az iskolai szünidő alatt éven-
ként mintegy 4 hétig az abban részesülni kivánó 
iskolatanítóknak oktatást adni az egyházi zenében 
's egyúttal egyszersmind más iskolai tárgyakban is, 
Í-21C, milly könnyű szerrel alakíthatnánk legalább 
esperességünk számára egy kis tanítói seminariu 
mot! — 'S mi meg vagyunk győződve, hogy ta-
nítóink között számosan lesznek, kik ez eszmét 
örömmel üdvezlendik, 's tanítói nevök daczára 
szívesen fognak tanulni, ha mindjárt csak lel 
késztől is! Az eszme ez úttal inkább csak meg 
vala pendítve, mintsem illöleg kifejtve: de telje-
sen méltó, hogy bővebben meghányassék *s gya-
korlatba hozassák. — A' conferentia mind ezek 
után méltányos elismeréssel jutalmazá Placsko úr 
hivatalábani buzgóságát, ki egyébiránt, mint de-
canus, szintén kitűnő érdemeket szerzett magának 
mind járása iskoláinak reformálása, mind némelly 
esperességileg is helybenhagyott iskolai könyvek 
kiadása által. — 'S itt csak azt kell sajnálnunk, 
hogy épen a* tanítói osztályban, mellynek körében 
ő olly sok üdvöst vitt véghez, találkoznak né-
mellyek, kik érdemeit szívesen homályba borítanák 
— ba lehetne I Például szolgálhat a' P. íiirl .606-
ik számának egy czikke, mellyben egy evang. ta-
nító a' „népnevelés akadályairól" értekezvén, 
jónak találta többi közt Placsko úr két decanalis 
körlevelét is megemlíteni és jónak találta a' két 
levélnek némelly kiszakított és elferdített tételeit 
oda állítani, — 's mi okból ? — tán csak azért, 
hogy kitűnjék, miszerint a' ,,népnevelésnek és 
tanítók emancipdtíójának (!) akadályai" közé — 
Placsko István is sorozandó!!! Isten, bocsásd meg 
neki, mert nem tudja 'stb. — Jövő őszi conferen-
tiánk F.-Almáson, esperességünk Nesztora,Kuzma 
Pál urnái fog tartatni. G. M. 

P a p t a i i A k o f á s Folyó évi jun. 8-kán 
tartották Vanyarczon az alsó-nógrádi és cserhát-
vidéki lelkipásztorok, számra heten, egy pest-
egyházmegyei vendégpaptárs 's két pap- és egy 
hitjelölt jelenlétében, nyári tanakodásukat, nt. 
GedulyiBogy. alesperes úr vezérlete mellett a' mult 
őszi Gután tartott papkörben; alesperes úr az át-

*) Illy szelleműek legyenek conferenliáink 's fogadom, el . 
lenök senkinek e' világon kifogasa nem leend. Marad-
junk, mini itt, a'hivataluuk köréb« tartozó tárgyak mel-
leit 's a* süker el nem maradhat. Eszme eszmét, lélek 
lelket ébreszt. Sz. 

tértek bekebeleztetési szertartás példányának ki-
dolgozására kéretvén meg, sziveskedék e' tárgy-
beli dolgozatát bírálat végett előterjeszteni, melly 
igen csekély változtatással helyeseltetvén, pél-
dány gyanánt közéríelmüleg elfogadtatott. 
Azután több, a' papi szakban és munkakörben 
előforduló napi adat, rend- és egyalakusághiány 
vagy épen visszaélés megrostáltatván, ebbeli vég-
megállapodottságunk feljegyeztetett. Végre jövő 
papkörűnk sept. közepe tájára Bánkra füzetvén ki, 
elnök úr indítványkép nyilvánítá, milly czélsze-
rünek találná, ha minden tanakodás alkalmával 
legalább egy tag. némi előre kitűzött tárgyról ér 
tekeznék : minek következtében alulírott jövő ta-
nakodáson ,,a'papkörök korszerű hasznairól*4 ígért 
felolvasást tartani. 

Ez úttal Bartholomaeidesz J., csetneki leik. úr 
azon, e' becses lapban támasztott kérdései érde-
kében: „ha vájjon a" protestáns pap, a' vegyes-
házasságra kelt kath. meny- vagy egyházkelö-
asszonyt beavathatja-e, és milly óvatossággal?*4 

sietek a' tisztelt paptárs urat értesíteni, miszerint 
mi cserháti papok e' kérdésekre már is első őszi 
tanakodásunk alkalmával azonkép határozólag 
feleltünk meg, mikép a* protestáns lelkész a\kath. 
meny- vagy egyházkeiö aszonyt csak azon 
esetben fogná biztosan beavathatni, ha illető pap 
jától vagy elbocsátó levelet előmutathatna, — mi 
tudtommal K.-Csalomián, Honthmegyében történt, 
— vagy pedig ettől végkép, amugv rövid pör 
Utján eliitasíltatnék , 's erről legalább két , hitelt 
érdemlő tanú, bizonyságot tehetne. Ezt mi a' 
protestáns papnak a' r. kat. lehető faggatásai és 
kötekedő czélzatai elleni biztosítására elegendőnek 
lenni véleményeztük. Z e 1 e n k a D á n i e l . 

I r o d a 1 o m : 
Korunk egyik nevezetes főfeladata a* nép-

nevelés, és méltán, mivel az okos és czélszcrü 
nevelés által, mellynek alapját iskoláinkban kell 
megkezdeni,várhatjuk a' kivánt 's óhajtandó sikert. 

Ez okból több érdemes hazánkfiai kezdek 
egyengetni az utat részint szóval, részint közre -
bocsátott munkáik által,'s igy keletkezett a* taní-
tókat képező intézet, igy látott napfényt sok ollyas 
munka, melly a" falusi iskolákat eddigi gyarló szo-
kásaikból kivetkextetvén, a' czélszerü iskolai ta-
nításban irányt mutatnak: azonban valljuk meg az 
igazat, hogy e* nagyszerű óhajtásnak vajmi kevés 
sikerét tapasztalhatjuk, azon két és igen nevezetes 
oknál fogva, mivel: 

1) Az említett intézet még zsenge lábon áll, 
kevesektől látogattatik, ennek pedig ismét oka az, 
mert azon egyének kik a' falusi tanítóságra adják 
magukat, többnyire szegények lévén, nincs mód-
juk 's alkalinok ez intézetben magokat kiképezni; 
azok pedig, kik már a1 tanítást el is kezdetlék, meg-

*) Közlpndö mas törökkel i ' . Sx. 



szokván a* régi fonák tanításmódot, mennek a' 
régi kerék vágásban 's ha módjuk engedné is 
az intézetbeli járást , arra sem kedvök, sem ide-
jök nincs: 

2) Azon iskolai könyvek, mellyek falusi isko-
lák emelésére Írattak, két fóoknál fogva nem vív-
hatnak ki kívánt sikert, mivel nem tudnak leeresz-
kedni a' gyenge tanítók 's még gyengébb tanít-
ványai elméjéhez, 's nem, a' köznép nyelvén szó-
lanak vagy olly terjedelmesen vannak készítve, 
hogy azokat egy év alatt meg sem is tanulhatják 
*s e' mellett drágaságuk miatt a' szegény szülék 
meg sem szerezhetik. 

E' bajon segíteni kívánván, élte alkonyán is 
hazája előmenetelén buzgó érdemes hazánkfia, 
Kiss Bálint békes-bánáti esperes legközelebb ki-
jött, falusi iskolákban igen czélszerüen használható 
munkáival reméljük a' nevelési rendszer új epo-
cháját megkezdetni. — Ezen munkák közöl a* 
mult év végével megjelent egy illy czím alatt: 
„Első évi oktató" az írás, olvasás és rajzolás kez-
detének a, b, c,-jével — ezen munka előszava 
az iskolai tanítókhoz és nevelökhöz van intézve, 
az értelmes és czélszerü tanítás módját tárgyazza, 
mellyböl a' leggyengébb tanítók is minden inté-
zetbe való járás nélkül, miképen kellessék oko-
san és életre kihalólag jól tanítani, könnyen meg-
tanulhatják. Az egész munka az előadott tanítás 
rendszere utján egy év alatt könnyen elvégezhető 
*s a* gyermek ollyanokat tanult, mellyeknek egész 
életében hasznát veszi. 

Ez évben megjelent ujabb munkája a* tisztelt 
szerzőnek illy czím alatt: „Falusi földmwelőket 
oktató" emberi, társasági és keresztyén köteles-
ségeiknek teljesítésére és szokott munkáiknak 
helyesen és hasznosan való gyakorlására elbeszé-
lések, kérdezősködések és mutogatások által. — 
És ismét illy czím alatt: „Nőitan" vagy az asszo-
nyi nevezetesebb munkák és kötelességek tudo-
mánya — falusi leányok és fiatal asszonyok ha-
szonvételére. 

Mind a' három munkát a1 múlhatatlan szüksé-
ges tudományok ismertetésén, 's inkább figyelem, 
mint értetlen, könyvnélküli megtanulásán kivül kü- j 
lönösen jellemzi még a1 gyermek fogalmához mó-
dosított nyelv, *s az ócsóság, mellyet a* szegény 
szüle is meg szerezhet: 's ez okból a' tulatiszai 
főtiszt, superintendentia tudományos választmá-
nya megvizsgálván, a1 haszonvétel végett elfo-
gadta. Megszerezhetők ezen munkák Pesten E g -
genberger József és fia könyvkereskedésében 's 
általa minden könyvárosnál a1 honban meg-
kaphatók. 

Ára az első évi oktatónak az írás és rajzolás 
a b c-jével 20 kr. pp. - - Ára a' falusi földmű-
velőket oktatónak 16 kr. pp. — Ára a' Nőitan-
nak — 12 kr. pp. 

H u l - é s b e l f ö l d i t u d ó s í t á s o k . 
Némethont stipendiumaink. Há-

lában van : Wittenbergi: 6 és % egyre-egyre 
félévenként 25 tallér. *) (Hogy másfelet miért 
húztak el, a' hálái senatus maga tudja, mi nem.) 
Merseburgi: 4 papfiak számára. Kettő 24, és kettő 
12 talléros. Papfi nem levén, tanítófi is kaphatja. 
Folyamodni kell értök a' collatoriumhoz. Poldia-
num: 1, de hatalmas,— 600 v.ftévenként. A*fo-
lyamodás történik Bécsben, m. Torkos urnái. — 
— Tubingában van: 4, egyre esik évenként 150 
rajnai ft. **) A' megadása az ottani senatustól 
függ. Itt is hajdan több volt, mint jelenleg. Hová 
tették? tudja a' jó Isten és a' kezelők. 

Göttingában van: 2. Egyik téli somestrisre, 
6S tallér; másik,'sez csak minap jött létre, nyá-
rira; 40 tallér. A1 megadás a' pozsoni senatust 
illeti. Az alapítvány szerint pedig, csupán pozsoni 
születésű élvezheti az elsőt; 's pozsoni fi nemlé-
tében, egykori pozsoni tanuló is vehet részt ben-
ne. A1 40 fallérossal a' göttingai senatus maga 
rendelkezhetik , mert ez amannak — a* göttingai 
kezelök jó gondviselése mellett lett fia, midőn t.i. 
huzamos ideig semmi magyar nem húzta, — mert 
nem volt. Igy ezt a' német fiúk is használhatják. 
E' stipendium Hannoverano-hungaricum nevet 
visel. — Greifswalddban, legnagyobb, 182 tallér, 
de csak egynek, semesterként. Néha azonban kettő 
kapja. Egy-egy 182 tallért évenként. A' resol-
válás függ ttes Szirmay Miklóstól; Cziróka-IIosz-
szu-Mezö, Zemplinben. Innét capifalisták is ke-
rülnek olly kor vissza. — Jenában: 12 magyar 

i számára szabad asztal. 
Commentar, a' 11 dik számú jenai közlésbeni 

„duellálnak" szóhoz. Nehogy ezen többes szám 
okot adjon, hogy a* legártatlanabbak is a' bűn sú-
lyával netalán terheltessenek: kötelességemnek 
tartom azt ugy megfejteni, miszerint a' magya-
roknak ugyan eszök ágában sincs egymással ka-
kasharezra kikelni, hanem csupán egyik, nyers 
szenvedélyének túlzott heve által hajtatott arra, 
hogy más két hontársát párbajra kihivá. Ok a' 
dobott keztyüt és fegyvert el nem fogadták, ha-
nem a' becsületvédő hatóság (Ehrengericht) elé 
vitték ügyöket, hol is ő kigyelme szép kudarezot 
vallott. A' derék száblya-höst, ha ő maga a' ve-
rőfényre feljőni tán restel, most sem nevezem. 
Legfeljebb azt mondom: hogy ő keme exmagyar. 

J a k a b f y . 
A i > r ó * ó j £ o k . Angliában legközelebbi 6 

év alatt 54 új r. kath. templom, 19 apác/.a- *s 9 
szerzetkolostor építtetett (A. K. Z.). —• Trident-
ben m. é. dec. 12 - 1 4 napjain a1 tridenti zsinat 
300-dos évünnepe ünnepeltetett meg (A.K.Z.).— 
A' porosz király Schocken egyháznak 15,550 
tallért ajándékozott (A. K. Z.). — China keleti 
tartományaiban 4 püspökség fog felállíttatni s e' 

* ) E g y ta l lér másfél e z ü s t forint . J . 

* * ) E g y rajnai forint 5 0 p e n g ő kr. J . 
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hivatal ketteje franczia papokra, kik mosl chiná- , 
ban laknak, ruháztatni. Franciaország azt ajánlá 
a' pápai kormánynak, hogy új templomok fölépí-j 
tésére a' 4 városban, mellyekben az új szerződés 
szerint meg van engedve a' r. kath. istentisztelet 
gyakorlása, segédkezet fog neki nyújtani (A. Ií. 
Z . ) . — A' párisi érsek, felszólítására az angol r. 
kath. püspököknek, minden templomra rendeletet 
ragasztatott ki, mellyben 8 napi imát parancsol, 
hogy az egész angol nemzet az egyedül üdvezítö 
r. kath. és apostoli egyház kebelébetérjen E' pél-
dát igen sok franczia püspök követé (A.K.Z.). — 
Lübbeckében Aufenanger pap, ki romai térítőként 
működik, az ev. egyház keresztségét nem szent-
ségnek 's érvénytelennek kezdi tekinteni, 's ez 
okból egy hivének meg nem engedé, hogy gyer-
mekét ev. pap által kereszteltethesse meg (A. K. 
Z.). — liedenbacher, ki, mint olvasóink is tudják, 
a1 bajor térdelésügyben feszólalása miatt hivata-
lától elmozdíttatott, a ' porosz király által egyik,pot-
ronátusa alatti egyházba hivatott meg (A. Ií. Z.). 
Falkson, konigsbergi orvos,zsidó, keresztyénnövel 
jegyben járván,ötfertály év óta jár kel megesketése 
ügyében,állítván,hogy nincs porosz törvény,melly 
a'házasságot zsidók és keresztyének közt tiltaná. 
De minden hatóság, a'legfőbbikig, e' részben más 
értelmű, igy a ' jegyes fáradalmai hasztalanok va-
lának (Kirch. Ref.). 

B j s a z í í á s . Minden félreértés vagy magya-
rázás elhárítása végeit, kinyilatkoztatom , hogy 
az e'lapok 22. száma 512. lapján 4 ) alatt olvas-
ható ime sorokat: a1 tiszai egyházkerületben irok, 
mellynek egyik érdemes esperese, á könyvecskét 
terjesztés végett, superintendens urunktól kapd 
— ekképen szükség megváltoztatni: a' tiszai 
egyh.kerületben irok, mellynek egyik érdemes es-
perese, a' könyvecskéi a' göm. papi egylet szá-
mára, mint annak elnöke, superintendens úr se-
gédjétől vevé meg. Ezzel az igazságnak tartoz-
tam. B .J . 

( • y á ü i z ü n n e p s 4 í » - s s i i i í h h 1 < h i . Szi-
lágyi S.kir. láb. jegyző, a' szép reményű ifjú, ki-
nek közügyszeretet-szülte apróbb czikkei e' la-
pokban jelentek meg, rövid betegség után élte 
22- ik évében örök álomra szenderült Pesten ta-
vaszutó 22-én. — Születése helyén tehát, hol sorsa 
nyugodni nem engedé, szellem-'s vérség rokonai 
összegyűltek, emlékét megujílandók, 's az egyet-
len fiút illy reménydús korában elveszett vigasz-
talhatatlan özvegy anyjának fájdalmait megosz-
tandók. Az összesereglett rokonok, 's a' kör-
nyékről ez ünnepélyre megjelent barátok szo-
morú gyülekezetének János 16, 21 versben fog-
lalt alapigék nyomán nagy-Igmándi lelkész Stet-
ner Ignácz úr meghatón hirdeté a' vigasztalás 
igéit! B i h a r y G 

Hála. F. év. jun. 8 tarlaték iskolám nyári 
közvizsgálata, hol annak végeztéval Korponayné 
sz. Másány Juliána asszonyság jelesebb tizenhét 

tanítványaimat megjutalmazni kegyes volt. Ismét 
egy szép gyümö'cse azon becses fának, mellynek 
messzire terjedő árnyékában már annyian meg-
nyugodni szerencsések valának 's mellynek bár 
napról napra gyengébb törsöke, de lelke nagy-
sága most is ébren kiséri hazánk átalakulási ko r -
szakát s annak szükségeit. Ez alkalommal nem 
mellőzhetem el Homolay E. gymnasiumunk é r -
demdús oktatóját, ki már többször a1 szép és he-
lyes írásban magokat kitüntetőket hasonlag meg-
ajándékozni szíves volt , a' miért egyházunk és 
iskolám nevében, vegyék legforróbb köszöne-
tünket. P a z á r K., osgy áni iskolatanító. 

B i z o n y í t v á n y ^ f o r i i i i i l a a ' d u n á n t ú l i 
e v a n g y . S B Í I Í R I I Í k i j e l e l t e k n i e g v i z * -

^ á i t a t á ü á r ó l . 
Mi, a' dunántúli Ágostai Evangélikusok E g y -

házkerületi Fötörvényszéke Egyházi s világi El-
nökei, és Tanácsbirái, adjuk emlékül, a'kiket illet, 
hogy mái alul irt napon, helyen 's esztendőben 
több rendű közös ügyeink elintézése végett 

evang. gyülekezet kebelé-
ben közgyűlési rendelésnél fogva tanács ülést 
tartván kijelelt Úr, T. N. Vár -
megyei helységbeli születés, illen-
dő folyamodását a' végett adá elönkbe: hogy ötet, 
mint a' hittudományok jeleitjét, egyházi rendsze-
rünk, 's közgyűlési határozatunk értelmében a' 
hittani szaktudományokból megvisgálván, egyházi 
rendünkbe leendő Felvételét megengednénk ; — 
Minthogy pedig a1 folyamodók igazságos kíván-
ságát teljesíteni tartozunk, és 
hitjelelt ur folyamodó levele melletti hiteles bizo-
nyítványok szerint a' felső iskolai tudományokat 

fö iskolákban utóbbá 
egyetemes protestáns Intézetben szor-

galommal kitanulta, 's magát mind eddig erköl-
csösen viselíe; miután továbbá a 'Szent írásból, 
görög 's héber nyelvekből, a' hittanból, egyházi 
szónoklatból, tanittási (catechetica) egyházi tör-
vényből és általjában a' hittan szakához tartozó 
más tudományokból, és tekintve az általa ki dol-
gozott egyházi beszédre, gyakorlati elölmentsége 
is szigorú lelki esmeretességgel nyilvánosan meg-
vizsgáltatván, tudományos kimiveltségét előttünk 
bemutalta, 's biztosan reménylhetjük, hogy 

kijelelt úr magát folyvást erköl-
tsösen és egyházi törvényeink érielme szerinti 
jellemben viselendi, *s tudományos kimiveltséget 
hivatása esetére, és utóbb is szorgalommal foly-
tatva, az evangelika egyháznak rendítbetlen hű-
séges 's vallásos tagja, az evangeliomi igazság-
nak buzgó hirdetője, a'szegényeknek gyámolója, 
's a1 gondviselése alá jutandó növendék nemze-
déknek példás életű vezetője 's oktatója leend, 
ezeknél fogva ötet az evangelikus lelkészi hiva-
talra alkalmatos egyénnek találjuk, 's hivatása 
esetére hitjelelt urat, annak 
idejébeni felszentelés végett egyházkerületi Su-



perintendensünkhez utasítjuk. Kelt 
dik napján 18 tartott egyházkerületi 

törvény ülésünkből A' Dunántuli Evangélikusok 
kerületi fötörvényszéke egyházi 's világi Elnökei 
és Tanácsbirái. *) 

Főjegyzői aláírás. (P. H.) 
Kinyomva Kőszegen, médián ívre, arabesque 

körzettel. 
N L é r e l e n t . Nagyon tisztelendő Helényink! 

Önnek 1844-diki philosophiai pályamunkájának 
l íH- ik lapján ezen sorok állanak: „íme illyen ér-
dekes tartalma lehet a* honi morálnak: melly, ha 
bölcs és mér s ék lett elvű tudós által iratnek, igen 
sokat, vagy talán legtöbbet tehetne a' polgári 
erények minden osztálybeliek szivébeni felébresz-
tésére, és a'mi fődolog, a nemzeti egység, melly, 
fájdalom! nálunk régtől fogva nem diszlett,— 
helyre állítására.4' — Nagyon tisztelendő űr ! mi, 
kik ezt irjuk, tanítók vagyunk, tehát azok, kik-
nek kezeikbe az eddig olly irtóztatóan elhanya-
golt nevelés szent ügye le van téve. És háia az 
ég urának! nemcsak minmagunkat, de számos ta-
nítót tudnánk már számlálni azok közé, kik nem 
kénytelenségből, nem kenyérkeresésböl, de ihle-
tett keblök Istenétől fölhíva, szentelék magokat, 
életöket a1 nevelés dicső, de honunkban hálátlan 
pályájára, 214. lapján az említett p. munkának! 
hála az ég urának, nem egy tanító akad már, ki 
szent kegyelettel ápolja ez ügyet! hála az ég urá-
nak, hinni merjük, nem egy tanítónak keble do-
bogott fel Önnek, tisztelendő úr! fenidézett arany 
szavai olvasásakor, 's nem egy tanító kiálta fel 
szivének hevével: vajha az irgalmas ég adna 
bölcs és mérséklett elvű tudóst, ki az Ön által a' 
XVI fejezetben vázolt honi morált tanmódszerü-
leg teljesen kidolgozván , egy olly igen érdekes 
lankönyvvel megajándékozna bennünket, meg is-
koláinkat. Igen, de mikor lesz illy férfiú Izráel-
ben?! — Tehát vagy a'boldog várakozásban kell 
veszteglenünk, óhajtva izraellel Messiásunkat, ki 
nekünk is , nekik is „honi inorall" irjon; vagy 
másik száz aranyat kell pályadíjul feltennünk, hogy 
hamarább megszülessen Messiásunk; vagy végre 
— saját kezeinket kell tenni a' nagy munkára. 
Ámde , nagyon tisztelendő úr! a' várakozás, 
azoknak, kik akarnak, nehéz dolog; a' pályadíjt 
kitüzhetnők akár ötszáz aranyban — ha volna 
miből, ha protestáns tanítók, tehát szegények nem 
volnánk, ha ezt nem kellene énekelgetnünk: 

A"1 mi uraságuuk n e m e g y é b b ő l v a g y o n , 
H a n e m , h o g y körü lünk szűken van a1 v a g y o n ! 

* ) E z e n dip loma e l l en aztán m é l t ó k i f o g á s a l ehe l W i m m e r 
u r n á k , mert benne a1 cons tor ia l i s r e n d s z e r n e k igen kézze l 
f o g h a t ó nyomai vannak . N o de már k ö z ö l t ü k a' k ö z ö n -
s é g g e l a-1 coord inat io tárgyában m ű k ö d ő választmány 
munkálatát , m e l l y b e n a* cons i s tor iumok hatásköre te l jes 
k ö v e t k e z e t e s s é g g e l van m e g h a t á r o z v a . A z t á n az o r t h o -
graphia sem épen o l lyan j ó e z e n o k l e v é l b e n , h o g y m é g 
j o b b ne l ehetne , hanemha a ' l e í r ó másol ta le tán hibásan 
az eredet i t . Miről az tán a1 kerület nem t e h e t . Sz . 

hava 'végre (ma épen hamvazó szerda levén) hamut 
kell fejünkre hintenünk, mert bár nem éper ma-
gunk vagyunk az ok, de őszinte be kell vall műnk, 
hogy tudatlanok vagyunk, tehát nem akarjuk kon-
tár kezeinket olly miire tenni, melly remeklő ke-
zekre vár. 

Önnek, Önnek esdünk hát szívünk legforróbb 
kérésével, nagyon tisztelendő Hetényink l ugy is, 
mint a' nevelés szent ügyét meleg keblében hor-
dozó magyar férfiúnak, ugy is, mint a' kire aljas 
Vizelgés gyanúja nélkül rá merjük ruházni a'„bölcs 
és mérsékelt elvű tudós44 szép czímeket, hogy 
tömérdek foglalatosságaihoz aránylag perez ide-
jéből egy „honi morál" tanmódszerüleges kidol-
gozására egy keveset szakasztani legyen jó irán-
tunk, legyen jó szegény iskoláink, tehát legyen jó 
hazánk iránt. Önnek már ez, hisszük, igen könnyen 
megy, s kevés időt igényel, nekünk olly sok örö-
met szerzend Ön, nagyon tisztelendő Hetényink! 
általa!!! T ö b b t a n í t ó . 

ac tocl r t l h i r l c m é f i y . Illy czím alatt 
adott ki Teichengraeber tanár ú r , a' pesti 
evangy. protestáns gymnasium igazgató-oktatója 
egy az 1845 /g. tanévre vonatkozó iskolai pro— 
grammot a' pesti protest. ev. esperes gyülekezet 
összes tanintézeteiről, mellyel megismertetni an-
nál édesebb kötelességének tartja alulirt, minél 
jobban tudja méltatni mind a' szorgalmat, mellyel 
a' programm készölt, mind a' hasznot, melly az 
illy hírleményekböl származnék, ha minden főbb 
iskoláink hasonlót tenni jónak tartanák. A' hir-
leményl egy a' prot. lapban még az 1844-dik év 
végén megjelent illy czímü értekezés nyitja meg: 
Javaslat használatba hozandó tanodai évi hirle-
mény (iskolai programm) iránt, mellynek helyét 
jövőben egyéb iskolai értekezések foglalandják 
el, ha a' kiadási költségekhez, mellyek ezúttal a ' 
kiadó igazgató úr saját zsebéből kerültek, mások 
is járulni fognának. I. sz. alatt a' gymnasium sta-
tisticája közöltetik, hol az osztályok,azoknak ok-
tatói, hivatalkodásuk évei és a'tanítványok száma 
adatnak elő, az idetartozó szakintézetekkel együtt, 
berekesztve egy statisticai átnézette!, mellyből 
kiviláglik, hogy az intézet tanulói összes népes-
sége az idén 551, tavaly 486, kik közöl ev. pro-
testáns 379; görög n. e. 24; zsidó 148; budapesti 
382, külföldi 36, vidéki (32 különféle megyéből) 
133. — II. sz. alatt a' tanulmányi értesítésben az 
idén előadott tanulmányok adatnak elő. — III. sz. 
alatt elősoroltatnak a' taneszközök és gyűjtemé-
nyek, hova tartozók: 1) Az összes tanodai könyv-
tár, annak rövid története 's azoknak nevei, kik 
azt gazdagfák. 2) Tanosztályi könyvtárak, mily-
lyenek a' felsőbb leánytanodáé, a' szónok költé-
szeti osztályé 's a' magyar társalomé. 3) Egyéb 
taneszközök, u. m. földgolyók, villanygépek, ás-
ványgyüjtemény, természetrajzi képek, mértani 
testalakok és mérszerek, rajzeszközök, iráspél-
dányok, testgyakorló eszközök 'stb.—IV. sz. alatt 



áll az évi történet, személyi változások, jelenté-
kenyebb napok és események, kormányzási hatá-
rozatok és k. intézvények, az egyetemes gyűl. az 
iskolákat illető határozatai, hivat. levelek 'stb — 
V. sz. alatt a' nyári vizsgálatok rende. — Ennyi-
ből áll röviden az egész. Tagadhatatlan, hogy 
idővel, ha minden évben adatnék ki illyen hirle-
mény, egynek másnak el lehetne maradnia, mit 
most elhagyni nem lehetett 's nem is volt volna 
jó ; de szintollytagadhatlan,hogy egy gymnasium 
évi életében mindig elég történik, mit megírni 
lehet és kellene is, *s minthogy külön iskolai lap 
nincsen, legalább azt sükeresen pótolhatnák az 
illyen hirlemények. A' szarvasiak is hasonlót tettek, 
a* többiekről semmit sem tudunk. Soprony, Po-
zsony az ifjúság számát, neveit 'stb. ki szokták 
nyomtatni 's az utóbbik, mint halljuk, deák nyel-
ven, minthogy a' magyarul nem tudóknak nehéz 
volna különben a* tulajdonneveket mogérteniök p. 
o. Kerekes Árpádot hogy hivnák németül vagy 
tótul. Egy igen gyengéd figyelmeztetésem 's ille-
tőleg alázatos ohajtásom az volna; vajha a' jövő 
évben kiadandó hirlemény hibamentesebb legyen, 
értem a' sajtó és a' magyarság ellen elkövetett 
hibákat, millyenekkel itt-ott találkozik a' gáncsot 
kereső szem. A' természetszerűnek egyiránt va-
gyok barátja a' svábhegyen, valamint az iskolai 
hirlemény irmodorában. A' vizsgák alkalmával 
meggyülni szokott bokros munka mentségül szol-
gálhat az illyesekre nézve. S z é k á c s . 

• H i r d e t i n é n y . Megjelent 's alulirtnál 's 
Heckenast könyvkereskedésében 6 pengő kr. 
kapható: 

Az 1845-ilt egyetemes gyűlés álta kinevezett 
választmánynak az egyházrendezést tárgyazó ja-
vaslata. Székács. 

Ujdon uj Magyar szavak tára, melly a' hazai 
hírlapokban, új magyar könyvekben, tudományos 
és közéletben előkerülő ujdon kifejezéseket, mü-
és más legújabban alakított vagy felélesztett sza-
vakat foglalja magában. Összeszedte Királyföldy 
Endre. Pest. 1846. Heckenast G. 12 r. 408 1. 
ára 1 ft. ez. p. 

Szem erénye az égitestek körül, melly az égi 
testekre emelt szemnek a' közönséges megtekin-
tésnél többet érő alapos nézésében áll. Népér-
telmi 's erkölcsi nevelőül népszerűen előadva. 
Szerkeszté Csurgai H. Ferencz prédib. Ara 12 kr. 
ez. p. Miskolczon 1845. 8 kr. 47 I. 

J f r e v e l c x e s . S z . P. úr , , e g y é n i s m e r t e t é s " czím 
alatt a' s o p r o n y i f ő i s k o l a e lő járó inak f i g y e l m é t Turcsány i 
Adol f urrJ v e z é r l i , kit , . m i n t p r a c t i c u s m é r n ö k ö t , k i tüuő t a -
l en tomot születet t p h y s i c u s t , s z e n v e d é l y e s mathes i s tá t 's most 
B é c s b e n a' p o l y t e c h n i c u m n ö v e n d é k é t " l ega lka lmasabbnak 
tart a"1 S o p r o n y b a n á l l í t a n d ó phys ica i tanszék b e t ö l t é s é r e . Ma-
g a m is o s z t o z o m Sz. P . úr v é l e m é n y é b e n , de az ü g y nem tar-
t o z v á n a' n a g y k ö z ö n s é g e l é b e , k é r e m , t e s sék a* s o p r o n y i e l ő -

j á r ó ságot m n g á n uton értes í teni . — A* g ö m ö r i e g y h . m e g y e i 
g y ű l é s r ő l , m e l l y e t o l l y i n y e m s z e r i n t irt le Gednly L . , S z e b e -
rinyi M. tudós í tá sa szer int , e g é s z e n e l t érő m o d o r b a n t u d ó s í t 
a ' tót ú j s á g , "s k ö r ü l m é n y e s e n irja le a1 s z e n v e d é l y e s vitát , 
mel ly a1 főt . suprens úrhoz i n t é z e n d ő a z o n f e l s z ó l í t á s f e l e t t 
k e l e t k e z e t t , h o g y az tovább is tartaná m e g h ivata lát . E n g e m e t 
e z e n v i ták i g e n szomorí tanak 's t á n m á s s z e m p o n t b ó l , mint s o -
kan g o n d o l u á k . U g y a n in á l ta lok é p e n főt i szt , p ü s p ö k úr t i s z -
tes fe jé t l á t o m c o o p r o m i l t á l v a , mi az a d d r e s s e k ü l d ő uraknak 
szándéka c s a k u g y a n nem l ehe t , mitől á l ta lában mindnyájunknak 
ó v a k o d n u n k ke l l , ha e g y s z e r s m i u d magunkat is conpromi t tá ln i 
nem akarjuk. A z a* k é r d é s : L e m o n d o t t - e a' p ü s p ö k ur v a g y 
s e m ? A ' j e g y z ő k ö n y v azt m o n d j a , h o g y i g e n . A 1 p ü s p ö k úr 
tehát l e m o n d o t t Ha l e m o n d o t t , h e l y é t be ke l l tö l teni új 
választás ál tal . E l r e n d e l t e - e e z t a1 k e r ü l e t ? El. A ' g y ü l e k e z e -
teknek t ehát vá lasztaniok ke l l mert l e m o n d a n i k i n e k - k i n e k s z a -
bad, 's i g y a1 p ü s p ö k s é g i s ' s a z o n k í v ü l a' l e m o n d á s a ' kerül , g y ű -
lésen tör tén t 's az új vá lasztás u g y a n o t t r e n d e l l e t e t t e l , a ' k e r . 
g y ű l é s p-^dig a' kerület m a g a , mert a1 k e r ü l e t h e z tar tozó e g y -
házak k ö v e t e i b ő l alakul, 's m e l l y n e k tehát e n g e d e l m e s k e d n i 
kel l , ha a z anarchiát b e h o z n i nem akarjuk. Én i g y nézem a' 
d o l g o t 's m á s k é p nem n é z h e t e m Tudom t i sz te ln i az e g y e s 
g y ü l e k e z e t e k fájdalmát a1 l e m o n d á s fe le t t , sőt a z o n k é r e l m e t 
is, h o g y a z e g y h á z k o r m á n y z á s á b a n m e g ő s z ü l t f őpap tovább 
is v i se l j e hivatalat . De e g y van, a' mit m e g nem f o g h a t o k 
ez az á l ta lam fiuilag t i s z t e l t p ü s p ö k úr h a l l g u t a s a . R e a j a n e z v e 
t i . i g y áll a 1 d o l o g . V a g y l e akart m o n d a n i v a g y n e m . Ha 
nem akart, n o hát nem ke l le t t vo lna l e m o n d a n i a . Ha le akart 
mondani é s c s a k u g y a n l e m o n d o t t , u g y h á r o m k ö v e t k e z i k : 1 ) 
H o g y a ' g y ü l e k e z e t e k n e k e z e n l e m o n d á s t t i szte lniök és a' f ő -
pásztort nem kell k é n y s z e r í t n i ö k , h o g y v i l á g o s a n k i f e jeze t t 
akarata e l l e n é r e fovább is h i v a t a l o s k o d j é k . K ö v e t k e z i k 2-
szor , H o g y a' püspök urnák o k v e t l e n ü l ft-l k e l l e n e szó la ln ia 
's m i n t e g y i g y n y i l a l k o z n i a : T i sz te l t k ö z s é g e k , s z e r e t e t t r o -
konaim az Ú r b a n ! Örömte l j e s kebe l l e l v e v é m azon l e v e l e i t e -
ket , m e l l y e k b e n hozzám v a l ó r a g a s z k o d á s t o k a t — h u s z o n h á r o m 
é v e s fáradalmaim 's küzde lme im ezen s z é p ju ta lmát — ki fe jez i tek 
's e n g e m arra kértek, h o g y t o v á b b is v i s e lném p ü s p ö k i h i v a -
talomat. Ha valami k é p e s v o l n a arra birni e n g e m e t , h o » y t o -
vább is püspök m a r a d j a k , e z e n s z e r e t t e l j e s n y i l a t k o z á s t o k 
vo lna a z . D e minthogy l e m o n d á s o m n e m pi l lanatnyi e l t ö k é l e s , 
h a n e m k o m o l y férfias s z á n d é k n a k e r e d m é n y e ; miután az a" 
m a g a h e l y é n történt 's j e g y z ő k ö n y v b e v é t e t e t t , miután az új 
v á l a s z t á s e l h a t á r o z t a t o t t : n e k e m a1 n é l k ü l , h o g y i n g a t a g s á g 
és a s e l n ö k s é g e m alatt h o z o t t határozatok iránt i t i s z t e l e t l e n -
s é g g y a n ú j á b a esném , m e l l y g y a r l ó s á g t ó l te l jes e l t emnek 
múltja m e n t , — k é r e l m e t e k e t te l jes í tnem n e m lehet . Midőn 
tehát s z i v e s k ö s z ö n e t e m e t f e j e z n é m ki r a g a s z k o d ó b i z o d a l m a -
tokér t ' s s z i v e m szerint k é r n é m I s t e n t , h o g y szent l e l k é n e k b e -
f o l y á s a által v e z é r e l j e az új v á l a s z t á s t s't b . — D e k ö v e t k e z i k 
3 - s z o r . H o g y ha a1 g y ü l e k e z e t e k c s a k u g y a n t o v á b b is m e g -
akarják tartani a' t isztelt főpapot , ne e l ő l e g e s f e l í rá sok által 
f e j e z z é k ki e ' s z á n d é k j o k a t , hanem hajtsák v é g r e , mit a ' k e r ü l , 
ha tároza t k i v á n , m e l l y alul ő k e t becsü le t te l senki fel nem o l d -
hat ja , 's küldjék be szavazata ikat ismét a' mostani főpapra. Én 
más e x p e d i e n s t nem l á t o k , minden más m ó d conpromittá l ja a ' 
f ő p a p o t , a1 kerül, g y ű l é s t 's a' g y ü l e k e z e t e k e t . A" c s o m ó t l e g -
jobbat ! oldhatja m e g a ' f ő t i s z t , p ü s p ö k úr m a g a , 's éu ha neki 
v o l n é k , « e g o l d a n a m . E z e g y é b i r á n t csak e g y o láza tos v é l e -
m é n y , mel ly — Isten a ' b i z o n y s á g o m — tiszta sz ívbő l eredt . 
— — G ö m ö r y Fr. úr K e c s k e m é t e n b i z o n y o s a n m e g vau g y ő -
z ő d v e , h o g y ol ly p ü n k ö s t f é l e b o t r á n y o k a t c s a k a' halál s z ü n -
te the t m e g . Igyekeznünk tehát , m e n n y i r e l ehe t , e le jé t venni a' 
b o t r á n y o k n a k , a' senectus t p e d i g , q u a e i p s a morbus est , kíméljük 
é s b í z z u k a' c s e n d e s halál o r v o s l ó k e z e i r e . 

S z é k á c s . 



PROTESTÁNS 

EGYHÁZI fiS ISKOLAI LAP. 
2 7 . szám. Ötödik évi folyamat. Julius 5 . 1 8 4 6 . 

Előfizetési hirdetmény. 

A' Protestáns Egyházi és Iskolai Lap 
f . évi julius 1 - s ö napjával kezdendő második folyamára az előfizetési árak változatlanul az 
eddigiek maradnak, u. m. Budapesten boríték nélkül 2 ft. 4 0 kr., postán boríték alatt 3 ft 4 0 
kr. pengőben. — Előfizethetni minden kir. posta-hivatalnál, Pesten: Landerer és Heckenasfc 
könyvnyomtató-intézete ügyszobájában a' Pesti Ilirlap kiadó-hivatalában , hatvani-utcza 
Horváth-ház 4 8 3 - d i k szám, földszint. 

A' Prot. Egyh. és Isk. Lap szerkesztősége. 

A l l e Göt t inuen der T i e f e n 
A l l e Göt ter in d e r H ö h 
F l e h t s ie , l i n d e r n d O e i z u g i e s z e n 
l m d i e s t u r m b e w e g t e S e e . 

S c h i l l e r . 

T A R T A L O M : M e r e n g é s e k . 1. S z é k á c s J . — V á l a s z a' k e c s -
k e m é t i o k t a t ó k é s z r e v é t e l e i r e . D o b o s J á n o s . — 
A ' n a g y - g e r e s d i s z e r z ő d é s . — K ü l f ö l d i i r o d a -
l o m . — A p r ó s á g o k . — B e l f ö l d i k ö z l e m é -
n y e k . — L e v e l e z é s . 

merengések, 
I. 

A' magyarhoni prot. egyházban, akár merre 
tekintsünk, mindenütt: harcz és mozgalom! Hon-
nan ered, hová vezet, mit jelentsen ez ? Kész a' 
felelet: életből, élethez, életet! A' ki élni akar, az 
mozogjon, különben a' guta üti meg. Az egyház né-
masága síri némaság. A' béke nem mindig a' jó-
lét jele, különben a' Vesuv, melly évekig nyu-
godt, nem törne ki koronként olly erővel, melly-
ben megrendül a' tergermosta olaszföld. 

Csudálkozzunk-e, hogy nálunk harcz és moz-
galom van? Sőt örvendjünk neki. Midőn a' föld-
kerekség egyetemes evangyélmi egyházában 
harcz és mozgalom van, szabad-e a' protest egy-
háznak e' hazában kezeit összekúcsolva szundi-
kálni? 

Pedig az egyetemes avangy. egyházban ez 
nincs különben. 

Londonban egy társulat keletkezett, melly a' 
föld színén lakozó minden nevezetű evangy. egy-
házakat egy nagy testületté óhajtja egybeolvasz-
tani, hogy az öt világrész bármelly zugában élő 
testvéreink érezzék, hogy ezen egyháznak tag-
jai , és dicsekedjenek vele a' kegyelem Istene 

előtt, hogy azok. Nem kell-e ide üdvös moz-
galom ? 

A' waadti és scót egyházak a' szolgaság Ián-
czait rázogatják magukról's hol van nép az embe-
riség történeteiben, mellynek szájába az evan-
gyélmi szabadság sült galamb gyanánt repült vol-
na be? 

Egész Némethon evangyélmi szerkezetet kér 
's ezt olly hangon, melly a' fejedelmek trónjáig 
hatott 's Fridrik Wilmost ama nagyszerű vallomásra 
's válaszra birá, melly szerint: Aldni fogja az órát 
mellyben az egyhdzigazgatástazon kezekbe adhatja 
vissza, a' mellyekbe tartozik. Egész Némethon Gus-
távAdolf tisztes neve alatt egyesületeket képezett 
és még váltig képez, a' szűkölködő hitsorsosok fel-
segélésére, 's e* mozgalom a' szószéktől kezdve le 
a' családi élet szent köréig terjedez mindenütt 's 
áldásait már mi is aratjuk, kik magvetéssel nem 
járultunk hozzá. 

Rómában merengve bámulá lelkem a' pro-
paganda roppant épületét, a' roppant eszkö-
zöket, mellyeket a' hitterjesztésre fordít, a' 
roppant hatást, mellyet az eddig gyakorlott. 
— Mennyi harcz, mennyi mozgalom, tűrés és 
szenvedés, kín és halál, de kétségbe esni nem tu-
dás azon apostolok közt, kik innen a' pogányok 
térítésére kimentek. Meg tagadjuk-e a' méltány-
lást az illy működésektől ? Sőt tiszteljük azokat 
De nemkevésbbé bámult és örvendett lelkem, mi-
dőn per associationem idearum végig futám 
azon intézeteit a1 proteslantismusnak, Magyaror-
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szagot ut semper kivéve, mellyek hasonirány-
ban működnek 's mellyek ama roppantnál jóval 
roppantabbak. "S ez is szó és mozgalom nélkül 
történjék-e? 

A' franczia protestánsok az ujabb időkben áí-
dozat, utazás, értesítés, levelezés és izzadás által 
ugy concentráljnk magukat, hogy iskolába el-
járhatnánk hozzájok. Páris a'tűzhely, egy egye-
mes felügyelőnek, egy középponti bureaunak ál-
landó lakhelye, egy olly házban, melly az egész 
egyház sajátja. Ha a' franczia protestáns vala-
melly távol departementból Parisba jő, itt mindent 
megtalál a' Duphot-utcza 10-dik száma alatt. 

'S vájjon lehet-e hálateljes illetödés nélkül 
megemlékezni a' bibliai társulatok mozgalmairól? 
Hol vnn 07. a'petra, melly a' pokol kapuinak job-
ban ellentálljon, mint a' biblia ? Bizony bizony 
mondom nektek, a' szentírás meggyőzi a' világot 
és a' világ minden pelramorzsalékát. Mi a' vi-
lágba küldeténk ki, nem hirdetni az emberek far-
ka véleményét a' holt Krisztussal, hanem hir-
detni az Isten igéjét az eleven Krisztussal szivünk-
ben 's a' népek nyelvén beszélő evangyéliomával 
jobbjainkban. A'biblia a' mi fegyverünk, mellynek 
ellent nem állhat senki, minthogy ezen fegyver 
isteni. Mert a' kik ellene álltak, azok leitek az 
embereknek szolgáivá, és kevésbé szolgálának 
isteneiknek lélekkel és igazsággal. Az embe-
riség kezeiben levő szentirások m i l l i ó i t a' 
mi protestáns egyházunk jultatá oda. 'S mennyi 
munka, küzdés, kitartás kívántatott ehhez 's meny-
nyi kívántatik még, ha általa a' világot kell meg-
hódítanunk ! Saját hazánkban három nyelven 
Wimmer csak még alig terjesztett el '30,000 
példányt. Quid hoc pro tanta siti? Ha ÍV-dik 
Henriknek érdemül irá be a' história, hogy min-
den alattvalójának csibét kivánt fazekába va-
sárnap . ne kivánjuk-e mi , hogy ne legyen 
protestáns ház e* honban és ne a' világon, 
melly ne birná o? könyvek könyvét, a' hiendok 
sinórmértékét, a' szentírást ? Nem valóságos 
szégyen-e az , hogy itt Olaszhcn felülmúljon 
minket, hová a' laco maggiore sima tükörén és a' 
hont inelengö karokkal ölelgető tenger hullámain, 
ezer meg ezer példányok úsznak be és éhezve és 
szomjúhozva fogadtatnak, a'honatyák őrködése 
•alatt? Ki ne ismerjen a1 világtestvérülés bámulatos 
jeleire, az americai társulatok azon szent törek-
vésében, hogy Italiát bibliával lássák el, melly 
törekvésről a' boldogult pápa — a' legliszlesb 
alak, mellyet valaha láttam — olly apostoli tűzzel 
nyilatkozott. 'S a' bibliának annyi nyelvre for-
dítása, nyomtatása, terjesztése szinte mozgalom 
nélkül történjék-e ? 

Nem szólunk a" harczok egyéb neméről, 
mellyet egy felől az emberige, más felől az iste-
íge bajnokai irodalomban és éleiben viselnek; 
nem azon vitáról, melly a' tudományos theologia 
mezején látható, honnan az életbe átszivárgott *s 

mellynek habgyürűi itt-ott egyhazunk partjaihoz is 
Iassudan útközének: nem a'hullámzó szellemerök 
azon torlatairól, mellyek a' megdönthetlennek ál-
lított szikláról majd morzsákat majd nagyobb 
darabokat mosnak el. Csak annyit akarunk mon-
dani, mílrént nincsen okunk a' csuddlkozásra, 
hogy a' magyarhoni proteslantismusban harcz és 
mozgalom van. 

Sőt szabad legyrn azoknak ellenében, kik már 
a'mostani mozgalmakat is csudálkozó aggodalom-
mal kisérik, inkább azon csudálkozni, hogy e' moz-
galom olly késő, olly szűk téren működő, s imád-
kozzunk a kegyelem istenéhez, hogy'adjon nekünk 
pünkösti szent lelket, melly felavaÜon mindnyá-
junkat a'fírisztus apostolaivá; melly testvéri össze-
köttetésbe hozzon a' világ különféle nvelvü pol-
gáraival , mint Jeruzsálemben történt amakkor; 
melly felépítvén minket hitben és jó tettekben 
gazdag cg\ házzá egyszersmind megtanítson, 
résztvevöleg avatkozni á' távol hitsorsosok 
ügyeibe, áldozni tudni az evangyéliom elveinek 
diadaláért a1 sötétség feleit: melly íéftöníögesse 
a" válaszfalakat közöttünk 's mindnyájunkat pap-
jaivá tegyen a' kereszten értünk vérezőnek, a' 
mint irva van: Ti mindnyájan egy vagytok a' 
Krisztusban! 

Mi körül foly nálunk ezen harcz és mozga-
lom ? Ezt röviden megmondani nehéz, minthogy 
alig van egyházi életünknek olly ága, mellyet ja-
vítni nem akármik. De annyi bizonyos, hogy min-
den tervezéseink kivitele Végre is rendezetlen 
állapotunkon szenved hajólörést. Innen van az, 
hogy még azok is. kik ezt tagadni akarnák, ön-
kénytelenül bevallják , hogy rend és rendezet 
mindenek elölt és pedig tiszta, képviseleti evan-
gyélmi rendezet, olly rendezet , melly azonkívül 
összpontosítsa is az erőket, hogy a' protestáns 
egyház concentráll testületté legyen, mellyben 
minden tagok organiens összeköttetésben legye-
nek egymással. Míg illy testületet nem képezenda' 
két protestáns egyház akár együtt, akár mindenik 
külön, addig biztos haladásról a'jobb felé szó sem 
lehet. Formulázzuk ezt és kiáltsuk egymásnak 
fülébe : Rendezett Concentratio, vagy concentrált 
rendezet! Ha meglesz a gyermek, majd megke-
reszteljük. 

De a' mit állíték,be kell bizonyítanom. Akar-
tunk uniót és nem sikerült. Mért? Mert - - e lha l l -
gatva az egyéb okokat — a' két egyháznak teljes 
hatalmú képviselete nincsen, melly a'közös ügyet 
felfoghatta volna. A' távolvidék lakói halták a 
szelet *s nem tudván honnan jő 's hova megy, 
uniálni akartak itt is . és ott is, és amott is. De 
nem levén semmi, a' két egyház által elfogadott 
uniói szabályok birtokában, ibant qua poterant 's 
az egyház nagy fájdalmára, egyetértés 's békés 
egymásmellettiség helyett, lett súrlódás és lett 
keserűség, mellynek poharát mindenik rész üríté. 
Ezt előre nem sejté, hanem kézzel tapintó és sze-



meivel látá a' választmány 's azért is az unió első 
megoldandó csomója gyanánt egy közös convent 
alkotását javaslá, tehát rendezett concentratiól, 
melly az uniónak ouverture és refrainje is. 

Akarunk főiskolát és olly okokkal lépünk fel 
mellette, mellyek ugyancsak meggyőzhetnek min-
denkit, hogy egy illy főiskola valóságos áldás 
leendene a' két egyházra nézve. Meglehet, hogy 
ezen meggyőződés él mindnyájunk , legalább a' 
jobbaknak keblében, de ha tettre kerül a' dolog, 
mégis csak jobban szít szivünk Pozsonyhoz, vagy 
Debreczenhez,Patakhoz vagy Sopronyhoz, hogy-
sem kivergödve e' particularismusból, magasabb 
egyetemes szemponthoz vergődjünk fel, mellynek 
képviselőit sehol nem találjuk. Mutassatok egy 
tizenkét négyszögöles termet, mellyben rendesen 
minden évben a' nyolez kerület teljes hatalmú 
képviselői találkozhassanak 's a' közösen teen-
dőkről értekezhessenek, tán a' főiskola is előbb 
megszületnék. 

De hisz ezt nem is igen szükség bizonyítgat-
ni, az, mint szoktuk mondani, a' tenyeren fekszik, 
hogy hol centrum nincsen, ott a' sugarak keresz-
tül-kasul járják egymást. Közös énekkönyv kell, 
vagy egybevágó liturgia, vagy bármi más. Az a' 
kérdés, hogy mellyik kerület készíti ? Aztán a' 
felelet azonnal kész, t . i . hogy a'többi el nem fo-
gadja. 'Sha mindez kevés, csak azt mondjuk, hogy 

olly visszaesés történt a' minap e' tekintetben, 
hogy örvendenünk nem lehet felette. De itt is van^ 
a' mi vigasztalhat, még pedig keltő: az egyik az, 
hogy az említett kerületben a' visszaesés nem 
elvből történt, hanem azon szorultság hozta ma-
gával, melly kénytelen volt egy kis kárt tenni, 
már vagy magában, vagy a' felső, vagy végre az 
alsó emeletben. Magát nem ostorozhatta, ex prin-
cipio protestantico, melly az illy asketai gyakor-
latot nem lüri, azt nem is említve, hogy az osto-
rozás fájdalommal jár; a' felső emeletet sem bánt-
hatta, mert fejére szakadhatott volna; legjobb volt 
tehát az alsóra lépni le csak ugy pro forma, a' 
nélkül, hogy azért agyon akarná nyomni. Álljon 
itt is helyre a' zavar,as annyi bajnak szülője, hi-
szem, hogy az alsó emelet leend a' talap, mellyen 
a' boldogság temploma felépülend, már csak merő 
hálából is, hogy az menedékül szolgált akkor, mi-
dőn a' magunk készítettük szorultságból, minden 
gravitásunkkal csak az ö hátára nehezedheténk. 
A' második, a' mi vigasztalhat, az, hogy a1 két ma-
gyar hazának nemcsak az egy Dana folyama van, 
hanem vannak egyéb nevü folyamai is, mellyek-
nek partjain máskép hangzanak a'centralis dalok. 

De nemcsak az egyházigazgatás térén van itt 
harcz és mozgalom, hanem egyebütt is, névsze-
rint anyagi szegénységünk megszüntetése felett, 
itt a1 mozgók legnagyobb része az álladalom se-

egy negyed század óta akarjuk rendezni magún- j gedelme felé indul kérve és esengve,'s azt hiszem, 
kat 1s merő rendetlenség miatt, nem hozhatjuk I az ésongök megérdemlenék, hogy az álladalom 
rendbe magunkat. j meghallgassa őket. A' mozgók kisebb része ké-

Örvendenünk kell tehát, hogy az egyházak|szebb örök szegénység mellett függetlenségét 
czélirányosb egyházszerkezetet kívánnak 's e' j megóvni, hogysem Scótia példájára később sza-
síkon forog a'harcz és mozgalom. Ezen örömnek badságáért keservek közt küzdjön, mellyeket, né-
két alapja van. Az egyik az, hogy csaknem mind -
azon kérdések, mellyek vitának voltak tárgyai, 

melesen szólva, meggazdálkodhatott volna magá-
nak. Már valamit kell tennünk annyi bizonyos, de 

az egyházrendezetben központosulnak 's azon re- a' bizonyosnál még bizonyosb legyen, hogy íug-
ményiink lehet, hogy ha nyilt, testvéri, bizodal- j getlenségünk kárával ne tegyünk semmit Ki le -
mas tanakodás utján megvitatás alá kerülendenek, jhetne-e ebből is hozni a' conceníratio szükségét ? 
ugy intézhetjük el azokat, hogy megszűnnek a' Nagyon könnyen és minden erötetés nélkül. Hon-
viszálkodás tápelemei lenni, 's a' kölcsönös biza- |nan lehet ceteris paribus szegénységünk egyik 
lom helyre áll, ha az egyház határozand felettök j föokát magyarázni? Hát onnan, hogy a'boldogult 
a" jelenben, nem vágván be útját a' jövőnek, mit j apák nem lelvén központot, mellynek kezelése alá 
tennie különben sem szabad. Az egy, vagy két j bízhatták volna alapítványaikat, azokat adák P o -
elnökség,az elnökök viszona, az egyházi és világi í zsonynak, Debreczennek 'stb. és igy lettek dűs-
állítólagos különbség, az egyház, álladalom, is- jgazdag egyházakés iskolák, de egyszersmind olly 
kola, pap, oktató, kerület, esperesség 'stb. köl- ; szegények is, mint a' testesült könyörület maga. 
csönös viszonyai felelt folytatott viták itt mind , Ezeknek felsegít^sére alap felöl nem gondosko-
előkerülnek 's ha szerencsések leszünk — mint dánk, kivéve a'koldulást, vagy házalást, vagy 
én nagyon reménylem— ezekről egymást felvi-! küszöbölést — hiába, nem lelek rá alkalmas szót, 
lágosítva czélirányosan rendelkezni, béke is lesz, 
rend és összetartás is lesz, legalább löbb, mint 
eddig. Ezen örömnek másik alapja az, hogy a' 

a' házalás pogány kifejezés, a'küszöbnél pedig a' 
négylábú házörök jutnak eszembe, mellyek urok 
asztaláról legördülő hulladékkal élnek. Ne neves-

helvét evangy. egyház is hasonló egyházrende- ; setek, ti, kik a' jólét karjai közt éltek, ti gazda-
zetről 's rendezett concentratióról fog gondos-igabb alapítványok sorsosi! Minden mosoly, melly 
kodni. Igaz, hogy a' jelenben ehez kevés a' ki- jmegmoczczanna ajkaitokon, Ítéletet fogna fe je -
látás, mertmig az ágost. evangy. egyház tán túl-i tekre hozni. Nem ugyanazon Istennek, királynak, 
ságosan is ragaszkodik a' tiszta képviselethez, jhazának nevelünk-e égi és földi polgárokat? — 
addig a'dunamelléki helvét evangy. kerületben [ Az álladalom segedelmére nézve legyen a' 



mozgás üdvös iránya vagy sükerü, majd csak 
kimozogjuk. 

De van nekem egy szerény észrevételem és 
©gy igen fenséges adatom. Kezdjük a' dolgot 
mindjárt az adatná). Kik olvasóink közöl a' scót 
egyházi eseményeket e' lapok hasábjain figye-
lemmel kisérék, azok előtt tudva lesz, hogy a* 
szabad scót egyház, miután az álladalmi egyház-
tól elszakadt 's az álladalom segedelméről, sza-
badsága visszanyerhetése végett végkép lemon-
dott , igazi tabula rasához hasonlított. Magára 
hagyva, magának kellett szükségeiről gondos-
kodnia. A' mód, melly szerint e' segedelem be-
szerzésében eljárt, ránk nézve igen sok szem-
pontnál fogva tanúságos. Ezen egyháznak tagjai 
nem hagyák el egymást, azaz, nem azt mondták: 
kiki lássa, hogyan boldoguljon, hanem: az egész, 
mi mindnyájan lássuk, hogyan boldoguljon az 
egész, azaz, mi mindnyájan. A' segedelemszedés 
el volt tehát rendelve az egész egyházban, a1 be-
gyült pénz egy középponti választmány keze alatt 
levő középponti pénztárba folyt be, 's bekövet-
kezvén a' generál assembly ideje, ez határozott: 
hova 's mi czélokra fordíttassák a* közös vagyon, 
ugy, hogy bizonyos arány szerint mindenkinek 
jusson. 'S most figyeljünk. Előttem fekszik az 
Edinburgban megjelenő The Wilness (tanúbi-
zonyság) czímü lapnak f. é. jun. 4—ki száma, 
mellyben a' 2-dik lap harmadik hasábján ezek 
állanak: 

„A* szabad scót egyház egyetemes gyűlése. 
Hétfőn jun. 1. Bridges űr a 'gyűlés asztalára teszi 
rövid kivonatát az egyház számadásainak a' mart. 
31-kével végződő évről, mellyböl kitetszik, hogy 
a ' íolyó évben begyült: 

A' lelkészek fizetésére - — 80,290 font 
A' gyülekezetek felsegélésére — 69,930 — 
Templomok épílésére — — 66,796 — 
Hazai missiókra — — — 6,127 — 
Nevelésre — — — — 15,894 — 
Középponti épületek építésére — 12,608 — 
A' vallásnak az angol gyarmalok-

bani terjesztésére - — — 9,184 — 
A' zsidók térítésére — — — 6,507 — 
Az új collegiumra — — — 7,792 — 
Paplakok építésére — — — 8,392 — 
Missioi társulatra a' hiltanulók közt 103 — 
A' szárazföldi egyházakra — — 2,633 — 
Szárazföldi nöepyesületekre — 861 — 
A' vasárnap szenlítésére — — 207 — 
A ' gyűlési terem elrendezésére — 756 — 
A' marnochi egyházra — — 2,338 — 

Ossz. (a'shillingeket nem számítva) 297,823 font, 
azaz, mintegy három millió pengő forint, egy 
esztendő alatt. Még egy adat. Az egyház csak 
három éve, hogy alakult 's érdekes látni, milly 
arányban állnak az adakozások az egy és ugyan-
azon czím alatt: 

A' papok fizetésére gyűlt 184V4b. 61,513 font 
_ _ _ _ _ _ _ 184V5b. 76,200 — 
- — — — - 1845

 6b. 80,290 -
A*gyülekezetek segélésérel843

 4b. 41,540 font 
_ _ _ _ _ 1844

 5b. 69,964 -
_ _ _ _ _ _ i84 s/«b 136,727 — 

Szóval, ha mindent összeveszünk, három év alatt 
begyült 1,149,026 font azaz, közel 12 millió pgő 
forint, mellyről a'centrum rendelkezik. Most már 
a' roppant összeségek feletti csudálkozást a' nyá-
jas olvasóra bízom, ki itt a' nil admirari elvről 
hihetőleg el fog feledkezni. Csak azt jegyzem 
meg, 's ez már a fönebb igért észrevételem — 
hogy ha mi is , nem lehetvén, vagy engedéke-
nyebben szólva, nem levén tanácsos, megszüntetni 
az eddig divatos és már szokássá vált küszöbölő 
kéregetést, melly a' „segíts magadon, ha kell" 
elvnek törvényes édes gyermeke: legalább azt 
tennők, hogy kitűznök egyetemes gyülésileg a* 

| czélokat, mellyekre az adakozók figyelmét ve-
Izérleni óhajtanék, hogy egyházunk jövendőjét 
'jobban biztosítsuk; ha az egyes buzgó hitsorso-
sok tehetségükhöz képest már akár adakozás, akár 
végintézetileg adományaikat ezen czélokra fordí-
tanák's a'kezelést egyjigazán rendezett, az egy-

! ház bizalmát biró középponti, azaz, a' kerületek 
követeiből választolt választmányra 's illetőleg 
ennek utján az egyetemes gyűlésre bíznák: ugy 
ennek igen üdvös eredménye lenne. Többek közt, 
— mert mindent ugy sem mondhatok el — a' 
gazdagabb középponti vagyonról rendelkező 
egyetemes gyűléshez szorosabban fognának csat-
lakozni a' hivek, mint ollyanhoz, melly parancsot 
parancsra halmoz, ha épen kedve kerekedik, de 
adni, nem ad semmit, még csak annyit sem, 
hogy a' követ ebédjét megfizethesse, lliszitek-e, 
hogy az ösztön ellen rugódozó természetünknél 
fogva, Összetarthattuk volna iskoláinkat, ha a* 
Róth-Teleky díj nem létezik? Ha ezek egy szív-
vel, szájjal zengik ama dalt: Ecce quam bonum, 
bonum ac jucundum, habitare fratres, fratres in 
unum! én legalább azt gyanítom, ez azért törté-
nik : nam secus magnum, magnum est periclum, 
ne forte perdas Telekyanum! — Többet ez úttal 
nem lehet. Ha Isten segít, majd folytatni fogom. 
Annyi ezekből némileg kitetszik, hogy az össz-
pontosítás ezen corrosivus időben, mint Wimmer 
atyámfia mondja, olly thema, mellynek elabora-
tiója akármelly tekintélyes elmetehetségü prote-
stáns honfira nézve is igen méltó feladat lenne. 

Érjük be ez egyszer a' megpendítéssel! Innen 
az is kiviláglik, hogy a" mozgalom épen nem ve-
szedelmes, hanem jótékony valami, ha igazi me-
zőn forog, evangyélmi czélra tör *s nota^ bene 
becsületes fegyverekkel harczol. Az ezen — 
őszintén megvallom kissé vagy nagyocskán za-
vart czikkböl, melly már vagy a' Rel. és Nev. 
által rég kimondott vastag tudatlanságom, vagy 
helyzetem eredménye — elvonható következmé-* 



nyek kutatását a1 nyájas olvasóra bízván; jövőre 
tán — ha Isten is ugy akarja I — szóiandok a" 
harcz és mozgalom körül használt vagy haszná-
landó fegyverekről. S z é k á c s J. 

Válasz a' kecskeméti oktatók ész-
revételeire. 

Oh I mikor i g y i r n y o g s z v i r n y o g s z , már tám vasa t is f o g s z 
E l l enem ? A h ! mit a k a r s z , m e l l y n e h e z e m r e v a k a r s z ! 

O h ! ne kiálts l á r m á t , ne s z e r e z z o h ! b e n n e m a d a r m a t 
B o s s z ú t nem t e h e t e k , sárba ki m e n n e v e l e d ? — 

É d e s G e r g e l y , 
a1 k e c s k e b é k á k h o z 1 7 8 8 . m a g y . músa . 

A' dunamelléki reform, egyházker. legköze-
lebbi közgyűlése rövid vázlatát nem rég mcg-
küldém röviden a' lap számára, és röviden épen 
azért, mert az olvasó közönségen kivül kímélni 
akarám magukat a1 férfiakat, kik szívok örömében 
a' gyűlés alatt tán többet is mondtak, mint kellett 
volna. — Én legalább — bár böbeszéd embere 
nem vagyok — nagy kíméletnek tartanám, ha 
valaki egy kétségbeesett tárgy feletti összevisz-
szahányt beszédemet egy takaros csomóba kötve 
mutatná be a' közönségnek; magam elleni bűn-
nek tartanám viszont e' csomót felvágni 's be -
szédemet, mint köteleszakadt kévét az olvasó kö-
zönség szemeközé szórva, még a' lapot is vele 
beszalmázni. 

Azonban a' három nagy tudományu és művelt-
ségű férfiú nem igy gondolkodott, hanem épen tu-
dósításom rövid volta felett olly nagy dobogást 
vitt véghez cathedrájában, minőt hajdan a' Sor-
bonne, midőn XV. Lajos boldog korszakában a' 
hajporos tudós ezopfok megkurtítása indítványoz-
tatott. Hogy pedig ez iskolamesteres lehordás 
hangjai a' kecskeméti padok alatt ne széledjenek 
el, 's e' tudós és müveit kisszerű tüsszögésrölegész 
egyházunk értesíttessék, erősen feltették maguk-
ban , hogy a' lapok utján illendően megfenyítse-
nek és stante sessione scholastica keményen 
megcorripiáljanak, mint szokták a' tanuló ifjú-
ságot. 

Ugy is lett, mert e' lap 25. számában, egy 
— mint ök mondák— férfias komolyságu, 3s egye-
dül igazság szeretete fegyverét villogtató oktatói 
leczkézés érkezett meg, mellyben annyi régen 
elfojtott méreg ömlik e l , annyi professori fesz 
és pöíf hetvenkedik, annyi ferdítés accoucherkedik, 
mennyi a' három tudós facultas összeölelkezésé-
böl csak megszülethetett. — Halljuk, uraim! há-
rom facultas lázad fel egy igen egyszerű gyűlési 
tudósítás ellen, 's egy csatlakozó esperes fogal-
mazása 's irott beszéde után készít egy férfias 
komolyságu czáfolatot, mellyel a' szememre lob-
bantott zoilusi hetvenkedések dicstelen mezejét 
maguk a' tudós és müveit férfiak mivelik; *s 

# ) En e 1 három férfiúval tek . Sipoa Imre barátomat ö s s z e 
nem r a g a s z t o m , D. 

egy becsületes vádat, vagy talpraesett gyanú— 
sítást alig birván összeírni ellenem; mint a' Pest. 
utczáin futkozó mezitlábos fiuk, mérgöket szidal-
mazó szókban, sértegető kifejezésekben adják 
tudtára az olvasó közönségnek! Boldogult Me-^ 
gyerink, legutolsó felléptekor igy énekelt a' m a -
gyar színpadon: non licet domini, hoc honeslo 
hominil A" nagy tudományu oktató urak bizonyo-
san értenek diákul. 

De lássuk a'vádakat, igen röviden azt mondja 
a' facultas, hogy én esperes B. G. beszédét szel-
leméből kiforgattam, és igy falsum dicendo, a* 
bona fidest sértettem meg, azaz, magyarán ki-
mondva : hazudtam. — Lássuk! — Én ezt irtam:. 
„B. G. esperes nem győzte eléggé meghálálni a* 
fejedelem gondoskodását, és törvényes gyakor-
latul kijelölé a' 42. 43. szabályt, mellynek egyik 
fele már egy főgondnokot, másika egy főjegyzőt 
választott. Superintendenst azonban nem." Maga 
a* czáfoló facultas illy tartalmú kivonatban közli 
az egész terjedelemben kinyomatott esperesi be -
széd eredményét: ,,A' k. intézvény nem sérel-
mes. A' fenálló törvényes gyakorlat meghatá-
rozása sem lehetetlen, mert a' 42. 43-dik egyh. 
ker. szabályok nyomán már két főhivatalnokok u. 
m 1835-ben a' mélt. fögondnok és az egyh.ker. 
főjegyző választattak." — Már most, én csak le-
hető legrövidebb kivonatban érinthetvén a1 be-
szédeket csupa lehetetlen vala az okokat egyén-
ként megérintenem, mellyek, egyéni felfogásom 
szerint ugy sem sokat nyomtak a'latban, elég vala 
— ugy tartom — elmondani az eredményt; ez 
eredmény nálam épen az, a' mit ők mondanak 
eredménynek. Hol hazudtam hát? — abban, 
hogy B. G. esperes úr okait el nem mondám, nem 
hazudhattam, mert az ember mondva hazudik, be-
széde* sem ferdítettem, mert a' facultas is azt 
mondja eredményül, mit én mondtam. 

Oktató nrak! ritka mérsékletü nevelt oktató 
urak! — becsületem 's az olvasó közönség előtti 
hiteiem szent, mint szent önök becsülete és hi-
tele ; de szavait megmásítva mást hazugnak 
mondani: ez a' becsülettel meg nem fér. 

K. J. oktató beszédének azon részét, melly a' 
hires explósiót okozta, ellenben akaratom ellen is 
kellett közölnöm, mert a' gyűlés történetére tar-
tozott szorosan, mert csak meg kelle okát mon-
danom a' megtörtént botránynak, különben tán itt 
is csak az eredményt jegyzem vala fel; közlöttem 
pedig hiven, azon szókkal, mellyek beszélő szájából 
kiszármazának, jegyzeltük pedig többen azon szók-
kal. Le volt-e e beszéd irva elmondatás előtt? nem 
tudom; de hogy nem ugy, nem azon renddel vala 
elmondva, ezt, helyszínén a1 szónok után irt, most is 
előttem fekvő jegyzésemből jó lélekkel állíthatom. 
Nem ugy vala elmondva, mert a' gyűlésben igy 
szólt K. J.oktató: „A1 fejedelem felügyelési joga 
abban áll, hogy a'fejedelem mindent tesz az egy-
házban, mit jónak, mindent megtilt, mit károsnak. 



itel." — Gyűlésen kivül pedig igy i r : „hogy ő 
Telsége ne engedjen nálunk történni semmi olly 
dolgot, mi egyházunk fenállásával 's virágzásával 
' s a' status czéljaival ellenkeznék" — mutatis 
verbis mindkettőnek értelme egyre megyen ki, 
azon kis különbséggel, hogy a' gyűlésben ma-
gyarábban vala az absolut gondolat kifejezve, 
mint a'gyűlésen kivül. — Nem azon renddel vala 
elömondva. Mert a' gyűlési beszédben Julianus 
apostataés a* Jezuiták későbben lőnek megemlítve, 
mint vannak megemlítve a'nyomtatott beszédben 
nagy módosítással. 

Ez ez! és viszont mondom, ezen állítás értel-
me vala az, mellynek hallásán legnemesebb alatt-
valói indignatio tölté meg kebelünket, 's a' melly 
indignatio Ny. P. kebeléből szóban tört ki, mely-
lyet olly rendkívüli nehezen vett a' távozók se-
rege. Ennyit mondani én első tudósításom-
ban nem akartam, de miután eláztatásomra ön-
szavait torkonveré a1 tisztelt facultas, most már 
kötelességem vala kimondani. 

Oktató urak! igen müveit oktató urak! kik 
egyebeket is mivelnek! — Ha valamit hosszas 
készület után, kivált mint önök készültek és ké-
szülhettek hozzá, nem ugy, mint mi, kik a' k. lei-
ratot nem is láttuk a' gyűlés előtt, ha valamit — 
mondom — kimondottunk: legyünk urai szavunk-
nak I — mert viszont mondom: hogy az igazat 
kimondót szónk megmásításával hazugságban 
hagyni akarni, nem becsület! 

Enigenisjgyülési nevetséges beszédemben em-
lítém a1 népet, a'népet, mellyet tanítnom kell Jézus 
parancsolatából,melly nép örömeinek, fájdalmainak 
hivatalom szerint társa lettem, említém a'népet, de 
nem azon czímekkel felszarvazva, melly czímek 
oktató T. A. szájából a' nép fejére hullának. Én 
nem megvetve szóltam e' népről, melly népet 
T. A. durvának, erkölcstelennek mondott a' gyű-
lés színe előtt, nem, mert tudom, hogy engem 
is nyom a1 vád, ha népünk illyen, és nyomja ok-
tató urat is; én e' beszédemet, e' kinevetett beszé-
demet nem szégyenlem. — Azonban, 

Oktató úr! e' nép , ez aljas nép nem szólt 
még a' kecskeméti iskoláról olly hangon, mint 
ön szólt róla közhelyen, egy néptanító-testület 
füle hallalára : pedig ez a' nép sok téglát horda 
ingyen a' kecskeméti iskola falaihoz, melly fa-
laknak felső ablakait a' facultas berakatá, hogy 
messze ne lásson, és irgalomra ne szólítsa fel az 
általmenöket, mint amaz útfélen ülő koldus, ki 
sem eget, sem földet nem lát! 

Ama sarokba szorult jegyzet, melly a' facultas 
szemét megszúrta, bizony nagy szeget ütött a1 fa-
cultas fejébe, és méltán, mert a* facultas nem nagy 
barátja a' függetlenségnek, mert e' független ta-
gokra nem igen bir halni a' sok gyermekű papok 
által. De kérdem a' triumvirátust: ha annyira nem 
szereti ott látni e' független táblabirákat, 's any-
nyira sérelmes és érvénytelen az általok kivívott 

többség: miért segíték épen ök, táblabírák lé-
tükre az idei többségei kisulykolni? — miért 
nem maradtak otthon, miért hagyták magára az 
egyházmegyei és kerületi gyűlések ideje alatt 
majd két hétig a1 legnagyobb szorgidöben a' 
magára nem hagyható iskolát és ifjúságot, miért? 
- É n ugyan részemről nem bánnám, ha az illyen 
elvű facultas éveken át gyűlésekre széledeznék, 
legalább otthon nem tenne nagyobb kárt! Ha-
nem, uraim ! 

Ama pórnép nem azért küldi ám gyermekeit 
iskolátokba, hogy otthon nem létölökben kár-
tyázzanak, otthon létötökben verettessenek, 's ez 
által — mint a' napokban megtörtént — egy be-
csületes apát sírva küldjetek a" koporsóba! Ta-
gadjátok e' tényeket és hazudtoljátok meg, ha le-
het, mint szavaimat meghazudtoltátok!! 

Mondja tovább az igen tisztelt facultas, hogy 
a' k. leirat által okozott képzelt sérelem fejemben 
hét fejű óriás rémet szült, midőn én ezt mind 
a' nyolez egyh.kerület közügyéve teszem. — 
Igenis, viszont mondom, hogy egyzházunk au-
tonómiája, 's ennek tisztasága fölötti őrködés, 
nemcsak egyh kerületünk, hanem az egyetemes 
protestáns egyház szent kötelessége, és én szen-
tül hiszem, hogy egyházunk erötlenítö hosszas 
negatív harczának utó bádjadásaiból magához jő-
vén , ha egyébben nem, ez egyben uniót terem-
tend : hogy egyházunk szent jogaira közös erő-
vel ügyelvén őket, sem bel- , sem külerönek el-
nyomni nem engedendi. Mert jaj lenne akkor sze-
gény egyházunk autonómiájának, ha ennek a' r é -
szekben in partibus történt csonkításaira nem fi-
gyelve, sorsát egy fractio kezei között felejtné, 
melly tisztasága meghervasztására önkényked-
hetnek nemcsak nálunk , hanem mindenütt, 
hol egy facultas az egyház igazgatás kormány-
rudjára feltolakodván, azt amúgy iskolamestere-
sen kezelte. 

Hát a' programúi nein Kecskeméten készült? 
Nem ugy-e ? — Legjobb illyen esetben mindent 
tenni és mindent tagadni. 

Azt mondja tovább az igen tisztelt facultas, 
hogy ö bár férfias komolyságu czáfolatot ígért,azért 
mégis itt-ott keményebb kitételeket használt; mert 
az igazság és becsület ügy ében egy olly ember ellen 
volt kénytelen felszólalni, ki — — — Az itt 
következő, gondolhatni, melly szép és becsület-
dús czímeimet, fájdalmamra a' szerkesztőség el-
csillagozá. Én nagyon kérem a' szerkesztőséget, 
tudassa velem a' csillagnyelte czímeket, mely-
lyekkel a' derék facultas engem megtisztelni ke-
gyeskedett, ugy is, hiszem, ezen czímek csak sze-
gény fejemet érik, mellyet annyi bú ért már egy-
házunk szabadsága melletti egyenes harczaimért. 
Egyébiránt tudtam én, hogy amaz ígért féríias 
komolyság végtére is professori urbanitássá leend, 
mert megtanultam Phaedrusból, hogy : 

Turpem naturara nulla fortuaa obteg i t . 



megtanultam, hogy egy oktató tanítványának gon-
dolja lenni az egész világot. 

Végül, két észrevételem álljon itt a1 maga 
helyén. 1) Miért tart olly soká ez a' superinten-
densválasztási izetlenkedés ? miért nyavalyog e 
viták alatt egyh.kerülelünk ? miért nem szakad 
vége, 's a' közakarattal elválasztott férfiú körül 
csoportozva, miért nem fogunk férfiasan kezet ? 
— Miért? — Mert egy facultas fogta közbe az 
általunk nagyon tisztelt férfiút, melly facultasnak 
tagjai testtel, lélekkel elállván minden hozzá ve-
zethető egyenes útat , mindannyiszor vissza-
lökték kezünket . a' hányszor őszinte feltételek 
alatt egyeségre nyújtók azt. — Azt pedig, hogy 
egy illy elvű facultasnak feltétlenül életre és ha-
lálra, testestül és lelkestül átengedjük superinten-
densünket, senki tőlünk nem kívánhatja, hanemha 
elébb megkötözendjük a' szellemet, melly öt Mark. 
9. 22. kénye szerint tűzbe, vizbe vethetné, hogy 
elveszesse — Igenis, ha e' facultas túlcsigá-
zolt eröszakolása, és nem jól számított ide-oda 
kapdosása a' szekeret fel nem borogatja: P. M. 
ezóta régen superintendensünk. — Igenis, Kecs-
kemét e ' facultásnak köszönheti, hogy régen bol-
dogult Vég Veresmarti helye mindez ideig üresen 
áll. Ajánlom kecskemétnek megolvasás végeit 1. 
Kor. 5. 2. 

2) Sokan vetették inár szememre, miért vi-
seltetem ellenséges indulattal Kecskemét és isko-
lája ellenében? — Istenem és lelkem előtt vallom, 
hogy alig van hely széles e' magyar hazában, 
melly iránt forróbb és hálásabb indulattal visel-
tetném, mint épen Kecskemét iránt; népét, sok 
eredetiségü szíves magyar lakosait szeretem együl 
egyig, mint lelkemet, iskoláját, ha rajtam állna, 
szeretném égig emelni. — De, hogy is ne, hiszen 
boldogult atyám oktató vala hajdan a' kecskeméti 
.gymnasíumban, idvezült jó anyám, kinek emlői 
tápláltak, Kecskeméten látott világot, én is ott föl— 
tém serdülő korom szép éveit, most is ott laknak 
legközelebbi rokonaim. — De épen azért, mert 
Kecskemétet annyira szeretem, mert iskoláját égig 
akarnám emelni, nem szerethetem ama facultast, 
melly itt ohajtásom űtában áll; nem szerelhetem, 
midőn nagyjelentésü számos buzgó protestáns 
férfiaktól kelle hallanom ime nyilatkozatot: „hogy 
olly elvű férfiak keze alá soha gyermekeiket nem 
bizandják." — Nem szerethetem, mert hogy 
Kecskemét derék főpapja mind ez ideig nem su-
perintendens, egyedül ők az okai. stb 

Szeretett kecskeméti atyámfiai az Úrban 1 Jób 
szavaival felelek nektek. . 21. 4. Avvagy én ez 
emberek ellen panaszkodom-e ?, és ha van oka a 
miért panaszkodjam, miért fogjátok meg beszéde-
met, az én lelkemnek keserűségében ? 

v u D o b o s J á n o s . 

A ' n a g y - g c r e s d i N z c r z ő d é j « . 
Alulírottak, mint egyrészről az ágostai val-

lástételt követő dunántúli főtisztelendő super-
intendentiának a' mult 1831-ben tartatott köz-
gyűléséből, a' jegyzőkönyv 27-dik pontja alatt; 
másrészről a' helvetziai vallástételen levő du-
nántúli főtiszteletü superintendentia által, az 
1832-ikjun. 18-án tartatott közgyűlés jegyzö-
könyvének 56-ik száma szerint megrendelt ele-
gyes (kiküldöttségnek tagjai Nagy-Geresden, ts 
ns Sopron vármegyei helységben, az alolirott na-
pon, a' végett összeülvén, hogy az 1830-iki apr. 
20-kán Rév-Komáromban tartatott elegyes depu-
tatió által, a' mind a1 két confessión levő evan-
gélikusok által, keverve, lakott helységekben a' 
vallásbeli szolgálatokra 's kölcsönös összekötte-
tésekre nézve készített rendszabások iránt az 
ágostai vallástételt követő superintendentia által 
közlött 's az / . alatt ide visszakapcsolt vélemé-
nyes tudósítás, 's mindkét részről telt kölcsönös 
észrevételek következésében, 's egyébiránt is 
közmegegyezéssel teendő igazítások, 's az evan-
gyéliomi szeretethez s az idő lelkéhez alkalmaz-
tatott 's tartós békességet eszközlendö, czélirá-
nyos javítások mellett, azonban ugyanazon de-
putatio munkájának útmutatása szerint, az említett 
kevert evangyélmiakbcl álló ekklézsiákban állan-
dóan megtartandó rendszert készítenénk: ehez 
képest mind a' tisztelt deputatio jeles munkáját, 
mind az arra tett 's */. alatti észrevételeket fel-
olvasván, 's mindennemű kölcsönös összekötteté-
sekre, és támadható nehézségek elhárítását, l eg-
inkább pedig a1 békességnek megalapítását méltó 
figyelembe vévén, e' következendőkben állapod-
tunk meg: 

Az evangyélmi és református hallgatók, vagy 
is inkább, az illyenekböl keverve fönálíó ekklé-
zsiák a' közös vallási gyakorlásokra (simultane-
um exercilium) nézve ollyanok, hogy mind a* 
két felekezetnek, vagy csak az egyiknek van 
ugyanazon egy helyben anyaekklézsiája, u. m. 
temploma, prédikátora, iskolája és iskolamestere; 
's ha csak egyiknek van, akkor a' másiknak hívei, 
mint filiálisták valamellyközelle vc aijyaekklézsiá-
hoz köttetve vannak, ha pedig nincsen egyik fél-
nek is ott helyben anyaekklézsiája, csak az egyik-
nek van praeoránsa vagy licentiatusa 's imád-
ságháza : akkor mind a' két felekezet filiális álla-
potban levén, mindenik hasonló hittartásu anya-
ekklézsiához csatolva van, nem levén szabad a' 
legfelsőbb kegyelmes rendelések szerint, akár-
melly nagyobb, vagy kipebb gyülekezetnek, sőt 
egyes házinépének is valamely bizonyos és meg-
határozott anyaekklózsiával való összeköttetés 
nélkül lenni. 

Ezeket előre bocsátván, mind a' két felekezet 
kölcsönös egyházi összeköttetése megállapításá-
nak legelső és legfőbb talpköve *s törvénye ez ; 



miud az evangyélrai szeretet, mind a" felekezetek 
atyafisága, mind a" századnak lelke azt kivánja, 
hogy egyik gyülekezet, mellynek ott helyben sem 
temploma, sem iskolája nincsen, a' másik félnek 
templomában vagy oratóriumában az alább meg-
állapítandó mód szerint az istentiszteletet sza-
badon gyakorolhassa, ott az Isten beszédét hall-
gathassa, annak iskolájába gyermekeit járathassa, 
taníttathassa és az istentiszteletnek ezen közös 
gyakorlásában és az iskolának közös használásá-
ban egyik felekezet a' másiknak legkisebb aka-
dályt is annyival inkább ne tegyen, mennél mél-
tóbban lehet tartani attól, hogy az illyen a' maga 
lelkipásztorától távollevő és a' vallás sz. dolgai-
ban csak ritkán részesülhető, és még iskola nél-
kül is szűkölködő gyülekezetben netalán a' tudat-
lanság, vallástalanság és ezekből eredni szokott 
erkölcsi veszettség hová-tovább elhatalmazzék; 
ide értvén még azt is, hogy valahányszor az illyen 
filiális gyülekezet a1 maga anyaekklézsiájának 
lelkipásztorát az úri sz. vacsorának kiszolgálta-
tása vagy halotti predikatziótartás végett a' hely 
színére kiviendi, tohát az ö istentiszteletének a' 
helybeli templomban bizonyos és pontosan meg-
határozott órán leendő végbevitelére annak mind-
annyiszor teljes szabadság engedtessék, ugy mind-
azonáltal, hogy a' másik confession levők tem-
plomát, oratoriumát, iskoláját a'most előadott mó-
don a1 magok lelki czéljaikra használó atyafiak, 
ezen puszta használat tekintetéből semmi tulajdo-
nosi ju3t magoknak ez által fon ne tartsanak. Ez 
a ' mindkét confession levő atyafiaknak a' lelkiek-
ben való kölcsönös megegyezésük, ámbár egy 
részről igen jó és kívánatos dolog 's mind a' na-
gyobb idejüekre, mind a'növendékgyermekekre 
nézve nagy jótéteményeket hoz magával, de más 
részről ugyanezen egyházi összeköttetésből ot-
tan-ottan sok rendbeli nehézségek, ízetlenségek, 
kedvetlen összeütközések származtak, származ-
nak , mellyek aztán az emberi indulatok gyarló-
sága miatt versenygéseket okozván, a'két részben 
levő atyafiak között támadott kölcsönös idegen-
kedésnek és meghasonlásnak kútfejévé leltek, 
és lesznek. 

Hogyazért az illyen egyenetlenségek elháríltas-
sanak, és az a'szent békesség minél jobban meg-
fundáltassék, mellyet lerajzol sz. Dávid a' 133-ik 
zsoltárban illyen szókkal: „ íme! melly igen jó 
^ s gyönyörűséges dolog az atyafiaknak egyeség-
l e n való l a k á s o k t e h á t ezen czélból a' jövendő 
időkre megtartandó sinórmértékül a' követke-
zendő rendszabások tétetnek: 

A) A' másik confession levő hivek hiltudomá-
nyának,szertartásainak mi módon való követésére, 
's azoknak becsületben tartására, és egymásnak 
kölcsönös megkimélésére nézve. 

B) A' prédikátorok, praeoránsok ós iskolata-
nítók, hivatalbeli kölcsönös szolgálattételeknek 

minemüségére, kiterjedéseire és módjára nézve. 

C) A'fizetés és ssolgálatbeli tartozásokra nézve. 
A) 

A' másik confession levők hittudományának 's 
rítusainak mi módon való követésére, azoknak be-
csületben tartására, egymásnak kölcsönös meg-
kimélésére nézve: 

1) Mind a* két felekezet, akár a'hittudomány-
ban, akár a' ritualékban, vagy templombeli szer-
tartásokban kövesse azt a' kevésből álló különb-
séget, a' mint azt az Ő atyjainak tanításából *s 
példájából általvette , de valamint mindenütt 
másutt, ugy különösen az olly helyeken, a1 hol az 
istentisztelet közös gyakorlása tartatik, szoros 
kötelességök a* prédikátoroknak és a* praeorán-
soknak, hogy az ö vegyes hallgatóik előtt tartan-
dó predikátziókban, katcchizálásaikban, a' magok 
felekezetökbeli hitágazatoknak magyarázatakor 
a' másik felekezet hitágazatainak fejtegetésébe 
soha ne ereszkedjenek, 's minden sértegetéseket 
figyelmetesen eltávoztassanak, hogy igy a' bot-
ránkozás 's megkeseredés elmellőztetvén, a' k ö -
zös templomnak sz. dolgaiban való gyönyörködés 
mind jobban-jobban élesztessék, a1 két felek kö-
zött a' kölcsönös szeretet és bizodalom annál in-
kább megerősíttessék. A' közös istentiszteletet 
gyakorló két confessióu híveknek mindkét rész-
ről sz. kötelességök, hogy egymásnak templomát, 
és a" templomok sz. dolgait illendő tiszteletben 
tartsák és egyik a* másiknak hitformáját 's rítusait 
versengésnek, vagy gúnyolódásnak tárgyává so-
ha ne tegyék. 

2)Mind az anya-, mind a' praeoranliális ekklé— 
zsiákban levő iskolamestereknek szoros köteles-
ségül adatik, hogy az evangyélmi és reformata 
hitvalláson levő tanítványaikat minden egyéb-
nemü tudományokban egyenlően oktassák ugyanv 
de a' vallás-és hitretartozó tudományokban, mind 
a' kőt részről való tanítványaikat tulajdon kate-
chizmusaik 's hilbeli épületet tárgyazó egyéb 
könyveik szerint tanítsák 's könyvnélkül való 
leczkéjöket felmondassák. Midőn azonban a' ma-
gok különböző hitágazataik, magyarázataiba be -
leereszkednek, ezt mindenkor a' másik confession 
levő gyermekek távollétében tegyék; a' confir-
matióra pedig azon gyermekeket külön az anya-
ekklézsiabeli lelkitanító készítse el, 's vigye végbe 
a' confirmalio munkáját. Továbbá, a' nevendék 
gyenge lelkeket az őket illető confessióból kité-
ríteni 's a* magok confessiojára megnyerni pró-
bálni sem a" lelki, sem az iskolai tanítók ne me-
részeljék. 

Ezen tanítás végett a* helvecziai vallástételre 
nevelendő nagyobb és kisebb tanulók számára eT 

következendő könyvek neveztetnek meg: 
a) A' haidelbergai katechizmus. 
b) A* keresztyén kis-katechizmus készíttetett 

a' helvecziai vallástételt követő túl a' dunai su -
perintendentia fötiszteletü consistoriumának r e n -
deléséből. 



c) Az úri sz. vacsorához készítő kis-kate-
chizmus agendával együtt, készítette főtiszt. Tóth 
Ferencz superintendens úr. 

d) Hübner János bibliai sz. históriái. 
e) A' sz.históriának summája Ostervald, melly 

a1 kistükörben is találtatik. 
f ) Közönséges istentiszteletre rendeltetett 

énekeskönyv. 
g) Halotti énekek Losonczi István megjobbí-

tása szerint. 
Az augustana vallástételre nevelendő na-

gyobb és kisebb tanulók számára megneveztetnek: 
a) Doctor Luther Márton kio-katechizmusa. 
b) Ennek magyarázata, Herder után főt. Kis 

János superintendens úr által. 
c) Agenda. Az urvacsorájához először készü-

lendöknek való tanítás. 
d) Enekeskönyvek: a* dunántúl való augusta-

na vallástételt követő superintendentia énekes-
könyve. A' nagy-győri ev. gyülekezet keresz-
tyén új énekes-könyve. Keresztyén halotti éne-
keskönyv. 

e) Hübner János bibliai sz. históriái. 
f ) A' sz. históriának summája Ostervald sze-

rint, melly a' kistükörben is találtatik. 
Melly könyveken kivül, vagy némellyek he-

lyett az utóbb készítendő s az illető superinten-
dentiák által megállapítandó könyvek is annak 
idejében tanítandók lesznek. 

3) A' proselytusok keresésére törekedés,av-
vagy lélekvadászás, mint a' protestantismus lel-
kével 's az evangyélmi szeretettel] is ellenkező 
félszeges munka, mind a' két részre nézve általá-
ban eltiltatik. Egyébiránt, ha valakifakár megérett 
életidejében, akár 18 esztendős korát megha-
ladva, csupán belső meggyőződésből, 's minden 
erőltetés, vagy rábeszélés nélkül, magát a' más 
felekezet hittartására leendő általlépésré elha-
tározza, attól azt senki el ne tilthassa; annál in-
kább semmi nemű censura alá soha ne vethesse. 
E' szerint a' szabados lelkismereten 's belső meg-
győződésen fundált választás ezen kétatyafias hit 
vallások között, meg sem tiltathatván, egyedül az, 
akármelly szín alatt történhető rábeszélés 's erö-
tetés, ugy más részről a' lebeszélés, erőltetett 
visszatartoztatás is, az alább határozott büntetés 
alatt egyáltalában szabad nem lészen. Minthogy 
azonban az érdeklott módon 's lelkiszabadságból 
történendő általlépéseket is több tekintetekből a' 
hit tartását elhagyó személy felekezetének 's előbbi 
lelki tanítójának bejelenteni szükséges, ennek azt 
az ujonan választolt confessiónak prédikátora 
irott levélben köteles tudtára adni, melly levelet 
a' bizonyos kézhezadás tekintetéből a* küldőnek 
kurátora személyesen adja által az említett előbbi 
lelkitanítónak. — A' 18 esztendős életidőn alul 
levő személyeket, akármellyik szüleiknek is, annál 
inkább tuloraiknak 's nevelőiknek — az i!t kö-
vetkező 4-ik pont szerint őket illető confessióból 

a' másikra általtérni szabad épen nem leszen — 
egyedül azon esetet vévén ki, midőn a' szülék vagy 
házasságban élők — akár mindketten egyszerre^ 
akár egymásután ugyan — azon egy confessióra 
általlépnek, 's még ekkor neveletlen gyermekeik 
vannak; ezek közöl a' confirmátio idején, u. m. 
12 esztendőn alul levők, a szüleik által válasz-
tott confessiót. az irt 12 esztendőt felülhaladó 
gyermekek pedig, a' kellemetlen zavarodások el-
mellözése tekintetéből, illető előbbi 's itt a1 4-dik 
pontban meghatározott confessiójokat követni fog-
ják. Hogyha pedig a' házastársak közöl, akár 
együtt éltökben csak az egyik, akár az egyiknek 
halála után maga a* másik életben maradt házas-
társ lépne szabadon által más confessióra, akkor 
még a' 12 esztendőn alul levő gyermekekre nézve 
is megáll az, hogy a'nem a' nemet kövesse vagy 
is sexus sexum sequatur. —Magában értetődvén, 
hogy a 18-dik esztendő eltölte után szabadsá-
gukban fog ezen gyermekeknek is állani, meg-
győződésből akármellyik confessióra is általlépni. 

4) A' két confessión levők között támadható 
egyenetlenségek eltávoztatása végett, az elegyes 
házasságokban, hajdani őseink példája szerint is, 
legjobb ezt a'rendszabást követni: a' nem a' ne-
met (sexus sequatur sexum), azaz, atyjok hitval-
lását kövessék a1 fiak, az anyjokét kövessék a' 
leányok. Egyébiránt a' szülék által eddig néha 
önként, néha erőltetve is adatni szokott reversa-
lisok, mellyek sem a' hazai törvényekben nem 
gyökereztethetnek, sem a* protestantismus lelké-
vel, sőt a' mennyiben a' reversálisadók még 
azután születendő személyeket arra a' confessi-
óra köteleznek, mellyet önmagok sem fogadnak 
el, ennyiben a* szoros igazsággal is egyenesen 
ellenkezők, jövendőre mind a' két félre nézve 
örök időkre eltiltatnak 's ha adatnának is, minden 
erő nélkül valóknak 's megsemmisítetteknek ki-
nyilatkoztatnak. Ámbár pedig ugyanezen okok-
ból az előbbi reversalisoknak is megsemmisíttetni 
kellene, figyelembe vétetvén azonban az ezek 
szerint beavatott gyermekek sorsa, 's az ebből 
származható versengések, és több famíliák házi 
békességének felzavarodása, ezeknek elmellőzé-
seért ezúttal megállapíttatik, hogy az eddigvaló 
re versalisok szerint a1 már confirmáltatott 's 12 
esztendős gyermekek a' confirmált confessióban 
maradván 's nekiek is utóbb 18 esztendői koruk 
után a' szabadválasztás fönhagyatván, a1 12 esz-
tendőn alul levő, vagy ezután születendő gyer-
mekekre nézve, az eddig kiadott reversalisok 
semmi erővel ne bírjanak 's azon gyermekek ne-
mökhez képest illető confessiojokban neveltesse-
nek. (Folyt, köv.) 
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und neueslett Quellen bearbeitet, von Dr. Gott-
hold [Neudecker, ordentlichen Mitgliede der his-
toriseh - theologischen Gesellschaft zu Leipzig. 
Xipcse, 1843. 

A' kuttok- és anyaggal szerzőnk criticai mó-
don bánt; ellenpártok tudósításait is használta; 
senkinek vakon után nem mond, söt péld. a' mél-
tán ünnepelt Hanke nézeteitől is több pontban el-
térni bátor; a' reformatio korának egész szellemét 
szerinte politikai- egyházilagkeil felfognunk, ter-
mészetesen más értelemben ev., más értelemben r. 
kath. részről, mert amott a' politikát vallás és 

« egyház, emitt a' vallást és egyházat politika mo-
tiváiá. Szerzőnk lelkesülten az igazság iránt igaz-
ságot keresett; czélja, mint történetírónak, nem 
volt valami tárgyilagos álláspontot elfoglalni; de 
polémiái czéltól is távol vala, mert maga a* tör-
ténettan sokkal talpraesettebben czáfolja meg a" 
tévelyt 's elfogultságot, mint a' legügyesb polé-
mia. Maga a' dolog természete hozta magával, 
hogy a' nem-német országok reformmozgalmai 
itt csak általában vetethettek figyelembe. 

Allgememe Kirchengeschichte von A. F. Gfrö-
rer, Professor und Bibliothekar in Stuttgart III. 
Band. I.Abth. 1 - 5 5 2 1 . II.Abth. 5 5 3 - 1 1 3 2 1 . III. 
Abth. 1 1 3 3 - 1 6 7 8 1. Stuttgart, 1843, és 1844. 

1844-ki lapjaink 427 szeletén mutattuk be e' 
munka I. és II. kötetét 's az ott kimondott íté-
letet a' jelen III. kötet is igazolja. Ez is igen sok 
sajátságos búvárkodást foglal magában és kút-
főkből szellemdúsan 's pragmaticai talentummal 
van irva. A' sz. főereje a' ker. vallás külső tör-
ténetének pragmaticai kifejtésében áll, ugy szinte 
a ' hierarchiáénak, mellynek titokteljes szálait mes-
terileg tudja felszámolni, míg azokból végre a' 
középkori nagy hierarchia hatalom erős szövete 
lett. E' III. kötet a' sz. eredeti terve szerinjt a' 
Vll- ik század elejétől, VII. Gergely halálaig volt 
terjedendő, de olly nagyra nőtt kezei közt, hogy 
csak II. Sylvester halálaig jő le. 

De Epistola ad Diognetum, S. Justini pliilo-
sophi et martyris nomen prae se ferente. Scripfit 
Dr. Joann.Carol. Tlieodorus Ottó, Theologiae li-
ccntialus, in Unitér silate Jenensi privatus docens. 
Jenae, 1815. 92. 1. 

A Diognelushoz irt levél igazisága és irója 
felöl századok óta foly a' vita. Henricus Stepha-
nus azt Justinénak állítá; ez ellen mások igen 
speciális okokat hordának fel ; ' s ismét némellyek 

két nézet közt határozatlanul ingadoznak. Ottó 
magára vállalá jelen munkában e' levél mintJws-
tín müve igazisága ellen felhordott kétségek meg-
czáfolását 's az állításnak, hogy szerzője nem más, 
mint a? hires vértanú, rendületlen megállapítását. 
(Tb. L —tt.). 

Die Vorschule des akademischen Lebens und 
Studiums. In Briefen an einen Gymnasiasten von 
Dr. Chistian Bomhard, Schulrath und Professor 
in Ansbach. Erlangen, 220 J. 

Az előszó ézeket mondja : „Ha e' levelek azt 
segítik némileg is első, hogy az ifjú a* tantár-
gyak fontosságára 's magántanuláskor azokkal 
helyes bánásra vezéreltessék, magosb tudományos 
birtokra törekvése élénkíltessék, viszonyai az 
atyai ház, iskola, tanulótársai, barátai irányában 
tiszteletre méltókká tetessenek, őt hibák- és dő-
reségektől elintsék, végre hitét a* jámborság és 
erény magas becsében megszilárdítsák, szerző 
czélját elérte." 'S mi nem kételkedünk, hogy e* 
czél el fog éretni mindazon ifjakban, kiknek ezen 
általában tetszhető 's igénytelen könyvecske kézbe 
adatik. Egyenlően magas erkölcsi 's értelmi mű-
veltség *s alkalmasint tartós társalgás is az éret-
tebb ifjúsággal egészen eltaláltatták szerzővel a' 
hangot, melly egy primanus, 15—20 éves kor 
raiveltségéhez illőnek látszik. Alig van ama mű-
veltségi álláspontra vonatkozó, ama kort lénye-
gesen érdeklő viszony, melly itt szó nélkül ma-
radott volna — sz. a' ker. vallás edző hatalmát, 
az antik szépség élvezetének szerencséjét, ugy 
szinte a* mai müvekét magán tapasztald *s olly 
rnódon tud arról beszélni, hogy az ha nem is 
nyújt az érettebb müveltségüeknek egyebet bepil-
lantásnál egy öszhangzatosan kifejlett egyéni-
ségbe, az ifjakat, kikhez e' levelek irvák, két-
ségkül szeretet- és buzgalommal a' tanulmányok, 
lelkesedéssel az erkölcsi tisztaság iránt betölteni, 
őket kísérletre, hogy saját talentumukat teremtői-
leg foglalkodtassák , ébreszteni képes (Alig. 
Repert.). 

Paulus, der Apqstel Jesu ChristL Sein Leben * 
und Wirken. seine Briefe und seine Lehre. Ein 
Beitrag zur kritichen Geschichte des Urchristen-
thums, von Bauer, Professor in Tübingen. (Stutt-
gart, 1845. Ára 3% tall. 

E' munka a' pogányok nagy apostola élete-, 
munkái- 's tanának elödasául van kiadva, holott 
tulajdonkép azoknak bírálata, mit a'czím után nem 
várhatni. Ez által alakja kemény héjjá lön, mely-
lyet előbb fáradságosan szét kell törnünk, hogy 
az eredmények magvát megtalálhassuk. Azonkül B. 
különféle értekezéseket korábbi évekből Pál le-
veleinek egyes nehéz pontjai fölött e* könyvben 
újra kinyomatott, mi annak terjedelmét nagyon 
megnövelé. Ez okból hiányzik benne a' tömött, 
élénk, talpraesett előadás ós kifejtés, mi ellen 
német tudósoknál majd mindig panaszkodnunk 
kell. Ellenben a' jelen munka azért fontos, mivel 
az alapos criticusnak évek ótai, azelőtt csak egyen-
kint közrebocsátott vizsgálódásait egészszé fog-
lalja össze 's igy alapját adja Pál élete 's tana jö-
vendő előadásának. 

Grmdriss einer biblischen Keryktik, oder ei— 
ner Anweisung, durch das Wort Gottes sich zur 
Predigtkunst zu bilden. Mit besonderer Beziehung 
auf Mission und ICirehe Zunáchst für im Glauben 
an Gottes Wort Einverstandene. Von Rudolphi 
Stierr Pfarrer zu Wichlingshausen in Barmen. 



Zweite berichtigte und sehr vermehrte Auflage. 
Bála, 1844. 8,-p. Vili. és 248 1. Ára 1 tall. 

Itt Keryktika név alatt homiletika adatik, első 
részben a' keryklikáról általában, másodikban 
bibliai, harmadikban bibliai missio-, negyedikben 
bibliai egyházkeryktikáról értekezvén a' szerző. 
Munkája, mint egyházszónoklati tankönyv, tanu-
lóknak nem elegendő, de mint ébresztő előtanul-
mány, kezdőnek szintolly nagyon ajánlható, mint 
az elöhaladottnak igen sok új és ép szemléletet és 
figyelemre méltó intést ad. (Th. L — tt). 

A p r ó s á g o k . A' badeni második ka-
marához folyamodványt vallásszabadság mellett 
nyújtottak be ollyanok, kik az előtt ellenfolya-
modványt irtak alá azon tárgy ellen 's most ki-
mondák, hogyakkar megcsalattak (A.Z. f. Ch. u. 
K.). — A* volt pápa egy consistorialis beszédben 
legforróbb ohajtatok- 's imákat nyilvánított a' 
puseyismusnak Angliában sükeres terjedése ügyé-
ben (A.Z.f.Ch.u.K.).—Euerdorfi két pórlegény ha-
mis esküt tön. De a' világi hatóság a' hitszegő le-
gényeket szégyenfához állíttatta (A. Z. f. Ch. u. 
K.). — A' berlini tiltakozó dissid - katholikusok, 
hir szerint, az ev.egyházba hajlandók átmenni. Ed-
digi botránykő még az egyházszerkezet (A. Z. f. 
Ch. u. K.).—Ulmbanegy r. hath. vicar nem akart 
egy diss.-katholikust keresztszülőül elfogadni. 
Ez a1 gyermeket legott kiviteté a1 templomból 's 
diss.-kath. pap által keresztelteté meg, mire a'szá-
mos néző tetszését nyilvánftá (A. Z. f. Ch. u. K.). 

B e l f i l d i k ö z l e m é n y e k : i " 
N y i l a t k o z a t * Az általam igen tisztelt 

Székács J. úr az ezen évi egyházi lap 24-ik szá-
mában „Viszonválaszomat" egy kis jegyzékkel 
szíveskedett kisérni, melly felett én, noha ta r -
t a l m a minden részletével egyet nem érthetek, még 
sem töröm el a' pálczát olly gyöngédtelenül, mint 
ő említett „Viszonválaszom" felett, mellyben sze-
rinte ugy Összevissza van zavarva az igaz a' hely-
telennel, hogy azt egymástól elválasztani csak-
nem lehetetlen. *) Egyébkint, bár sajnálom, hogy 
azon jegyzék minden pontjaival egyet nem érthe-
tek, azon mégis őszintén örülök, hogy annak alap-
eszméjére nézve vele teljesen megegyezem, t. i. 
hogy a' protestanlismus a' világiak és egyháziak 
közt különbséget nem tesz: quod erat demon-
strandum. **) Ezen örömemet némileg gyöngíti 
azon a* jegyzékben lappangó gyanúsítás, mintha 

* ) Nem az e g é s z c z i k k r e , h a n e m c s a k annak két pont jára 
n é z v e m o n d t a m e z t , mit rész int b e b i z o n y í t o t t a m , r é s z i n t 
b e b i z o n y í t o k , ha k e l l . S z é k á c s . 

* * ) Et c o n s e q u e n t e r a p p l i e a n d u m . N a g y s z e r e n c s e , ha ke t t en 
e l v b e n e g y e k , d e e" s z e r e n c s e csak akkor te l jes , ha a ' 
consequent ia n e m sánt ikál , a z a z , az e l v e k a lka lmazása 
szorosan az e l v b ő i f o l y i k . Én c s a k a' c o n s e q u e n t i a e l l e n 
ny i la tkoztam. S z é k á c s . 

64® 
U r ' 

én azok sorába tartoznám, kik ügyeink kormány-
zására csak azokat tartják képeseknek, kiknek 
nevök előtt b. vagy gr. áll, — holott tettleg egé-
szen megfordítva áll a* dolog. Higyje el a' t. Dr. 
úr, hogy ha valaki, én,koránsem szerénység, ha-
nem tiszta meggyőződésem sugallata következ-
tében legjobban tudom, miként engem mind é r -
telmiségre, mind tudományra nézve hitsorsosim kö-
zöl ezrek is fölülmúlnak, 's hogy ha gyarló mű-
ködéseim kis méltánylatra találtak, és némi ered-
ménnyel dicsekedhetnek, ezt nem észtehetségem-
nek, hanem sorsadta polgári állásomnak köszön-
hetem. Igen jól tudom, hogyha nemzetes Zay 
Károly és nem méltóságos gr. Zay Károly volnék, 
mint valami kis falusi gyülekezet ismeretlen fel-
ügyelője ügyködném, és bizonyosan nem emel-
tettem volna azon díszes polczra, melly re hitsor-
sosim nagyrabecsült vonzalma érdemesített. 'S 
igy ha valaki,én legkevésbbé vádoltathatom azzal, 
hogy a' bárói vagy grófi méltóságot az értelmiség 
és tudományosság forrásának tekintem. Az ez ol-
dalróli megtámadás, megvallom, váratlan vo!ty 
legváratlanabb pedig Székács J . úrtól. *) 

Bucsány 1846 junius. 24-én. 
Gróf. Z a y K á r o l y . 

* ) L e g y ü n k ősz inték . Midőn a' mé l t g r . a1 f e l ü g y e l ő i h i -
vatalt k i z á r ó l a g v ind icá l ja a ' v i l á g i a k n a k , az o r s z á g g y ű -
lésre g o n d o l , ho l h o g y a" f e l s ő táblán b u z g ó k é p v i s e -
lőnk l e g y e n , n a g y o n k í v á n a t o s , de i l l yen n a g y o b b r é s z i n t 
csak b. v a g y gr . l e h e t . E r r e c z é l z o t t a' mél t . g r . v á l a -
szában 's e ' c z é l z á s t é n m e g é r t e t t e m 's ö r ö m e s t b e v a l -

< l om, mit a 1 m inap is t e t t e m , h o g y q' mélt . g r . - n a k itt 
s z é p é r d e m e i vannak e g y h á z u n k f e lő l . Beva l lo t tam a z t 
is , h o g y az o k o s s á g e g y h á z u n k ré szérő l ajánlja, h o g y e z 
tovább i s i gy l e g y e n . D e a' mi n e k e m nem t e t s z e t t , a z 
v o l t , h o g y a' mélt . g r . u g y a n a z o n hibába e s i k , m e l l y b e 
J e s z e n s z k y , Va len t iny i é s társai , k ik minden e l n ö k s é g e t 
az e g y h á z b a n a ' p a p o k n a k kívánnak v ind icá ln i e s i g y a ' 
he lye i t , h o g y k ö n n y í t e n é , n e h e z í t i a1 k ibékülés t , ' s m í g 
az e g y i k t u l s z é l r o az e l n ö k , a' másikra a' t u l b u z g ó k á l -
lanak, a' p á r t o k b é k í t ő j é t n e m ta la lom fel az e l n ö k b e n , 
a1 mennyiben ez maga is pár t e m b e r e . Ez mint e m b e r -
nek 's e g y h á z t a g n a k s z a b a d , söt s z ü k s é g e s i s ; d e mint 
f e l ü g y e l ő n e k , s z e r i n t e m , n e m volna szabad a1 t ö r e d é k e k 
k ö z é v e g y ü l n i e , h a n e m f e l e t t ö k ál lnia . Ezen n é z e t e i m -
hez j á r u l v á n aztán a' m é l t . g r . c z i k k é b e n a z , h o g y mit 
az e g y h á z c o n c e s s i v e c s e l e k s z i k , d e jure látsz ik k ö v e -
telni , I s l en bocsássa m e g b ű n ö m e t , h o g y g y a r l ó s á g o m t ó l 
e l ragadta tva , a z o n thes i s t mer tem felál l í tani , miként a z 
e g y h á z n a k v a n n a k e s z k ö z e i m á s k é p i s r e n -
d e l k e z n i a r r ó l , h ö g y a z o r s z á g g y ű l é s m i n -
d e n i k t á b l á j á n s z ó s z ó l ó i l e g y e n e k , 's e ' 
v é g r e n e m k i z á r ó l a g s z ü k s é g e s , h o g y 
v a l a k i b. v a g y g r . l e g y e n . Szava imnak é r t e l m e 
ez . S a j n á l o m , h o g y v e l ő k az á l ta lam h ó d o l ó l a g t i sz te l t 
gr . úr m e g n e m e l é g e d h e t i k ; sa jná lom á ta lában , h o g y 
n y i l a t k o z n o m kel le l t . l i i g y j e e l a* mélt gr . , jobban s z e -
ret tem vo lna v é l e m é n y e m e l a1 g y ű l é s e k e n m o n d a n i e l ; 
de mintán ő a1 h í r lapok m e z e j é n s z e r e t m o z o g n i , itt p e -
d ig k i n e k - k i n e k f e l l épn i s z a b a d , c s a k n e m l e h e t e t l e n 
ha l lga tn i , k ivá l t ha o l l y a n o k mondatnak el a' sok j ó k ö -
zö t t , mik e g y é n i n é z e t e i n k k e l ö s s z e nem férhetnek . L e -
g y e n e g y é b i r á n t m e g g y ő z ő d v e a ' m é l t . g r . , h o g y én s z e -
m é l y e é s e g y h á z u n k f e l ö l szerze t t s z é p é r d e m e i i r á n t i 



A' zay-ugróctt evangy*Imt egy-
Iiáx, és százados ünnepe. Keletkezett ez 
egyház mindjárt a* reformatio után, azóta több-
nyire ben , néha pedig kön Macharnuk nevű vári 
kápolnában az evangyélmot hirdették a' sorban 
kővetkező papok: 

Marczi Pál 1590-ig. Ekkor egészsége ha-
nyatlása miatt b. Zay Péter, Lörincz, András 
és János engedelmével segédnek meghivatott 
Trochilates János. Ezek voltak a' gyülekezet 
papjai a' zsolnai zsinat idejében 1611. Maszni-
ezius M. 1630. Fabriczius András 1646. Du-
raeus 1650. Lányi Bód. 1658. SzopóczyJ. 1660. 
Hadik J. 1674. f Hamburgban. Fábriczius M. 
1688. Petáky Gy. 1688. Maszniczius F. 1697. 
Snausz J. 1708. Skultety And. 1719. Turcsányi 
Ád. 1724. AugusztiniP. 1725. ideiglenes. Snausz 
Jak. 1752. Ez hat évig szolgált a' templomban, 
mellynek pünkösd hétfőn tartottuk százados év-
napját. Ambrózi M. 1785.Hrebenda J. rövid időn 
helyettes. Hradszky J.1795. JánM.1798. Simkó 
Ist. 1840. Azóta fáradatlanul Szwaty Mátyás mü 
ködik az úr szőlejében. Pünköst első ünnepén dél 
után előkészületi beszédet tartott Ján. 14, 23. 
felett: „Hogyan ünneplendjük épületesen 's Is-
tennek tetszöleg a' beálló százados ünnepet? 
Úgy 1) Ha azt örömmel, 2 ) báladással, 3) kérés-
sel ünnepeljük. 

A' százados ünnep igen látogatott volt, azok-
nak utódaik közöl, kik hajdan a1 vész napjaiban 
itt nyertek lelki vigaszt, de már külön váltak, 
anyagyülekezetté alakultak; sokan eljöttek a' 
régi jó anyához, ugy hogy tele volt a' templom, 
tele a' várudvar. Jelenvolt Sándor T. esp. fel-
ügyelő és sok úri vendég. Egyházi magyar be-
szédet — miután az oltár előtt az egyház törté-
neti rövid rajza két zsoltár éneklése közt felol-
vastatott — e sorok irója tartott Síd. 13, 7 : 
„ Hogyan kell apáink vallásos buzgalmát követni?" 
Aztán a' helyb. leik. lépett szószékre Dan. 6,26-
ík vers vége 's a127-ik középéig olvastatott igére 
népszerű, mélyen a* szívbe ható beszédet mondott 
az „öröm- és bánatérzetről, mellyet e százados 
ünnep fakaszt kebleinkben." 1) Szomorít minket 
az, hogy romlásnak indulnak templomaink, de fel-
vidít az érzet, hogy a1 bennök hirdetendő evangyé-
liom tartós, örök. 2) A' templomünnepélyek el-
múlnak, de az Isten dicsősége el nem múlik. 3) Az 
egyház papjai meghalnak, de él Isten, ki az anya-
szentegyházat fentarija, kormányozza. 4) A' 
templomba járók közöl sokan meghűlnek, elpártol-

hódo ló t iszte letemről m e g f e l e d k e z n i soha nem logok; 
soha ügye inket politikai h í r lapok mezejére nem viszem: 
de a" midőn a" mélt. gr. s z a b a d s á g o t vesz magának, e' 
mezőn lépni f e l , önmegtagadássa l is kényte l enek v a -
gyunk fe lszóla lni , ha ol lyakat áll it , mi m e g g y ő z ő d é s ű n k -
kel e l l enkez ik . Hanc veniam petimusque damusque v i -
cissim. S z é k á c s . 

nak, de azért az Isten neve hova-tovább terjeszte-
tik, dicsőíttetik. Végül kihirdettetett, hogy az itteni 
érdemes posztós czéh 150 ftnyi tőkepénzt alapított 
a' helybeli papözvegy 's árvák számára azzal a* 
kikötéssel, hogy a' kamatok évről évre a' tőkéhez 
csatoltassanak, mig az első eset, a' segélyezés 
szüksége beáll. Azután a* jelenvolt papok és né-
hány nempapok együtt éltek az úr sz. vacsorájá-
val. A' közben történt taraczk-durrogásokat nem 
említem, az ebédet pedig csak annyiból, mennyi-
re tudom, hogy a' kik ettenek, megelégedtenek. 

B a l o g h L. 
Figyelmesr.tefée. A'„kisdedóvási nefe-

lejts4 első kiadása teljesen elfogyván, a' második 
— tetemesen bővített szinte magyar és német 
nyelven szerkesztett — kiadás most kerül sajtó 
alá; miről a' tiszt, közönséget, különösben 
pedig a' kisdedovási ügy lelkes pártolóit, ter-
jesztőit , 's az intézetek elöljáróit értesítni an-
nál kevesbbé mulaszthatom el, mivel 500 pél-
dány már is megrendelve levén, czélszerünek lá-
tom az illetőket figyelmeztetni: hogy netáni te-
lemesb megrendeléseiket minélelöbb nálam meg-
tenni szíveskedjenek. Ezen második kiadás az el-
sőnél ugyan valamivel drágább, de egy egy pél-
dányának ára egy pengő garasnál nagyobb nem 
leend. N e y F e r e n c z , a'kisdedovókat képző 
intézet igazgatója. 

E3s*tál«»7.á«. Folyó jun. 21-kén öt napig 
tartott ideglázban jobb létre szenderült t. Bajó J á -
nos alsó-némedi ref. lelkészúr, életének 56, lel-
készete 22-dik évében. Elhunytát gyászolják: 
özvegye, t.Krób Mária asszony, ki benne hü fér-
jé t ; hét árván maradt 's még növeletlen gyerme-
kei!! *) kik benne gondosan ápoló édes atyát; 
az egyház , melly benne a' szó igaz értelmében 
hív lelki pásztorát és alólírt, ki nehéz pályáján 
hét éven által volt derék vezérét, tanácsadóját, 
atyját és barátját veszité el a' megboldogultban. 
Számos tisztelgők jelenlétében n. t. Török Pál 
pesti, és Szappanos Sándor al.-dabasi lelkész 
uraknak a' valódi lelkipásztort rajzoló tanúsággal 
teljes szónoklataik ntán, némely e.h.megyei taní-
tók ének-kara kíséretében nyugalomra tétetett u. 
a. hó 24-kén. Nyugodjanak békével hamvai! 

H a l á s z y K á r o l y , 
al.-némedi ref. tanító. 

F e v e l e z é § * Nem c s e k é l y fájdalmunkra, a' s z e r -
kesztői e l ő r e nem számíthatás miatt, némel ly tudós í tások e ' 
számból k iszorul tak. Hlyen nevezetesen & solt i helv . hitv. 
e g y h m e g y e i gyülésrö l i tudós í tás , de a' melly már a' Híradó-
ban m e g j e l e n v é n , köz lé se ped ig nálunk e l k é s v é n , tisztelettel 
mel lőzhető lesz . A ' f e l s ő - s z a b o l c s i s bácsi g y ű l é s e k r ő l j ö v ő 
számban. S z é k á c s . 

* ) V a l ó b a n feljajdul minden érző kebel , midőn a' s z e g é n y 
prot . l e lkészek és tanítók, nejeik és g y e r m e k e i k , férjeik 
's a tyja iktó l m e g f o s z t a t n a k , kikről s e h o g y sincs nálunk 
g o n d o s k o d v a . H K. 



PROTESTÁNS 

EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 
2 8 . szám. Ötödik évi folyamat. Jul ius 1 2 . 1 8 4 6 . 

V e r m i t t e l n is t i m m e r e i n b e d e n k l i c h e s G e s c h a f t , d a , w i e bekannt , d e r Vermi t t l er s i ch in der R e g e i b e i d e 
Parté ién auf den Hals z i e h t . D e n n o c h k ö n n e n r u h i g e G e m ü t h e r s i c h d e m W u n s c h e n i c h t e n t z i e h e o , j e 
b e f t i g e r der K a m p f e n t b r e n n t , des to a n g e l e g e n t l i c h e r d ie V e r m i t t e l u n g z u v e r s u c h e n , u n d d e n K á m p f e r n , 
w e l c h e d i e Lust am W a f f e n g e k l i r r e b e s e e l t , d a s a n m u t h i g e Bi ld f r i e d l i c h e n N e b e n e i n a n d e r s e i n s , v o r z u h a l t e n , 
o d e r e ine e n d l i c h e E i n i g u n g mit Zuvers icht z u p r o p h e z e i e n , u n d e i n z u s c h á r f e n dasz e s Chr i s t enpf l i ch t s e i , 
d i e W e g e dazu a n z u b a h n e n . 

T A R T A L O M : M e r e n g é s e k . II. S z é k á c s J . — A ' n a g y - g e -
resd i s z e r z ő d é s . ( F o l y t . ) — F e l e l e t a z o k n a k , kik az un ió 
e l l e n é b e n a11 p r o t e s t . k ö z n é p bal i té lete ire h i v a t k o z n a k ! 
S c h n e i k e r J . — A 1 j e r u s á l e m i f ő t a n á c s . — G y ű l é -
s e k . — K ü l - é s be l fö ld i t u d ó s í t á s o k . — L e v e l e z é s . 

Merengések, 
II. 

A* fegyverekről tehát, az egyházi harcz és 
mozgalom fegyvereiről. Már hiába, ha fegyvert 
keli fogni, 's fegyverzetbe öltözni Isten orszá-
gáért, az más nem lehet,mint a* mellyröl Pál apostol 
emlékezik, midőn az Ephesiekhez irt levelének 
6-ik rész, 14 és köv. versében igy szól: „Ál l ja -
tok derekaitokat felövezve igaz mondással és öl-
tözködvén az igazság mellvasába; lábaitokat meg-
saruzva a' békesség evangyéliomának készületé-
vel, ennek fölébe öltvén a' hitnek paizsát. Ve-
gyétek fel az üdvösség sisakát is, és a' lelki 
f e g y v e r t , melly az Isten be-
széd e" 

Erroris agnitio est dimidia emendatio. Ezt 
mindnyájan tanultuk. Ne szégyeneljük tehát őszin-
tén megvallani, hogy sem a5 fegyverek, mellyek-
kel az egyház mezején az ujabb időkben harczo-
lánk, sem a* fegyverzet, mellybe harcz közben 
öltözénk, sem végre az indulat, mellyel a' fegy-
vereket forgatók,nem épen olly Pálféléek voltak, 
millyenekrŐl az ephesi levélben tétetik említés. 
De ezeknél még kevesebbet mondok, azt, hogy 
ama fegyverek még csak ollyak sem voltak, mely-
lyeket az egyház adott volna az illetők kezébe, 
legalább olly korlátlan hatalommal nem, millyen-
nek nyomaival az azokkal vívóknál találkozunk. Ezt 
bevallanunk annál szükségesebb, minél bizonyo-
sabb, hogy ez a' testvéri kibékülés első feltétele, 
melly aztán az emendatio paradicsomának kellő 
közepébe vezérelend. Engedjetek kissé meren-
genem az itt elkövetett botlások felett. 

Sokan, igen sokan vagyunk készek bevallani, 
hogy az elnöki eljárások az egyház körül optima 
fide történtek 's hogy ha ezen eljárásba hibák 

csúsztak be, az vagy onnan származott, hogy az 
elnökök nem fogták fel állásukat valódi szem-
pontból, vagy onnan, hogy meghatározott instru-
ctiójok nincsen. A' protestáns egyházban nincse-
nek sem méltóságok, sem autokratori hatalmak, 
hanem csak hivatalok és hivatalnokok. Az elnökök 
az egyháznak első hivatalnokai, *s ezek mind-
annyiszor pálellenes fegyverhez nyúlnak, vala-
hányszor olly dolgokat feszegetnek, mellyeknek 
feszegetését az illető egyházi gyűlés nem bizta 
reájok. Eltöröltetnek például felsőbb parancs által 
a' magyar társulatok főbb iskoláinkban 's az el-
nökök hivatalosan folyamodnak a' megyékhez 
(Zala), hogy ezek egyházunk nevében feljajdul-
janak. Nekem nem igen van kifogásom ezen el 
járás ellen, de sokan méltán kérdhetik: ki bizta 
ezt az elnökökre, a* gyűlés mellyik pontjának 
következtében tették ezt? Egyházunkra nézve 
sérelmes parancs érkezik és az elnökök kihirdetik 
„annak leendő teljesítése végettu; de hátha az 
egyház azt várta volna meg, hogy előbb nyilat-
kozzék a' gyűlés és csak azután teljesíttessék, a" 
mi teljesítendő ? Mert ha az illy suttomos teljesí-
tések által az egyház jogai megsértetnek, fog-
ják-e az elnökök azokat orvosolhatni? Az elnö-
kök, mellőzvén az egyház hatóságait, sine nobis de 
nobis a' megyéken kivül oda is viszik az ügyet, hova 
mi azt , ha kell, csak magunk, azaz, az egyház, 
szoktuk vinni. Ki bizta ezt az elnökökre ? Ha már 
rimánkodás a' dolgunk, ezt majd magunk tesszük. 
A' zsidók megtámadtatnak egy protestáns pap 
által, nagyon igazságtalanul, az igaz; de ki bizta 
az elnökre a' protestáns egyház nevébeni nyilat-
kozást? Honnan tudja, hogy az egyház 9 / ] 0 -de 
osztozik véleményében , vagy ezt az egyetemes 
gyűlés száz tagjának kilenczvene vette-e hatá-
rozatba? Én részemről e' nyilatkozást szóról szóra 
aláírom, de mindaddig egyházam nyilatkozásá-
nak nem ismerhetem e l , míg azt az egyetemes 
gyűlés nem fejezi ki, 's méltán kérdik ismét so-
kan : ki bizta ezt az elnökre ? Ha az elnök, mint 
privát ember teszi, semmi kifogásunk ellene, de 
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midőn az egyház nevében nyilatkozik, a* nélkül, 
hogy ez őt megbízta volna, ez ellen protestálnia 
kell az egyháznak. Sokan azon véleményben van 
nak, 's ezek közé magam is tartozom, — hogy az 
elnöknek, mint ollyannak, kár egyházi dolgokban 
privát emberekkel lándzsát tördelni ny i lvános t 
kivált politicai lapokban. És pedig mivel különös-
n e k látszanék előttünk, ha például Lajos Fülöp 
saját neve alatt, mint roi de la Francé, vagy mint 
inkább szeretik, des Fran9ais, Lamartinnel csa-
tázna a' sajtó hasábjain. De ez mellékes, a' dolog 
veleje olt fekszik, hogy vagy állanak az elnök 
nyomtatott állításai, vagy nem állanak. Ha az első, 
eh bien! Ha a 'második, minden pereputy ember 
teljes szabadsággal — 's mint láttuk: névtelenül 
f ímadja meg 's pedig ugyancsak illetlenül az elnö-
köt. Azén pietásom az illyeseket nem türheti's én azt 
szerelném, hogy elnökeink teljes tisztelet tárgyai 
legyenek, 's megvallom, kimondhatatlanul sajná-
lom, hogy lisztes személyeik ellen annyi mérges, 
nemtelen nyilak röpíttetnek. Meglehet, hogy e' 
vélemény hibás, de már én e' hibámban annyira 
elfogult vagyok, miszerint azt hiszem, hogy az 
elnököt fájdalmasan érintő vagy nem érintő nyi-
lak az egyházat is érik amaz evangyélmi e lv-
nél fogva: Ha egy tag szenved, minden tagok 
egyetemben bánkódnak; ha egy tag tisztességgel 
illettetik, egyetemben örülnek minden tagok (1. 
Cor. 12. 26.). Isten az én bizonyságom, hogy 
valahányszor kénytelen vagyok az elnökök eljá-
rásáról nyilatkozni, ezen evangy. elv lebeg előt-
tem. Vallják be tehát az illető elnök urak. hogy 
már vagy világos instructio hiányában, vagy gyar-
lóságból, de minden esetre bona fide, — miről én 
soha kételkedni nem tudtam, — olly fegyverekhez 
nyúltak, mellyeket az egyház nem adott kezökbe. 
E ' vallomást aztán kövesse az emendatio, azaz, 
hogy ezentúl nem lesznek egyebek, mint az illető 
gyűlések végrehajtói/sidöközileg csak azon k o r -
látok között fognak mozogni, mellyek nekik az 
egyház által kiszabattak vagy ki^zabandók. 

Az egyház pedig vallja be, hogy ha sine me 
de me, a' nemes önkény némi fajával intézkednek 
az elnökök felette, ezt köszönje annak, hogy több 
erélyességet, rendet, önállást nem bír ügyei vite-
lébe behozni. A' dolgok illy állásánál pedig ne 
csudálkozzék, ha teltre és hatásra termett, a ' csi-
gamászást nem türö hevesebb véralkatú valamely-
lyik elnöke, optima fide, karddal szereti kettévágni 
a ' csomót, melly operatio ha sikerül, jó, köszönje 
meg a' cunctator egyház, de ha nem sikerül, leg-
alább ne törje ketté a ' jó szándékú orvos felett a' 
pálczát, hanem verdesse mellét és clamet ter: 
Mea culpa, mea maxima culpa! 

Vallják be végre a' volt gyűlések számos 
tagjai és a' kik szóval vagy tollal felléptenek, 
hogy midőn véleményök szerint az elnökök hibás 
lépést tettek, nem mindig olly fegyverekhez nyúl-
tak ellenükben, mellyek Pál szerintiek lettek vol-

na, Ott álltak a' tisztes elnökök, az egyház felől 
szerzett érdemeik nemes öntudatában; előadva 
okaikat, mellyek e' vagy ama lépésre bírták, ' s 
melly okokból kiviláglott, hogy egyházuk kárát 
nem akarák, noha tán a' gyűlés nézetét e ' r ész -
ben nem találták el. Nem méltán várhaták-e a* 
gyűléstől azt, hogy ha lépteiket nem helyeselhe-
té is, ezt épen annyi kímélettel, mint a' mennyi 
határozottsággal fejezte legyen ki. A' túlságos 
állításoknak nem levén barátja, csak annyit állí-
tok, hogy ott a1 határozottság a' kíméletnél sok-
kal nagyobb vala, mellyröl pedig szerintem egy-
házi gyűlésnek, mellynek Krisztus elveinek leg-
főbbikén a ' testvérszereteten kell alapulnia, meg-
feledkeznie soha sem szabad. Megengedem más-
felől, hogy ezen pillanatnyi megfeledkezésnek 
lehetlek okai, mellyeknek elhárítása senkinek ha-
talmában nem állott, a' mennyiben a' legkénye-
sebb mezőn forogván a' tárgy, az ingerültség és 
szenvedély, az emberi gyarlóság örök appendixei, 
vegyültek a' tanácskozás közé 's hogy itt egyik 
rész sem érezheti magát annyira ártatlannak, hogy 
felfoghassa a' követ, a' másik részre dobandó azt. 
Am tehát bármi néven nevezendő tagjai ezen 
egyháznak, ne gyanúsítsátok káros szándékkal a1 

bona fide, de tán a' szokott útról letérő elnökö-
ket Ne feledjétek, hogy őket gúny tárgyává tenni 
igen könnyű, de az illy eszközökkel az egyházon 
magán ejtett sebet meggyógyítani vajmi nehéz. 
Ne feledjétek el egy szándéktalan botlásuk felett, 
minden érdemeiket, mellyeket nehéz áldozatokkal 
szereztek az egyház terén. Szóval: több kegyelet 
az elnökök irányában, melly ahoz szoktasson, 
hogy a'midőn ökpáliatlan fegyverekhez nyúlnak, 
mi páliasan vegyük ki azokat kezeikből, 's botlá-
saikat ne pecsételjük óriás vétkekké, hanem j ö -
vendőre bevágván a' botlások útját, fedezzük be 
a1 keresztyén szeretet fátyoléval. Vegyétek sorra 
őket. Mit adunk nekik ? Egy tán igéző czímel, de 
annyira bizonyosan nem igézőt, hogy elvesztése 
felett, Tusculanumuk vagy parochiájok csendes 
árnyában hamar megvigasztalódni nem tudnának. 

S mit mondjunk azon ellenmondáshoz, melly 
egyfelől azon panaszban fekszik, hogy a' világiak 
gyéren látogatják gyűléseinket, másfelöl pedig 
abban, hogy a' világi elem tulnyomóságot akar 
gyakorolni gyűléseinken? Megmondom, mit kell 
hozzá mondanunk. Azt, hogy addig, mig a1 vilá-
giakra rászorulunk, kegyeljük őket; ha pedig 
protestáns jogaikkal a' mi kelletinél nagyobb óva-
tossággal őrzött jogaink közelébe jutnak, sze-
retnők kiszorítni őket. Tartsa ezt protestantizmus-
nak, söt csak mindennapi hálának is, a' ki akarja, 
ón sem egyiknek, sem másiknak nem tarthatom. 
N—ban lakik egy igen tisztelt paptársam, ki as 
inspector úrral jó sokáig feszült állapotban élt 's 
nem latogatták egymást. Egyszer az egyház mal-
mát akarták elvenni 's ime azonnal megtevé láto-
gatását igen szeretett tisztitársam 's e' szavakkal 



keresé meg az inspector arat: Quid faciendum, 
domine Spectabilis, volunt nobis molam adimere? 
Tessék az alkalmazást megtenni. 

Mi már ezen merengésnek rövid eredménye? 
A1 megtérés kiáltó szüksége. A* megtéréshez pe-
dig kívántatik: 

1) Bevallanunk azon szándékos vagy szán-
déktalan, elhagyási vagy elkövetési bűneinket, 
mellyekkel egyházunk java irányában mindnyájan 
vétkezénk. 

2) Szánnunk és bánnunk azokat egész a' ha-
munak hintéseiglen fejeinkre, hogy általok, ha csak 
egy pár évre is, Isten országának örvendetesebb 
haladását gátolók. 

3) Kérnünk Istent, a" kegyelem és könyörü-
let Istenét, hogy ugy bocsássa meg ezen bűnein-
ket, miként mi is megbocsátunk egymásnak. Ha 
ki pedig e' megbocsátással késlekednék, az vo-
nuljon vissza titkos kamrájába és zárolja be ajta-
ját és vessen számot magával a'veséket vizsgáló 
Isten előtt 's hiszem, megtérve jövend ki hajléká-
ból és bocsánattal lesz teljes kebele és az Isten, 
ki a' titokba lát, megjutalmazandja öt nyilván és 
megbocsátja bűneit Urunk érdemeért. 

4) Fogadnunk Isten előtt, hogy a' legelső bármi 
néven nevezendő gyűlésbe illy megtérő,bocsánatra 
kész szándékkal lépendünk be, 's fátyolt vetvén 
a* multakra, mellyeknek emlékezete gyászos, de 
az isteni gondviselés müve, mellyel a' tévedések 
és tévesztések tömkelegén keresztül biztosabb 
czél felé vezérel, egy szivvel lélekkel egyesü-
lünk, hogy egység, egyetértés, összetartás, kitü-
rés, áldozatok által, a' protestáns egység közép-
pontja , a' szent lélekbeni egységnek vezérlete 
alatt, egyházunk boldogságának épületén gyarló 
tehetségünkhöz képest becsületes buzgósággal 
munkálódhassunk. S z é k á c s J. 

A' nagy-gere§di szerződés. 
( F o l y t a t á s . ) 

B) 
A' predicátorok, praeoránsok és iskolatanítók 

hivatalbeli kölcsönös szolgálattételeknek mine-
müségére, kiterjedésére és módjára nézve: 

1) A' leánygyülekezetek, u.m. a' mellyeknek 
ott helyben templomjok nemievén, valamelly kö-
zel levő anyaekklézsiához kapcsoltatnak, épen 
azért neveztetnek filiáknak, mivel hogy az ő 
anyaekklézsiájokkal, és annak lelki pásztorával 
törvényes és szoros összeköttetésben állanak. 
Ezen összefüggésnél fogva, a1 filiákban lakó hí-
veknek mind jusok, mind kötelességök, hogy 
minden egyházi sz. szolgálatok tételében, mint a1 

kereszteltetésben, egyházkelésben, sz. vacsora 
kiszolgáltatásában, confirmáltatásban, házasok 
Összeadatásában, betegek látogatásában, halottak 
eltemettetésében, valamennyire csak lehetséges 
és csak a' legszorosabb legsürgetőbb eseteket 's 

elháríthatatlan akadályokat vévén ki, mindenkor 
az ö anyaekklézsiájok prédikátorának, mint az ö 
tulajdon Ielkipásztorjoknak, szolgálatjával éljenek, 
ki is azokról a1 mátrikulát pontosan vezetni és 
az ö filiális híveit időnként conscribálván, azokról 
a' lelkiekben gondot viselni tartozik. Ha mind-
azonáltal. 

2 ) Vagy a' két helynek távolsága, vagy a* 
közben jöni szokott árvizek 's más történhető 
akadályok, vagy a* sürgető környülállások ugy 
hozzák magokkal: tehát akármellyik részen levő 
fíliálisták minden egyházi munkálkodásokra nézve 
a*sz. vacsora kiosztását (melly csak az alább ha-
todik pont alatt kitett esetben engedtetik meg) 
ós a' confirmatiót kivévén, szabadon élhetnek, 's 
az ott helyben levő másik hittartásu lelkipásztor-
nak szolgálatjával, ugy mindazáltal, hogy az alább 
irt feltételek és köteleztetések pontosan meg-
tartassanak. 

3) Az illyen helyheztetésben levő filiálisták-
nak akár elegyes, akár nem elegyes házasságokra 
nézve ez a' rendszabás tétetik: hogy a' helybeli 
prédikátor az illyen jegyesekről az illető ek&lézsia 
predicátorának azonnal hirt adjon, hogy azok az 
anyaekklézsiában is kihirdettessenek, és annak 
predicátorától adandó elbocsátás (dimissionális) 
nélkül soha össze ne adattassanak. Minthogy pedig 

4) Az anyakönyvek vagyis matrikulák vezeté-
sében való pontosság legfőbb figyelmet kíván,tehát 
az a' predicátor, ki az ott helyben lakó másik con-
fessióu filialistáknak valamelly egyházi szolgálatot 
tett vala, p.o. kit, és mikor keresztelt, kopulált és te-
metel t ;azok közöl mindezeket a' szükséges rubrikák 
ésdálumok szerint a'maga ekkl.ájának anyaköny-
vébe beírja, azután pedig annak kivonatát (ex t ra -
ctusát) az illető anyaekklézsia prédikátorának mul-
hatatlanuPs minélelöbb küldje be, és pedig mind-
azokat tüstént (ha mindjárt időközben, az anya-
ekklézsiából utóbbiak vezettettek volna is be) a% 
ö ekklézsiája anyakönyvébe bevezesse, ide értvén 
még az elegyes házasságból származott, de az 6 
confessiójára tartozandó kisdedeket is. — Ha pe -
dig a' szükség esetében, akármellyik hittartásu 
kisdedet római katholicus lelkiatya keresztelné: 
tehát az illető anyaekklézsia prédikátora, azon 
plebánus úrtól a* keresztczédulát kikérvén, vagy 
ha azt kiadni nem akarná, az illető bizonyságokat 
's bábát kikérdezvén, azon kisdednek kereszte-
lését a' maga anyakönyvébe pontosan beirja, hogy 
a' maga helyén teendő immatrikulálás semmi eset-
ben el ne múljék. 

5) Az elegyes házaspárok összeesküdtetésére 
nézve, a' két confessióra tartozó, minden rendű 
ekklézsiákban állandó rendtartás legyen ez: hogy 
mindenkor a' menyasszony confessióján levő lel-
kipásztor vigye véghez a' copulatiót, ama régi 
kánon szerint: „ubi sponsa ibi copula"; ehez képest, 
midőn a' vegyesházassági esetekben, az egye -
netlenkedök, vagy együtt nem lakóknak e g y -



házi összebékéltetése, vagy megintetése leszen 
szükséges, ez a' panaszlott felet illető 's helybeli 
prédikátora által történjék és próbáltassák meg. 

6) Ha valamelly beteg, kinek ott helyben lel-
kipásztora nincsen, a' másik confession levő *s ott 
helyben lakó prédikátort magához hivandja, kö-
teles az azon meghívásra a' betegnél megjelenni, 
azzal imádkozni, annak lelki vigasztalást nyúj-
tani , sőt a' betegnek nyilvánságos kívánságára 
neki az űri sz. vacsorát is annak ősi hitének vir-
tusai szerint kiszolgáltatni, evangyélmi betegnek, 
ha ugy kívánja ostyából (melly végre ostyát há-
zánál tartson), reformátusnak rendes kenyérből; 
szorgalmatosan vigyázván a' lelki a tya, hogy az 
erötelen lelkek valamelly szertartással, a' melly-
töl idegenek, meg ne botránkozzanak. 

7 ) A' midőn a' református prédikátor evan-
gyélmi halottat temetend, temesse azt a1 re for -
mátusok szokott módja szerint, és viszont az 
evangyélmi prédikátor a' református halottat t e -
messe az evangyélmiak szokott módja szerint 
semmi idegen szertartást abba nem elegyít-
vén, minthogy a' prédikátor urak, ollyan vallásos 
szertartásoknak, mellyeket nem is mindenik tud, 
gyakorlásába nem ereszkedhetnek; hasonló mó-
dot követvén el az iskolamesterek is. 

8 ) A' melly helységben mind evangyélmi, mind 
ref. prédikátor van, temesse mindenik a' maga 
részén levő halottat; ha mindazáltal egyik pré-
dikátornak betegsége vagy távolléte miatt a' 
másik prédikátor hivattatnék m e g , az a' maga 
szertartása szerint, a' halottat temesse el; ha pe-
dig a halottnak atyafiai a' helybeli, mind a' két 
prédikátor urakat meghívnák, mindketten is a* 
meghívottak a'halott fölött prédikálhatnak. Ugyan-
azon esetben, midőn egy helységben mind evan-
gyélmi , mind református prédikátor van, a' ve-
gyesházasságból származott gyermekeket, a' fia-
kat ugyan az atyának, a' leányokat az anyjának 
confessióján levő prédikátor tartozik rendesen 
megkeresztelni. 

9) Az életben békességesen együtt lakók po-
rainak ugyanazon temetőben együtt 's elegyesen 
való temetését az evangyélmi szeretet is ajánlván, 
a ' temetők elkülönöztetése helyben nem hagyat-
hatik, *s e' végett a' két felekezetek által közö-
sen fönállítandó temetőkertekben, mindenik fe -
lekezet ollyan gyászemiékjeit tehet a' sirhalom-
ihoz, a' mi neműt az ö confessiója sorsosinak ősi 
szokása kíván. Reformátusok fejfát, vagy fejkövet, 
az evangyélmiak keresztet. 

10) A* két confessióra tartozó hívekből álló 
jpraeoranliális helyeken köteleztetik a' praeorans 
mind a' két részen levő filialisták halottaik fel-
jegyzését rendesen vezetni, és azt annak idejé-
ben rendesen az anya-ekklézsia prédikátorához 
beküldeni. 

11) A' református praeorans az illető evan-
gyélmi prédikátortól és esperestől 's viszont az 

evangyélmi praeorans az illető református prédi -
kátortól ós esperestől, kik a' hittudomány tanítá-
sára 's a1 halottak följegyzésére, a' praeorantiák-
ban fölvigyázni tartoznak a' hivatal határaiban 
törvényes függésben lenni köteleztetik. 

A' melly helyeken mind a' két félnek nemzeti 
iskolája vagyon, ott az egyik iskolabeli tanító a* 
másik confessióra tartozó gyermekeket, prédi-
kátoraiknak írásbeli engedelme nélkül, be ne fo -
gadja, és ha e' nélkül is a' szülék, vagy nevelők 
a' más confessiou gyermekeket oda be vinnék, 
a* magok confessióján levő taníttónak rendes 
fizetését is tartoznak megadni. Egyébiránt meg-
engedtetik, hogy az illyen akár helybeli, akár 
más helyről való kisebb idejű tanulók, ha szin-
tén van is a' magok confessióján, ugyanazon 
egy helyben nemzeti iskolájok, a' másik confes-
sióra tartozó iskolába, mellyben felsőbb tudomá-
nyok is taníttatnak, minden megszorítás nélkül be -
adattathassanak. 

13) A* nagyobb iskolákban, u. m. collegiu-
mokban , lyceumokban, gymnasíumokban, akár 
nyelvet, akár egyéb tudományokat tanuló,'s másik 
confessióra tartozó if jakat , valamint hogy az ő 
confessiójok miatt kevésre nézni, vagy megvetni 
(a' szegényebbeket pedig átalában, ha különben 
érdemesek, az alumneum vagy stipendiumok j ó -
téteményéből kirekeszteni) nagy szeretetlenség 
volna, ugy azokat az ö confessiójoktól akármelly 
uton módon idegeníteni, és a' másikra téríteni 
igyekezni az alábbi 's 'a tanítókra is itt kiterjesz-
tett büntetés alatt tilalmaztatik. 

C) 
A' fizetés és szolgálatbeli tartozásokra nézve. 
Az egyházi tartozásoknak, vagy úgyneve-

zett praestalióknak négy különböző nemei vannak: 
I) A' templomnak, parochiának, oratórium-

nak, iskolának és ezekhez tartozandó épületeknek 
felépítése, föntartása, 's időnként való igazíttatása. 

II) Az egyházi szolgáknak készpéz és gabo-
nabeli 's más naturalékból álló, rendesen kisza-
bott fizetése. 

III) A' stolafizetések. 
IV) Gyalog és szekeres munkák, mint: szántás, 

vetés, kapálás, kaszálás, gyűjtés, aratás, hordás, 
trágyázás, fahordás és más czélokra kívántató sze-
kerezések. 

Az I-sö pontra nézve 
Ámbár ugyan első tekintettel igazságosnak 

látszanék, hogy az egyik confession levő hivek a1 

másik részen levő atyafiak templomát, orátoriu-
mát,iskoláját (a' magok lelkiczéljaikra használván) 
azon épületeknek, mind felépítésébe, mind kiiga-
zításaiba az igazságos mértékszabás szerint részt 
vegyenek; minthogy azonban ugyanazon filiálisták, 
kik az illyen *s más confessión levő helybeli tem-
plomok 's iskolák haszonvételében részesülnek, 
magok is a' tulajdonfelekezetü anyaekklézsiához 
kapcsoltatva levén, ennek templomát 's iskoláját 



erejökhöz képest építeni 's föntartani törvénye-
sen köteleztetnek; 's ez alul fel sem oldoztat-
hatván, ha az helybeli más hittartásu templom- és 
iskolaépítés-, igazításbeli részvételre, 's kivált, 
a* mint gyakran történni szokott, mértéksza-
báson felül is szoríttatnának: ennél fogva fö-
lösleg 's a1 világi felsöség által is át nem nézhető 
elgyengülésök okoztatnak: minthogy továbbá sem 
a*csekély mértékben valórészvétel, sem az egy-
házi tanítással való élés, melly a1 más confession 
levőknek bejövetelével is ugyanaz marad, és 
semmivel terhesebb nem leszen: sem az iskolába 
járatás, mellyért a'tanító különben is jutalmát ve-
szi , illy nagy terhet, mint az említett építés és 
igazításbeli részvétel maga után nem vonhatna, 
de különben is az hasonló 's az elegyes hallgatók 
által közös erővel tett építések és javítások az 
egyik félnek a' másiktól későbben történhető el-
válása esetében kétséget, söt nagy nehézségeket 
is okoznának; de végre a' keresztyén és feleba-
ráti szeretet és a ' jó békességnek és egyetértésnek 
Föntartása azt kívánná, hogy az illy minden ká-
rosítás nélkül gyakorlani szokott lelki sz. czélu 
hasznos egyházi és iskolai tanításokban való rész-
vétel, melly különben a' két felekezetek között köl-
csönös, a' feljebb említett terehviselés nélkül en-
gedtessék meg, annál inkább, hogy az irt épületek-
ben levő tulajdoni jus semmi esetben kérdés alá jöni 
v. csorbát szenvedni nem fog. Ugyanezen okokból 
sokkal igazságosabbnak találja ezen kiküldöttség, 
hogy ennekutána a' feljebb említett építési és 
igazítási terehviselésböl, az irt más hittartásu 
filialisták kihagyatván egy helyen, úgymint más 
helyen kölcsönösen, nekiek azon terhek nélkül is 
a' más vallású templomok's iskoláknak szentczélu 
haszonvétele mind a' két felekezet által szabadon 
megengedtessék,biztos reménységben levén mind-
azáltal ezen kiküldöttség, hogy a1 nevezetesebb 
építések 's igazítások alkalmával, minden kivetés 
's erőltetés nélkül a' más vallástételt követő fili-
alisták szeretett atyafifelekezetöknek önként 's 
szabad akaratukból is illendő segedelmet fognak 
nyújtani. (Vége követ.) 

Felelet axnknah, kik az unió elle-
nében a' prot. kfíznép balitéleteire 

hivatkoznak! 
A' protestáns uniói al-választmánynak javas-

lata kerülvén e' napokban alulirt keze közé, kö-
telességének tartotta azok számára , kik az unió 
elenében a' hazai protestáns köznép balitéleteivel 
állnak elő , e ' következő, ez ügy körül tett ta-
pasztalatait közzé tenni: 

T. Kek D. űr nagyszékelyi német ref. leik. 
1838-ban néhai főt. Kis J. superintends úrtól 
maga mellé ideiglenes segédpapul alulirtat kérte 
k i ; miben a' főpap a' legszívesebb készséggel 
egyezelt meg. Ezen, 2500 lelket számláló, 's vi-
dékünkön közelismerés szerint buzgó ref. gyüle-

kezetben, mint szinte a' hozzá tartozó udvari l e -
ány-egyházban, alulirt illy minőségben 10 hóna-
pig papolt, keresztelt, esküdtetett, urvacsorát 
szolgáltatott a' nélkül, hogy tudtára csak egy l é -
lek is megbotránkozott volna benne; ámbár k ü -
lönben, mint ágostai hitvallású papi egyén az 
ezen egyházban szokásos papi ruhában lépett fel 
mindannyiszor. 

Hogy a' türelem és a* vallásos összebékü-
lésnek e'szép példája a'megyénkbeli ágostai hitv. 
köznép által is köztetszéssel fogadtatott: mutatta 
az, hogy alulirttal ez idő alatt két, ezen hitvallású 
gyülekezet, egy magyar 's egy német, kérte meg 
papjának, miből ismét az tetszik ki, hogy hazai 
protestáns köznépünk nemzetiségi tekintet nélkül 
hajlandó az unióhoz. 

1844-ben alulirt, mint akkori köccsei lelkész, 
felsőbb rendelet következtében, ezen gyülekeze-
tét a' czélba vett unió felöl felvilágosítván, ez 
egy szívvel lélekkel mellette nyilatkozott, hozzá 
járulásához csak azon egy jellemző feltételt k a p -
csolván : hogy miként eddig, ugy az egyesülendő 
egyházban is a* biblia legyen az evangelika hit-
nek egyedüli alapja, 's ennek szabad használata 
minden evangélikusnak elidegeníthetetlen joga. 

Jelenleg alulirt — mint varsádi lelkész — az 
ehhez kapcsolt udvari leánygyülekezetben ugyan-
azon templomban, hol ez előtt 8 évvel mint ak -
kori nagyszékelyi segédpap, az itten N.-székely-
hez tartozó, különben a' helybeli evangyélmiakkal 
egy templomra 's egy tanítóra nézve egyesült 
reformátusoknak szolgáltatta ki az úrvacsoráját, 
most ugyanazont az evangyélmiaknak teljesíti, 's 
hogy ez sem botrányt nem okozott, sem vagy az 
egyik, vagy a'másik felekezet vallásosságára ká -
rosan nem hatott: bizonyítja az, hogy épen itt hi-
vataloskodása óla* készül közös erővel 's tetemes 
áldozatok mellett ezen egyesült gyülekezetnek 
egy szép új temploma. 

Illy és ezekhez hasonló türelmi és egyesü-
lési példákat állítnak elönkbe Tolna megyének több 
részint magyar, részint német mindkét felekezetű 
protestáns gyülekezetei, minők: Mórágy, Medina, 
Miszla, F.-Nána, Kety, Apáthi 's a' t. mellyek-
nek némellyikében az egyesülés már keletkezé-
sök óta, 's igy tovább egy századnál áll fen. Ugy, 
hogy mind azok, kik a' köznépnek uniótóli ide-
genkedését tekintik ennek legnagyobb akadályául 
vagy ennek lelkületét nem ismerik, vagy a' reá 
hivatkozások által saját nemakarásokat takargat-
ják. A' köznép csak a' külsőségek változtatásá-
ban tapasztaljon gyengéd kíméletet 's egyházi 's 
lelkismereti szabadságát ne lássa korlátozva, nem 
fogja ellenezni az uniót. Mert a' mindekkorig 
olly féltékenyen őrzött kincs, a ' biblia, lesz az 
egyesülendő egyházban is hitének egyedüli alapja. 
Nem ellenezheti, mert vesztesége neki — melly 
katechismusokon kivül ugy sem ismert eddig is 
egyéb symbolikus könyvet — nem lehet; ellen-



Ben nyeresége — kivált a' hol a' két felekezet 
egymással vegyesen él — kézzel fogható: csak 
vezetői 's a' műveltebb osztályúak győzzék le bal-
Ítéleteiket, mondjanak le azon imitt-amott még 
mindig nyilatkozó felekezetességi nagy elősze-
retetökről, ne mutassanak egymás ellenében sem-
mi kisszerű féltékenységet, de annál több testvé-
ries nyíltságot, — bontakozzanak ki a' megszokás 
hatalma alul, rendeljék alá önérdeköket a' közjó-
nak, a" particularismust a' protestantismus közös 
és föczéljának, irtsák ki a' konkolyt, mellyet elö-
déik elfogultsága a' jó ügy kárára talán elhintett, 
szóval: mi mindannyian, kik hívatva vagyunk reá, 
világosítsuk fel tiszta becsületes lélekkel a' köz-
népet az unió üdvös volta felöl: 's épen a" köz-
nép, melly, mint a' fentebbi példák mutatják, néhol 
már is megelőzött bennünket, lesz legelső haj-
landó annak elfogadására. 

Mit hogy az uniói al-választmány javaslata 
minél nagyobb mértékben eszközöljön, tiszta szív-
ből óhajtja 's reményli 

S c h n e i k e r J a k a b , 
varsádi evangy. lelkész. 

A ' j c r u s á l e i i i i f ő t a n á c s . * } 
Valamint nálunk a' hazai dolgok czélszerü 

elintézése végett bizonyos meghatározott időben, 
hajdan Rákos mezején, most valamelly főváros-
ban, országgyűlések tartatnak: ugy a' zsidó nép-
nek is volt egy illy a* régiség őskorában felállí-
tott, Hyrcanus által pedig Jósafát példájára (2 
Krón. 19 ,8 . ) Krisztus születése előtt mintegy 130 
évekkel újra életbe léptetett 's a' kor kivánatához 
képest rendezett középponti gyűlése, nemzeti tör-
vényszéke, törvényhozó vagy kormányzó's vég-
rehajtó főhatósága,deákosan: dicasteriuma, mely-
lyet főtanácsnak vagy naggyülésnek, syriai nyel-
ven sanhedrinnak, görögül synedrionnak nevez-
tek, 's mellynek körébe eredeti rendeltetéséhez 
képest minden vallási és polgári ügyek igazgatása 
tartozott. Ezen főtanácson kivül voltak az ország-
ban kis , valamint három személyü tanácsok is. 
A' három személyből álló tanács olly kisebb he-
lyeken találtatott, mellyekben a' lélekszám 120-
ra nem ment, 's minthogy ez főben járó dologban 
nem ítélhetett, akárki is lehetett tagja, ha zsidó 
anyától született, bár törvénytelen születésű volt 
legyen is. Nem tartott ez rendes üléseket, hanem 
csak mikor a' szükség kívánta, ült össze, ' s hol 
rendőri, hol békebirói tisztet gyakorolt. A' kista-
nács a' 120 lélekszámot meghaladó helységekben 
állíttatott fel 's 23 rendes tagokból állott, kik kö-
zött voltak léviták, Írnokok, poroszlók, küzdök, 
tanúk, ellentanúk, alamizsnaszedö, orvos, bor-
bély, mázsamester, sakter, iskolatanító. Magá-

# ) Mutatványul G ö d ö r J ó z s e f r ö v i d időn k i a d a n d ó i l ly c z í -
mü m u n k á j á n a k : „ U r u n k J é z u s v é g ó r á i " e l s ő f ü z e t é -
ből . 1 0 - i k cz ikk . A l a p i g e : Máté 2 6 3y~ K. 

ban Jerusálemben két illy kistanács volt: egyik a* 
Sión völgyében, másik a' templom pitvara előtt. 
Már ezeknek, valamint a" többieknek, mellyek az 
országban találtattak, főben járó dolgokban is 
szabad volt itélniök. A' mi illeti a1 főtanácsot, ez 
az elnökkel, törvényszék atyjával, titoknokkal ' s 
úgynevezett tanácsi bölcscsel együtt 71 tagokból 
állott 's egész Zsidóországra nézve csak egy volt 
Jerusálemben. Szűz korában egyedül azok lehet-
tek tagjaivá, kik a' háromszemélyü és kistanács-
ban már szolgáltak, kétségtelen izraeliták és be -
csületes emberek voltak. Üléseit tartotta rendesen 
reggeli 9 órától délesti 3 óráig a' közönséges t a -
nácsteremben; rendkívüli esetekben éjszakának 
idején is összeült, néha csak a' főpap házában. A* 
tanácsház félkört képezett, mellynek közepében 
az elnök 's ezzel szemközt két titoknokok ültek; 
a' padlatfőről némellyek szerint királyi pálcza, 
mások szerint pallos függött, mint jelképe a' f ő -
tanács hatalma- és méltóságának. A' szövetség 
sátorának idejében, azaz, a'babyloni fogság előtt, 
a' szent sátor ajtaja körül szabad ég alatt tartotta 
a' főtanács gyűléseit (4. Mós. 11 ,16 . ) ; későbben 
Salamon templomában azon helyen, melly fe je-
delmek csarnokának neveztetett; Zorobábel tem-
plomában pedig Gazith nevü szobában, honnét 
majd a1 Sión hegyére, majd ismét Jerusálem bel-
sejébe tétetett által. Elpusztíttatván a' rómaiak 
által Jerusálem városa, ezzel's a'zsidó birodalom 
megszűntével együtt a' főtanács is lenni megszűnt. 
Feltámadt ugyan újra hamvaiból Jerusálemen ki-
vül; de miután Jafne, Usha, Séfár, Beth, Shear 
és Zipporis városokat végvonaglásaiban bekalan-
dozá, végre Tiberiásban 429-ben feloszlott; a* 
Mahasiai és Bagdádi helyettes synedriumok fel-
bomlása után pedig 1038-ban a' történetin kivül 
minden egyéb nyoma végkép elenyészett. Vi rág-
szakában messze terjedő majdnem korlátlan hata-
lommal bírt e' főtanács, annyira, hogy parancsi-
nak nemcsak papok és közönséges úri családok* 
de szinte királyok is térdet fejet hajtottak; mert 
élet halál felett szabadon rendelkezhetett. Későb-
ben, kivált a' római uralkodás alatt, tekintete any-
nyira megtöretett, hogy szorosan a* vallás és mó-
sesi törvények elleni kihágásokat illető fegyelmi 
eljáráson kivül egyéb hatalmat csak ritkán, vér-
hatalmat pedig még az illy esetekben is többé nem 
gyakorolhatott. Már ma pedig, ha Abyssiniában 
a' Falasjáni és éjszaki Amerikában a* Grand Islandi 
zsidó gyarmatokat, mellyek még sajátszerű nem-
zeti tanácsok által igazgattatnak, kivesszük, a r 

zsidók, polgári állásukra nézve, az egész világon 
mindenütt a' közállomány törvényei alatt állanak. 

A' főtanács három rendű férfiakból állott: pa-
pi fejedelemből vagy főpapból, írástudókból és a* 
nép véneiből. A1 főpap — mint neve is mutatja 
— első volt a* papok között 's méltóságára nézve 
első személy a' király után. Móses e' hivatalt 
Áronra ruházta, kinek családja azt utóbb öröksé-



g\ll bírta. Zsidóország a'Babyloníak, Egyiptomiak 
és Rómaiak által meghódíttatván, a' főpapok ele-
inte főtanács, későbben a' királyok, végre a' ró-
mai helytartók által önkény szerint választattak. 
Mig az első templom állott, pagy tekintettel birtak, 
melly időről időre mindinkább csökkent, annyira, 
hogy a' második templom felállíttatásától fogva 
néha minden évben másik választatott, kik közöl 
sokan sorshúzás által, mások drága pénzért jutot-
tak e'hivatalra's gyakran megtörtént, hogy 17 — 
18 éves gyerköczék választattak e' nagy fontos-
ságú papi fejedelemségre. — Választatásakor a' 
főpap megmosatott, Salamon templomában meg-
kenettetett 's hivatalos díszruhájába felöltöztetett. 
Salamon temploma elpusztulván, minthogy azzal 
egyetemben a' szent kenetnek olaja is elveszett, 
a' kenettetés utóbb elmaradt. A' főpapi ruhák fé -
nyes készületüek voltak, mellyek a' régiség leg-
remekebb mesterművei közé tartoztak. Feltűnő 
volt ezek közt a' hósen, mellyet arany boglárokba 
foglalt és a' két váll szegeleteiröl fodros arany 
pereczekkel, arany lánczok által összeszorított 12 
drágakövek ékesítettek, Izrael 12 fiainak ne vök-
kel együtt. A' szent ruhának egyéb darabjai vol-
tak az éfód, a' bő ránczos ruha, a' szoros sze-
mecskés alsó ruha, a' süveg és öv. Ezekbe öltöz-
tetve szenteltetett fel a' főpap *s ezekben jelent 
meg a' nép előtt minden utóbbi hivatalos eljárása-
kor, mint legszentebb 's legfőbb tisztviselő. Egye-
dül öt illette Jerusálemben az istentisztelet elren-
delése, a' Jehova állítólagos parancsolatinak a' 
nép előtti kihirdetése 's a' nemzeti szent erek-
lyékre, úgymint az arany asztalra *s azon levő 
megszenteltetett kenyerekre, arany gyertyatar-
tóra , jó illatnak oltárára, szentelt olajra, örök 
tűzre, az áldozathoz megkívántató szent eszkö-
zökre 's a* frigyszekrényre való gondviselés. Ké-
tes esetekben ö volt minden, még a' polgári pe-
rekre nézve is a' legfőbb ítélő biró, kinek ítéletét 
nem lehetett feljebb vinni. Sem béke, sem háború 
idején nélküle nagyobb fontosságú dolgok foga 
natba nem vétethettek. Esztendőben egyszer 
egyedül neki, mint a' Jehova és nép közötti köz-
bejárónak, volt csak szabad bemenni a' szövetség 
sátorának vagy templomnak úgynevezett szentek 
szentébe,'sha illyenkor imádkozott vagy áldozott, 
az egész zsidónép istenneli megbékéltetését's bű-
neinek bocsánatát bizonyosnak tartotta. Illy főpap 
rendszerint csak egy volt egész Zsidóországban 's 
ez volt törvényes elnöke a'jerusálemi főtanácsnak, 
ki Móses törvénye szerint holta napjáig megtar-
totta hivatalát. De volt helyettese is, ki kivált az 
engesztelő vagy penitencziális nagy ünnepen tar-
tozott helyette szolgálni, midőn maga nem szol-
gálhatott. Minthogy pedig a' sz. írásban ugyan-
azon időben több papi fejedelmek is említtetnek, 
ezt ugy kell érteni, hogy az uralkodó főpap he-
lyettese, rokoni, kiszolgált 's nyugalmazott vagy 
hivataluktól elmozdított főpapok is igy neveztet-

nek, sőt mivel a' főpapi hivatal osztogatása Jézus 
idejében szinte kereskedési czikké vált, a' czím-
zetes főpapok, nem különben e' főtanácsban ülő 
valamennyi papojí, valamint papi családok fő-
nökei is illy nevezettel fordulnak elő a' bibliában. 

Árontól fogva Jerusálem veszedelmeig ós 
Zsidóország elpusztulásaig,81 főpapok uralkodtak, 
kik közöl némellyek kétszer is megválasztattak. 
Ezek sorban illy renddel következne^: 

A' babyloni fogság előtti 1) Áron. 2) Eleá-
zár. 3) Fineás. 4) Abisua. 5) Bükki. 6) Uzzi. 7) 
Eli. 8) Akhitób. 9 ) Ahija. 10) Akhimelek. 11) 
Abjáthár. 12) Sádók. 13) Akhimas. 14) Azária. 
15) Joas. 16) Jojarib. 17) Jósafát. 1$) Jójada? 
19) Fadea. 20) 'Sedé^as . 21 ) Joel. 22) Jótám. 
23)Uriás. 24)Néría. 25)Osbala. 26)Sallum. 27) 
Hilkiás. 28) Azráiás. 29) Saraja. 30) Josedek. 

A' babyloni fogság után: 1) Jézus, Jpsedek 
fia. 2) Joakim. 3) Eleasib. 4 ) Júdás. 5) János. 6 ) 
Jaddua. 7) Oniás,Jaddua fia. 8 ) Igazságos Simon. 
9) Eleázár, Oniás öcscse. 10) Manasse. 11) Oni* 
ás, Igazságos Simon fia. 1 2 ) Simon, Oniás fia. 
13) Jézus, Oniás öcscse. 14) Oniás, másként Me-
nelaus. 15) Alcimus, másként Joakim. 16) Mak-
kab Júdás (Zsidóhon restauratora}. 17) Jonathán, 
Júdás öcscse. 18) Simon, Jonathán öcscse. 1 9 ) 
Hyrcanus, Simon fia. 20) Aristobulus. 21 ) Sán-
dor. 22) Hyrcanus, Sándor fia. 23) Antigonus. 
24) Ananclus. 25) Aristobulus. 26) Jézus, Fabet 
fia. 27) Simon, Boéthus fia. 28 ) Mátyás. 2 9 ) Jo -
azár. 30) Eleázár, Boéthus fia. 31) Jézus, Sík fia. 
32) Annás. 33) Izmael. 34) Eleázár, Annás fia. 
35) Simon, Kamithus fia. 36 ) Kajafás (kiről a' 
leczke emlékezik). 37) Jonathán, Annás fia. 38) 
Theophilus. 39) Simon, másként Kantheras. 40) 
Mátyás, Annás fia. 41) Alionaeus. 42) József, 
Kamydes fia. 43) Ananiás. 44) Jonathán. 4 5 ) Is-
mael, Fabeus fia. 46) József. 47) Annás, Annás 
fia. 48) Jézus, Dámén fia. 49) Jézus, Gamáliel fia. 
5 0 ) Mátyás, Theophilus fia. ö l j Fanniás. 

Az írástudók vagy törvényszéki ügyvédek 
többnyire tanu|t léviták voltak, kik a' templom-és 
zsinagógákban a1 nép előtt a* törvényt olvasták's 
magyarázták, a* nemzetségre vonatkozó iromá-
nyokat őrizték 's kétes esetekben véleményt ad-
tak, de egyéb közügyekbe is befolytak. A' szent 
irási másolatokat ők készítették, melly olly időben, 
midőn a' könyvnyomtatás mestersége még felta-
lálva nem volt, szintolly jpvedelmes, mint nagy 
fontosságú és i g e n tisztes foglalatosságnak tekin-
tetett. A' szövetség sátorának idejében ölt végez-
ték az isteni szolgálatot, a' sátort, frigyládát és 
szent edényeket ők hordozták; későbben nekik 
kellett az istentisztelet alatt a' muzsikára 's tem-
plom őrjeire felvigyázni 's a' papok körül njémi 
kisebb szolgálatokat tenni. Felszeoteltetésökkor 
vízzel meglocsoltattak, hajuk megpyiretett 's r o -
bajokkal együtt egész testök megmosatván, emlé-
kezetükre egy pár tulkok áldoztattak. Eleinte 3,0-



tói kezdve 50 éves korukig, utóbb mindaddig, 
mig tehetségűk engedte, tartoztak szolgálni. Mikor 
utaztak, pálczát, tarsolyt és bibliát hordoztak ma-
gokkal. Nagy számmal voltak Zsidóországban *s 
három külön szerzetre oszlottak, úgymint: Fari-
zeusokra, kik a* biblia mellett szent hagyomá-
nyokat (kabbalah) is hittek 's ezeket amannál na-
gyobb tiszteletben tartották, bokáig érö hosszú 
fejér vászonköntöst, felső ruhájokon pedig táb-
lácskákat viseltek, mellyekre Móses törvényei 
voltak kivonatban i rva; azt hitték 's tanították, 
hogy külső megtartás által eleget lehet a' tör-
vénynek tenni 's hogy a' világon mindeneket a' 
vak történet igazgat. Ezek a' nőnemet is felvet-
ték szerzetökbe. 2) Sadduceusokra, kik sem jö -
vendő életet vagy poklot, sem angyalt vagy ö r -
dögöt, sem isteni gondviselést nem hittek (Csel. 
23, 8) , többnyire könnyű élethez szokott gazdag 
emberek voltak, isteni tekintélyt egyedül Móses 
öt könyveinek tulajdonítottak's azokból is csupán 
az olly vallástanokat fogadták el, mellyeket betű 
szerinti értelemben lehetett bennök feltalálni. 3) 
Essenusokra, kik a' sok lélektelen külső szertar-
tások helyeit inkább csak imádság- 's csendes áhi-
tatoskodással foglalkoztak, javaikat közösen bír-
ták, szembetűnő mértékletességgel éltek, füvek- *s 
gyökerekkel mindennemű nyavalyákat gyógyí-
tottak, a* véres áldozatokat megvetették, a 'szom-
batot szorosan megülték, szerzetestársaikat elö-
rebocsátott szigorú vizsgálat után választották, a' 
farizeusok álokoskodásai, valamint a' sadduceu-
sok testisége ellen szüntelen barczoltak 's vala-
mennyi zsidók között legtisztább hit- 's erkölcs-
tudománynyal birtak. Keresztelő Jánost és urunk 
Jézust sokan ez utolsó szerzetből valóknak lenni 
hiszik, mellyről e* nevezet alatt nincs emléke-
zet a' szent írásban. 

A' nép vénei, vagy mint már ma szokiuk őket 
deákosan nevezni, a' senátorok, melly czím, mi-
vel ők sem papi, sem írástudói rendből valók nem 
voltak, csupán tiszteletből adatott nekik, Zsidóor-
szág előkelő, értelmes és éreltkoru világi tagjai 
közöl választattak 's kéznek fejökre tevése által 
avattattak fel hivatalukra, melly abban állott, hogy 
tartoztak Zsidóország városiban széjjeljárni, a' 

ben a' felénél többől álló tanácsgyülés mindig 
érvényesen hozhat Ítéletet; a' közigazgatási ós 
terherviselési tárgyakban pedig nemcsak a' hites 
elnök- 's ülnököknek, hanem minden gyűlésen j e -
lenlevőknek döntő szavazatuk van, 's lesz mind-
addig, míg az egyházak rendes képviselete, melly 
már a' zsinatra készített törvénytervben egyház-
megyénk által tervezve 's elfogadva volt, foly-
tonos életbe nemlépend. 2 ) Nehany iskolai köny-
vek:u.m.falusi gazdaképző, női neveléstan, első évi 
oktatós jogtani kalauz, elfogadás végett ajánl-
tatván: mind ezen, mind más már hirdetett és hir-
detendő könyvek elfogadása 's alkalmazása v é -
gett a* körlátogatók gyűlése bízatott meg véle-
ményadásra. Különben is e* mi, két főiskolához 
tartó egyházmegyénknek sem egyik, sem másik 
egyházkerület kézi könyveit nem lehet kizárólag 
használnia; hanem a' helyhezéshez képest egyik 
egyháznak egyikét, másiknak másikát. 3 ) Egy 
hosszas és ingerölt vitának, mellynek főleg egy-
házmegyénk az egyházkerületi gyűlésen is ülés-
sel biró tagjai elnökeink valának tárgyul kitéve, 
mégis volt haszna, mert egy nagyszerű ered-
mény született belőle. Ugyanis annak végezté-
vel tüstént indítványoztatott, hogy egyházme-
gyénknek az egyházkerületi gyűlésen képvise-
lője, még pedig felelős, és a' gyűlés folyamát leg-
alább vázlatban velünk tudató képviselője legyen 
jelen; melly indítvány el is fogadtatott; de annak 
minden részleteibeni kifejtése, a'képviselők meg-
választása 's azok költségeiröli intézkedés, az 
egyházakkal eleve tudatás mellett, jövő közgyű-
lésre halasztatott. Teljes reményünk van, hogy 
ezen korszerű 's több egyházkerületekben általá-
ban divatozó eljárásunk egyházkerületünkben is 
visszhangra találand; söt az egyh.megyék felelős 
képviselőitől a' döntő szavazatjog sem fog megta-
gadtatni az egyházkerület úgynevezett közgyű-
lésein. Különben is itt az ideje, hogy az egyház-
kerületen is az esperes és segédgondnok urakon 
kívül ne elnökileg vagy gyülésileg kinevezett, 
hanem egyházmegyékként népesség aránylag 
választott tanácsbirák ülnökösködjenek. — 4 } 
Három rendbeli, u. m. két egyházi és egy világi 
egyházmegyei ülnökségre bejött szavazatok sze-

megürült közhivatalokat betölteni 's az istentisz- rint a' világi ülnökségre Bónis Sámuel, a' két íz-
telettartás körül a' főpap utasítása szerint czél-
szerü rendet szabni. Testi hiba nélkül kellett len-

ki e' hivatalra szert akart tenni. 
Ezekből állott a1 jerusálemi főtanács. 

me 

G y ű l é s e k . 
Felső-szabolcsi egyházmegye. 

Gyűlésünk jun. 4 és 5. napjain tartatott, mellyben 
1) is esperesúr azt kérdé: vájjon a' csak 7 hite-
sekből álló tanácsgyülés határozhat-e érvénye-
sen, vagy kikeli annak egészíttetnie? Melly kér-
dés akként fejtetett meg, hogy a' pörös ügyek-

beni országgyűlési követ, 58 szavazattal elvá-
lasztatott ; a' két egyházi ülnökségre pedig senki 
általános többséget nem nyervén, hatan, u. m. 
BakóM., Bodnár G., Eperjesi A., Rátkai J., Soltész 
Ged., és Szondi L., mint aránylag legtöbb szava-
zatot nyertek, új szavazásra kijelöltetnek. — 5> 
A' pénztárak megvizsgáltatván, az özvegyárva 
pénztárban találtatott 5815 ft. 46 kr., melly bői 26 
özvegynek 398 ft. 30 kr. adatott ki, az egyház-
megyei pénztárban van 764 ft. 45 kr., a' gyü-
léstartásiban pedig 111 ft. 23 kr. mind váltóban. 
— 6) Nagy-kállai pap Szondi László 200 pen-
gő forintnak kamatját, 12 pengő forintot ajánla,. 



hivatala viseléseig évenként az özvegyárva-» 
péztárba fizetendőt, melly ajánlat hálás köszönet-
tel fogadtatott; vajha az ő példája, ki különben 
sem özvegyet, sem árvát, kik az általa öregbített 
pénztár segélyét igényelnék, maga után nem ha-
gyand, több nemes keblű utánzókra találna! — 
A'minő kedvesen hatott ránk a' nagy-kállai pap-
nak az említett ajánlatot tartalmazó levele, épen 
olly nagy levertséget okozott a' gyűlés minden 
tagjaiban, ugyanazon egyháznak esperes úrhoz 
küldött azon tudósítása, miszerint ezután az ál-
landóul Nagy-Kálióban tartatni szokott egyházme-
gyei gyűlések alkalmával minden, bármelly ki-
tűnő gyüléstagok a' paplakoni szállásolástól, 
a" mi pedig a' mostani pap által még mikor a' 
gyűlésnek ottani állandósítása legelőször szó-
ba hozatott, esperes úrnak megígértetett, e l -
tiltatnak. Levertséget okozott, mondom, mert egy 
sok vajúdás után megszülemlett csecsemőt, az ál-
landó gyüléstartást, vala majd-majd eltemetendő. 
De hála a' pünkösti szent szellemnek, még most 
ez a' csecsemő életben maradt; a' nagy-kállói 
egyháznak pedig tudtul adatni határoztatott, hogy 
a' paplaknak csak terhe az egyházé, használása 
pedig a' papé, és igy arról az egyház kivált illy 
magyar vendégszeretet ellenére ne rendelkez-
gessen. — 8) A' körlátogatók esperes úr elnök-
lete alatt még e'hó folytában Kis-Várdában gyű-
lést fognak tartani, melly minden iskolát, iskolai 
könyveket, tanítókat és tanítást illető dolgokról 
részletesen tanácskozandik 's tanácskozása ered-
ményét a' jövő gyűlés eleibe terjesztendi. — 
9) Jelen gyűlésünk kitűzött tárgya vala az öz-
vegyárva-pénztár lehető legbiztosb lábra állítása 
's czélszerü növelése iránti intézkedés is; de 
most erre időnk nem jutván, vagy sokan rólunk 
nélkülünki rendelkezést látván a' dologban: az e' 
tárgyban munkálkodott választmány javalata véle-
ményadás végett köröztetni fog. Adja Isten jó 
végét; de én papjaink többségének lelkességétöl 
és áldozatkészségétől keveset reménylek. 

T ó t J ó z s e f , berezeli pap. 

A' bacs-sseeréml esperesség köz-
gyűlése. 

Jun. 18-kán Új-Verbászon, rendes elnöklet 
alatt tartatott. 

Felügyelő úr beköszöntő beszéde után, föes-
peres urunk — imával ? nem, ez még nálunk nem 
divatos - - régen ohajtott békesség- és egyeségre 
felszólító velős ós szép szónoklattal ápolt bennün-
ket. Határoztatott, hogy a' lelkészi ós tanítói hi-
vatal megnyerésére már ezentúl Bács-Szerémben 
az özvegyárva-intézetnek tagjává válás is, vagy 
eskü, vagy pedig reversalis által biztosítva, ut 
conditio sine qua non, kívántatni fog. — Illetőleg 
a* papköröket, egyhangúlag elfogadtatott 's 10 -
dik sept. mint Uj-Vidéken tartandó egyházmegyei' 

első tanakodásunk napja tüzetelt ki. — Olvastatott 
a' tót decanatus tanítóinak egy folyamodványa, 
mellynek nevezetesb pontjai ezek: a) Kéretik az 
egyházmegye, ne történnék jövőben a* tanítói 
vizsgálat egyedül maga a' decánus által, hanem 
több egyházi és tanítói egyének jelenlétében. El-
fogadtatott. b) Ne választatnának segéd-tanítókká 
ollyan személyek, kik a' földmivelésnél többet 
nem tanultak. E' baj okát leginkább a' csekély 
fizetésben — a'melly nálunk 60 — 100 v.ftot soha 
felül nem halad—találván, ezen pontnak orvoslását 
honunknak a' népnevelési ügy iránti buzgalmától, 
nemkülönben az Isten országának terjesztésétől is, 
várja a'convent. c) Eszközöltetnék az esperességi 
gyűlés által, hogy egyházmegyénkben alakult 
német és tót tanítók olvasó társaságai egygyé vál-
nának. Meg levén arról győződve, hogy az olvasó 
tagoknak sokasága rendetlenséget szülhetne, a' 
jelenvolt tanítóikar két követének a' status quo, 
egyszersmind türelem és békeszeretet ajánltatott. 
— Tudtunkra esett, hogy az 1 pgö kr. fizetésében 
még egynehány gyülekezet hátra van. Egy kül-
döttség, csak egy vagy két egyénből álló , leg-
jobban segíthetett volna e' bajon. — A' gyámin-
tézet is, és az unió — a' mellyhez gyülekezeteink, 
ugy látszik, nagy hajlandósággal volnának, ha 
szőnyegre kerülhetett volna, ha — . — A' jövő 
ker. gyűlésre t. Hajnotzy S. lelkész és Godra M. 
verbászi oktató urak választattak — többek közt 
leginkább is azon meghagyással, hogy annak ide-
jében az egyházi szerkezet minél előbbi kidol-
goztatását 's annak az egyházmegyékkeli közöl-
tetését sürgessék. ifj. S p a n n a g e l J. 

S á f s h o i i t b ó l . Esperességi gyülésünket 
magyarra fordított „Veni Sancte"-val kezdtük, 
mire a' tanácskozás jegyzökönyvek olvasásával 
vette kezdetét. Közösebb figyelmet körülbelől kö-
vetkező pontok érdemlenek: 

1) Három éve, hogy Fürészen K. Ö. úr indít-
ványára elhatározók, miszerint bárki, felügyelő 
csak egy egyházban lehessen, — mi tehát meg-
előztük az egyetemes választmány ebbeli üdvös 
véleményét. Tavai R.-Bányán ellenkező mene 
határozatba. Most újra győzött, mi jobb. 

2) Rerum gerendarum nervus-unk, vagy 
7000 v.ftocska, mindeddig papi kezek között volt 
és — növekedék. De, mondák az urak, csonkulhat 
is, — véletlen a' bukás; azért cautio, még pedig 
2000 pgőnyi, biztosíthat csak. Kell, kell cautio is; 
de nem olly tömérdek, felelék a1 papok 's velők 
a' sokszor méltányos K. Ö. úr. Mert ha az elnök-
ség utalványoz, mint joga van hozzá, illetőleg ö 
is felelős; azután pedig, ha a' kötelezvények a r -
chívumban vannak, biztos helyen vannak, 500 pgő 
tehát elég cautioul. Győzött, mi több, 's ez más-
hova is vág, nemcsak hova néz; mert igy pap 
nem annyira nem akar majd lenni pénzkezelő, 

1 mint inkább aligha lehet. 



3) Az iskolatanítók özvegyi pénztárában több 
van 1000 v.ftnál, — sok mégis, nem akar hozzá 
járulni. Pedig ha majd, — Deus avertat! — eljö a' 
kaszás, jó volna a' siránkozónak felmaradott curta 
suppellex-ébez évenként egy pár tized forint. 
Obligentur ad beneficia. 

4) A' nem sokára í leendő nyíregyházi semi-
nariumra, Kishonth nagylelküleg 2000 vflig járult, 
még pedig nemcsak írásban, hanem, kis híjával, 
kongóban is. 

5) Hallottuk előlegesen is körözött levelét 
kerületi elnökségünknek, mellyben Dobsinán jul. 
15-kén tartandó gyűlésre meghí 's nevezetesebb 
tárgyalandóira ugy figyelmeztet, hogy azokra néz-
ve követeinknek utasítást adjunk. Kitűnik közölök 
püspökünk lemondása, melly tavai Jolsván a' ker. 
gyűlés harmad napján, többek eloszlása után tör-
tént meg, a' jelenlevőknek is nagy meglepetésökre. 
Azóta róla különféle tudósítások és hírek gras-
sálnak. Még azt is mondatták, mit kellene a' püs-
pöknek tennie. Major Magistro! Az ügy ekképen 
á l l : ama napon elfogadta ugyan a' meglepett gyű-
lés a' lemondást, de felmaradt az egyes gyüleke-
zetek initiativája. Ezt azután használván az eper-
jesi német egyház a' püspök hivatalbani marasz-
sására indokolva szólítá fel a' többi gyülekezete-
det.— És nagy sikerrel; mert áradva érkezének 
püspökünkhöz a' sürgetve is maradását kérő fel-
írások. Mikre főpapunk a' bizodalmat köszönőleg 
felelt; az összes kerületre, melly választá, melly-
nek leköszönt, hagyván fel most is végszándoka 
fiyilványítását. Ez már kishonti egyházaink több-
ségének óhajtása szerint se legyen más, hanem, 
hogy Isten segítségével, melly az erőtlent erő-
síti, az érdemekben elaggottat támogatja, viselje 
J . P. úr kerületünknek superintendensi hivatalát 
még tovább és még soká! 

6) B. M. és V. D. papok ellen panaszos ese-
dezések jövének be. Elintézésökre küldöttség ne-
veztetett. 

7) A' dekánusi jelentés szerint , isk.tanítóink 
közöl kitűntek, a' felső járásban: Szlopowszky K. 
Lehotkay, Botzko; az alsóban: Svehla, Pazár, 
Kicska, Genyetha urak. 

8) A' kormánytól evangy. egyházunk részére 
is segedelmet és pártfogást kérendő indítványt 
elfogadtuk. 

Mind ez drága pokorágyi hitsorsosinknál jul. 
l - j é n lön. Á h r v a i . 

Mül- és belföldi tudósítások. 
t ovábbi tudésítások a' dissid.-

katholikusokról. A' brombergi, danzigi, 
graudenzi, königsbergi, marienburgi, marienwer-
deri, mewei és stargardti egyházak m.é. aug. 19-én 
Marienwerderben zsinatot tartottak. Papok közöl 
Dowmt,Grabowsky és Rudolph voltak jelen.Schnei-
demühlböl sem Czerski, sem Sánger kamarás nem 

jött el, ámbár amaz megigéré, hogy a' zsinaton 
m eg fog jelenni. Tanácskozás közben főfigyelem 
azon törekvésekre lön irányozva, mellyek itt-ott 
szakadásokat szültek 's oda czéloznak, hogy a* 
kivitt Ielkismeretszabadság ismét korlátoltassék, 
elavult hitágazatok az üdv föltételeiként felállít-
tassanak s a' szellem fölibe betű letessék. Czerski 
ismeretes körlevele, föllépte Bromberg- és Crau-
denzben , hol szószékről a' hit szabadabb felfo-
gasátóli elpártolásra szólíta fel 's csakugyan 
schismát eszközölt, szükségessé tevék, hogy to-
vábbi túllépések annál inkább meggátoltassanak, 
mivel Czerski tudatá, miszerint a' hozzá legköze-
lebb tartományokat a' diss.-kath. községek egy-
házlátogatása végett gyakrabban akarja beutazni, 
az ellen, mit ő divatszerü pogányságnak nevez, 
prédikálandó 's a' más véleményüeket tanához 
térítendő. E' törekvéseket, az új egyházak egy-
ségét megsemmíteni 's azok fölötti felügyelés-
jogot magának tulajdonítani, a' zsinat egyhan-
gúan roszalá, és szinte egyhangúan végezé, 
hogy a* lipcsei zsinaton felállított elvek- és 
határozatokhoz szilárdul ragaszkodik 's ezen é r -
telemben Czerski ellen nyilatkozik. E' szerint 
legott levél volt hozzá valamennyi követ aláírásá-
val Scheidemühlbe küldve. E'levél kezdetén saj-
nálat fejeztetik ki, hogy Czerski, ámbár megigéré 
megjelenni a' zsinaton, minden okadás, általában 
minden följelentés nélkül elmaradt. — Azután 
ujabb időben tett lipcsei károsságára figyelmez-
tetik, azon barátságos tanács adatván nekie, hogy 
a' viszály ösvényéről térjen le 's a1 diss.-kath. 
egyházak összeségével ismét egyetértve működ-
jék a' vallásbeli elöhaladás ügyében. 'S ha erre 
nem akarná magát eltökélni, hanem ellenkezésé-
ben megmaradna, az összegyűlt tartományi zsi-
nat kinyilatkoztatja, hogy a' rajta képviselt egy-
házak Czerskinek minden további avatkozását 
egyházügyeikbe a' leghotárzottabban visszauta-
sítják. (B. A. K. Z.). — A' königsbergi egyház 
aug. végén 450 tagot számlált, a' hozzá tartozó 
íiókegyházakéival pedig 3000-ret. Első isten-
tiszteletet a' székesegyházban aug. 24-kén tarta 
Grabowski alatt. Dec. elején tudtára adatott, hogy 
a' székesegyház többé át nem adathatik neki. 
Detroit pap a' franczia-ref. templommal kínálta 
meg. — Danzigból Dowiatot Mannheimba hítták 
meg. — Thornban a' róm.-katholikus papok jul. 
21-kén zsinatot, hir szerint Róma felszólítására, 
tartottak, arról tanácskozván, miként kell vegyes 
házasságok körül eljárniok. — A'graudenzi egy-
ház aug. 5-én elfogadá a* lipcsei zsinat ideigleni 
határozatait, de következő hozzáadásokkal: ,,1) A' 
következőket is lényeges pontjaiul valljuk a 'ker. 
hitnek: hogy Jézus Krisztus Istennek egyszülött 
fia, ki az atya- és sz. lélekkel öröktől fogva él, ural-
kodik, keresztfán a' bűnös emberiségért meghalt 
's halottaiból feltámadott. 2) Hogy a' bibliai té -
nyek a' Krisztus élete-, halála- és feltámadásáról 



e1 hitvallás értelmében a1 felnőttek- és gyerme-
keknek is tanítandók. 3) Hagy Theiner miséje e' 
hitvallással, de lehetőleg megrövidítve, tartassék." 
— A' merienwerderi, föntebb említett zsinat pe-
titiót is intézett a' királyhoz, a' diss.-kath. egy-
ház elismerése iránt. — Meweben, hol jul. 28 -
kán alakult meg az egyház, oct. 10-kén tartatott 
első istentisztelet. — Fraustadtban Czerski és 
Post sep. 2-kán tartottak első istentiszt, a' neu-
stadti temetőben. — Wartenburgban aug. 8-kán 
Grabowski alapított egyházat *s 10-kén első is-
tentiszt. tartott; a' tagok száma 24. — A' schnei-
demühli egyház folyvást ragaszkodik állításához, 
hogy ő nem a' r.-kath. egyháztól, hanem csak a" 
hierarchiától vált el. A' 80 1. hosszú, 38 1. magas 
templom már födél alatt van. Hogy a' diss.-kath. 
egyház valahára elismertessék a' status részéről, 
schneidemühlben sept. 7-kén a' schneidemühli, 
berlini,brombergi és thorni egyházak elöljárói,sept. 
8-kán a' nakléei, sept. 9-kén a' poseniéi, követ-
kező végzést irtak atá: ,,A' sz. háromság, Atya-
isten, Fiuisten és sz. Lélekisten nevében, amen! 
Alulírott korosbak 's egyházaink képviselői nyil-
vánítjuk ezennel, hogy komoly vizsgálat 's ta-
nácskozás után ima közben abban állapodánk 
meg, miszerint a' sz. irás és apostoli symbolum 
alapján egy egyházzá alakuljunk, szívesen szó-
lítván fel atyánkfiait, kik velünk rokonohajtásuak, 
hogy az eredetileg apostoli-püspöki egyház re-
formját kieszközölni és előmozdítani segítsék, 
neveik aláírásával hozzánk csatlakozván." (Alá-
írások). — Posenben sept. 21-kén Post a' si-
kerti kápolnában tartott istentiszteletet. Czerski 
Posenbe járástól jelennen eltiltatott, igy a' poseni 
egyház Czerskinek papul tervbe vett meghívását 
nem eszközölhetvén, Schwersenzbe jár istentisz-
teletre. Post oct. 5-én az ev. sirkerti áhitatterem-
ben tartott istentisz.; az egyház folyton növekszik. 
A' poseni érsek arra kérte a' királyt, tiltsa el, hogy 
a'diss.katholikusok nenevezzék magokat,,katho-
likusoknak"'s parancsolja meg, hogy hírlapokban 
's nyomtatványokban ne e* néven neveztessenek. 
A' 300 tagot számláló egyháztól templom megta-
gadtatott. — Sok akadály t után Reisenben is sept. 
7-kén egyház alakult 's első istentiszt, oct. 2-án 
tartatott. — Oka Brombergben august 3-dikan 
miért tartott Czerski ev. templomban , Dowiat 
pedig szabadban predikátziót, az, hogy Rormberg 
egyházi tanácsos Dowiatnak, mivel ez az apos-
toli hitvallást nem fogadá e l , nem akarta meg-
nyitni a' templomot, ez okból Czerski, ki történe-
tesen jelen volt, tartott evangy. templomban isten-
tiszteletet. — Schwersenzben aug.30-n.FWtartott 
Czerskivel istentiszteletet. Czerski lengyelül misé-
zett, Post németül prédikált.—Rawiczben jul. 24-
én a'városháznál Czerski tartott istentiszteleteit.Az 
egyház 200. tagot számlál. — Czarnikauban mi-
dőn Cserski a'temetőben tartott istentisztelet alatt 
a' virágokkal fölékitett szószékre akarna lépni, 

Kozlowski ottani r.-kath. prépost lépett elő 's 
Czerskitfélretolá, mondván, hogy elsőség a 'he ly -
beli papot illeti. Szószékre lépvén a' prépost, ha -
tásos beszédében a ' r . kath. hitbeni megmaradásra 
inté a'számosan egybegyűlt katholikusokat, Czerski 
pedig a' nélkül, hogy a' prépostnak felelne, elu-
tazott. — A' stettini egyház Jentze papjelöltet 
választá papjául. •— Stolpében sept. 27-én a' sz. 
Györgykórházhoz tartozó kápolnában Kanifuss 
tartott első istentiszt, mi 28-kán úrvacsorázással 
ismételteték. — A' sziléziai diss.-kath. egyhá-
zak közöl többen különös egyletekké alakultak, 
már is közös papokat választván. — Boroszlóban 
sept. 8-kán a' boroszlói rendőrhatóság tudtára 
adá Hongénak azon felsőbb rendeltet, melly sze-
rint csak egyházában 's az ehez tartozó fiókegy-
házakban szabad istentiszteletet tartania, más-
hol pedig csak felsőbb engedelem mellett. Leg-
újabb munkájában Ronge eddiginél élesebben adá 
elő elvét, mondván: „Ollyan reformatio, melly 
nem megy tovább, mint ment Luther 300 év 
előtt, Németországban történettanilag szükség-
telen, mert már megvan. Illyen reformból l eg -
felebb irány eredhet, melly a' jezuiták 's hi-
erarchiai-pietisticus protestánsok Iábtaposása alatt 
nem sokára ki fogná életét mulhatlanul adni. Mi 
a" XIX. században élünk , reformunknak tehát 
a* XIX., nem XVI. századra kell szólni. Ha 
pedig reformunkat keresztül akarjuk vinni, ko-
runk nagy szerzeményeire, mivel ezek a' ka -
tholikusok vagy protestánsok sajátai, kell á l l -
nunk 's egyetemes egyházat alapítanunk. Ezt 
kivánja az emberiség szelleme, ezt kívánja az 
emberiség java és üdve. A' rendőrelnök august 
27-dikén közié a' boroszlói egyház elöljáróival 
azon rendeletet, miszerint a* kereszt.-katholi-
kusok keresztelhetnek 's temethetnek ugyan, ha -
nem ezen eseteket ev. anyakönyvekbe Írassák be, 
esketéseket pedig csak ev. papok által végeztes-
senek. Az elöljárók írásban elismerék, hogy e* 
rendelet tudtokra adatott, hanem tiltakoztak elle-
ne, mint lelkismeretők ellen irányzott ellen, k i -
nyilatkoztatván, hogy ők az egyház többi tagjait 
sem szólíthatják fel annak megtartására, mivel 
elöljáróknak kormány által nem ismertetnek el 's 
az egyházra csak mint illyenek hathatnak. Mond-
ják, hogy sept. elején a' boroszlói r. kath. e g y -
ház negyedik része is a' diss.-katholicismushoz 
csatlakozott. Oct. 5-én tartatolt Bernáttemplom-
ban az első istentisztelet. Dec. elején Post Bo-
roszlóban volt, hogy a' scheidemühli és lipcsei 
hitvallások köveit összesimítsa. Sztaniczewski bo-
roszlói r. kath. pap kitért. — Aurasban első is-
tentisztelet aug. 30-án szabadan tartatott Theiner 
alatt. — Bernstadtban aug. 31-én egyház alakult. 

Nyilt l e v é l t. Dobos J á n o s bará-
tomhoz. A' Prot. Egyh. és Isk. Lap 27-dik. 



számában a' kecskeméti oktatók észrevételeire tett 
válaszodban szives voltál barátom megcsillagozni, 
' s ez által felhívsz arra, hogy magamat veled le-
velezésbe tegyem. Gyermekkorunki szeretet, ifjúi 
barátság kötnek össze bennünket, de szinte ezek, 
's ezenkívül 10 év ótai hivataloskodás, kedves és 
nemkedves múltjai ragasztanak tiszttársaimhoz. 
Hidd el nekem , hogy nehezen esik, midőn ezen 
köteléket felszaggatni akarod. Miért nem nevez-
tél engem is szinte igen müveit oktatónak? Miért 
nem neveztél ritka mórsékletü nevelt oktatónak ? 
Vagy miért nem alkalmaztattad rám is a' Phae-
drusból idézett szavakat? — De van még egy, 
barátom, mit felelet nélkül nem hagyhatok, jele-
sen azt irod válaszodban, hogy tiszttársaim honn 
nem létökben a' pórnép gyermekei iskolánkban 
kártyáznak, otthon tételükben verettetnek, 's ez 
által, mint a' napokban megtörtént, egy becsületes 
apát sírva küldöttek a' koporsóba. Ezt, édes ba-
rátom , kereken tagadom. Ezen évben én va-
gyok az igazgató-oktató, ha hivatalos foglala-
tosságaik miatt tiszttársaim távol voltak i s , én 
mindig honn voltam, és illyesmiröl semmit sem 
tudok, — haB.J . némedi lelkész úrra *s annak 
fiára van czólozás, ki különösen nekem van ajánl-
va, bizony-bizony mondhatom, hogy nem e' miatt 
szállt a' boldogult jó bátyám sírba. Sokat tudnék 
még írni, de hiszen a' közönség, nemes, pórnép, 
ismer bennünket 's intézetünket, — hogy te félre 
ismersz, az hiba, — de nem öreg hiba. Barátom! 
Qui bene latuit bene vixit. Isten velünk! Kecs-
kemét, jul. 6. 1846. jó barátod 

S i p o s I m r e . 
Sajé-Ctömör. Mult hó 25—26. napjai-

ban közvizsgálatokat tarta az itteni ifjúság, melly-
ben a ' jó szüléken kivül, csak,kevesen vőnek részt 
az úgynevezett ,nevelés baráti6 közöl, mit való-
ban nagyon sajnosan vettek mindnyájan, kik jelen 
valának, 's kik e' tanoda jelen állapotát ismerik, 
és kik jól tudják azt, hogy a' tudományok szent 
mezején, csak ugy tenyészhetik az élet szép jö-
vendője, ha meleg *s hő részvéttel kisérendjük a' 
nevelés zsenge müveit. Négy év lefolyta alatt, 
egyszer, egyik oktatónk más helyrei költözködé-
se ; másszor, a' harmadik oktatónak, iskolai folya-
mat közben való külföldrei menete; harmadszor 
pedig, mi e' folyó év junius 12-kén történt, ez 
utolsónak véletlen meghalálozása által, olly nagy 
's szomorú csapások érték tanodánkat, hogy csak 
különös isteni gondviselésnek, e' mellett pedig a' 
helyben levő országszerte ismert uraság lelkes 
hazafiúi buzgalmának, 's a' két más oktató fárad-
hatlan szorgalmának köszönhetni, hogy tanodánk 
a' haladók sorában mindezen csapások 's balkö-
rülmények daczára is fenállhata. — Megnyitá a' 
közvizsgálatot az ez évi igazgató egy lelkes ma-
gyar üdvözlettel, mellyben a* felvilágosodás és 

műveltségről, korunk jelszaváról *b főérdekéről 
röviden értekezék, és sajonnal érinté a' már em-
lített harmadik lelkes oktatónk t. i. kora elhunyt 
Szojka K. halálát, ki négy évig kitűnő szorgalom-
mal működött, ez évben pedig Nagy-Röczére, 
ujdon alapított nemzeti iskola oktatójának hivatott 
meg. A* béke angyala szálljon hideg ifjú tete-
meire! — A* vizsgálat szépen ós pontosan ment 
végbe, az ifjúság általánosan, de főleg azok, kik 
még annakelötte a* magyar nyelvben egészen j á -
ratlanok valának, 's kik közöl egyikök, a'lónyai-
féle 30 váltó forintból álló ösztöndíjjal is megju-
talmaztatott, felülhaladák a' jelen volt lelkes vizs-
gáló hazafiak várakozását, 'smindenikök örömmel 
hagyá el azon tér t , mellyen nemzeti tanodánk 
erélyes ténynyel vívja ki komolyan helyét. — A* 
mindenható ur Isten, áldja meg nemes pártfogóit 
's nemtőit!!! 

Pii^pükválasztás.A' dunamelléki helv. 
hitv. egyházkerület átalános többséggel, főtiszt. 
Polgár Mihály urat, választá püspökének. 

JL* papgyámoldára adakoztak: Ruh-
mann János bánki pap 1 ft., Goldberger György 
f.-petényi p. 40 kr. pgöben. 

levelezés. A' 2 7 s z . 6 2 7 hasáb 2 8 s o r á b a n 
i s t e n e i k u e k h e l y e t t o l v a s d i s t e n ö k n e k . — Két j a -
vaslat van a' k ö z ö n s é g k e z é b e n , az u n i ó i é s az e g y h á z -
s z e r k e z e t i . A 1 l e v e l e z ő urak mé l tóz tas sanak a b b a n h a g y n i 
a z o n k é r d é s e k v i t a t á s á t : k e l l - e u n i ó , k e l l - e e g y h á z s z e r k e z e t ? 
T e s s é k a ' k é r d é s t i g y ál l í tani: H e l y e s e k - e a ' j a v a s l a t b a n f e l h o r -
dott e s z k ö z ö k , m e l l y e k t ö l a1 v á l a s z t m á n y az u n i ó m e g s z ü l e m -
lésé t várja? m e g á l l a p o d j u n k - e abban , h o g y az e i s ő be tű a1 k ö -
z ö s c o n v e n t l é t e s í t é se l e g y e n ? Ha m e g n e m á l l a p o d u n k , a b -
ban h a g y j u k - e az un ió k é r d é s é t ? ha m e g á l l a p o d u n k , az l e s z 
a' k é r d é s : H o g y a n k e l l j e n a ' prot . n y o l c z k e r ü l e t e t e g y k ö -
z ö s c o n v e n t b e n e g y e s í t e n i ? Mert most már n e m a z u n i ó , h a -
n e m e z a' l e g k ö z e l e b b i k é r d é s , mel ly amannak e l s ő i n d u l ó 
pont ja . Ha e z t m e g n e m o l d j u k , u g y ne c sa l juk magunkat ' s 
ne myst i f icá l juk a ' k ö z ö n s é g e t 's hagy junk fe l a z un ió fe le t t i 
dec lamálássa l . A 1 másodikra n é z v e a1 k é r d é s i g y á l l : E l f o -
g a d h a t ó - e , v a g y m e n n y i b e n j a v í t a n d ó a1 j a v a s l o t t e g y h á z -
s z e r k e z e t ? M é g azt nem t u d o m , t e l j e s t e r j e d e l m é b e n f o g j u k - e 
k ö z ö l h e t n i az ide v á g ó c z i k k e k e t , v a g y p e d i g az e g y v é l e m é -
n y ü e k e t ö s szeá l l í t va , az o k o k a t , m e l l y e k k e l v í v n a k , h íven e l ő s o -
r o l v a , a" t á b o r o z ó k a t in major i c o m p a g e l é p t e t j ü k fel . — 
S z e r é n y i Á r o n ur c z i k k é t , , a 1 n a g y s á g o s és főt . c z i m e k r ó l " e p é m 
iránti k íméle tbő l n e m k ö z ö l h e t e m . — F e j é r v i z v a g y F e j é r v á r o n 
j u u . 2 2 - é n ke l t , magában va lami harangöntés t f o g l a l ó l eve l e t , 
nem adhatom, m e r t s e m én s e m a' s z e d ő el nem tudjuk s y l l a b i -
sá lni . G ö d ö r atyánkf ia c s inos mutatványaiból e g y párt ö r ö -
mest ki f o g o k adn i . — A 1 k ö b ö l k u t i b o t r á n y o s e s e t e t , g y o m -
r o m iránt i k ímé le tbő l Dem k ö z ö l h e t e m . Ha s z o k á s vol t , h o g y 
a' p a p , mint inas , a ' m e n n y n e k ajándékát a ' p a d b a v i g y e , i g e n 
r o s z s z o k á s volt 's e l t ö r l e n d ő m i n d e n időkre mint n e m tűrhető 
v i s s z a é l é s . D e e z e n e l t ö r l é s n e k m a g a utján k e l l t ö r t é n n i e , 's 
o l l y k ímé le t t e l é s p r u d e n t i á v a l , mel ly b o t r á n y t ne o k o z z o n . 
Ho l i g a z s z e r e t e t v a n , az m i n d e n t e l in t éz , h o l n i n c s , o t t a' 
h a t á r o z a t o k h o l t be tűk . Én a' bajt i g y v é g e z n é m e l . Menjen 
e l ő s z ö r a1 pap a' c s a l á d h o z é s f e j e z z e ki fá jda lmát a' t ör t én -
tek f e l e t t ; m á s o d s z o r p e d i g m e n j e n aztán a1 c s a l á d az a s z t a l -
h o z a" többi h í v e k k e l e g y ü t t . J é z u s i s z e l í d s é g ! ' s a' d o l o g ki 
l e sz e g y e n l í t v e . S z é k á c s . 
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Merengések. 
iii. 

Vannak emberek, kik olly tökéletes phlegmá-
yal áldattak meg, hogy abból senki őket kihozni 
nem képes, ha mindjárt testök azon nagyon in-
gerlékeny része csiklandoztalnék i s , mellyen 
Laocoont a' kigyó marta meg. De én mégis is-
merek két dolgot, mellyel phegmájokból felizgatni 
tudnám, t.i. ha vagy nemzetiségöket, vagy vallásu-
kat támadnám meg. A' tapasztalás igazolja, hogy ez 
igy van, valamint azt is, hogy egyeseknél, vala-
mint népeknél, akkor áll elő az igazi harcz és 
mozgalom, ha a' vitás kérdések a' nemzetiség 's 
vallás térén forognak. A' történetek lapjain elég 
példa van rá, hogy ha a'népek viszonyai ugy fej-
lődtek, hogy mind nemzetiségűk, mind vallásuk 
veszélyeztetett, készek voltak ezen kincseikért 
kiontani utolsó csepp verőket; hogy a« ugyan 
azon nyelvű nép két ellenséges felekezetté vált 
a' vallás, 's viszont ugyanazon vallásnak hivei 
elszakadtak egymástól, a' nyelv miatt. Miből a' 
nagyon is kézzel fogható tanúság az, hogy a 'né -
pek nyelvéhez s vallásához kíméletlen kezekkel 
nyulnunk nem szabad. 

Ezeknek folytán nincs okunk csudálkozni, 
hogy egyházunkban, hol a' vitás kérdések a' nem-
zetiség- 's nyelvekkel hozattak kapcsolatba, egész 
az unalomig sok harcz és sok mozgalom volt. 
Ezen harczról és a' benne vitézkedők eljárásai-
ról újra szólani, és a'szó által a' behegedezö sebe-
ket felszaggatni, valóságos véteknek tartanám, ha 
felszólalásom mellett egyetlen szándékom az nem 
volna, hogy elösegéljem az eligazodást, a' köl-
csönös megértést, és a' testvéri összeölelkezést 
e' kényes mezőn. Mi ha sikerülni tán nem fogna 
is, megelégszem azzal, ha merengéseim ezen ré-
szét érdekmentesnek, elfogulatlannak fogják val-
lani hitsorsosaimnak legjobbjai. 

A' földkerekség minden műveltebb nemzetei, 
mellyek nyilvános életének valaha a' latin nyelv 

volt organuma, ezt az ujabb időkben elhagyák, és 
helyébe 's jogaiba saját nyelvüket ülteték. Ennek 
be kellett nálunk is következnie. De ez nálunk 
későn következett be, minek okát nem akarnók 
abban keresni, mintha mi sokkal későbben érnénk 
meg azon nagykorúságra, melly egyéb nemze-
teknek már régen sajátja: hanem abban, hogy e' 
sok nyelvű hazában,a'minden müveitek által értett, 
*s iskoláinkban különféle csatornákon nedvünkké 
és vérünkké változtatott lalin nyelvet kiküszöbölni 
már csak azért is nagyon bajos volt, mivel a' külön-
féle nyelvű töredékek saját nyelvöket is óhajtották 
volna bizonyos arány szerint a ' kiküszöböltnek 
nyilvános jogaiban részeltetni, sőt ha lehető vala, 
a'többiek kizárásával a'magokénak vívni ki az el-
sőséget. Amaz kivihetetlen, a' népek életében 
hallatlan, mit ugy hiszem tagadni senki sem fog. B«k 

lfellelt tehát következni emennek azaz annak a* mi 
kivihető, és a'népek életében divatos, t.i. lemon-
dás a' latin nyelvről mint diplomaticairól, és h e -
lyének elfoglalása nem több, hanem csak egy élő 
nyelv által. A' nemzet felkent királya, és a' h a -
zának atyái a* lörvényhozás utján illyen nyelvvé 
— t. i. diplomaticaivá — a' magyar nyelvet t e -
vék. Hogy mért tevék ezt 's mért nem választák 
inkább a'németet, tótot, avvagy oláht, azt én nem 
kérdezem. nekem mint polgárnak elég tudnom, 
hogy a' törvényhozás igy határozott. 

Előttem fekszik az 1840-ki 6- ik t. czikk a ' 
magyar nyelvről, azon hódojatteljes bevezetésé-
vel, mellyben egy nemzetnek, dicső királya iránti 
forró hálája, olly szépen nyilatkozik 's mind a ' 1 1 . 
§-sávaI , mellyek azt képezik. Ha még annyiszor 
olvasnám is, mint már olvasám, újra meg újra azt 
kellene vallanom, hogy mind a1 szándék, mellyel 
a' törvényhozók e' törvényt alkoták, mind pedig-
a' törvény maga, ártatlanok azon zavarok tekin-
tetében, mellyeket ezen törvény alkalmazása idé-
zett elő. 

Az alkalmazásban történtek tévedések 's e ' 
tévedések felett szabadjon egy kissé merengenem, 
a' mennyiben azok egyházunk kebelében követ-
tettek el. 

Mit kívánhatott jogszerüleg az egyház min-
den tagjaitól az említett törvényczikkre nézve ? 
Kívánhatta: 



t 

1) Hogy a' törvény által kimutatott esetek-
ben a' latin nyelv elhagyásával a' magyart hasz-
nálni kötelességöknek tartsák. 

2) Hogy név szerint iskoláikban a' magyar 
nyelvet ugy használják, mint egykor a1 latint, azaz, 
a' felsőbbekben mint az oktatás orgánumát, az 
alsóbbakban kivétel nélkül mint az oktatás tárgyát. 
Ezt az egyház nem annyira az állomány, mint in-
kább saját hivei érdekében kivánhatá, mint a' kik 
a1 magyar nyelvnek nem tudása által ugy fognák 
kizárni önmagukat az állomány hivatalaiból, mint 
előbb azok, kik a' latin nyelvben járatlanok va-
lának. 

3) Hogy a' törvényhozók 's az egyház ezen 
kivánatainak gátot vetni óvakodjanak. 

Mit nem kívánhatott jogszerüleg az egyház 
tagjaitól, az említett törvényczikkre nézve? Nem 
kivánhatá: 

1) Hogy a1 magyar nyelv oda is betolassék, 
hová azt a' törvényhozók nem szánták. Olly ke-
véssé kívánhatta tehát, hogy a' tisztán nemma-
gyar gyülekezetekben magyar beszédek tartas-
sanak, mint nem kivánhatá egykor, midőn még a' 
latin volt az állománynyelv, hogy ezen intéztes-
senek a' beszédek a' néphez. Nem kívánhatta, 
hogy a' nemmagyar emlőkről nemmagyar ajakkai 
az elemi iskolába jutott gyermekek az ismerete-
ket ismeretlen nyelven tanulják. 

2) Nem kívánhatta, hogy a' törvény iránti 
engedelmesség hivatalvesztéssel legyen egybe-
kötve azokra nézve, kik a' magyar nyelvet nem 
értették, 's messze haladt életkoruk miatt, tán a' 
legbecsületesebb igyekezet mellett is, sajátukká 
nem tehették; nem kívánhatta, hogy a' törvény 
pörölylyé legyen egyesek kezében, mellyel az 
egyház felöl érdemeket szerzett tisztes öregek, 
eddigi hivatalaikból kidöngettessenek. 

3) Nem kívánhatta, hogy a'hivek, nem terít-
hetvén le egy vágással a' tölgyfát, 's valami bű-
bájos mesterség által azonnal mind megannyi ka-
czagányos apákká át nem változhatván, törvény-
tapodóknak, a' magyarság elleneinek, pnnszlavisz-
táknak 'stb. kiáltassanak ki. 

Most már az a' kérdés vájjon mit az egyház 
nem kívánhatott, ugyan kivánta-e? Azt mondom, 
hogy nem, s ezt ha kell: bebizonyítom. De ez 
szükségtelen, mert ha igazán kezét szivére teszi 
közöttünk akárki, annak bekell vallania, hogy az 
egy ház,mint ollyan, semmit a' magyar nyel vrenéz-
ve nem kibánt, a'mit a' törvénynél fogva kíván-
nia nem szabad, 's hogy ha illyesmit kiván vala is, 
kívánságától el nem állott volna, ha a? jobbról 
felvilágosittatolt. 

Hanem, — tessék e1 hanem szóra becses tü-
dejük teljes szusszát rápazarolni — az volt épen 
a? számtalan tévedések első kútfeje, hogy egye-
sek, az egyház egyes tagjai, azt kívánták, mit 
az egyház nem kívánhatott, 's az egyház 's a' 
törvény nevében ollvakat köveitek el. mik sein 

az egyháznak, sem a1 törvényhozóknak szándéká-
ban nem feneklettek.— Érzem, hogy az e' mezöni 
merengés könnyen torkomra forrhat, de még sem 
állhatok ellent merengési vágyaimnak. Üssetek, 
de hallgassatok meg, *s ha megvertetek, majd az -
tán a' kék foltok felett fogok merengeni. 

A' mint az új nyelvtörvény megszülemlett^ 
— hála érte a' hon atyjának és a' honatyáknak! 
— örömittasan ragadák azt kezeikbe ezeren, 's 
azt hivék, nem tehetnek nagyobb szolgálatot a' 
honnak, mintha azt, ugy léptetik minden áron élet-
be, hogy mind azt, minek a' törvényből csak ké-
sőbb kellett egészséges zamatként folynia, azonnal 
kisajtolják belőle. A' magyarosodás terjedésének 
önként meg kellett szülemlenie 's a' tapasztalás a' 
jelenben ezen állítást nagyon igazolja. Mert mi-
helyt valamelly nyelv olly helyzetet vivott ki ma-
gának, hogy annak tudása nélkül a' polgárok 
nyilvános hivatalokat nem viselhetnek, nem fogja-e 
minden szülő, önként, minden kényszerítés nélkül 
gyermekeit e' nyelvre megtaníttatni? nem fog-e 
érdekében állni a' legutolsó pórnak is, hogy azon 
nyelvet, mellyen a' személyét és vagyonát védő 
törvények hozatnak, sajátjává tegye? De mi, 
szokásunk szerint, a' szántást és magvetést mel-
lőzve, azonnal aratni kívántunk. 

Némellyek az egész egyházat magyar nyelv-
tanulási's terjesztési intézetté kívánták átalakítani 
's egyházi hivataluk föfeladását abban helyezék, 
hogy itt minél több eredményt mutathassanak fel. 
Taps követhette őket azok részéről, kik illy é r -
telemben vevék a1 törvényt, de a' tapsok közé az 
egyház nem épen jelentékenytelen tagjainak bizal-
matlanságavegyült, mellyel daczolni már azért is 
bajos, mert engem például a' nagy világ összes 
tapsai sem vigasztalhatnának meg, ha saját há-
zamban , saját családomban enyéimnek szeméből 
fájdalmas hidegség lövelne felém. Azt itt nem is 
akarom említeni, hogy bizalomhiánynyal 's hi-
degséggel szemközt az apa nevét megtarthatja 
ugyan 's családi hivatása minden czimeit, de hatni 
nem fog 's czímei azon czímerhez fognak hason-
lítani, melly a' megbukott kereskedő üres boltja 
felett nagyon tarkán, de hasztalan fityeg. 

És volt-e szükség illy feszült állapotba hoz-
niok magokat az egyházzal ? Bizony bizony mon-
dom, hogy nem Mert bátran felrázom a' nyelv-
csatának nehéz sorsait és felhívom a' magyarság 
gyűlöletével vádolt tisztitársimat, K—árt és S — rt, 
H — át és a' Tatrin egyik legnagyobb beszter-
czei oszlopát, vájjon ha az egyház egyebet nem 
akar, mint mit a ' törvény, 's ezen akaratát a test-
véri kimélet's bizodalom szent eszközeivel akarja 
létesíteni,azon fölül pedig a'nemmagyar ajkuak-
nak anyanyelvüköni kimüveltetését nem szándéka 
de csak távolról sem gátolai: nem fognak-e a* 
törvénynyel,az egyházzal's mindnyájunkkal ke-
zet? Én azt hiszem, hogy igen és e' hitem nem 
ingoványon, hanem szilárd érez alapon feneklik. 



Mert mellőzvén azt, hogy Kollár szeretett atyám-
fia, mind maga tűrhetőn, mind leánya magyarul 
szép tiszán beszél, hivatkozom gyűléseinkre, hol, 
egy pár idősb testvérünket kivéve, a' tanácsko-
zások 's jegyzökönyvek nyelve a' magyar. Ne 
mondjátok, hogy ez a'ti érdemetek's ha az volna 
is, hallgassatok vele, ha tudjátok, hogy kétszer 
kettő négy. Nehéz az embernek vádoltatni ott, 
hol a' vádra érdemetlennek tartja magát, nehéz 
megtérésről dicsértetnie ott, hol elpártolást ugy 
sem követett el. 

Mások más uton haladtanak, mellyekre kö-
vetni őket felesleges, mert hiszen azokat luki 
maga merengheti ki magának. De egyel ezen 
utak közöl el nem hallgathatok. A' sopronyi isko-
lából kikerültemkor én egy verset irtam "s az 
Aurora számára beküldöttem. Az Aurora meg-
jelent 's az én versem kijött és nevem alája volt 
nyomtatva. Milly öröm, milly határtalan 's fene-
ketlen tengernyi öröm! íme egy ország olvassa 
Versedet és nevedet! oh te a' halhatlanság ava-
tott gyermeke! Épen illy deákosan gondolkoznak 
néha mások is 's szeretik, ha nevök nyomtatva 's 
valami remek czikk farkához kötve van. 'S lehe-
tett-e kivánatosb mezőt nyitni a' halhatlanság 
égető szomjában szenvedő illyféle lelkeknek, mint 
a' mellyek a'nyelvtörvény és az azt követő moz-
galmak valának? A' tárgy bő, mint a' carbo-
nari köpönyeg, elfedi még a' könyök-foltokat 
is; a' tárgy könnyű, mert hiszen a1 sötét éjt és a' 
hasadó hajnalt ki ne tudja leirni; a' tárgy dicső-
séggel járó, mert bemutatván a' nemzetnek azon 
konok tótokat, kik a' hon leghőbb vágyaival da-
czolnak, felfedezvén a' sötétben lappangó 's tu-
lajdonképen csak saját agyunkban csatangoló ár-
mányokat, nem fogja-e a' haza legharagosabb 
zöld koszorújával diszesítni fejünket? Ki álljon el-
lent ennyi ingernek, illy vonzalmas csábalakot ki 
utasítson vissza? 'S meglön, a' mit mindnyájan 
tudunk. Boldog és boldogtalan, deák és professor, 
pap és földes úr, költő és prosaikus, beküldözék 
a' Jelenkorba 's ide 's tova a' borzasztó bűnöket, 
vétségeket, összeesküvést, daczolásokat, pánto-
lódásokat, a' hazái tönkre silányító merészleteket, 
mellyeket e' vagy ama tót pap, német fogadós és 
étlapiró, elkövettek a' magyarság ellen. És lön 
erkölcsi harag és boszonkodás a' fellázadó hon-
árulók ellen, és lőnek kávéházfalakat ropogtató 
éljenezések az árulást felfedező hírneves hazafiak 
számára; aztán pedig lőnek felkerekedések az 
árulók megtorlására. „Hol vannak az árulók 
Itt is, ott is, amott is, sajátképen pedig sehol, mire 
aztán a1 haza nagyreményű fiai magok vesztek 
össze. Már tréfa ide, tréfa oda, de annyi igaz, 
hogy a'nyelvlármák legnagyobb része csakugyan 
nem volt egyéb, mint — nyelvlárma, vaklárma. 
'S az, mi ezen egyháznak fáj, az, hogy e' vaklármát 
nyugalma feláldozásával ö fizette meg, noha egyet-
len egy egyház sem tett a' magyarnyelvre nézve 

annyit, mint épen a" mi egyházunk. Ez absurdum 
ugy-e? Az igen is, ha csak addig látunk, meddig 
orrunk ér 's a' világot arasz számra mérjük. Csu-
da-e , hogy a' reform, egyház végrehajtá a' tör-
vényt ? Már hogy is volna csuda, holott az egész 
ref. egyház magyar? Ennek tehát a' magyar nyelv 
behozatala áldozatába nemcsak nem kerülhetett, 
hanem épen kedves dolog történt vele. De hát a' 
római egyház? Annak clerusa még ma is latinul 
levelez 's a" latinsághoz ex principio szítni fog, 
szítnia kell, mert az élete szálaival szövődött ösz-
sze; a' római iskolákban, kivévén talán a' magyar 
irodalmat és a' történeteket, még mindig latinul 
adatnak elő némelly tudományok. A' görög egyház 
pedig görög-,szerb-,oláh- sokaczegyház, melly a ' 
magyarságot kandallójához melegedni még nem 
igen ülteté. Nálunk ellenben, kevés kivétellel, 
minden tudományok, jegyzökönyvek, esperességi, 
kerületi 's egyetemes gyűlési tanácskozások, h i -
vatalos levelezések 'stb.organuma a'magy ar nyelv, 
nálunk, kik közt a' magyarok az egésznek alig 
teszik egy jó harmadát. Ezt kellene meggondol-
niok azoknak, kik papjainkat amúgy könnyedén 
a' magyarság elleneinek hirdetgetik. 

Tessék egyébiránt ezen merengések felett az 
Ítéletet addig visszatartóztatni, míg majd a' má-
sik oldalával is készen leszek, 's a ' nemmagya-
rok magaviseletére is — ha Isten éltet, már a' 
jövő számban — visszatérek. 

S z é k á c s J. 

A' iiagy-geresdi szerződés. 
( V é g e.) 

A' II—dik pontra nézve. 
1) Ha valamellyik confessióra tartozó filiális-

ták, a' távolság vagy más természeti akadályok 
miatt, az őket illető anyaekklézsia lelkipásztorá-
nak szent szolgálatával rendesen és folyvást nem 
élhetvén, és ugyanattól a' helyben levő másik 
confessióu prédikátornak hűségére bizattatva le-
vén — a' confirmátión és 6-ik pont alatti eseten 
kívüli sz. vacsora kiszolgáltatásán felül is minden 
egyebekben ennek szolgálatával élnek, és ennek 
tanítását folyvást hallgatják, az illyen esetekben 
a' hasonló filiálistáknak, pénz-, gabona- vagy más 
naluralékban álló egyházi fizetések, ha ezek az 
úgynevezett predikátormeghivó levélbe (voca-
torialis) vagy néhol tartatni szokott conventióba 
benfoglaltatnak, a' régi *s állandóan bevett és meg-
tartott szokás szerint, szolgáltassanak ki. Hogyha 
azonban, azon egyházi fizetések a' vocatorialis-
ban, vagy conventióban egyenesen 's világosan 
kitéve nincsenek, avvagy az ekklézsiáknak 's 
filiáknak elrendeltetése 's organisatiója most vé-
tetik munkába: ezen esetben is az anya- és l e -
ányekklézsiák 's részszerint a' helybeli ekklézsia 
között is, az illető tractualis elöljárók, olly írás-
beli egyességet eszközölni igyekezzenek, hogy 



az anyaekklézsia fizetése sem csorbulván, a* hely-
beli filiálisták is, ha csak lehet, ugyan annyinak 
fizetésére rábirattassanak, a' mennyit az ekklé-
zsiában hasonló sorsú hallgató fizetni 's adni tar-
tozik : ugy mindazáltal, hogy a' filiálísta annak 
felét, az anyaekklézsiabeli felét pedig a1 helybeli 
prédikátornak fizesse, 's ezt pedig annál inkább 
reményleni 's azoktól megvárni lehet, minthogy 
a' helybeli istentiszteletben minden akadály 's idő 
viszontagságinak szenvedése nélkül mindenkor 
nagy könnyebbségben részesülhetvén, a' helybeli 
templom 's iskolai építésbeli és javítási kötelez-
tetés alul itt feljebb feloldoztattak. 

2) Az elegyes házasságban minden rendű 
ekklézsiákban fizessen a' férfiú a' maga prédiká-
torának, oz asszony pedig a' magáénak annyi 
pénzt és gabonabeli lecticálét, a' mennyit minde-
niknek ekklézsiájában fizetnek az egyes szemé-
lyek avvagy özvegyek, tekintetbe vétetvén min-
denkor a' fizetőnek sorsa, polgári vagy jobbágyi, 
zselléri állapota. A' fiáktól és leányoktól járandó 
egyházi fizetés is, a' hol az bevett szokásban van, 
mindeniknek a' maga részén levő prédikátorát 
illeti. 

3 ) Az iskolamestereknek és praeoransoknak 
annyi pénzt, gabonát 's más naturálékat fizesse-
nek az ő tanításbeli szolgálaljokkal élő, másik 
confessióu hívek, a' mennyit a' magok anyaekklé-
-/.siájában levő iskolamesternek fizetni tartoznának, 
vagy a' mennyit a' régi szokás meghatározott. 

4) A' pár számtól való fizetések avvagy lecti-
cálék beszedése, mint ezt a' régi tisztes praxis 
már többnyire mindenütt behozta, nem a' prédi-
kátorok és isk.mesterek, hanem a'curátorok tiszte 
és kötelessége. 

A' III—dik pontra nézve. 
1) A' keresztelésért és egyházkelésért fize-

tendő stóla két egyenlő részekre osztatván, annak 
fele fizettessék a 'sz. szolgálatot véghez vitt hely-
beli prédikátornak, a' másik fele pedig a' stoiát 
fizető hivek anyaekklézsiájok prédikátorának. — 
A' hol azonban egy helyben két anyaekklézsia 
van, az illendőség, mind a' hivatalnak tiszteletben 
tartása, 's az evangyélmi szerelet azt hozza ma-
gával, hogy midőn az egyik prédikátor távollété-
ben vagy más akadályoztatás miatt, a' másik he-
lyette keresztséget, vagy kopulatiót visz végbe , 
ezeknek rendes stoláit az illető prédikátor társá-
nak által küldje; különben is viszonyos és köl-
csönös levén ezen hivatalbeli segítség. 

2) A' kopulatioért járandó stóla is, ha azt, de 
csupán a1 szükség esetében a' filiabeli más hittar-
tásu lelkipásztor viszi végbe, az előbbi mód sze-
rint két egyenlő részre , az anyaekklézsiabeli és 
az összeesküdtetö prédikátorok között osztas-
sék föl. 

3) Az elegyes házasságokban a' menyasz-
szony részén levő prédikátor által vitelvén vég-
hez a' kopulatio, azt illeti az egész stóla; a'másik 

confessión levő vőlegény pedig a' lelkipásztorá-
nak a' háromszori kihirdetésért 's elbocsátó le-
vélért fél stoiát tartozik fizetni. 

4) A' halotti predikátzióért, mint nem kevés 
munkát kívánó szolgálatért járandó stóla egészen 
azé, a' ki a' halotti tanítást véghez vitte 's itt a* 
véghez vivőnek személyére 's hivatalára kisza-
bott stóla értetődik; ugy azonban, hogy a' halottat 
illető prédikátor soha a' szükség esetén kivül el 
ne mellőztessék. Ha azonban mégis, a' halottnak 
prédikátora igaz ok nélkül elmellöztetnék, akkor 
igazságos, hogy a' most irt stolán kivül, a' halott-
nak atyafiai az eltemetett személy prédikátorának 
is rendes stoláját fizessék meg. Ezen eseten kivül 
pedig minden egyéb stolákazazt fizető személy-
nek superintcndentiája által lett meghatározás *s 
rendszabás, vagy a' helybeli, régi szokás szerint 
szolgáltassák ki; a' temetést végbevivö mester 
pedig, ha az illető mester meg nem jelenhetne, az 
egész stoiát felvehesse. 

A' IV-ik pontra nézve. 
Ha valamelly részen levő filiálisták a' hely-

beli másik confessiou lelkipásztor gondviselésére 
bizattatnak és szolgálatával folyvást élnek; nem 
különben gyermekeiket is a' helybeli iskolában 
taníttatják: ezen esetben a'filiálisták által eddig 
régi bevett 's önként megegyezéssel állandóan 
megtartatott szokás szerintés számokhoz, erejűk-
hez mérsékeltetve tétetett gyalog- és szekeres-
beli munkáknak a1 helybeli ekklézsia's prédikátor 
részére,'s haszonvételére, avvagy az anyaekklé-
zsia részére teendő fordíttatása tovább is megha-
gyatik. A' hol pedig illyes gyalog és szekeres 
munkák akár az anya-, akár a' helybeli más val-
lású ekklézsia részére még eddig szokásban nem 
voltak ugyan, azonban mégis az illető ekklézsiák 
's prédikátorok által a' filialistáktól kívántatnának: 
az illyes mérsékleti szolgálatok iránt, a' mind a' 
két felekezet részéről kiküldendö traktualis elöl-
járók egyeséget eszközölni iparkodjanak. 

Végezetre: a' mi az itt foglalt rendszabásokat 
megszegőknek fenyítékét 's büntetését illeti, a' 
világiakra 's részint szülékre nézve is, a' meg-
szegéshez alkalmaztatandó fenyíték az illető tör-
vényhatóságaiknál az ekklézsiai elöljáróság által 
benyújtandó folyamodással eszközöltessék, az 
egyházi személyekre, u.m. prédikátorokra, prae-
oransokra és nagyobb 's kisebb iskolák tanítóira 
nézve pedig az első általhágás esetében a' panasz 
a1 panaszlott félnek esperesénél bejelentetvén 's 
ez az illető más confessión levő seniort tudósítván, 
's azzal és mindkét részről egy-egy világi elöl-
járókkal együtt a'panaszt megvizsgálván, a' vét-
kesnek talált felet keményen megdorgálják, 's 
mind a'panasz és vizsgálat érdemét, mind a1 meg-
történt dorgálást mind a' két tractus jegyzököny-
vébe bevezettessék. A'második esetben a'panasz 
hasonló uton beadatván, azt az esperes urak illető 
superintendenseiknek jelentsék be, kik is a' vizs-



gáláihoz szükséges elegyes kiküldési kinevez-
vén, ez a' vizsgálatról szóló kimerítő tudósítást 
mind a' két superintendentia gyűlésére bemutat-
ván, 's a' panaszlott fél az illető superintendentia 
által másod izbeli vétkesnek találtatván, a* köz-
gyűlés előtt olly fenyítékkel dorgáltassék meg, 
hogy az a' harmadik vétkes esetben minden kí-
mélés nélkül hivatalából kimozdítassék,'s a' végre 
a' harmadik esetbeli elegyes kiküldés és vizsgálat 
's annak kijelentése is a' második esetbeni mód 
szerint történjék meg, — mindenkor azonban a' 
panaszlott félnek is meghallgatásával, 's előmuta-
tandó próbáinak figyelembe vételével. 

Berekesztésül feljegyeztetik, hogy ezek az itt 
megalapított rendszabások a' kölcsönös egyessé-
gen fundált 's több idő óta fenálló békességes 
szokásnak praejudikálni nem akarnak ugyan, de 
ha a' régi szokás netalán valamellyik félnek sé-
relmet okozna, ós ellentmondás alatt volna: tehát 
az ollyan hibás usus, az itt megállapított princí-
piumok szerint, az illető egyházi felsöség befo-
lyása és helybenhagyása mellett megigazíttassék, 
és a' rendetlenségből származott sérelem meg-
orvosoltassék. 

Jóllehel, ezen előbbre bocsátott's most ujonan 
általunk közmegegyezéssel kidolgozott rendsza-
básokat a' régi végzés szerint most bezárni 's 
azokat állandó sinórmértékül kiadni kellett volna: 
ezen rendszabásokat mindazáltal a" mind a' két 
részről mostanában tartandó superintendentiális 
közgyűlés közelléte tekintetéből, a' szükséges 
megerősítés foganatba tétel végett mostan a' fö-
tiszteletü superintendentiának hivaialosan bemu-
tatjuk. Kelt N.-Geresden, május 15-dikén 1833. 
Kis János m. k., a' dunántúli kerületbeli evangy. 
gyülekezetek superintendense; Bellicz Jónás m.k., 
kemenesi evangy. senior és kiküldött; Kiss Józs. 
m.k., prédikátor és kiküldött; Kamondy Lajos m. 
k., mint az augustai vallást tarló dunántúli super-
intendentiának világi kiküldöttje; Márton György 
m.k., kiküldött; alsó-káldi Káldy József m . k , 
mint kiküldött; Tóth Ferencz m.k., a' helvetziai 
vallástételt követő dunántúli ekklézsiák superin-
tendense, mint kiküldött; Nagy Mihály m.k., a' 
helvetziai vallástételü tatai egyházmegye espe-
rese, mint kiküldött; Kolmár János m.k., a' helv. 
vallástételü pápai egyházi vidék segédgondvise-
löje, kiküldött; őri Szabó Gábor m.k. superinten-
dentiális assessor és kiküldött; Sebestyén Gábor, 
superintendentiális assessor és kiküldött. 

B e k ü l d e t e t t az e g y h á z k e r ü l e t i 
l e v é l t á r b ó l . 

Iskolai Bifrek és liirlők 
,,A' szólás az élet jele. A' nyilvános szó, a' 

közmegvitatás által eldöntendő ügyek körül gya-
korolt szavazat. A' tanodának, mint oktatva-
nevelö intézetnek, összes működése a' szólásban 
áll, nem kell-e tehát, hogy egy-egy évben leg-

alább egyszer nyilvánosan is megszólaljon?'s nem 
kell-e, hogy ezt annyival inkább önnön köteles-
ségévé tegye, mennyivel kevesebb helyeken és 
gyérebb ügyek körül engedtetik még meg eddig-
a' tanítónak, mint ollyannak, a'nyilvános szavazat 
szép gyakorlata. A' tanodai hirlemények tanodai 
szavazatokká válhatnak a' nyilvánosság irányá-
ban. A' megszólamló tanoda, élő tanoda." — 

E' szavak állanak a' pesti tanodákról közlött 
ez évi tanodai hirlemény homlokán. E' hirleményt 
bemutatá a' közönségnek imez lap utján maga e* 
lap egyik szerkesztője, a' többek között azt is 
mondván, hogy abban egynehány hiba volna a* 
tiszta magyarság ellen, de még több sajtóhiba. 
Az előbbiek kimutatását *) hálás indulattal vette 
volna a'kiadó, mert tanulni, kivált magyarul, még 
mindig akar; az utóbbiakra nézve azonban, csak-
ugyan elfogadja az ismertetőnek azon mentege-
tését, miszerint ezen hibák csak a' vizsgálatok 
előtti időnek szűke miatt eshettek, a' mi kiváltké-
pen az iskolai igazgatókra nézve áll, hogy azok 
akkoron a' sok irni való miatt idő dolgában meg-
szorulnak. 'S ezen mentegetést annyival in-
kább elfogadja, minthogy más tanodáróli hirle-
ményben is nem épen gyérek a' sajtó- és é r -
telmet zavaró hibák. Jövőben tehát jó lesz ko-
rábban hozzá fognunk a', tanodai hirlemény szer-
kesztéséhez és e' szerint kiadatásához is. Ha az 
Isten segít, magunk is ugy igyekvendünkl A' 
pesti tanhirlörö! tehát még csak annyit, hogy az 
6 p. kron kapható az igazgatónál és a' többi ok-
tatóknál, jövőben kiadandó tanhirlemények költ-
ségének fedezése javára. 

E' napokban vettük a' szarvasi ág. hitv. fő -
tanoda „iskolai értesítvényét", egyszersmind mint 
meghívót a' közvizsgálatokra; kiadta, az idei igaz-
gató Dr. Bloch Móricz. Ezen értesítőben tulaj-
donképen csak kevés az értesítés — mi t. i. a* 
tanodát illeti, mert a' mult évi iskolai híreken, a* 
tanulmányok rövid elöszámláltán és a' tannlók 
névsorán kivül, a' 36 lapnyi hosszú füzetkét e l -
foglalja egy tudományos értekezés (24 lapon) 
„a magyar szónyomozás és az összehasonlító 
nyelv észét"-röl. Szokásban van a'külföldön min-
denütt, illynemü tanodaprogrammokhoz egyszers-
mind értekezéseket vagy másnemű érdekes ne -
velési és tudományos czikkeket csatolni, egyfe-
lől azért, hogy az olvasó közönség ne csak a' szá-
razaknak ismert, 's évről évre csupán csak ujonan 
feleresztett iskolai és tanhireket kaphassa olvas-
mányul és rágódmányul, hanem hogy ugyanazon 
borítókban ollykor-ollykor egyegy „bonbons" is 
legyen,a'melly a'megszólamló tanoda szavát in-
kább bevésse az olvasó emlékezetébe, hahogy azon 
„édeskében" netalán egy kis bors volna is el-
rejtve; másfelöl pedig azért, mivel az illynemü 
tanhirlök egyúttal cseretár gyul és emlékaján-
dokul is szolgálnak a' tanodák és oktatók között; 
* ) A d amicas aures , s z í v e s e n , p u b l i c e , nem s z í v e s e n , S%„ 



cserénél és emléknél pedig, hogy jót vehessünk, 
jót illik adnunk. Igy a' tanodáknál. Ezek pedig 
mi jobbat adhatnának egymásnak az oktatók elme-
szüleményénél? 'S igy van, hogy néha a' legér-
dekesebb tudománytárgyak iskolai programmok-
ban vitattatnak meg és a" programmok állandó és 
folyó tudománytárrá válnak a' nemzet irodalmá-
ban, csaknem mint az évkönyvek a' tudós társa-
goknál, miknek becsét még a' híresebb könyvtá-
rakban is elismerik. — Az említettünk szarvasi 
tanhirlemény, tudományos nyelvészeti érteke-
zésére nézve egészen ollyan becsű, mint a' kül-
földiek legjobb programmjai. De ez értekezés-
nek birálgatásába itt és ezúttal nem bocsátkoz-
hatunk, mert az nem is tartozik ide, elég reája a' 
tudós közönséget és különösen a'nyelv körül fá-
radozó honfiainkat figyeltetnünk. Különben a' 
udós szerző sokkal ismeretesebb már nyelvé-

szeti dolgozatairól, semhogy a' mi szerény és 
igénytelen figyeltetésünkre még csak szorulna 
is. 0 kevés nyelvbuváraink egyik legmeró-
szebbike és legmunkásbika , a' kinek „nihil 
tam alte lingva (natura) constituis, quo studium 
(virtus) non possit eniti." — Lássuk tehát az is-
kolai órtesítvényt. Az iskolai hirek rovatából 
(25.1.) értesülünk Vajda Péter vesztéről, a' melly 
vesztet az iskola annál fájdalmasabban érezé és 
érez, mennél inkább tapasztalhatá az ö nélkülöz-
tében, milly jeles és az ifjúságot bölcsen és 
erélyesen vezetni tudott oktatót bírt vala benne. 
Értesülünk továbbá, hogy Szarvason magyar is-
tentisztelet is van, a' mellynek rendes papja — ki 
egyszersmind oktató is — Pecz Gyula. Továbbá: 
bogy Szarvason néptanítókat képző intézet vagy 
legalább ollyannak „némiképi pótlása44 is van 
már, a' hol a' néptanítókul készülő bölcsész ifjak, 
a'bölcsészi tanfolyam alatt felmentetvén esperes-
ségileg „mind azon tanok hallgatásától, mellyekre 
mint néptanítóknak, szükségök egyátalában nem 
lehet, 's a' helyett, alkalmaztatnak az üres órák-
ban a» helybeli illető tanítók vezérlete mellett se-
gédtanítóknak.44 Valeat, quantum valere potest. 
De azért csak ne mondjunk le egy kerületileg 
állítandó néptanítókat képezde eszméjének való-
sításáról, és ha az nem sikerülne még most, ne 
hagyjuk — a' mi kerületünk részéről — gya-
molítatlanul a' nyíregyházai tanítói képezdét! 
-Jövő tanévre — ugy olvassuk — testgyakorló 
intézet is lesz Szarvason. — Az értesítvény má-
sodik rovata alaprajzát adja az egész évben elő-
adott tudományoknak, a' két lycealis, u. m. iste-
nészi és bölcsészi, nem különben a' gymnasialis, 
Ui m. szónolr-költészi, szókötök és szófejtök osz-
tályában. E' rendet tán czólszerübb lett volna 
megfordítani ós az alsótól kezdve, természetesb 
előadási menetet követve — fölfelé menni; ugyan^ 
azt tartjuk a' tanulók névsorára nézve. A' német 
ískolatudósok, igaz, hogy a' lefelé menő foko-
zatot követik tanodáiknál, de hiszen ők az osz-

tályok számsorát is lefelé használják 's náluk a' 
gymnas. alsó osztálya a' sexta, aztán quinta 'sa't. 
Hazánkban más és természetszerüebb a' divat, 
jóllehet ellene még folyvást vétnek azon iskolák, 
mellyeknél pl. még a' vizsgálatok is a' legfelsőbb 
osztályban indulnak meg, igy menvén lefelé. Mi-
nő fogalmat nyerjen az idegen vizsgálati hallgató 
olly mód mellett a' tanulmányok egészéről, melly 
mint élőfa az osztályokon végig nő, mennél fel-
jebb, annál inkább elágazván és bokrosulván. E l -
sőbb a' mag, aztán a' fejlés és ugy a' virág ós 
gyümölcs. Itt is sok összehangoztatni van még 
tanodáinknál! Az oktatói gyűlések még illyene-
ket is figyelembe vehetnek. — Különben a' ta-
nulmányok alaprajzát ajánljuk összehasonlítni a' 
„zay-ugróczi44 tanrendszerrel, mert ha netalán 
valami hiányoznék, akkor a' n. Roth. Teleki 
Johanna segélydíjak osztogatása körül csakugyan 
kénytelen lenne az arra kinevezeti választmány 
— melly két óv óta egyszersmind középponti is-
kolai választmány is — az egyetemes gyűlésnek 
ezen kimaradásra vonatkozó pontjának szigorát 
követni. Részünkről nagyon nélkülözzük a' tan-
alaprajzban az irályt, vagy tán hogy a' remek-
írók 's magyarázatuk czíme alá tartozik az i s? 
Jó lesz az illy programmokat az idén a' Pesten 
tartandó oktatói gyűlésre jövendők között kiosz-
togatni, mi is hasonlót teendünk a' pestivel, erre 
szólítván fel egyúttal mind azokat, kik, habár csak 
a' tanulók névsorát adták is ki nyomtatásban is-
kolájukról. Idővel valamennyi prot. tudományi 
intézetekről birhatandunk illynemü tanhirlöket, 
és mennyire örülnek ennek előre már a' statisli-
kusok és a' megszületendő paedagogikai lapoknak 
már megszületett vagy tán hasonlóképen még 
csak születendő szerkesztői!! — A' tanítványok 
rovatából kiviláglik, hogy Szarvason volt az idén: 
3 istenész (Iheologus); 20 líd évi bölcsész és 24 
első évi; 52 szónokköltész; 41 szókötö, és 67 
szófejtö. Összesen: 207 gymnasialis ós lycealis 
tanuló együtt. Oktató volt — Vajda kimúlta után 
— az idén 4, rendkívüli és segédoktató 3, igy 
öszvesen: 7. 

Selmecsről is vettük a' kerületi lyceumban 
(jun. 24-től 27-ig) tartott vizsgálatok rendét s 
illetőleg meghívó lapját, a' mellyet kiadott a' j e -
lenlegi igazg. Király Józs.p. oktató, t. Marschalko 
Tófol, a' lyceum helybeli felügyelőjének 's az 
egész oktatói kar nevében. — Ezt is örömmel kell 
fogadnia mindenkinek, a' kinél a' dolog ismerete 
a' reformálásnak első feltéte. Mint állanak tano-
dáink most, mint működnek 's micsoda erővel a* 
jelenben, annak ismerete engedend kiszámítanunk 
jövőt is; hogy pedig a' prot. egyházban épen az 
iskoláknak van legszebb jövőjök, azt kétségbe 
ki merné vonni? A' legjobb ismertetés pedig az, 
a' mellyet valaki maga ad magáról és igy az ön-
vallomás, a' melly mellett még az ámítás is ki v a a 
zárva, mert hiszen az illy vallomás az egész kö-



zönség irányában és nyilvánosan történik. Nyil-
vánosságot tehát a' nyilvánosoknak nevezett tano-
dáknak is. — De lássuk, mit vall magáról a' sel-
meczi iskola. Itt egy ívrótnyi ívet A) alatt: min-
den osztálybeli tudományok és tanulmányok jegy-
zéke, — B) alatt: a' tanulók nevei adatnak a' kö-
zönség tudomására. És : „ j egyzékek u czíme alatt, 
kővetkező közlemények: 

1) Az ifjúság összes száma: 245, honti 118, 
zólyomi 39, nógrádi 21, pesti 11, turóczi 21, 
liptói 7, nyitrai 6, barsi 7, gömöri 4, pozsonyi 2, 
trencséni 2, fejérmegyei 1, szepesi 2, bácsi 1, 
vasmegyei 1, hevesi 1, és 1 csehországi. — 245. 
Az év folytában 5 tanítónak, 4 mesterségre ment, 
— 1 pedig meghalt. 

2) A' tápdában 133 tápláltatott; ingyenes 63, 
fizető 70. A' legcsekélyebb tápdai díj ez évben 
egész évre 3 '/2, a ' legnagyobb (csak 4 által fi-
zetett) díj 12 ftpgö, általában 6 ft 's 24 kr pgö. 

3) A' hangászdában ez évben 51 ifjú tanítta-
tott részint ingyenesül, részint fizetőül. A' kezdők 
egész évre 4, az előbbre mentek 8 p.ftot fizettek. 
Zongorán hetenkint 4, éneklésben 2 órányi okta-
tást kaptak. 

4) Roth-Telekyféle szorgalomdíjjal 6 ifjú ju-
talmaztatott meg; a1 bányakerületi, 200 p.ftnyi 
pénzsegélyben bölcsészek közöl 14-en,szónokok 
közöl 11-en, szókötök közöl 9 en részesültek. 

5) Buttlerféle szorgalomdíjjal egy ifjú jutal-
maztatott meg. 

6 ) Szeberinyiféleszorgalomdíjjal 3 ifjú jutal-
maztatott meg. 

7) Királyféle 40 p.ftnyi pénzsegélyben böl-
csészek közöl 5-en, szónokok közöl 5-en, szó-
kötők közöl pedig 2-en részesültek. 

8) Szorgalomdíjakat kaptak általában 55-en 
= 486 pgö ft. 

9) A1 magyar irodalomi kör munkálatait — 
rendes magyar órákon kivül — vezérlé t.Breznyik 
János úr. 

10) Rendkivüli órákban német, tót és franczia 
nyelvek adattak elő. 

11) Rajzolásban 24-en gyakoroltattak. 
12) A'lyceum jövőévbeni igazgatója: t .Brez-

nyik János úr. 
A' jegyzékek rovatára igen kevés megjegy-

zésünk vagy észrevételünk van. Az 1) alatt: szü-
letés, vagy szüléik lakáshelye szerint vannak-e 
a' tanulók sorozva ? ezen utóbbi módot jobbnak 
találnám, jóllehet a' pestiek is az előbbit követték. 
— A' szorgalomdíjakat nyertekre nézve, ugy 
látszik, hogy jobb volna nekünk nem a' „jutalr-
maztattak" szóval, hanem inkább a' segélyeztet-
tek, vagy gyámolíttattak, vagy kitüntettettek 's 
effélékkel élnünk. Külső jutalmakat nem fismerhet 

józan prof. nevelés.*^ Az oktatók számát«sak 
a ' tanulmányokból kell >kitalálnunk, ugy latsaik, 
hogy a' bölcsészi és együtt a" szónok-költészi 
osztályban van 3 ; a1 többiekben, ide értetvén az 

elemieket is , egy-egy , összesen tehát 7 ; de 
tudjuk, hogy Selmeczen rendenkivüli és segéd-
oktatók is vannak, hányan ? söt azt is, hogy Sel-
meczen épen ugy, mint Szarvason, néptanítókat 
képezde van megindítva, arra szolgál már a' 
hangászda és egy vegyesnemü elemískola a' sze-
gény gyermekek számára, a' mellyben az oktat-
gatást egyedül a' képezdének növendékei viszik, 
egyik lyceumi tanítónak vezérlete nyomán. Tehát 
képezde itt, és képezde Szarvason, mellyik lesz 
már kerületi? — A' tudományok és tanulmányok 
itt is, mint a' szarvasi programmban, a'tetőtől 
soroztainak le a' talpig,'s igy folyának le a' vizs.-
gák is, holott bizony természetszerüebb a' külön-
beni rend. A1 szónokok osztályában nem fordul 
elő a' német nyelv, pedig kívánja ám a' zay-r 
ugróczi terv. De különben e' nemű netaláni e l -
maradásnak kimutatása a'középponti isk. választ-
mány tiszte. A' német nyelv csak azért juta 
eszembe, mivel épen a1 svábhegyen irom ezen 
ismertetést a' hová, a pesti port kerülendő, felrán-
dultam egy kis időre, mig az aug. 10-éni oktatói 
közgyűlés £s a' t. társaknak, számos igérkezér-
sök szerinti fogadtatása, le nem hívandanak. 
Csak jöjjenek sokan és mindünnen, hogy majdan 
a' gyűlés után ne csak egyes iskoláknak pro-
grammját, hanem netalán valamennyi két hazai 
iskolák programmját lehessen ismertetve bemu-
tatnunk és róla számolnunk a' két hazai közön-
ségnek. Dr. T a v a s y L a j o s. 

Szentírási magyarázatok. 
Ha valaha szükség volt azon működni., líOgy f»* 

keresztyén hivek szeressék és tiszteletben tart-
sák Isten igéjét: az mai időkben kiváltképen szük-
séges. Az indifferentismus gonosz gyökereket 
kezd verni nemosak a' neveltebb osztályoknál, 
hanem a' szegény nép között is. Az idő int, hogy 
a1 lelkészek mindent elkövessenek, multai ®egr 
kedveltethessék híveikkel a* szent írást. A' mult 
századokban magán házaknál is szorgalmatosan 
olvastatott a' biblia: ma, ugy látszik, ezen szép és 
üdves szokás elhagyatik. Iskoláinkban minden 
pogány auctorok magyaráztatnak, csak üdvözí-
tőnk beszédei nem. Bizony ez nem tó hiba, 's 
ennek az emberi társaságban ig^fiFsok rosz kö-
vetkezéseit tapasztaljuk. Dinter, Dinter kellene 
a' mi iskoláinkban is!!! — A' neveltebbek a'sz.-
irást száraz olvasmánynak tar tok; a' köznép is 
több mulattatót keres a b l w Pe<% a\biblia min-
den bölcseség köpy ve, olly könyy, melynek n}ÍA-
4en egyes ^észéről, sőt spk egyes yerséről is 
könyveket lehetne irni. Őszintén megválom, hogy 
a1 szentírást csqk magyarázattal jtudom igazan 
szeretni 's becsülni. ;Sok , helyes .vannak benne, 
mellyenben magyarázat nélkül megbotránkozik az 
együgyü elme; magyarázattal pe<Jfg megsz^eti 
azokat. Dinter, a1 i*agy pap és velő, halhatat-



lanná tette magát bibliamagyarázataival, mellye-
ket iskolatanítók számára irt. Én naponként gyö-
nyörködöm bennek, 's minél többet olvasgatom 
azokat, annál nagyobb tisztelője vagyok a' szent-
írásnak. Hét éve már, a ' mint megszereztem ma-
gamnak Dinter bibliáját 's azóta vasárnaponként 
délesti órákban magyarázgatom az evangyélio-
mokat; magyarázgatom böjtben Jézus kínszenve-
dései históriáját; adventben keresztelő Jánosra 
vonatkozó szakaszait a' szentírásnak, 's azt ve-
szem észre, hogy illy magyarázatok tetszenek a' 
híveknek. Az efféle magyarázatokban sokszor ki-
térő is vagyok, kivált, ha valamit historice kell 
előadnom p. o. a'jeruzsálemi templomról, húsvéti 
ünnepekről, Jordán folyóvizéről, Gallileai tenger-
ről, farizeusokról, sadduceusokról, írástudókról 's 
a't. — Jahnnak biblica archaeologiája itt igen jó 
szolgálatot tesz,Flavius históriája és,,das Heiiige 
Land" nevü könyv Geyertöl; de még a' köz-
hasznú ismeretek tára is. Az itt említett könyvek 
nem épen drágák és egy lelkipásztor könyvtárá-
ban csaknem nélkülözhetlenek. Vasárnap dél-
utánonként, nem értve a' catechisattoi időt, ke-
vés csak énekelni 's imádkozni a' templomban. 
Azt a' nép maga is megteheti otthon : de a' hol 
szokásban van pericopák szerint prédikálni, milly 
üdves ott, ha a' mit felolvasott délelőtt a' lelkész, 
's mit sokan nem értettek, azt délesti órákban 
magyarázza. Milly nagy mezeje van a'lelkésznek 
illy magyarázatoknál, mindenféle hasznos tudo-
mányról szólani I E'részben, legalább tudtommal, 
semmi sem Íratott magyar nyelven. Nem volna-e 
jó, ha egynémelly próbái ebbeli magyarázatok-
nak küldetnének a'protestáns lapba tudós egyházi 
férfiaink által; mert élesztenünk kell híveinkben a' 
tudás vágyát, mert édesgetnünk kell őket minden 
módon templomainkba. A' gyertyát nem azért 
gyújtják meg, hogy elrejtsék véka alá, hanem 
bogy a' gyertyatartóra tegyék és fényljék min-
deneknek, kik a' házban vannak. 

M o c s k o n y i J ó z s e f . 

Pótlék a' bácp-^zerémi ülés-
hez 1846. jun. IS-kán. 

í ) Pongrácz Antal esperességi ügyelnökünk, 
mult évben, váratlanul 's mindenki fájdalmára e' 
tisztéről lelépett. — Nem sokára azonban, az 
egész esperesség szinezetlen bizodalmát, mellyel 
ez a' közgyűlésből hozzá járult, méltányolva, 's 
nem is várva be a' megkérése végett kiküldött 
választmányt, ögyelnöki tisztét — mert ugy van 
meggyőződve, hogy vallása 's egyháza iránti 
tiszteletének, bár ereje legnagyobb megfeszítésé-
vel, élöjeleit adni, kinek-kinek kötelességeihez 
tartozik — nem tekintve munkával elhalmozott 
kincstári hivatalát, ujolag elfogadni kegyeskedett. 
.—Sok illy jellemet adj egyházunknak, istenemi 's 

bizony nem leend téns 's nagyságok ellen pana-
szunk. Isten soká éltesse! *j 

2 ) A' papi tanácskozmányokat pártoljuk; az 
elsőt, mellyhez minden kebelbeli lelkész hivatalos* 
mielébb tartandjuk. 

3) Kerületi gyűlésre követeink felmennek.. 
Utasításunknál fogva többi között sürgetendik, 
hogy (ha csakugyan szándékoltatnék) az egye-
temes gyűlés mult évben kiküldött választmányá-
nak egyházrendezési terve nyomán, mindaddig, 
mig ez kerületenként, minden esperesség és egy-
ház kebelében meg nem fordult, 's ez meghatá-
rozandó idő alatt véleményét nem adta, egyházi 
szerkezetünk tettleges változtatásába ne bocsát-
kozzék. Nil de nobis, sine nobis. 

4) Alsó járásbeli iskolatanítóink olvasó egy -
lete „Pestalozzi-díj" név alatt létesített alapít-
ványból egy, verbászi tanodánkban, szegény is-
kolatanítók fiai közöl, magát kitüntető ifjúnak, in-
neniül évenkint, egy vagy két darab aranyat fog 
ajándékozni. Ez évben két aranynyal fog ked-
veskedni. Éljen! 

5) Kik esperességünkbe innentúl iskola-taní-
tókul fognak meghivatni, három lelkész-'s két ta-
nítóból alkotandó választmány előtt teendik a' 
vizsgálatot. 

6 ) Azon nem ohajtott esetben, ha iskolatanító 
ellen vizsgálatot teendő esperességi választmány 
küldetnék ki, illyetén választmányhoz egy vagy 
két tanitó is fog csatoltatni. 

T e s s é n y i J á n o s . 

MbH- és lielfofdf tudósítások* 
K.üJoB®H^ség. A' gondenstedti egyházme-

gyében, Oldenburgban, van ev. egyház, mellynek 
tagjai 200 év óta következően tartják az isten-
tiszteletet: Miután a' r. kath. pap megszentelé a' 
templomot 's a' r. katholikusok énekeltek, a' pro-
testánsok Kyrie eleiszont énekelnek, mit r. kath. 
orgonista kísér. Erre a' pap Glória in excelsist 
énekel, a' protestánsok pedig: Dicsőség Istennek 
'st. Azután a' pap evangyéliomot énekel, a' pro-
testánsok: Mindnyájan egy Istenben hiszünk. A* 
pap miseáldozatot tesz, mit a' protestánsok he-
nyén néznek, azután újra énekelnek, mire szó-
székre lép a1 pap, mind a'két hitfelekezetnek pré-
dikál. Minden vasárnap 200 év óta ugyanazon 
énekek énekeltetnek 's köztök egy latin, mellyet 
az éneklők közöl egy sem ért. (A.K.Z.). 

E{syház»izerkezct. A' szász első ka-
mara új egyházszerkezetröl tanácskozott, abban 
történvén meg a'megállapodás, hogy egyházi r e -
form Szászországban nem mellőzhető, hogy az 
egyháznak önállóbbá kell lennie 's községek részé-
re több hatalomnak kell adatnia: a' vita csak arról 
folyt, mennyi 's vájjon presbyteriumok és zsinatok 
hozassanak-e be. Több statusférfi és jogtudós az 

* ) A m e n ! A m e n ! S z é k á c s . 



ev. egyház önállósága mellett nyilatkozott, minőt 
Százországban a' r. kath. és ref. egyházak is bír-
nak. — Egyházszerkezeti terv kidolgozása végett 
a1 m. é. würtembergi országgyűlés is választ-
mányt nevezett ki. Ezen tervet az évenkénti zsi-
nat tanácskozás alá vette 's véleményezés végett 
a' titkos tanács elébe terjesztette. E' terv titokban 
tartatik ugyan, annyit mégis hallani a' behozandó 
egyetemes zsinat felöl, hogy azon a* választott 
tagokon, papok- 's világiakon kivül, minden fő-
pap 'b főconsistorialis tanácsos ülés-és szavazatlal 
fog birní, igy a' consistorialis és presbyteri rend-
szer eddig sehol nem használt módon fog össze-
olvasztatni. ( A . K . Z ) . 

IVegirdfK *) lajstroma a' dissid.-
katii. esryIiázakimH. 292) Arnstadt. 293) 
Bechtheim. 294) Bischofswalde, Sziléziában. 295) 
Donau-Eschingen. 296) Heilbronn. 297) Kö-
nigshuld, Sziléziában. 298) Zittau, Szászország-
ban. 299) Heinau Sziléziában. 300) Ohlau. 301) 
St. Louis, Baltimore és Uj-York Amerikában. 302) 
Elguth. 303) Kühschmalz. 304) Kunern. 305) 
Mühlheim. 306) Pürschen. 307) Proskau. 308) 
Rügenwalde, Pomeraniában. 309) Schlebus. 310) 
Brüssel. 311) Greifenberg. 312)Parchwitz.313) 
Rüdesheim. 314) Schmiedeberg. 315) Quedlin-
burg. 316) Durlach. 317) Hottenbach, a' trieri 
kerületben. 318) Krakó. 319) Oberursel. 320) 
Rheindiirkheim. 321)Nordheim. (Kath.Kirchenr.) 

W enCMztyé i iNéf f*ciioába»», d é l i 
JLl>!s«*ii«!áb»ii. Schoa mostani fejedelme, 
Sahala Solassir, egy durva, ker. nép fölött zsarno-
kilag uralkodik. Az uralkodó ház Salamontól szár-
mazással dicsekszik. A'trónörökösöket szerzete-
sek nevelik. Igen nevezetes, hogy ott az emberek 
sok bibliai könyv birtokában vannak. Ok a1 Gebata 
Hauriat-ot, azaz, apostolok tábláit, mellyek Péter, 
János, Jakab és Júdás7levelei,tanulják; aztán a' 
zsoltárokat, mellyeket könyvnélkülöznek, János 
jelenését, Pál leveleit és evangyéliomokat;azután 
legendákat Máriáról és másokat. írni kevesen tud-
nak. A' külső fegy szigorú, Mohamedán s pogány 
leányoknak, kiket háremébe óhajt a' király, ke-
resztyéneknek kell lenniek. A'schoai regus vagy 
király birtoka 150 ang. mf. hosszú 's 90 mf. szé-
les területet foglal magában. Schoa és Ifat ke-
resztyén népességét egy millióra teszik. Pénzül 
ausztriai Mária Terézia-tallérokat használnak. A' 
mostani uralkodó alatt arra kényszeríttettek Schoa 
Meda tartomány gallái, hogy megkeresztelkedje-
nek, kék zsinórt hordjanak 's állatöléskor e' sza-
vakat : a' sz. háromság nevében, használják. Po-
gányok- 's mahomedánokkal többé nem szabad 
enniek. A' mostani fejdelemnek, hosszas ural-
kodása alatt, kedvencz foglalatossága volt a' r é -
gibb keresztyén népesség elszórt maradványait 
birodalmával újra egyesíteni 's több törzs dél és 
délnyugot felé már megadta magáL A' nyugoti 
"*) A 1 harmadikat I. ide i lapjaink 1 7 - i k számában . K. 

törzsek fölött kormányzóként Abba Mualle ural-
kodik, ki a* király testvérével egybekelése által 
amannak érdekébe vonatott 's utóbbi években ker. 
vallásra tért. Az ország hölgyeiben nincs meg a* 
keleti nőlckelleme és tetszetes meze, 's telvék pi-
szokkal. A' szerecsen országokban minden ker 
resztyén keresztet hord. Harvis, ki után e' tudó-
sítást adtuk, fájdalom mitsem ir, mi a' ker. val-
lásnak szellem-, kedély- és életre befolyását bi -
zonyítaná. Ezen embereknek vannak új testamen-
tomaik; de a1 sz. iratok mikor lesznek köztök 
élőkké, hogy hassanak ? (A. Z. f. Ch. u. K.) 

Z s i n a t . Az Alig. Zeit. für Christ. und Kir-
che egyik számában a' következő kérdéseket 's 
feleleteket olvassuk: Mit tehet a' zsinat? Mit ten-
nie nem kell. — Mit tegyen a' zsinat? Mit tenni 
nem akar. — Mit akar a' zsinat? Mit nem tehet. 
— Mi haszna a' zsinatnak ? Quid rides ? de 
te fabula narratur. 

Kolostorok. Az aargaui eltörlesztett 
kolostorok összes vagyona 7 millió schweizi 
frankot vagy 3 millió tallért tett; ebből 40,000 
frankot másoknak adtak, 6 milliót pedig esupán 
magokra költöttek. Aargau canton egész status 
vagyona 10millió schweizi frankot tett; ebből a' 
a' canton statusháztartását födözé, egyházakra 
117,280 fr.,oktatásra 121,270 fr. szegényeknek 
54,820 fr. adott. Mig a'status 10 millióval igyen 
gazdálkodott 's még fölöslege is maradt, a' 137 
szerzetes 6 millió jövedelme mellett — adóssá-
got csinált. Olly kevés embernek, kikazonfölül még 
szegénységi fogadalmat tőnek, minek volt olly 
nagy öszveg? Feleletet a' szerzetesek számadá-
sai adnak. Muri kolostor 23 pátere 's 9 testvére 
1835-ben az ott leöltön kivül naponként 220 
font hust emésztettek el ; évenként 378 akó bort it-
tak meg 's azonkül még 3000frankon vettek. Klin-
genbergi kolostorjószágon a' 3 expositusnak a ' j ó -
szág jövedelme,150,000, fr.soha nem voltelegen-
dö: ők tojás-, csiga- és halért évenként 8000 fr. 
adtak ki,Írószerek-,köny vek-*s tudományos szük-
ségekre ellenben csak 100 fr. Erre az aargaui 
választmányi tudósítás azt jegyzi meg: hogy ott 
vagy többet gondolkodnak , mint irnak, vagy e* 
kettő közöl egyet sem tesznek. A'convent 1839-
ben 70,000 czipót, 312 mázsa bust, 289 akó 
bort, 4000 fr. áru halat 's tojást, 36 mázsa vajat, 
17 akó tejet, 11 mázsa kávét 'st. 's azonkül 
30,000 fr. készpénzt költött el (A.Z.f.Ch.u.K.). 

A.' waadtt papok számos üdvözlő le-
véllel tiszteltettek meg, mellyek közöl nevezetes-
bek: 1) a' Société des intéréts généraux du pro-
testantisme fran^ais-é; 2—4) a'szabadskót egy-
házéi ; 5 ) a' skót statusegyházé; 6) a' genfi sta-
tusegyházé ; 7) a* genfi socióté evangelique-é; 
8) a' a' new- castlei egyházmegye angol presby-
ter egyházaké; 9—10) a' berni és graubündeni 
zsinatelnökökéi; 11) a1 neuenburgi papoké; 12 ) 
a'zürichi papoké; 13) a' frankfurti, hanatii, fried-* 
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richsdorfi és dornholzhauseni ref. egyházakéi; 
.14) a' brösseli ref. és luth. egyházakéi; 15) a' 
colmari és mühlhauseni luth. egyházakéi; 16) a' 
glasgowi Continental society-é; 17—19) egyes 
paptársulatokéi Genf-, Holland- és Locléból (A. 

• Z. f. Ch. u. K.). 
A ' w a a d t t i i ^ y . Egy lausannei levélből 

ezeket közöljük: Kormányunk mérsékeltség szinét 
mutatja. A' kerületi tisztviselőkhöz nem rég bocsá-
tott utasítás a' lelépett papoknak megtilt minden 
föllépést a' nyilvános templomokban akkor is, ha 
arra, mi eddig sokszor történt, magok a' községek 
által szólíttatnak fel. De a' magán-istentisztelet 
háborítása tilalmaztatik. Annak azonban néhány 
helyeken, hol — titokban maga a' kormány által 
élesztett — kihágások csatlakoztak hozzá, ujabb 
eltiltása folyvást tart, söt újból eltiltatotf. Ennek 
folytában nem rég egy magasb rangú tisztes hölgy-
nál házmotozás történt. Montreuxben pedig egy 
vasárnap a' Monnard paphoz hűn ragaszkodó kis 
községnek gyülésteremébe gyülekeztekor vizipus-
kával szétrobbantása kisértetett meg. Az istentisz-
telet,ámbár vizes ruhában mégis megtartatott.Utóbb 
a'kormány Montreuxt is azon helyek közé sorozá, 
hol magángyülések történt kihágások miatt nem 
tartathatnak. A' gyerekes fecskendés mentségeül 
mondaték, hogy a' vizipuskák próbáltattak — 
vasárnap reggel! De ezen ne csodálkozzunk. Hi-
szen a' lausannei új várostanács nem rég azt vé-
gezte, hogy rendes gyűléseit vasárnap tartandja. 
A' 160 lelépett pap eltökéletéhez állhatatosan hü; 
a' részvét irántok folyton nő. Egy szabad egy-
háznak újra helyreállítandó szilárd hitvallás alap-
ján megalapításáról komolyan gondolkodnak. — 
Egy másik lausannei levél pedig igy szól: A' 
nemzeti egyház szolgálatában 89 pap van, kik 
közöl többen visszavonulnak 's vissza fognak vo-
nulni, mihelyt azt illően tehetik. E' 89 még szol-
gáló pap koránsem felelhet a' szükségnek meg 's 
a' községeket meg kellelt kettesítni, söt hárma-
sítni, ez azonban sokáig nem tarthat. A' kormány 
idegen papokat hí; de mi jó papokban szükséget 
nem szenvedünk, ollyanok cantonunkban elegen 
vannak, csak nem kell őket elűzni. Ezek most 
statustól független egyházat törekednek alapítani. 
Mennyire sükerülend az nekik, megmondani ne-
héz. A' dolog kissé el van hamarkodva. Váro-
sokbanigen sok magánygyülést tartanak, mi falu-
helyeken templomon kivül sokkal kevésbbé törté-
nik. Városi templomokban kevés embert látni azo-
kon kivül, kik leginkább radical, hitetlen név alatt 
ismeretesek 's kik templomokban, hova régóta 
nem jártak, csak politikai okokból jelennek meg. 
De mindez csak komédia. Ugy látszik, hogy a 'füg-
getlen egyház előbb városokban 's aztán faluhe-
lyeken fog megalapíttatni. A' kormány minden 
templomon kivüli vallási gyűlést, Lausannet kivé-
ve , tűr, csak néha a' pórnép háborítja azt meg. 
De a' dolgokat nem kell fekete színben néznünk. 

A' nemzeti egyház papjai még teljes szabadság-
gal hirdethetik az evangyéliomot. Magát az el-
vet tekintve, kísértetbe jő az ember hivataláról 
lemondani, de viszont visszahúzni azt, ha a' dol-
gokat, a' mint vannak, 's az egyházak szükségeit 
vesszük. Ez oka papjaink két részre szakadásá-
nak, kik azonban kölcsönös ellenségeskedésben 
nem élnek (B.A.K.Z.) 

s ovábfoí tudósításuk a' dissid.-
U atliolikus okról. A' lapjainkban is említett 
hir, hogy a' berlini tiltakozó dissid.-kath. evangy. 
egyházba készülnek átmenni, alaptalannak állítta-
tik. — Ronge ós Czerski kibékültek. — A' diss.-
katholikusok ügye Würtembergben ekként sza— 
bályoztatott: A' dissid.-katholikusok fölterjesztett 
elveik 's határozataik nyomán külön vallástársu-
latként, de testületi jogok nélkül, azon föltét alatt 
türetnek el, hogy az állodalmi alkotmány 's más 
valláspártok jogai ellen mitse tegyenek 's eme-
zek ellen minden sértő megtámadástól őrizkedje-
nek. Közös vallásgyakorlat magány istentisztelet 
alakjában nekik megengedtetik. A' fölterjesztett 
elvek- 's határozatokban minden változtatást, a* 
tagok 's felhatalmazottak neveit a' hatóságnak föl 
kell jelenteniek. Közös vallásgyakorlatot magány 
istentiszteletként, harangszó nélkül, a' tagok szá-
mához mért helyen tartsanak. Papjaikat min-
denkor a' kormány erősíti meg; külföldi dissid.— 
kath. papok különös engedelem nélkül egyes is-
tentiszteletet sem tarthatnak. A' kormány által 
megerősített papok keresztelhetnek és temethet-
nek, ezt azonban azon ev. papnak, kinek egyhá-
zában az illető személy lakik, az anyakönyvbe 's 
családlajstromba iktatás végett nyomban föl kell 
jelenteniek. Házassági esketés polgárilag csak 
akkor érvényes, ha azt ev. pap a' protestánsokra 
nézve fenáltó status- és egyháztörvények meg-
tartásával végezte. Az egyházba senki föl nem 
vétethetik,ha kiléptél eddigi papjának előbb be nem 
jelenté 's erről irott bizonyítványt a' hatóság elibe 
nem terjesztett.—A'berlini egyház jan. 16tól febr. 
16-ig 16 családdal szaporodott.—A'jerschendorfi 
ev. egyház, 9 családot kivéve, dis.-kath. lön.(B.A. 
K.Z.) — A' brandenburgi egyház f. é. jan. 4-én 
szentelé föl templomául a' várostól neki átenge-
dett régi Miklóstemplomot. Papul AhrnsdoríF hi-
vaték meg. — Königsbergben első istentiszt, a* 
francz.-ref. templomban dec. 14-én tartatott. — 
Rűgenwaldéban első istentiszteletet Dowiat jan. 
9-én tartott. — A'marienburgi egyház mart. 11-
ünneplé fenállása első évnapját. — A'poseni ér -
sek folyamodott a' királyhoz, hogy ez tiltsa meg 
az új felekezetnek a '„kath ." név használását. — 
A' Ronge és Czerski közti kibékülés pontjai: 
Minden egyház külön hitnézeteinél hagyatik, ha a' 
következő 5 pontban egyetért: 1) hogy minden 
kültekintélytöl szabad ; 2 } a' presbyteri és syno-
dalis rendszert elfogadja; 3) minden transcen-
dentalis fogalmak a' dogmáról, mint a' ker. életre 



nézve gyümölcsözetlenek 's fölöslegesek, mellőz-
tessenek; 's 4 ) a' ker.vallás tana és szelleme az 
emberiségben tett- és igazsággá váljanak; 5) a' 
ker. szeretet ezentúl közügy legyen 's általa a' 
szenvedő emberiség sebei hegesztessenek be. — 
A' raniczi, 300 tagot számláló egyház, fiókul a' 
boroszlóihoz csatlakozott. A' nevezett város pol-
gármestere és képviselői felszólítást intéztek ev. 
polgártársaikhoz a' dissid.-kath. egyház fölsegí-
tése iránt, hogy ez saját papot tarthasson. — 
Sziléziából sajnálattal írják, hogy több helyen a' 
templomoknak átengedése visszahuzatott 's ennek 
következtében több egyház januárban istentisz-
teletet szabadban volt tartani kénytelen. — Au-
rasban jan. 7-kén istentiszt. Ronge alatt ev. 
templomban. — Bernstadtban első istentiszt. 19-
kén Ronge alatt szabadban, de utóbb az egyház 
ettől is eltiltatott 's e' miatt kérelemmel a' király-
hoz folyamodott. Azon helyen, hol jan. 19-kén 
szabad ég alatt istentiszteletet tartott, márvány-
táblát akar arra vonatkozó felirattal befalaztatni. 
—Boroszlóban az egyház nyugodtabban, mint az-
előtt, fejlődik. Már az előtt valódi ker. szeretetben 
vette ápolása alá a' szegényeket 's most e' tekin-
tetből 20 kerületre osztá a'várost, minden kerüle-
tet két korosbra bízván. Ronge dec. 29-én történt 
előleges kihallgattatáskor elismeré, hogy a' , ,zu-
ruf"-nak ö a' szerzője 's felvallá, hogy azt Bo-
roszlóban irta. Ennek folytában a' boroszlói 
főtartományi törvényszék criminalis nyomozás alá 
vette őt 's azt ugyancsak a' boroszlói nyomozó 
bíróságra bízta. Ronge a' korosbak egyik gyű-
lésében a' „ker . vagy dissid.-kath." névnek 
„egyetemes keresztyéna-neli felváltását indít— 
ványozá, mire a' korosbak azt végzék, hogy ez 
úttal legalább Sziléziára nézve „egyetemes ker. 
egyház" használtassék. Dec. 28-án az egyház 
külön diss.-kath. iskolákat határozott építtetni.— 
Bunzlauban a' temetési kápolna, mellyet eddig 
használtak, ezentúl nem foga diss.-katholikusok-
nak átadatni. — GreiíFenbergben jan.l2-én egyház 
alakult. — Hainauban első istentiszteletet dec. 
15-én Ronge tartott a' lövészegylet fasátrában, 
mert az ev. templom megtagadtatott tőle. — Jer-
schendorfban első istentiszt, dec. 3-kán Ronge 
által. — Kunnernben dec. végén új egyház ala-
kult. —• Liegnitzben az egyház, mióta Otta a' 
pap, 148 lélekkel szaporodott. — Münsterberg-
ben febr. új egyház támadott. — Nimptschben 
első istentiszteletet nov. 13-kán Theiner tartott 
ev.templomban, papul Vorwerket avatván be. — 
Parchwitzben egyház keletkezett. — Pischenben 
az ev. egyház jan. vége felé diss.-katholikussá 
lön. — Trebnitzben első istentiszt, febr. 15-kén 
Theiner alatt. — Az erfurti egyház 500 lelket 
számlál. — Quedlinburgban egyház keletkezett. 
— Crefeldben az ev. templom használatul áten-
gedtetett. — Hottenbachban, trieri kormánykerü-
letben 20 r.-kath. család egyházat akart alakíta-

ni; prédikálás végett Winter jelent meg, attól 
azonban eltiltatott, igy a'tagokkal csak az alakulás 
felöl értekezhetett. — Drezdában az egyház febr. 
15-én ünnepié alapíttatása évnapját, febr. 22-én 
pedig Luther emlékét. Az ekkor begyült collecta 
a' Lutheralapítványnak adatott át. Az elöljáróság 
sem középponti igazgatóság, sem a' „katholikus" 
név elhagyása mellett nem szavazott. Mart. 2 -
kai gyűlésben bejelentetvén az egyháznak, hogy 
a' kormány 's első kamara a' diss.-kath. papok-
nak nem akarja megengedni a' házasság megál-
dását, indítványoztatott: határozza el az egyház, 
hogy diss.-kath. házaspár, kezet fogván prot. pap 
előtt, megáldás nélkül nyilvánítsa az egyház előtt, 
hogy ök férj és feleség. Ugyanazon gyűlésben az 
egyház még egyszer nyilatkozott Ronge indít-
ványai, középponti igazgatóság's a'„diss.-kath." 
név megváltatoztása ellen. — A' lipcsei egyház 
febr. 12-kén ünnepié alapíttatása évnapját. Az 
ifjúság prot. iskolákba jár. Mart. 8-kai gyűlésben 
Ronge imént említett két indítványa itt is meg-
bukott, ellenben határoztatott, hogy húsvétkor 
Dresdában szász tartományi zsinat tartassék. — 
Szász-Weimar- Eisenachhan jan. 14-én az is-
tentiszt. eltiltatott, mert az új egyház még nincs 
elismerve 's Bergmann pap, kinek istentiszteletet 
kellett volna tartania, a'weimari kormánynál kellő 
lépéseket nem tett. Ez okból az egyház elismer-
tetésért folyamodott. — A' braunschweigi minis-
terium megengedé a' braunschweigi egyháznak, 
hogy papfizetési alapítványra pénzt gyűjthessen, 
's rendelé, hogy az aláírási ívek illő helyeken 
tetessenek ki, 's végre határozá, hogy a' dissid.-
kath. istentisztelet hirdetése az egyházczédulá-
kon a' többi egyházakétól semmi vonallal ne kü-
löníttessék el, miként ez kívántatott. — Hamburg-
ban 200r.kath. egyh.alakításra egyesült.(A.K.Z.) 

I s k o l a - l i ö r l á í e ^ a t ó k ( D é k á i i o k ) 
g y ü í é s e F » $ % a b o ! c * b a i B . Jun. 23. és 24. 
napjain tárták Kis-Várdában a' felső-szabolcsi 
helv. hitv. iskola-körlátogatók, a' minden közér-
dekű dolgokban fáradhatlan buzgalmu esperes 
n.t. Nagy Sámuel úr elnöklete alatt, gyülésöket. 
Kiemelendöbb tárgyai: Tanmódszerünk korszerű 
javítása; e' czélnak megfelelő vezér- és kézi-
könyvek felvétele; és némelly az iskolai népne-
velés érdekében tett határzatok. 

I) Tanmódszerül, a' tiszántúli fÖt. egyházke-
rületnek e' lapok első évi folyamában közlött, 's 
e.megyénkben mult évben ujabban köröztetett 
tanítási terv lön elfogadva. Kézi- és vezérköny-
vekül felvétettek: a) Az elemi osztályban: első évi 
oktató, Kis Bálinttól; Fali abee és Zákány hangoz-
tató módszerű abcéje. b) Első polgári iskolában: 
Sz. történetekre vezérkönyvül Hübner; termé-
szeti vallásra: vallásra való bevezetés S.-Pata-
kon ; egészségtanra, Edvi és Zimmerman; föld-
iratra: hármas kistükör 1845-ki kiadása; állat-
tanra : vezérkönyvül: Szent Györgyi vagy Raff; 



számtanra, vezérül ajánltatnak : számító Socrates, 
Fekete János, c) Második polgári iskolában: Bib-
liaismeret (irmodorára nézve népszerűsítendő) 
Zákánytól; erkölcstan Csécsitől; Magyar nyelv-
tan S.- Patak, Magyarhon polgári állapotja, mér-
tékek, pénzek ismerete, hármas kistükör szerint; 
Jogtudományra: Szűcs István kis törvénye, Ma-
gyarhon története: hármas kistükör szerint; mér-
ges növényekre vezérkönyv: Kubinyi Ágoston, d) 
Harmadik polgári iskolában: utmutatás a' k val-
lásra, S.-Patak; természettanra, babonairtási 
szempontból: ajánltatik Tarczy. Gazdászatra, 
figyermekek számára: Falusi földmivelő Kis Bá-
linttól és Gazdasági kistükör; leánygyermekek 
számára : Nőitan Kis Bálinttól; fogalmazás, köt-
levelek, árjegyzékek írására hármas kistükör5 
urbér-rendörségre Szűcs István, reformatio tör-
ténete Budai szerint alkalmazva: confirmatióra : 
ltéziköny: vallást levő katekhizmus S.-Patak Sza 
válás végett, minden osztályban, vallásos és nem-
zeti buzgalma darabok használtassanak. 

II) Következtek némelly, az iskolai népne-
velés érdekében tett határzatok. 1) Az iskolázta-
tás előmozdítása végeit: írassanak össze minden 
gyermekek, 6-tól 12 évesekig, felszólíttalván 
szüleik, kötelességük teljesítésére; nem teljesítés 
esetében, a' körlátogatók meg fogják a' gyermekek 
névsorával keresni az illető szolgabirákat az 1811-
iki királyi parancs, és az lS04-ki szabolcsmegyei 
határzat érlelmébeni eljárásra. — A' felügyelet 
nélküli orvak ingyen taníttatnak. 2) Minden kör-
látogató köteles szakaszabeli tanítókat összehíni, 
a ' megérkezendett iskolai könyvek miképen hasz-
nálása végelti tanácskozásra. 3 ) A' körlátogatók 
bivatalos eljárása módja: minden évnegyedben 
egyszer meglátogat minden szakaszabeli iskolát; 
a" helybeli iskolai választmány által vezetett jegy-
zőkönyv nyomán, megvizsgálván azt, vizsgálata 
eredményét hivatalos jegyzőkönyvbe irja, melly-
nek mását félévenkint az esperesi hivatalnak 
megküldi, majd a ' szabályszerű esperesi látogatás 
állal használandól. Ezenkívül kötelessége a' kör-
látogatónak: felügyelni, beadják-e idejében az 
egyház és szülék, a' tanító fizetősét, mit ha nem 
teljesítenek, folyamodik a megyéhez, mivel ez, 
1801. évi halárzata nyomán, azt beszedetni köte-
les, felügyel továbbá az iskolai épületek jókarban 
tartására; végre a' köz vizsgálatokon megjelen. 4) 
Évenként legalább egyszer hasonló módon kör-
látogatói gyűlés tartandó.—Nem lehet el nem szo-
morodnunk azon egyházak részvétlensége fölött, 
mellyek még ez ideig sem választának körlátoga-
tót; valamint azon körlátogatók hanyagsága felett 
is, kik nem hogy szakaszukat egy év elforgása 
alatt meglátogatták volna; de gyüiésünkön sem 
jelenének meg. Uraim! midőn az egész haza me-
leg részvéttel kiséri a' népnevelés szent ügyét, 

ne engedjék önök, hogy a' részvétlenség jegei 
között kialudjék szivökböl a' hazaszeretetnek 's 
népnevelési fönséges hivatásuknak szent tüze!!! 

S z i 1 á g y i J., körlátogatói jegyző. 
Ifeyilatkoza . Több tiszai ev. pap urak 

által a' B. P. Híradó 410-dik számában közlött 
legutóbbi azon nyilatkozatot , mellyben ö lisz-
telendöségök modortalan kitöréseiket ellenem is 
intézik, mellyben szememre vetik, hogy egy Ros-
nyón tartatott egyházi gyűlésen túlheveskedők 
általam, mint egyik elnök által rendre igazítattak 
— mit épen nem tagadok, mert ennek ellenkezője 
kötelesség mulasztása lett volna, — mellyben 
komolysággal íigyelmeztetem, hogy ha még csak 
egyszer és nem többször élek ref.ev. templomban 
úr vacsorájával, bajom lesz, 'sa't. — Olvastam, 
's mindezekre végső feleletem, hogy igenis olvas-
tam. D r á s k ó c z y S á m u e l , 

tiszai, ág. ev. egyházkerület felügyelője. 
lskf»!&*i liáltt-üröni H e ^ y H o l . Put-

nokon , Gömör m., a' helv. hitvallású növen-
dékek nyári közvizsgálata f. é. jun. 28-án tarta-
tott megelégedésünkre; melly alkalommal 36 je-
lesebb tanulók több hasznos könyvekkel jutalmaz-
tattak ágost. hilv. közszeretetü orvos, Rádely M. 
úr szívességéből; a' ki régóta figyelemmel kisér-
vén tanodánkat, az ebben tanuló szegényebb sorsú 
jelesbeket most könyv, majd pénzbeli jótétemé-
nyivei felsegélni már több éveken át kegyeskedett. 

/V báityakeriiletl jeyiilés f. é. aug. 
12-én fog tartatni Pesten. A' megjelenés ideje 
aug. 11-ke. 

ff1 e l K o z e n i p I c i a S - f e f e o ^ a t a n í t ó l i jul. 
8-án Ladmaczon de lana caprina sokat dispu-
táltak, de nem eredménytelenül. Mert miután a* 
lándzsatördelések megszűntek, pénztárukat rend-
be szedték, könyvtáruk számára a' Prot. Lapot, 
Károlyi szünóráit, Kis B. Első oktatóját, földmi-
velöjét, nőitanát, meghozatták. 

M e g j e l e n t s Ájtatos hölgy. Elmélkedések 
és imák müveit protestáns hölgyek használatára. 
Készítették Szenczi Fördös Lajos és Szívós Mi-
hály refor. papok. Kecskeméten. Szilády K. be-
tűivel 1846. nagy 12-rét 168 lap. 

I ^ a z í t á * . A' 23-dik szám 540-dik lap-
ján, Dráskóczy S. ker. felügyelő úr Még egy 
nyilatkozata 17-dik sorában, ezen szók : hat ki-
rályi városi és hegyalljai után kimaradt: talán 
mondhatni általános, nem különben a* sárosig gö-
möri és kishonti egyh. megyék nagy részének pap-
sága ; mit a' félreérthelés elkerülése végett, igy 
kérünk kijavíttatni. S z e r k. 

i e v e l e j e é s . Minden f é l r e é r t h e l é s e l k e r ü l é s e v é g e t t 
n y i l v á n í t o m , h o g y a" 2 8 . s z á m ú l e v e l e z é s b e n S z e r é n y i Á r o n 
úr c z i k k é r e tett m e g j e g y z é s e m u g y é r t e n d ő , miszer int epémet 
nem az ö c z i k k e , hanem annak e l s ő c z í m e h á b o r g a t j a , 's e í 
o k b ó l n e m adám ki . S z é k á c s . 
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T A R T A L O M : M e r e n g é s e k . I V . S z é k á c s J . — N y i l a t k o z a t 
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Merengések. 
IV. 

Eltörjük-e a' pálczát a' magyarság melleit, 
evangyélmilag szólva, értelmetlenül buzgók (Rom. 
10, 2.) felett? 

Én ezt a' világért sem tenném, söt épen arról 
gondolkozom, mit lehetne mentségökre felhoznom. 
Azt hiszitek, hogy itt hosszas fejtörésre lesz szük-
ség? Távol sem. A* mentő okok igen egyszerüekl 
Merengjünk csak felettök. 

Ha valaki épen ittas levén, egy kis pajzán-
ságot követ el, nem lesz-e kimentve előttetek, 
ha igy szól: Már megbocsáss, barátom, de biz én 
egy kissé ittas valék! Már pedig a' nyelvtörvény 
megszülemlése után, annak keresztelése alkalmával 
igen sokan megittasodánk,a' minden bornál erősebb 
örömtől. Ki fogja ezt rosz néven venni a' becsü-
letes magyar vérnek, melly olly örömest habot 
vet, ha szive leppentyüin ki és be a' boldogság 
szökell? Ki fogja ezt rosz néven venni azon ma-
gyaroknak, kik nemzeti létök ezen fökincsét, 
nyelvöket, melly egy holt által elnyomva, több 
élő által veszélyeztetve volt, a' sötét völgyek-
ből 's vizellen sivatagok térségeiről valahára 
a' hármas hegy legmagasbikára ragyogó nap-
ként felhelyezheték? Ki fogja azt rosz néven 
vonni nekik, ha megemlékezvén a" csillagokat 
imádó ősapákról, egy pillanatra a' kettős keresz 
tet elfeledve, bálványozni kezdék e' fényes napot 
a' hármas bérez felett? Ki fogja azt rosz néven 
venni nekik, ha megtántorodva ennyi szép öröm-
től, itt-ott egy nemmagyarnak bocskorára vagy 
czipejére kissé gyengédtelenül találtak lépni 's a* 
magyar saru vaspatkójának fájós nyomát olt fe-
ledni rajtok? Ezt rosz néven senki nem veheti, ki 
az embereket ismeri 's Faust naplójára visszaem-
lékezik, mellybe Mephistopheles ezt irá felölök: 
Eritis sicut Deus, scientes bonum ac malum, *s 
hozzá gondolja, hogy közgyarlóságunknál fogva 

bonum scimus, malum sequimur. A9 lélek kész, de 
a9 test crőtelen. 

De, invertamus corium, ut fiat calceus. Ha mint 
egykor Fiesco Genua „a" paloták városa" felett 
igy kiálta fel: Diese majestaetische Stadt! Meint 
a' pánczélos szőkehaju Herrmann feltűnne a 'hár-
mas bérez csúcsán és igy kiáltana, hogy völgy és 
hegy és a' hármas folyamnak partjai visszhan-
goznának tőle: Dieses majestaetische Land! Meinl 
Vagy pedig ha a' testesült Szlovo, mint Saffarik 
véli, vagy Szidva, mint Kollár hiszi, vagy a' 
vén Szlávának igézőbb Leánya (Dcera), mely-
lyet Kollárnak magas költői ihletése alkotott, 
már akár egyik, akár másik, akár a' harmadik, 
de a' nagyobb hatás végett mindenesetre csak 
egy, feltűnne a' Tátrának csúcsán, és igy kiálta-
na: Tato prekrászná krajinal Mojál (Stuhr sze-
rint) vagy Má (Kollár szerint): ugyan vallják meg 
az illető atyafiak, máskép és jobban fognák-e ők 
magokat viselni,mint a*magyarok? Meglehet; de 
én Tamás vagyok benne 

Aztán hiába volna-e megirva: Mért nézed a* 
szálkát, melly van a ' t e atyádfia szemében, a 'ge-
rendát pedig, melly a' te szemedben van, nem 
veszed eszedbe ? Vessd ki először azt a' geren-
dát a' te szemedből, és azután gondolj arra, hogy 
a' szálkát a' te atyádfia szeméből kivessed. A v -
vagy ha már épen gerenda nem is, de legalább 
egy kis szemvilágot gátló szálkácska nem volt-e 
a* nemmagyarok szemében is? Olly egészen ártat-
lanok-e ők,hogy hozzájok épen semmi vád nem fér-
het; olly ártatlan vértanuk -e, hogy szeplőtlen szen-
tekké canonizáljuk őket ? Söt én a' leghatározot-
tabb bátorsággal merem állítani, hogy kivévén a* 
kiveendöket, kivévén névszerint az egészet, 
mellynek rovására egyesek hibáit felrónunk nem 
szabad, köztök is voltak olly magyarevő hősök, 
kik ama tót- vagy németevő magyarokkal töké-
letesen kiállják a' hasonlatot. Mire való volt pé l -
dául az a' renegát főben keletkezett megkülön-
böztetés az ungarische és magyarische, a' slavi-
sche és slowakische nyelv között ? mire való volt 
a* szláv nemzet nagyságának emlegetései mért 
szeretett még a' pesti tót egyházfi is \ la Mickiewicz 
párisi szláv nyelvtanár 70 és 80,000,000-ról b e -
szélni *s új évi verseiben ezzel gratulálni ? mire va-
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lók voltak azon davoriák, szlogadalok, gitren-
kák , koczúrkovók, kalendáriumok, mellyekben 
igen ritka fátyol alul a' guny és gyűlölség fe-
nyegető szarvai kandikáltak ki? mért van szokás-
ban még ma is, hogy az ifjak a* keresztségben 
nyert nevöket másokkal szeretik felváltani, 's a' 
ki például eddig Titus volt, az Horiszlavnak, azaz, 
tüzes tótnak irja magát ? mért kellett egy vastag 
kötet egyházi beszédeket kiadni, két előbbi kö-
tetnek folytatását, mellyeknek legalább fele a' 
nyelv viszonyokat hirdeti's mint sokan hiszik, nem 
a* legbékítőbb modorban ? mért kellett a' hegyre 
felvándorolni 's ott nem mint Krisztus, képekben 
szólani, hanem képekkel garázdálkodni? mért kel-
lett az irodalmi kölcsönösség pengetésével a' 
nemzeti kölcsönösség gondolatát a* gyanusejtö 
lelkekben felébreszteni ? mért kellett minden fél-
remagyarázhatóalkalmat megragadni, hogy belőle 
a ' nemmagyarok ellen fegyverek koholtassanak, 
például, hogy a1 Roth Johannaféle stipendiumok-
nál a' tótok kisebbségben vannak, a' legigaztala-
nabb vád, melly valaha becsületes emberek ellen 
felhozathatott! mért kellett az evangyéliom hirde-
tésére rendelt szent széket itt-ott nyelv és nem-
zetiség tribünjévé átváltoztatni? mért egy phan-
tasticus, a' szláv népek és országokat képező 
mappát a' családoknak árulgatni, hogy a* tükör 
alá felraggasszák ? 'st.b. 'st.b. 

Jól megértsük egymást. Én nem akarom 
mondani: 

1) Hogy ezek mala fide történtek. 
2) Hogy a* magyar nemzetiség aláásására 

voltak irányozva. 
3) Hogy egyebek lettek volna, mint vagy ár-

tatlan működések vagy gyarló fellobbanások, 's 
tán még leginkább némi visszatorlásai az ellenfél 
ingerkedéseinek. 

Jól megértsük egymást. Én csak annyit mon-
dok 1-ször 2-or , 3 - o r , és 100-adszor is: Hogy 
ezek elég alkalmat adhattak azoknak, kik vesze-
delmes szándékokat szeretnek sejteni, hogy a1 je-
lek mögött ártalmat gyanítsanak; hogy illyes tet-
tek nem voltak alkalmas eszközök a' kedélyek 
lecsillapítására; hogy ennélfogva nincs okunk ár-
tatlan vértanuságról panaszkodni, hanem inkább 
bevallani, hogy bizony magunk sem vagyunk olly 
szűz napok , mellyeknek épen semmi foltjai sem 
volnának. Én sem egyik, sem másik félnek pártját 
fogni nem akarom. Kimondtam lehető röviden 
mindenik fél botlásairól véleményemet, melly ab-
ban központosul, hogy hibák történtek az egyik, 
de hibák a' másik részen is; hogy a' hibák na-
gyítva adattak elő egyik, valamint a' másik olda-
lon ; hogy a1 hibák keserűséget és belső szaka-
dásokat okoztak; hogy ezek az egyház egyete-
mes jólétére nézve károsan hatottak; hogy az egy-
ház ezen jóléte tehát sürgetöleg követeli : 

1) A' történtek elfeledését, minthogy pecca-
tum est Iliacos intra muros et extra. ^fetormáÍM^^ 

2) A' testvéri kibékülést, minthogy ecce quam 
bonum, habitare fratres in unum. 

3 ) Hogy a' zavarok miatt elhanyagolt e g y -
házügyeket hozzuk rendbe, minthogy ordo est 
anima rerum. 

Itt áment mondhatnék 's szeretném, ha sokan 
az áment ezen három pont alá tennék; de minthogy 
a' merengésben benvagyok, ez pedig természe-
ténél fogva a' szoros rend korlátozó szabályait 
nem szenvedheti, szabad röptét gátolni nem aka-
rom, mígnem csattogó szárnyait elfáradtan nyu-
galomra bocsátja. 

Vides ne, merengő lélek, quam parva sapien-
tia regatur mundus. Ez azt jelenti, hogy mi cse-
kély bölcseség kívántatik ahoz, hogy a' mundus 
regatur. Ezt igazolja p. o. a' Tatrin. 

Mi az a' Tatrin? Megmondom. A' Tatrin sla-
vica literaria societas, melly H. M. Verbicze 
sz.-miklósi leik. ideiglenes elnöklete, F. de K. et 
A. M. pénztárnoksága, K. K. beszterczei K. T. 
C. S. S. L. H. választmányi tagok működése 
alatt és által, hatszáz tagokból álló olly társulatot 
kiván létre hozni, mellynek czélja: 

1) Szláv isk. könyvek kiadása. 
2) Olly tanulók segedelmezése, kik szláv ere-

detűek és a' szláv nyelv mellett különösen buz-
gólkodnak. 

3 ) A' társaság tagjainak védelmezése , ha 
vizsgálat alá jönének. 

Ecce quam parva sapientia regitur mundus I* 
Merengj Iélék, merengj! Én együgyű eszemmel 
mégis tökéletesen tisztában vagyok három factum 
felett: 

1) Factum, hogy Magyarhonban tótok sokan 
vannak. 

2) Factum, hogy a' tót népnek müvelése egy-
háznak 's állománynak egyiránt érdekében áll. 

3 ) Factum , hogy ezen müvelés csak azon 
nyelven történhetik legsükeresebben, mellyet a* 
tót nép beszél. 

No már, mennyiben akar az álladalom ezen 
müveléshez járulni, azt én nem vitatom, mivel-
hogy az én országom nem e' világból való, 's az 
állomány az én tanácsadásomra nem szorult. De 
azt bátran merem állítani, hogy az egyháznak 
mellözhetlen kötelessége, arról gondoskodni, hogy 
tagjainak azon nyelven, mellyet ők értenek, hir-
dettessék az évangyéliom's minden üdvös ismeret. 
Ezt az egyház két uton teheti: vagy ugy, hogy 
maga mint egyetem, mint testület karolja fel az 
ügyet 's Istenemre mondhatom, ez volna aztán 
igazi 's az egyházhoz illő tárgya a" gyűléseknek, 
vagy pedig ugy , hogy az egyháznak tagjai az 
egyház jóváhagyása mellett, szabadon összeállnak 
's mint társulat fogják fel az ügyet. 'S most ügyel-
jünk ! ha a1 Tatrin egyebet nem akar, mint ezt, 
azaz, mit alapszabályai első pontjában kifejezett: 
ugy kérem II. urat, irja be nevemet is a* Tatrin 

jai közé, mert én evangyélmi lelkemben köte-
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lezettnek érzem magamat, azon jövedelmemből, 
mellyet az egyháztól húzok, örvendetesen ada-
kozni az egyház czéljaira, mellyek közt első he-
lyen állónak ismerem el azt , hogy a* nép azon 
nyelven műveltessék, mellyet ért, 's mellyel igen 
szépen összeférhet a' másik, hogy a* tanulandók 
közt helyet foglaljon a" magyar nyelv is, mint olly 
tanulmány, mellyre a' népnek szüksége van. 

De a* két utolsó pontot alá nem Írhatom, mert 
felekezetes elzárkózást és csatázási viszketeget 
lehet kihozni belölök. Mert a' mi a' második pon-
tot illeti, csak egyedül a' tót népnek van-e szük-
sége iskolai könyvekre? ha pedig a1 németeknek 
és magyaroknak is, mért ne terjesztenök ki gon-

* doskodásainkat ezekre is ? Nincsen-e itt a' nyeiv-
hezi szításnak feláldozva az összes nemtót hitsor-
sosok értelmi 's vallási müveltetése? Vagy azt 
mondjátok-e, hogy tegyék a'németek és magya-
rok körükhöz képest ugyanazt, mit t i tesztek? 
Jó, de mi lesz aztán a' következés ? az, hogy az 
egyház három külön részre szakad, mellynek 
mindenike kiváltképen azért fogja segíteni a 'nö-
vendékeket, mivel tót, német vagy magyar e re-
detűek, 's a' tót. német vagy magyar nyelv mel-
lett különösen buzgólkodnak. De ha ez nem annyit 
tesz, mint a' felekezetesség, 's nemzeti idegen-
kedés, sőt gyűlölet magvait hintegetni; ha ez nem 
annyit tesz,mint Krisztus testét,az egyházat, szánt-
szándékoson széttépni 's annak tagjait egymás 
ellen uszítni: ugy én nem tudom, mit nevezzünk 
annak. Kivált ha még hozzá gondoljuk a' harma-
dik pontot, melly hogy olly emberek szivében 
keletkezhetett, kik nekem tiszti társaim, ezt csak-
ugyan nagyon sajnálom. Mert azt csak azon kö-
nyörületre méltó gyanú szülheté,hogy az egyház 
nemtót tagjai nemcsak képesek, de sőt készek Í3 
leendenek megtámadni olly intézetet, mellynek az 
első pontban fogalmazottczélja olly nemes,olly ma 
gasztos, olly dicső. Tehát ennyire jutánk, hogy illy 
roszriál roszabb szándékot testvérek, testvérekről 
feltehessenek ? Istenemre mondom, ezen pontnak 
olvasásánál kimondhatatlan fájdalomtól fogódott 
el szivem 's én, ki hitsorsosimat nem nyel vök, ha-
nem evangyélmi tartalmok szerint szoktam mé-
regetni, leirhatlan kínokat szen vedék. Ki igaz tagja 
ezen egyháznak, annak nem szabad azt kérdenie: 
tót, német vagy magyar vagy-e, hogy egyesüljek 
veled zum Schutz und Trutz a' többi ellen, hanem 
csak azt: hitsorsosom vagy-e az evangyéliom 's 
az egyházi hitvallás alapján? Ha pedig az kivi-
láglik, hogy hitsorsosok vagyunk, ugy be kell ál-
lani ránk nézve annak, mi az Apóst. Cs. 2-dik 
része végén és Gal. 10, 6. irva van, vagy pedig 
letöröltük homlokainkról a' keresztyén bélyeget. 
Ne mondjátok, hogy ezek szép szavak, hogy en-
nek ugy kellene lenni, de nincsen ugy. Mert erre 
azt mondom: igen, dehogy igy legyen, hogy job-
ban legyen * hogy ae evangyélmi egyház tagjai 
nyelvkülönbség nélkül egybeforrjanak, — o z - e 

az ú t , mellyet ti választottatok, hogy a' czélhoz 
érjen? Ti a* békének papjai, a* Krisztus szolgái, 
a' népnek oktatói, ti fogtok-e példát adni arra, 
hogyan kelljen szétszaggatni Krisztus köntösét 's 
bástyát vonni az egyház falain belől, melly védje 
nyelvetek rokonait, hitvallástok rokonai felé pe-
dig a" megtámadás fegyvereit szögezze ki ? De, 
továbbá ki azt teszi fel felölem, hogy én a' szent 
ügynek ellensége leszek, az ezen suppositum ál-
tal nemcsak engem sért meg, hanem egyszersmind 
felhatalmaz arra, hogy ügye vagy legalább lelkü-
lete szentségét kétségbe vonjam. Ki a' vizsgálat 
lehetőségét felteszi, az azt árulja el, hogy vizs-
gálat alá tartozó, tehát törvénytelen alapon mo-
zog. Ki a' vizsgálat ellen védelmet tüz ki, az azt 
árulja el, hogy a' vizsgálatot végrehajtó törvény 
vagy törvényhozó ellen,legyen az bár csak egy-
házi is, védekezni fog minden lehető fegyverek-
kel , azaz, engedetlenség, háború és anarchia 
for ewer. Ez itt a' parva sapientia, mellyröl 
szóltam. 

Nehéz szó, a' mit itt mondtam, kedves tiszti-
társaim, de látja a' Mindenható lelkemet, én felö-
letek mindezt nem hiszem, 's ügyetek 's lelküle-
tetek tisztasága felöl nem kételkedem. De jót áll-
hattok—e érte, hogy igy fog Ítélni minden józan, 
ügyeinkbe kevesebbé beavatott ember? Gátolhat-
játok-e, hogy a' védclmezés fegyvereiről, a' vizs-
gálat helyéről, hatóságáról, sokan igy, vagy 
amugy ne gondolkodjanak,'s ne lássanak pél-
dául törekvéseitekben valami vétkes szövet-
kezést? 'S már hogy kimondjak mindent, mi 
szivemen fekszik, igen is, ezen szerencsétlen 
pont épen ott, hol ti azt legkevesebbé kívántá-
tok volna, tökéletesen illy értelemben magya-
ráztatok, s hogy az bün gyanánt nem Íratott 
fel számotokra, tulajdonítsátok azon férfiaknak, 
kikben a* kímélet és engedékenység foglalnak 
helyet 's kik készek a' lehető legkedvezőbb ma-
gyarázatot még akkor is elfogadni, midőn a* litera 
scripta ellenkezőt kiált. Ez az a ' parva sapientia, 
mellyet igy nevezni bátor valék. Maradjatok meg 
az első pontnál, készítsetek tervet életbe léplet-
hetése felől, terjesszük ki azt mind a'három nyel-
ven Írandó iskolai könyveinkre, mellyeknek tete-
mesb része ugy is tót leend, mint a' kik legtöb-
ben vannak köztünk: 's nemcsak én, hanem szá-
zanként fogjuk azt előmozdítani 's magamat nem 
számítva, ki szinte tót eredetű 's a* 2-dik pont 
értelmében jutalmazandó vagyok, (mert hisz szép-
apám Liptóból származott 's nagyapám az alföl-
dön magyarrá ékelte nevünket) legalább is ké t -
száz magyar, tót vagy német tagért jót állok, — 
hahogy Isten éltet! — E'merengés egyébiránt tán 
kissé a' sérelem szomszédságában kalandozott. 
Ha ezt ti is ugy találnátok, előre engedelmét ké-
rek 's örömest visszavonok mindent, mi szemé-
lyeket sérthetne benne. Ez nem szándékom, de 
vannak dolgok, mellyek engem is kiemelnek a* 



mérséklet nyergéből, noha felesküdt tagja a* 
mérsékletnek nem vagyok, mellyet, mint hallom, 
becsületesen mozdítotok elő. Isten áldja meg tö-
rekvéseiteket ! Aztán micsoda furcsa név az a* 
Tatrin ? Mért ne legyen az, a* mi, Iskolakönyve-
het terjesztő egyesület ? De Tatrin 1 mit tesz ez ? 
Fatrin vagy Matrin még csak tűrhető volna, az 
ember legalább vater és materre, atyáskodó anyás-
kodó társulatra gondol, igazi szelid's evangyélmi 
szók; de a1 Tatrinnál tatár jut eszünkbe, melly-
röl a' biblia semmit sem tud, 's aztán ha magyarra 
igy fordítanók: tatár társaság, az epitheton j e -
lentése nem lehetne kedvező. Tehát semmi T a -
trin, hanem Patrin, Matrin, Fratrin, azaz, legyünk 
a' népnek atyáskodó, anyáskodó nevelői, egymás 
közt pedig testvérek, vagyis Pa trés, Malres, F r a -
tres. De Tatrinek ne legyünk, mert ez nemcsak 
a' tatárral rokon, hanem tán a1 TartarussoX is, 
a ' pogánynyal bizonyosan, mert a' pohánka és a' 
tatárka synonimumok. 

Volna nekem a' slavica literaria societas in-
terimaliterdelectum collegium tagjaihoz, az Úrban 
szeretett atyámfiaihoz, egy bizodalmas 's testvéri 
kérelmem, mellyet ha teljesítnek, szerintem tete-
mesen fogják eszközölni az t , hogy megértsük 
egymást, hogy száműzvén a* kicsinyes féltékeny-
ség ördögét, mindnyájan egyesüljünk azon czé-
lok előmozdítására, mellyek az egyháznak és igy 
mindnyájunknak közös czéljai. Mi különbség van 
a szláv és a' tót nevezet között? mi e' két foga-
lomban a' proximum genus és ultima differentia ? 
Nem tudom, jól fogom-e fel a* dolgot, midőn azt 
hiszem, hogy a szláv név alá subsumáltalnak 
horvátok, vendek, morvák, csehek, szerbek, szlo-
vákok vagyis tótok, azaz, magyarhoni szlávok, 
ruténok, lengyelek, oroszok 'stb. Ellenben, hogy a' 
tót egyértelmű ti szlovákká, 's a* görög egyesült és 
nem egyesülteken 's a' horvátokon kivül, a1 róm. és 
ev. egyháznak Magyarhonban lakó szlávnyelvü 
tagjai érlelnek alatta. Felievén, hogy ez igy vagy 
legalább illy formán van, vagy elhagynám a' 
szláv nevezetet 's használnám helyette a1 szlovák 
(vagy tót) nevet, melly még ezelőtt husz- har-
mincz évvel mindenütt divatos volt, vagy pedig 
meghatároznám 's nyíltan bevallanám az egész 
világ előtt, hogy én a* szláv név alatt nem olly 
köpönyeget értek, melly alá minden szláv népe-
ket vonni akarnék, hanem csak olly kisebbféle 
köpönyeget, melly a1 magyarországi tótajkuak 
számára szabatott. 'S mért tenném ezt? Tenném: 

1) Mert csak igy hárítanám el magamtól 
teljesen a' panszlavisztai vádat, mellyel ha ter -
heltetni f á j , fájjon minden lépés is, melly ezen 
vádat felköltheti. 

2) Mert csak igy foroghatnék igazi téren, 
azaz, egy messze távolban bizonytalan jövendöü 
Fanszlavia feletti álmaimnak nem áldoznám fel a' 
testvéreket, kik velem a1 szük uton találkoznak. 

3) Mert csak igy számolhatok mindazok pár-

tolására, kiknek velem egy királyuk, egy hazájuk 
levén, polgártársaim, 's kik bizonyosan meggyő-
ződvén becsületes szándékom felöl, örömeimet 's 
bajaimat résztvevöleg megosztják, 's a 'nyelvkü-
lönbség miatt az emberi, polgári, keresztyén leg-
szentebb kötelességek teljesítését, irányomban 
elmulasztani nem fogják. 

De mindaddig, míg ezen fogalomzavar tartani 
's mi előttem ismét megfoghatatlan, a' szlovák-
népnek csehül fogtok papolni, azaz, olly nyelven, 
mellyet nem ért: addig nehéz lesz hinni, hogy nek-
tek egyedül és kizárólag csak a* magyarhoni tótok 
müvelése fekszik sziveteken. Mert tót népnek 
csehül vagy magyarul papolni egyiránt bolondság és 
evangyéliom elleni, 's ha azt mondjátok, hogy sza-
bad amaz, azt is meg kell engednetek, hogy szabad 
emez. A'cseh- és tótnyelv rokonságától elvonható 
bizonyító ok ellenébe állítanám százados rokon-
és szomszédságát a' tót- és magyaroknak 's azon 
tényt, miszerint azt hiszem, hogy Csaba, Berény, 
Szarvas, Komlós 'st.b. egészben véve egy nép-
szerű magyar beszédet ha nem jobban, legalább 
szintúgy megértenének, mint a'fellengös cseh be-
szédet. Ha pedig nem értenék meg? no ugy quit-
tek vagyunk, mert bizony csehül sem fogják meg-
érteni. 

De ti igy fogtok szólani: „Minden protestáns 
és igy a* tót is köteles a' szentírást olvasni." Áll, 
édes barátim! „De a'szentírás cseh nyelven van 
írva, nem pedig tótul." Áll, szerelmes rokonaim ! 
Tehát addig, mig csak cseh nyelven irt bibliánk 
lesz, a1 tótok kötelesek csehül tanulni. Ez is áll, 
atyámfiai férfiak! De van rá egy alázatos meg-
jegyzésem: ennek nem igy kellene lennie. Hogy 
ez igy van, a' magyarhoni tót irodalomnak és 
íróknak dicsőségül csakugyan nem rovathatik fel. 
Mert 

Minden protestáns köteles a' szentírást olvasni. 
A' magyarhoni tót protestánsok ezt nem te-

hetik. 
Nem tehetik, mert tót nyelven irt bibliájok 

nincsen. 
Ebből nem az következik: 
Olvassák tehát a' cseh bibliát *s tegyük Őket 

csehekké, hogy a1 szentírást érthessék 's annak 
üdveit éldelhessék. 

Hanem ebből az következik: 
Ismerjék tehát a' szlovák hittudósok legszen-

tebb kötelességöknek a' szentírást a' nép nyel-
vére lefordítani, hogy a1 nép, melly úgyis el van 
foglalva, ne legyen kénytelen kivetkőzni nemze-
tiségéből, hogy üdvözülhessen a* szentírás alapján. 
Mert ismét vigyük absurdumig a1 consequentiát, 
ha már tót népünknek kikeli tótságából vetkőznie, 
's csehhé lenni, hogy hite isteni kutforrását értse: 
mért legyen épen csehhé, kikhez sem közös tör-
vény, sem közös égalj, sem századot? szomszéd-
ság 's vérrokonság nem köti? mért ne legyen egy 
úttal magyarrá, hisz igy mind a' bibliafordítás 



munkája 's költségei meg volnának kiméivé, mind 
pedig szorosabb kapcsokkal csatoltatnék polgártár-
saihoz. De nem ez az, a" mit én kívánnék; hanem 
az, hogy egy érthetetlen biblia alapján no lát-
szassatok monopolisálni az üdvösséget, hanem 
nyissatok utat a1 népnek hozzája , azon nyel-
ven, mellyet ez anyja tejével magába szívott. Nem 
hiszem, hogy ezen gondolat épen új volna, de 
megérdemli, hogy gondolkodjunk felette, pedig 
mélyen 's komolyan. Én annyira nyomosnak tar -
tom, hogy ha a' szentírás nyomtatásra kész kéz-
iratát birandanám, tán lelnék eszközöket, mellyek-
kel Isten segedelmével, igen könnyen kinyom-
tathatnám. 

Tartozom egy őszinte vallomással, t. i. mi 
hozott engem azon gondolatra, hogy a' bibliának 
Szlovák nyelvre fordítását indítványoznám. Voltak 
idők, midőn magam is azon balvéleményben éltem, 
hogy az evangyélmi egyháznak feladásai közé 
legelső helyen volna a* tót hitsorsosok magyarí-
tása sorozandó. Később 's ennek már jó ideje, e' 
betegségemből sokakkal együtt kigyógyulván 's az 
egyház sajálképeni feladását az evangy. 's üdvös 
ismeretek terjesztésében helyhezvén, melly czél 
kergetésében a' különféle nyelvek csak eszkö-
zök: kissé szégyenleni kezdém, hogy,mint az evan-
gyélmi egyház apostola, nem tudnék szólani két-
harmadához ezen egyháznak, mellynek pedig 
annyi sok mondandóm volna. 'S minthogy nekem 
is vannak utópiáim, hová tartoznék például az, 
miszerint Német-, Scót-, és Helvétországok pél-
dájára a' gyülekezetekhez, a' keresztyén élet és 
közösség felelevenítésére néha utazó társak bo-
csátandók, kik szólhassanak a' hívekhez; 's mint-
hogy ezen utópia nem annyira utópia, hogy való-
sággá ne lehessen: milly szégyen, gondolám, és 
mi hatástalanság, ha épen a'szlováknyelvü hívek-
hez nem tudnék szólani. Minek következménye az 
lett, hogy elkezdtem tanulni a' cseh nyelvet 's a' 
sesztodjlnát nocturna versare manu, versare diur-
na. Midőn azt hivém, hogy most már értem, egy 
alföldi tót atyámfia lépett be hozzám, 's szentírást 
kért. 'S most figyeljünk, én csehül beszéltem vele 's 
ő engem nem értett 's aztán nem cseh, hanem ma-
gyar bibliát vett, mert ezt, úgymond, jobban érti. 
Ila ki ezen factumról kételkednék, kész vagyok 
napvilágosságu adatokkal fellépni. Mi következik 
innen? Rám nézve az következelt, hogy a* szlo-
vák nyelv tanulására adtam magamat, később 
pedig az, hogy mindeniket abban hagytam; mert 
ha csehül kell tanulnom azért, hogy minél csehebb 
vagyok, annál kevesebbé értessem, ugy mire való 
a* ti cseh nyelvetek? ha pedig szlovákul kell tanul-
nom, hogy a'néphez szólhassak, 's ti a' sz. székről 
lekergettek, ha tótul, nem csehül szólok, szlovák 
bibliát pedig nem adhattok kezembe, ugy nem 
érdemes vesződnöm e' nyelvvel, mellyböl annyit 
ugy is tudok, hogy eladatni nem engedem maga-
mat. De következik innen egyéb is, nem reám, 

hanem reátok nézve, mit már fenebb érinték, ' s 
mit magatok annál inkább tovább folytathattok, 
minél több alkalmatok volt ezekről gondolkozni. 
'S ha már itt is ki kell mondanom tartaléktalanul 
véleményemet, előttem semmi kevesebbé meg 
nem foghatatlan, mint tudni és vallani, hogy szlo-
vák tisztitársaim között annyi capacitással, annyi 
európai műveltséggel biró 's magasabb szempon-
tokból kiindulni tudó férfiakkal volt szerencsém ta-
lálkozni, 's egyszersmind tudni és vallani, hogy ők 
még mindig nem az ország határain belől élő nyel-
vekésnépekterén szeretnek mozogni. K i az, 
kita'delectum collegium tagjai köztismerek, kivel 
soha még meg nem hasonlottam (kivéve az egy-
ház fogalmazását),kinek szelíd 's nemes lelkét is-
merem. Azt hiszem, nem tenne rósz szolgálatot 
egyházunknak, ha átalában fáklyát gyújtana előt-
tünk ez ügyekben, mellyel engem is szabad volna 
neki barátságosan megperzselni egykissé, mint 
ki tán absolutus peregrinus in Israel, Izrael dol-
gairól beszélek. S z é k á c s J. 

Nyilatkozat az e' lapban Iiozzám 
intézett kérelemre. 

Sajátszerű örömérzet járja át keblemet, mi-
dőn látom, hogy átalakulni készülő honunk né-
melly iskolanítói megértve a' kort, mellyben él-
nek, megértve a' hivatás nagyszerűséget, melly-
ben működni kötelesek, engedve szivök nernesb 
sugalmainak, a' tanítói pályán nem csekély elő-
haladást tanúsítnak, midőn sokak szájában a' nép-
nevelés szinte az unalomig sikeretlenül kong. 
Hagyján, kedvesim I az erény csak ugy érdemli 
nevét, ha az öntudat jutalmával megelégszik. 

Ti énhozzám kérelmet intéztetek a'honi morál 
kidolgozása végett: nekem kötelességem e' tár-
gyat felvilágosítani. Húsz éve annak, hogy egy 
munkát dolgoztam ki illy czím alatt: , ,A' haza 
temploma." Ennek eszméje akkor villant meg 
agyamban, midőn a' derék Mária Terézia kirá-
lyunk egy szép leiratában e' sorokat olvastam: ,,A' 
honi ifjúságot meg kell tanítani ama sok és kivált— 
képeni boldogságra, mikkel a' fölény Magyar-
hont megáldotta; és a' tanítóknak minden ügye-
kezetöket arra kell fordítniok, hogy a' magyar 
ifjak szivökbe nyomják e' nagy igazságot, miként 
nem érdemes az a' magyar polgár névre , a' ki 
vélve, hogy csak magának született, egyes egye-
dül a' hon boldogítására nem szánja magát." E* 
jeles szavak 1762. januar 26-kán folytak ki em-
lített dicső fejdelmünk tollából, Pozsonyban. Vil-
lámerövel hatottak ezek rám, és bennem olly el-
határozást idéztek elő, hogy egy polgári kátét ír-
jak, a' r . katholikusoknak ugy nevezett „Öreg 
katekizmusa" alakmintája szerint; melly, alakot 
illetőleg, jóval tökélyesb és kimerítőbb a' prote-
stáns kátéknál. Én is tehát a' Haza templomában 
három főczikketállítottam meg; és a'honi hit ro-



yata alatt tizenkét hitágazatot adtam elö; jelesen 
a' honnak nyolcz boldogságait, azután az ezek él-
delhetésére vezérlő négy föltétet, úgymint: a ' 
nemzeti egységet, a köztüredelmet, a' haza oltá-
rára teendő áldozatokat és nemzeti böcsületünk 
őrzését. A szeretet főczikke alatt előadtam a' 
honi tiz parancsot, és honi morált, melly vágyai-
tok tárgya. A remény rovata alatt, hat kérésben 
befoglaltam hazánk főtörekvéseit. Ez egész szer-
kezetet pár év alatt bevégeztem, és az egészet 
ugy alkottam , hogy ebből nemcsak az ifjak, de 
az ötven, 's hatvan éves gyermekek is tanulhas-
sanak. Pár évig, mondom, mert polgárkáté-irás 
csaknem mindenben elmaradt honban vajmi bajos. 

Tapasztaltam e'nehézségeket én is. Mert mi-
dőn a'magyar haza nyolcz boldogságaitelőadnám 
— miket ezekben állítottam meg: a' monarchiai 
kormányalak, a'fölséges austriai ház örökös ural-
kodása, polgári alkatunk igazságos volta, a' ma-
gyar jellem deréksége, a' magyar nyelvjelessége, 
földünk áldottsága, polgári szabadságunk teljes-
sége , és törvényeink bölcseségében — : igen 
sokszor éreztem azt, mit ezen méltányos üj kor di-
cső férfiai most már nemcsak elismertek, sőt tett-
leg helyrehozni iparkodtak. Különösen megakad-
tam a' polgári szabadságnál és törvényeinknél; 
és az eszménynek a' valóság sehogy sem felelt 
meg. Politikai kátém tehát irányt adott, miként 
kellene polgáralkatunkat szélesítni, szabadalmak 
helyébe szabadságot adni, és törvényeinkből a' 
birtokolhatlanságot, hivatalképtelenséget és egye-
bet kihagyni, hogy a'nemzetegység és az egyete-
mes honszeretet megszülethessék; mellyek alap-
jai a' polgárerényeknek, ezek pedig szülői a' 
nemzeti közboldogságnak. 

Midőn említett Haza templomát méltóságos 
Péchy Imre urnák, és egy, most is élő, köztiszte-
letben álló közjogásznak — publicistának —- el-
küldöttem: ezek irányomat dicsérték ugyan, de 
a' munka kiadását nem javaslották. Hevert tehát 
az kézirattárczámban mindaddig, mig gróf Szé-
henyi ,Hitel' czímü halhatlan munkája megjelent, 
és a' magyar polgáralkat hiányait kellőleg földe-
ríté. Már ekkor közjogászaink gondolkozása is 
egyet fordult, és a' Haza temploma is fölépülhe-
tésnek nézett elébe. A' honideál szebben ragyo-
gott, és szépségével mindenkit honszeretetre bá-
jolt. Mert jól tudja mindenki, hogy bizony csak 
a* szép bájol; a1 rut, legyen az személy vagy 
hon, vonzalommal nern bírhat. 

Academiai taggá lettem. Beadám tehát e' 
munkát társaságunk bírálata alá. Ámde acade-
miánk törvényei politicát és vallást tárgyalni til-
tanak : polgári kátémban pedig mindkettő dere-
kasan tárgyaltatott; mert a' türelem polgári kö-
telesség; a' callásbeli egyesülés pedig olly ige, 
melly megtestesítést vár. így hát a' munka innen 
is visszaküldetett, Schedelnek illyen megjegy-
léseive!: ,,A' birálók azt lelkes és jószándéku 

munkának ítélték egyhangúlag: de mivel az sok 
helytt a' magyar közjogokba ütközik, és, már tár-
gyánál fogva, alaprajzunk által foglalkozásaink 
köréből kizárva van, az academia által ki nem 
adathatik." 

Pedig már egy Nagy Józs. nevű, bucsi iskola-
tanítóval, mig ezek folytak, ugy egyeztem, hogy ö 
a' polgári credót, polgári tíz parancsot, és a' ma-
gyar miatyánkot hármas táblában rézre metszendi, 
és én ezeket, mintegy elöfutárilag, közrebocsá-
tandom, hogy a' haza tudhassa, mit várhat a' Ha-
za templomától. De a* vegyes házassági viták 
élénksége teljesen meg győzött a' felöl, hogy 
lehetlen lesz még most e' könyvet minden 
magyar hitfelekezet iskoláiba tankönyvül be-
vétetni; holott mellesleg megjegyezve, igy és 
csak igy teheti ez meg óhajtóit hatását az egész 
hont illetőleg; igy és csak igy válhatik magyar 
evangyéliommá- Kéziratban közlöttem ezt több, 
fölvilágult r. kath. urakkal, kiknél részvétre ta-
lált és le is másoltatott, noha az egész huszon-
három ívet tesz. 

Ez magában önállástalan munka, mert alapja 
a' honi hittanban gyökerezik, valamint a' honi 
miatyánk is, melly, mint mondám, nemzeti r e -
ményeinket és köztörekvéseinket adja elö hat 
kérésben, miknek tárgyai ezek: király- és honsze-
tet, vallásbeli egyenetlenség eltöröltetése, magyar 
nyelvnek egyedül uralkodása, népnevelés, nem-
zeti ipar bővebb kifejlése és béltes átalakulás. 
Kissé várjunk hát még. Én ugyan addig sem 
nyugszom és mennyire parányi erőm engedi, a hon 
eszményének valósításán törekszem. Most je le-
sen az unió útját egyengetem, mellynek, szerin-
tem, két föakadálya van: első a' keresztyén hit-
tani rendszer mereténysége; második, egyházi 
rendszerünk fejletlensége. Az elsőről szóló érte-
kezést már szinte kidolgoztam, és ez, ha szerkesztő 
urak felveendik, e'lapban meg isjelenend, 
annál inkább, mert mellesleg említve, kissé fájla-
lom, hogy e lap, a' derék szerkesztők hibáján kí-
vül, programmjának még most meg nem felel-
hetve, a'tudományos theologiát nem mozdítja elő, 
és a' protestáns tudományosságot épen nem kép-
viseli; — pedig azt csak nem állíthatni, hogy 
itt nincs mit képviselni; — forogva szüntelen a' 
magyar egyházi élet, bizony! sok tekintetben 
nyomorúságos és köznapi körében. Valamint a* 
polgári életben az eszmék és elméletek szülik tt* 
jó elveket, ezek pedig, tettekre gyuladva, szé-
pítik a1 társaságot: igy az egyházi életben is* 
Főiskolai tanítók, lelkes papok! ne restelkedjetek! 
főpapok! adjatok jó irányt, mint elhunyt jeléá 
/fw-ünk. Mi protestánsok az ész és tudományod 
haladás zászlója alá esküdtünk; Szégyen lesz, ha 
ez egyházi egyetlen folyóiratunk a' tudománybeH 
apathiát képviselendi, jelen, tartusítandja az utó-
kor előtt. H e t é r t y i J á n o s . 

* ) S z í v e s e n ! S I . 



Felso-vasi ev. egyli.m. gyűlés 
Tartatott 1846. jul. 1. Borostyánkön, a1 tem-

plomban, nyílt ajtóknál, rendes elnöklet alatt, egy 
darabig higgadt vérrel, későbben a'kedélyek hul-
lámzásával. Nevezetesb tárgyak: 

1) Esperesi jelentés az e.megye utolsó évi 
állásáról. 

2) Az egyetemes gyűlésre küldendő kerül. 
4 követnek napdíja 5 pgö forintban ajánltatott meg 
fejenként, beleszámítva a' fuvart is. De midőn ezt 
az esperesség kész szívvel teljesíté, kifejezé azon 
óhajtását i s : vajha már egyszer az egyetemes 
gyűlés rendeztessék, még pedig a) az elnökség 
osztassék meg a' papokkal is; b) döntő szavazat-
tal csak a' rendes és választott képviselők bírja-
nak; e) végzései ne csak irott malasztok legye-
nek, hanem foganatosíttassanak is, és hogy e' tár-
gyat az esperességböl a' kerületre menő követek 
sürgessék, elhatároztatott. 

3) A' papjelöltek mikép leendő megvizsgálá-
sáról, a' kerületre felterjesztendő tervet készílni 
választmány bízatott meg. 

4) Az egyházi törvényszékek ítéletei hitele-
sítésére a' kerületnek azon vélemény adatik, hogy 
arra a" működő minden tagoknak, kik munkála-
taikat a' közgyűlés elejébe terjeszteni kötelesek, 
aláírása szükséges. 

E* pontnál már kezdődött egy kis kifakadás. 
Wimmer atyafi ismét nem állhatá meg, hogy a' 
törvényszék nevezet ellen szót ne emeljen, kije-
lentvén irtózását e' névtől, mellynek, úgymond, 
világi igazgatásban igen is van helye, de az egy-
házban ennek lennie nem lehet, nem kell, nem 
szabad. Neveztessék inkább sz. széknek; igen 
is! de consistoriumnak, törvényszéknek soha. *) 
Szót emelt a' törvényszék nevezet mellett Vidos 
László, azt mondván: neki a' név mindegy, öt 
az sem nem üdvözíti, sem el nem kárhoz-
tatja, csak jót végezzen 'stb. Utóbb a' világi elnök 
figyelmeztetvén a' vitatkozókat, hogy széles me-
zőre tértek, a' csata megszűnt 's az említettem ha-
üárzat megszületett. 

5 ) A' pinkafői tanítónak megvizsgálására, ki 
az esperesség mellöztével, a* gyülekezet által 
szabadon választatván, hivatalába is igtattatott, 
kerületi határzat következtében, tagok nevez-
tettek ki. 

Itt is volt egy kis harcz. Wimmer az új tanító-
kat, provisorie, csak 3 évre szeretné hivatalba 
állítni, mellynek a* gyűlés tagjai ellene szegültek. 

6) Tárgyalás alá vétetett, a' leendő superin-

* ) W i m m e r a tyánkf iának c s a k u g y a n i g a z a v a n , mert verba 
v a l e n t , s i cut n u m m i , a' história b i z o n y o s n e v e k r e rá 
s z o k t a 6ütni a"1 d i c s ő s é g v a g y g y a l á z a t b é l y e g é t , ' s az 
u t ó k o r o l l y g y e n g e , h o g y a ' n é v v e l a 1 g y ű l ö l t f o g a l m a t 
i s ö s s z e s z o k t a kötn i . Tehát l e g y e n » z e n t s z é k 's e z t 
ajánl juk l e v e l e z ő i n k n e k u g y , h o g y a ' c o n s i s t o r i u m 
n e v e z e t é p e n ma é s e z úttal á l l jon l e g u t ó s z o r e ' l a p o k -
ban, ha e z c s a k u g y a n k iv ihe tő . S z é k á c s . 

{tendens számára utasításkészítés végett kerü-
letileg kinevezett választmánynak előbbi spdensi 
utasítások, nem különben a' zsolnai kánonok, ke-
rületi egyházi rendszer és egyéni nézetek nyo-
mán elkészített s nyomtatásban eleve minden 
gyülekezettel közöltetett munkálata, melly annak 
jogait s kötelességeit e' következő öt fejezetben 
csóvázá ki: 

1. Fejezet. A' superintendensnek felügyelői 
jogai 's kötelességei. 

2. Fejezet. A* egyházi fenyíték kezelése. 
3. Fejezet. Egyházlátogatás. 
4. Fejezet. Papjelöltek megvizsgálása 's fel-

avatása. 
5. Fejezet. A' superintendensnek az egyház 

és elöljárókhozi viszonyai, — befejezvén az egé-
szet az esküformula. — Ezen utasításnak ponton-
kénti tárgyalása legtöbb időt emésztett meg, de a* 
kedélyeket is leginkább felhangolá, egyiknek 
egyik, másiknak másik pont ellen lett kifogása, 
észrevétele. A' papság két részre oszlott, az egyik 
élén álla Wimmer, másikon Lostorfer, helybeli és 
Kirchknopf, szalonoki lelkészek. *) Az egész u ta-
sításból említést érdemlő: a) a' spdens átalános 
szótöbbséggel választassák; b) díja 600 ft pgö 
legyen évenként. 

Egyébiránt megíratott, hogy a' symbolumok 
vagy felekezetekre szakadás után készültek, vagy 
gyakran midőn elkészültek, eszközöltek szaka-
dásokat, és ezt igen könnyű bebizonyítni 325-től 
fogva idáig. Csakugyan jól mondá GanganelJi a ' 
hitvallásokról: „Welch ein Gewinn kommt aus 
diesen Zánkereien ? Welch ein Gewinn von dem 
Siege dieser oder jener Glaubensansicht. Handelt 
recht; liebet einander I So lang das Herz diesen 
Grundsatz befolgt, so lang ist für das Seelenheil 
keine Gefahr. — — Hat Jesus seine Lehre so 
dunkel gelassen, dassdarüber einStreit entstehen 
sollte ? Er, der die Wahrheit und das Licht und 
der Weg zu beiden war , hat Finsternisz und 
Krieg gewollt und der Welt hinterlassen ? Thut, 
was er befohlen hat , und ihr werdet erkennen, 
dass seine Lehre von Gott sey. Dieses gilt für 
alle Menschen, und alle Zeiten." Igaza van Gan-
ganellinek. 

Legyen symbolum, és az legyen egyszerű, 
mint az apostoli; de ne kívánjon nagyobb ma-
gyarázatot, mint a" biblia. Gondolom, az apostoli-
val mindenki megelégszik. 

A' papot is, ítéletem szerint, bibliára esketni 
elegendő óvat arra, hogy ő sz. irást tanít és az-
zal egyezőleg él. Most ha a' symbolumokra is 
megeskettetnek: következnék, hogy a' világiakat 
Szlemenicsre, Kövyre, Fogarasyra is 'stb. meg 
kellene hiteztetni, és ez nem volna-e felesleges 
vagy nevetséges ? Tessék applicálni ezt a' biblián 

* ) A * e s k ü f o r m u l á t , ha a' ker. g y ű l é s e n m e g lesz a l a p í t -

v a , kérni f o g j u k . S z . 



kivül confessiókra esküvő papokra is, és a* con-
clusiót kihozni. 

De elég legyen most; majd, ha Isten éltet és 
időm, kedvem és pénzem is lesz: kifejtendem né-
zeteimet a* symbolicus könyvekről *) és most 
készakarva többet e' tárgyban nem szólok. 

Melleslegesen megemlítem , hogy igen jól 

ványát, Hase tisztelt professorunk, — ki különösen 
forró részvéttel viseltetik mindenben magyarjai 
iránt, — kijelentvén, miszerint igaz ugyan —má-
sokat czáfolva—, hogy az ollyan lap meghozata-
lára, a' mellyet csak néhányan olvasnak, nem 
igen lehet a1 közpénztárból az egész költséget 
követelni, kanem miként a' professorok, vagy más 

cselekedték szeretett testvéreink, hogy másunnan | tagok hasonló esetben tenni szoktak, csak a'költ-
«li>m ll in n 17 *>íií1*\rí 17-rtf rt' M H M M I a! . 1- JL _ - » A / M./vt* f a! /(f I?MM»ÍI' M n K < V m 1* 1 n •m^a.a'iiCmIaIImI* nem hínak püspököt a* szentelésre; bár mi se 
hittünk volna, de a ' dunamclléki, mélyen tisztelt 
atyafiak se tennék ezt! mert bizony ez sem 
evangyélmi, sem nem kánonok szerinti egészen, 
sem egészen nem gyakorlati, de még nem is pro-
testansi. Szabadjon két kérdést tennem a' szere-
tett atyafiaknak. Első ez : ha üres volna vagy 
lenne a' 3 refált püspöki hivatal, vagy egyik sem 
vállalná el a' beigtatást, vagy választandó püspö-
kük a' vének által akarná magát felavattatni, mit 
csinálnának? — Második kérdés: ha meghal a' 
világi felügyelő, és a' választandottat beiktatják: 
hínak-e neki másunnan beigtatót, vagy nem? Ha 
nem: megsértik a' világi felügyelőt és benne a' 
nempapokat, 's itt joguk leend a' nempapoknak a' 
hierarchia szarvai ellen szót emelni, mivel az 
egyenlőség papok és nempapok közt feldulatott; 
vagy ha hínak: valamint jelenleg, ugy akkor is a* 
puseyismusra hajlandóság vádja alól ki nem me-
nekülnek. — Csak ezt akartam alázatosan jelenleni. 

A' szeretet Istene legyen velünk! Fe l ső-őr -
ben, 1846. jul. 9. S z í j G y ö r g y , 

ev. ref. pap. 

Hiit- és belföldi tudósítások. 
•Béna. Június 27. 1846. 

Á t o k f o g t a m e g a" m a g y a r t , 

H o g y a z s o h a e g y ü t t n e m t a r t ! 

A' Prot. Egyh. és Isk. Lapon kivül még egy 
politikait is akartunk járatni, 's más egyetemek 
szabályai szerint megalapítani, hogy igy az itt 
tanuló magyarok kedves hazájok legújabb kori 
viszonyait 's állását mindenkor figyelemmel ki-
sérhessék, 's arról még csak rövid időre se feled-
kezzenek meg. Tudván pedig, hogy néha keve-
sebb számmal lehetnek magyarjaink itt az egye-
temen, vagy nem mindenkinek tetszhclik az elő-
fizetés, vagy tán magános utoni megszerzés ne-
hezebben sikerülne; és minthogy a'nélkül is több-
nyire mindnyájan részt veszünk az olvasó muse-
umban, mint tudományos társulatban, mellynek 
megrendelésére legpontosabban, legbiztosabban 
jelennek meg a' külföldi hírlapok: ezt véltük né-
hányan, — kivált Jénában tanuló magyarokra 
nézve — legrövidebb útnak czélunk eléréséhez. — 
A' nem létesíthetését egyedül részünkrőli eltérő 
vélemények akadályoztatták meg. Ugyanis miután 
egyik magyar képviselő társunk museumi köz-
gyülésben előadta volna e' lapra vonatkozó indít- j 

* ) E l v á r j u k g u . 

ségek felét. Ennyit nekünk is megajánlottak. — 
Azonban magyar társaink közöl némellyek azt 
alamizsnának tekintvén, mások a' nem követelhe-
tési szempontból indulván ki, az ajánlatot el nem 
fogadták, t. i. a1 mennyiben csupán magyarok szá-
mára magyar hírlapot járatni nem tartoznak. 

De ez mind csupán személyeskedések kifo-
lyása volt. Ök nem sokat gondolván fentebb n e -
vezett oktató űr szívességével , nem sokat kí-
vántak törődni utódaikkal, mert ök már bevégez-
ték német egyetemi pályájokat, azt tartván, hogy 
valamint minden napnak megvan a1 maga terhe, 
ugy minden embernek a'maga véleménye is. Hát 
ha majd utódaik nem lesznek olly igen-igen sze-
mérmesek 's szerények, és ha azok, ezen á'talok 
most nagylelküleg megvetett alamizsnát már nem 
mint „oblatumot", hanem mint beneficiumot te -
kinteni fognák, mellyet idővel, ha nem is jogsze-
rüleg, legalább méltánylat tekintetéből követel-
niük is lehetne? Minden esetre kár volt legalább 
alapját meg nem vetni; és lett volna a' jénai ma-
gyaroknak olcsó, rendes *s biztosított két ma-
gyar lapjok. 

Azonkívül nemcsak az itt tanuló magyarok 
használnák azon lapot, hanem magyar vendégeink 
is. Ugyanis többnyire mindig akad egyik vagy 
másik egyetemből látogatónk. Többi közt nemrég 
itt mulatott ifjabb Nikolics, ki egyszersmind 
egyik barátunkat magával vilte uti társul; Libay 
vagy három hétig, Sárkány és Feldinger Temes-
várról, az utóbbi phil. doctoratus miatt tartózko-
dott körünkben. Diplomáját megkapta. 

Mindezeket egyedül első levelem következ-
tében kívántam tiszt, úrral tudatni, mellyben egy 
magyar kis könyvtár alapításánál tettem említést; 

melly azonban, ezek ulán Ítélve, boldogabb 
időkre halasztatott. 

Jénai egyetemi értesítő szerint az 1846-dik 
év nyári szemeslrisébcn tanulók száma: 

K ü l f . 

Belf. 

Hitt. 
45 
74 

Jog. 
52 
88 

Orv. 
17 
29 

Bölcs. 
71 
43 

185 
234 

119 140 46 114 össz. 
Külön engedelemmel hallgatók száma 

419 
15 

mindössz. 434 
mindössz. 425, tehát 9-czel mult semestrisben 

kevesebb. 
Jelenleg Jénában tanuló magyarok : 
Borovszky Kár.priwniczai,CsapliIst. csengei, 

iDobronyowszky Kár. péteri, Emeritzy Laj. men-



bárdi, Fábry Ján. leibiczi, Fleischschacker Lajos 
soproni, Jakubovits Som. miavai, Jamrisska Pét. 
felenóczi, Lichard Lud. libethi, Máday Kár. kés-
márki, Márton Mih. gönczi, Ritter Ist. györkönyi, 
Szeberényi Ján. selmeczi, Sztehlo Ján. petrová-
czi, Uiber Mátyás soproni, számmal 15, közölök 
10 jövö semestriskor haza mennek. E' nyári se-
mestris végződik augustus végével, kezdődik 
nov. l - jén. 

Oktatók: Hittud. 8, u. m. HoíFmann, Hase, 
Schwarz,Rückert,Lange, Grimm. Rendkiv. Stie-
ren és Otto. Jog. 12, orv. 12, bölcs. 29, szép-
müv. 10. Összesen 71. — Ezek után Ítélve, a' 
tanítók száma elég nagy a1 tanulók irányában; de 
nem egyszersmind olly nyomadékos is, vonatko-
zólag a' mult időkre, a' midőn a* legnevezetesebb 
capacitásu, 's tudományok koszorúzott bajnokai 
diszesíték Német hon e' classicus földén a* musák 
paradicsomát. A' tanulók száma is igen messze 
esik az 1000-en felüli számhoz. Jéna azonban 
mégis mindig legalább másodrendű egyetem. 

Van Jénának egy olvasó ós egy gyűjtemé-
nyek museuma, főherczegi 's egyetemi könyvtár 
közhasználatra, füvészeti ker t je , gymnastikája, 
theologiai, nevelési, phisiologicai seminariumai; 
mezei gazdasági, phisicai, orvosi, chemiai inté-
zetei 'sa't. Két literatúrai lap kiadó hivatala 'sa't. 
Fekvése Jénának, valamint környéke is, igen 
szép, regényes; életmódja minden tekintetből 
aránylag jó és olcsó, 12 magyar egyenként kap 
egy évre 24 por. tallért szabad asztal fejében = 
80 v.ft. Valaha 30 tallér volt, azonban idő foly-
tával mindig kevesebbre olvadt, valamint más 
egyetemeknél is. Nem tudom, nem lehetne-e a' 
magyar prot. egyház-egyetemi gyűlésnek ezen 
stipendiumok miképeni kezeléséről némelly felvi-
lágosítást követelhetni? *) Mert igy soha sem 
tudhatjuk, hanyadán vagyunk vele. Igy p. o. Tü-
bingában egyszer heten is kapják, már más alka-
lommal csak négyen. Ilallében egy év előtt 12en 
húzták, most csak 7-en, *s igy van másutt is. 

D. K. 
jflarliiirg egy egyszerű ó-német város, 

kellemes vidékén 's egészséges levegőjén kivül, 
az egyetem, egyedüli érdekessége, és ha olly sok-
nemü élvezetet, mit nagy városon kereshetni,nem 

• ) Valamit b i z o n y o s a n ke l l ene t e n n i e 's e z e n valamit k i v á l t -
k é p e n ajánljuk mé l t . f ő f e l ü g y e l ő urunk tapasz ta l t b u z -
g ó s á g á b a . V é l e m é n y e m e z v o l n a : K ü l d e s s é k ki va lak i 
az e g y e t e m e s g y ű l é s által , mint a" m a g y a r e v a n g y . e g y -
ház m e g h a t a l m a z o t t k ö v e t e *s jár ja be az e g y e t e m e k e t 

s z e r e z z e n k i m e r í t ő tudomást a* külhoni s t i p e n d i u m o k 
mibenléte f e lö l . M e r t i m e n e m c s a k J é n á b a n , h a n e m H a l l e -
'a T ü b i n g á b a n is k e v e s e b b r e o l v a d t a k s t ipend iumaink . 
A * e g y h á z t e r j e s s z e ki figyelmét m i n d e n h o v a , 's e z a* 
s t ipendiumok d o l g a o l l y t á r g y , m e l l y az e g y h á z figyel-

[ ' mét n a g y o n m e g é r d e m l i . J e g y e z z ü k fel t á r c s á n k b a 
©' p o n t o t . N o t a b e n e , ne f e l e d j ü k , h o g y az e g y e t , g y ű -
l é s már l e v e l e z é s t k e z d e t t a z e g y e t e m e k k e l , k ivánt s i -
kerrel-e v i g y sem, szt majd tapasilalDÍ fogjak. S i . 

nyújt,kevésbbé költséges is gondolom, mint a k á r -
melly más egyeteme Németországnak. 

Ilistóriailag nevezetes ez egyetem, mint a* re-
formatio után alapítottak közt első, és a' XVI-dik 
században kétségtelenül egy volt a* nevezeteseb-
bek közt, hová mindenfelől tódultak a' tanulók; 
vesztett jelentőségéből a1 XVII-ik század elején 
esett megoszlása és a1 giesseni egyetem alapítása 
után, azonban most is a' tanulni kívánó ifjú főleg 
theologus tudományos kiképzésére elég alkalmat 
nyújt. Az egyetemen jelenleg, 260 tanuló közt, 
(ezekből 70 theologus) 53 tanító működik. Je l e -
sen a* theologiai karban 9 ; 6 rendes, egy rend-
kívüli tanár, és két privát docens. A' kar seniora, 
a ' 8 0 évessuperintendens Justi, most is ifjúi mun-
kagyőzéssel tanít; költölheologus, mint egykor 
Herder, kinek az ó-testamentom költői magyará-
zatában követője, mig a' kor el nem hagyta, igen 
jeles tanító volt. Egyik dísze a' theol. karnak, az 
egyetemnek, Retlberg, józan rationalista, a' né l -
kül, hogy e' nevet elfogadná, melly az eretnekkel 
egy jelentésű itt, ki a'Iíantféle rationalismus egy-
oldalúságait az ujabb orthodoxia,Schleiermacher és 
Hegel iskolából szerencsésen pótolni tudta, tiszta 
éles logikája van, előadása is kellemes; föszakai: 
dogmatika és história; az irodalmi pályán a* göt-
tingai Schmidt históriája folytatásával, Christliche 
Heilslehrc 's más apróbb irományokkal ismertette 
magát; mostani nagy munkája „K. Geschichte 
Deulschlands", minek első kötete, Nagy Károlyig 
lehozva, teljesen a' mult év végén jelent meg, 
nevét az egyházi történetírók elsői közé soro-
zandja. Képviselve van a' más irány is egy 29 
éves ifjú ember Thiersch-ben, ki a' télen azon 
megtiszteltetésben részesült, hogy bár a* tanítói 
kar teljes volt, felemelt fizetéssel rendes tanárrá 
tétetett, csakhogy az egyetemnél megmaradjon, 
és a* rostocki egyetembe lett hivatását vissza-
utasítsa. Buzgó orlhodoxus, azonban orthodoxiája 
nem a symbolumok betüihezi ragaszkodásban áll, 
hanem a' biblia teljes tiszteletében, mi felett nagy 
vitában van jelenleg a* lübingai Baurral. Igen 
széles és alapos tudományos készültsége van , a' 
mi bizonyos költői, hogy ne mondjam, prófétai 
lelkesedéssel párosulva, előadását igen érdekessé, 
vonzóvá teszi, ugy hogy a* ki nem is oszthatja min-
den nézeteit,gyönyörűséggel és haszonnal hallgat-
hatja ; exegesisébe sok gyakorlati eszméket sz6 
alapos kritikai magyarázata után; eddigelő csak 
exegesist és rokon szakokat tanított, e' félévbem 
kezdett dogmatikát olvasni. Irányát legjobban 
jellemzhetni bizonyos theocratiai állásponttal, mi-
ből tekinti a' szentírást és a' keresztyén egyházat. 
— E' kettőhöz sorozható Gildemeisler, hasonlólag 
fiatal ember; a* keleti nyelvekben igen nagy j á r -
tassága van, csak ó-testamentomi exegesist és 
keleti nyelveket tanít. Jó tanító fíenke is, a ' j e -
lenlegi prorector, a'mult századi nevezetes ratio~ 
naiista ilenkénck fia. 



A* philosophia kevéssé van képviselve ez 
egyetemen, csak három olvas, 's azoknak is audi-
oriumaik meglehetős üresek. Az egyik Bayrhof-
er tüzes Hegelianer a'baloldalról, egy a1 Kurhes-
senben egyébiránt igen ritka szabndelmüek közöl, 

''különben jeles tehetségű és készültségü ember; 
n' Herbart-iskolából egy fiatal privát docens ol-
vas, Waitz; lehet belőle reményleni. A' philolo-
giában is vannak tudós tanítók, közöttök Bergk. 
Az orvosi- és jogászkar nem érdekelnek minket, 
az utóbbiból a* tavaszon ment Berlinbe „Richter" 
egy irományaért a' dissid.-katholikusok dolgában, 
mi a'porosz kormány ízlésének tetszett. Van egy 
jeles chemicusa az egyetemnek, Bunsen, ki főleg 
kezdőnek igen ajánlandó, a' kiért a'mult nyári 
félévben két erdélyi ifjú itt volt. 

Az egyetemnek gazdag könyvtára van, mely-
lyet minden tanuló nehézség nélkül használhat; 
van egy olvasó egylet, museum, mellyben a' napi 
irodalommal ismeretségben lehet maradni. 

A' magyarok stipendiuma iránt igen sajnálom, 
hogy nem irhatok annyit, mennyit ohajtottam vol-
na ; az alapítási okleveleket nem kaphattam kéz-
hez, annál fogva eredetéről csak hozzávetőleg 
irhatok a'közlött irományokból. Ezen irományok, 
a' magyar ifjak kérelemlevelei, és a' fejedelem-
nek . 's a* beneficiumokra felvigyázó egyetemi 
igazgatóság határozatai kezdődnek a' mult szá-
zad elején; azonban ugy látszik,nem ekkor kez-
dettek elsőben jöni ide a' magyarok, és azon kö-
rülményből , hogy erdélyi és református ifjak 
számára vannak kirekesztöleg e ' stipendiumok, 
valószínűséggel következtethetni,hogy hessenkas-
seli Landgróf b. Wilhelm nője 's 1663 - 8 3 öz-
vegye brandenburgi Hedvig Sophia, erdélyi fe-
jedelem Bethlen Gábor nője, Br. Katalin unoka-
hugn, mint igen buzgó reformata alapította, hihe-
tőleg míg, férje halála után, fia gyámja volt. A* 
fenebbi irományok szerint a mult század elejétől 
fogva igen kevés félbeszakadással, mindig voltak 
magyarok itt, Erdélyből és Magyarhonból is r en -
desen kettő, néha több is; a'megérkezteknek előbb 
a" fejedelemhez kellett folyamodni, 's az határoz-
ta el a' felvétetést; utóbb a'század közepe táján 
1756. körül az erdélyi ref. egyházi kormány fel-
szólítatott,hogy évenként két ifjat küldjön, ajánló 
levéllel ellátva, és már ezután az ifjak nem is a* 
magok nevökben folyamodnak a' fejedelemhez, 
hanem felvétetésök az ajánló levélre következik, 
' s a* felvétel egészen a" stipendiatusokra felvi-
gyázó testület-,collegium examinatoriumra—álla' 
philosophiai karból és egy a' theologiai karból 
választolt ephorusból — bízatott, ugy hogy ezután 
csak ha a" rendes számon kivül mások is jöttek, 
vagy más szinü kérdésekben kellett folyamodni 
a ' fejedelemhez; a' segély mennyisége állandóul 
koszt, ebéd és vacsorára hónaponként 4 tallér- 's 
évenként 50 tallérra szabatott, hozzátéve az e l -
jövetelkori 12 tallér úti költséget. Az erdélyi 

egyházi kormány pedig, minthogy a* többi főis-
kolák ifjai számára más egyetemeken voltak sti-
pendiumok alapítva, a' marburgi két stipendiumot 
kirekesztöleg a* maros-vásárhelyi főiskola ifjai-
nak rendelte, és az azótai folytonos gyakorlat 
szerint más iskola nevendékei csak azon esetben 
nyerhették el, ha a' m.-vásárhelyiböl senki sem 
volt, és a' m.-vásárhelyi professorok ajánló le -
velére. 

A' legújabb időben veszélyben forgott a' sti-
pendiumok további fenállása. Az 1821. körüli mi-
nisterium megszüntetését el is határozta, és mint-
hogy ennek következtében 1831-ig senki sem 
volt, 's azután, 1831—33, a' külföldiegye temekre 
menetel általábau meg levén tiltva egy időig az 
erdélyi ifjaknak, 1843-ig szinte senki, ezeknek 
vonakodtak kiadni a' stipendiumot, ugy hogy fel-
vétetésök november elejétől fogva más évi junius 
24-én batároztalott el. Azonban már ezután biz-
tosan lehet ide jöni, csak igyekezni kell a' félév 
8 első napján oct. 27. és apr. 27. megérkezni, 
mert azután az immatriculatio csak is a' ministe-
rium engedelmével eshetvén meg, mig ez elkö-
vetkezik, körülbelöl egy hónapi kosztja ben marad. 

Többire 'stb. Marburg, 1846. jul. 5-kén. 
S z a b ó J. 

Mérni tudósítás a' berlini és fiiá-
lal magyar könyvtárakról. Három és 
elévvel ezelőtt néhány lelkes magyar tanulók a' 
jerlini egyetemben egy kis könyvtárt alapítottak, 
iogy az egyetemen tanuló magyar ifjak kint létök 
ideje alatt is szemmel kisérhessék nőtudományoknak 
íonunkbani haladását, 's tudományos könyvein-
ket a' külföldiekkel, vagy professoraik előadásá-
val összehasonlíthassák. 'S a' fillérenkénti ado-
mányból 46 tallér 17 garas volt a' mult félévben 
a'pénztár rendelkezése alatt, miből 41 tall. 1 9 % 
garas könyvekre kiadatván, most 22 tallér 2 7 % 
garas maradt a' pénztárban. A' könyvtár pedig 
több mint 430 darab könyvvel, 's köztök igen be-
cses müvekkel diszeskedik. A'könyvtár nagyobb 
biztosság és ellenőrködés kedveért az egyetemi 
könyvtárnak van szerződésileg átadva, 's a1 szer-
ződés eredetije a' magyar tudós társaság levél -
tárában van letéve. De e1 mellett minden félévben 
választatik a1 magyarok közöl egy könyvtári ör, 
ki a' pénztárt kezeli 's az ujon érkezett könyve-
ket az egyetemi könyvtárba beadja, 's minden 
iskolai félév végén tudósítja a' közönséget hirlap 
utján a' könyvtár állásáról. 

Hálában is volna egy magyar könyvtár, de a' 
mellyről a1 közönség olly keveset , s magam 
is csak annyit tudok, hogy róla sokat tudni nem 
egykönnyen lehet. Én háromszor utaztam Hálán 
keresztül, 's a* könyvtárt egyszer sem láthatám; 
mert szünnapok alatt zárva van. Minek végére 
járhattam, körülbelül ennyiböi áll : Régi buzgó 
fejedelmek és pártfogók a' wittembergai egye-
temben — melly későbben Hálába tétetett át — 



szép alapítványokat tettek az ott tanuló ág. hitv. 
magyar ifjak számára, 's egy kis könyvtárt is ala-
pítottak,mellynek fentartása 's gyarapítására min-
den először stipendiumot kapó ifjú öt porosz tal-
lért tartozzék benthagyni. Mennyire kellett volna 
már ezen könyvtárnak szaporodni! hiszen 1842-
ben 9 stipendium adatott ki, mult fél évben pedig 
6 és y2 Cés csak hat és fél!) És mégis könyvtári 
költség 1841-ben: 27 tallér. 1842-en4ta l l . l843-
ban 10 tall. 17 gar. volt, stipendiumokra pedig ezen 
három évben 534—527 és 510 tallért osztottak 
ki, pedig ha fél stipendiumot kap is valaki, tarto-
zik az öt tallért egészen benthagyni. — És miért 
történnek mindezek ? mert senki vele nem gon-
dol! van ugyan valami szabály, miszerint az 
egyetemi igazgatóság minden évben tartoznék 
alapítványokróli számadását a' magyarokkal *) 
közleni, *s azoknak arra tett észrevételüket meg-
hallgatni ; de míg közöltettek is e' számadások, 
azok a' legrövidebb átalánosságban készültek, 
minden különös megnevezés nélkül, söt már a' 
két utóbbi évben az illyen hiányos számadás is 
elmaradt, *s a' magyar ifjak észrevételeit és pa-
naszait már öt év óta nem hallgatta meg az igaz-
gatóság. Vájjon nem volna-e helyén az illető 
egyházkerületeknek felszólítani elébb ugyan a' 
magyar ifjakat, későbben pedig az egyetemi igaz-
gatóságot is 's magának a1 dologról tudomást sze-
rezni? Mindenesetre pedig óhajtandó volna, ha a1 

könyvtárra felügyelő magyar ifjak minden évben 
számolni tartoznának az egyházkerületeknek: mi 
pénz ment a1 könyvtár pénztárába, 's mi magyar 
könyveket rendeltek meg? Csak igy lehetne az-
tán azon szomorú viszálkodásoknak is elejét ven-
ni, mellyek a' Hálába került néhány magyar é r -
zelmű 's a' nagyobbrészint panszlavismushoz 
hajló ifjak közt több évek óta tenyésznek, mely-
lyek már párbajra hívásra is nem egyszer szol-
gáltattak alkalmat. Csak igy nem történhetnék az, 
hogy a' midőn az ifjak néhány derék magyar 
könyvek között a' Fényes Magyarország statis-
tikáját is meghozatni rendelik, a' könyvtár-őr 
csak azért ne hozassa meg, mert Fényes a' szlá-
vok számát sokkal kevesebbre, 's a* magyarokét 
sokkal többre tette benne, mint valósággal áll. Igy 
lehetne a' könyveket bemocskolókat 's összefir-
kálókat csak megfenyíteni. **) Igy lehetne végre 

# ) V é l e m é n y e m s z e r i n t , n e m az o t t t a n u l ó m a g y a r i f j a k k a l , 
h a n e m e z e k által az e g y h á z k e r ü l e t e k k e l k e l l e n e k ö z ö l -
te tn i e z e n s z á m a d á s n a k . K. 

* # ) A ' v i s z á l k o d á s o k k ö v e t k e z m é n y e i k ö z ö l e l é g l e g y e n 
c s a k annyi t m e g e m l í t e n e m , h o g y a' mint e g y i k a 1 k ö n y v -
b e m a g y a r u l beirta a' k ö n y v t á r h o z tar tozását , a z t a' 
m á s i k k i h ú z t a , ' s latinul irta. H o g y vo l t , a" ki csak azér t 
n e m vett k ö n y v e t k i , m e r t n e v é t tó tu l irták vo lna b e . 
É s h o g y a' S z e m e r e Berta lan k ü l f ö l d i u tazása iban , a' 
s z e r z ő n e k a ' F r a n e k i n t é z e t é r ő l v a l ó tudós í tása alatt , h o l 
a z t m o n d j a , h o g y ennek a l a p í t á s á b a n e g y m a g y a r h a -
l á n k f i a Dr. Mádai is é r d e m e s í t e t t e m a g á t , e g y m e g -

ellenőrködni, vájjon megfelel-e a' könyvtár ren-
deltetésének. Mert, uraim! hogy olly sok szép 
alapítvány minden felügyelés nélkül veszendőbe 
menjen, azt buzgó eldődink iránti pietásunknak 
sem szabad megengedni. *) K. I. 

Unió* Skótországban ev. unió társulat gyű-
lése pendíttelelt meg 's m. évben Liverpoolban 
meg is tartatott. Egész Nagybrilanniából 220 
atyafi, papok és világiak, episkopalisták, presby-
teriánok, dissidensek, wesleyanok, baptisták *st. 
gyűltek össze, mindnyájan egyek a* Krisztus-, 
Istennek fia- és bűneink megengesztelöjébeni hit-
ben; mindnyájan szilárdul eltökélve mindent elkö-
vetni, hogy a'különféle egyh.osztályok egyesítése 
ezen egy alapon eszközöltessék. Ezen órának igen 
meghatónak kellett lennie. ,Alig lön megkezdve a* 
gyűlés', igy ir Criehton, ,midőn ima szelleme 
szállta meg a' gyülekezetet ollyan erővel, melly 
pünköstünnepre emlékcztetetfs a' szeretet, egyet-
értés és egyesség hasonló látványára senki nem 
emlékezett.' Uj hitvallás-készítésről szó nem le-
hetett, hanem csak arról, hogy a' régi bibliai-ev. 
hitvallások közös alapigazságai mondassanak ki, 
mellőztével az iskolai kérdéseknek, mellyekben 
eltérések uralkodnak. E'szerint a* ker. egyesülés 
alapjául a' következő 8 pont állíttatott fe l : 1) a* 
sz. irás isteni ihlettségc, tekintélye 's elegendő-
sége; 2) Istennek egysége a'háromságban; 3) 
az emberi természetnek Ádám vétkezte óta egé-
szen romlottsága; 4) az Isten fiának emberré lé-
tele 's engesztelésmüve bűneinkért; 5) a' bűnös-
nek csupán bit általi megigazulása; 6) a'sz.lélek 

j e g y z é s á l l : „Nem i g a z , m e r t az n e m m a g y a r , h a n e m 
v a l ó s á g o s s z láv vo l t ." 

„ K ö t e l e t az e b n e k , m e l l y urát m e g m a r j a " , s z ó l után* 
a" más ik j e g y z é s . K. 

* ) Itt m i n d e n ese tre s e g i t e n i k e l l a' d o l g o n . S z e r e n c s é r e , 
e ' h á r o m l e v é l c s a k n e m e g y s z e r r e é r k e z e t t k e z e m h e z 
's m i n d e n i k b ő l k i v i l á g l i k , h o g y e g y h á z u n k n a k s z ü k s é g -
k é p e n k e l l e n e i n t é z k e d n i a1 k ö v e t k e z ő k f e l ö l : 

1 ) H o g y a k ü l f ö l d ö n tanuló i f jak m a g a v i s e l e t e é s 
e l ő h a l a d á s a fe lő l h iva ta los év i tudós í tást a d a s s o n m a -
g á n a k . Mert ha fe l n e m ü g y e l ü n k r e á j o k , n e v e g y ü k 
aztán r o s z n é v e n a' k o r m á n y n a k , ha u g y i n t é z k e d i k , a' 
mint ö s z ü k s é g e s n e k lá t ja , mi p e d i g tán n e m o h a j t a n ó k . 

2 ) A ' l é t e z ő s t i p e n d i u m o k é s k ö n y v t á r a k m i b e n l é t e 
f e l ő l , h o g y ha már m e g n e m menthet jük a z e l v e s z e t t e -
k e t , l e g a l á b b tartsuk m e g a' m e g l e v ő k e t . 

3 ) E g y é b v i s z o n y o k , f e l t é te l ek , s z a b á l y o k é s e l j á r á s o k 
f e l ö l , m e l l y e k e z e n s t i p e n d i u m o k k i o s z f o g a t á s a körül 
' s tb . d i v a t o z u a k , va lamint tán e l h e l y e z é s e k , v a g y u j a b -
bak l e h e t ő alapítása körü l i s . 

A ' mi azt a' s z e r e n c s é t l e n n y e l v b e l i k o e z ó d á s t i l l e t i , 
az u j a b b i d ő k b e n szűnn i k e z d , 's örü l jünk n e k i , h o g y 
szűnni k e z d . 

A" c z i k k b e n érintett hálá i k ö n y v t á r i s z á m a d á s o k n a k 
e g y p é l d á n y a k e z e m k ö z ö t t v a n , ' s ha k í v á n t a t i k , majd 
b e m u t a t o m az e g y e t e m e s g y ű l é s n e k , h o g y e z lássa , m i -
k é n t c s a k u g y a n j ó l e n n e k ö r m ö n font e m b e r t b izni m e g , 
ki s o r r a járja az e g y e t e m e k e t az e g y h á z n e v é b e n *f 
i g y e k e z z é k á l landó ég b i z t o s a b b r e n d e t e s z k ö z ö l n i e z e n 
ü g y e k b e n . S z é k á c s . J . 



munkássága a* bűnös megtérítése V megszente-
lése körül 5 szabad vizsgálódás Joga és kötelessé-
ge a' sz. irás magyarázása körül; 8 ) az ev. pap-
ság isteni alapítása ; a ' keresztség és úrvacsora 
alapításának tekintélye és maradandósága (Zuh. 
d. K.). 

Apróságok. Schols térítő a'kaíFerek ál-
tal megöletett (A. K. Z . ) . — Luthernek szárma-
zása helyén, Möhrában, állítandó emlékére az an-
gol özvegy királynő felszólítatlanul 1200 ftot, a' 
meiningeni herczeg pedig 1000 ftot adott (A. K. 
Z.). — A' königsbergi szabad ev. egyháznak házi 
áhítatosságon túlterjedő istentisztelet sem magán-, 
sem nyilvános épületekben vagy nyilvános té re-
ken meg nem engedtetik (B.A.K.Z.). — Meklen-
burgstrelitzben pogánytéritő segédegylet alakult, 
a' hamburgi hasonczélúhoz csatlakozva (A.IÍ.Z.). 
— A' würtembergi ev. consistorium jelenté az 
illetőknek, hogy ohajtáskép van előtte nyilvánítva, 
miszerint a' palástdíj állandó fizetéssé változtat-
tassék át olly formán, hogy az egyházi pénztár-
nokok illető egyháztagoktól szedjék ugyan a ' p a -
lástdíjt be, de a' papnak az egyház pénztárából a' 
helyett állandó fizetés adassék. 'S a' papok e' 
kérdés fölötti tanácskozásra hivattak fel, de eddig 
kedvezően nem nyilatkoztak felöle (A. K. Z.). — 

Ó - B u d a . Tudva van, hogy Ó-Budán a' 
gőzhajó-társaságnak a* szigeten olly gyára van, 
mellyben sok bevándorlolt evangy. munkás fog-
lalkozik. Ezek az iránt folyamodtak az igazga-
tósághoz, hogy gyermekeik nevelése és istentisz-
teletök ellátására szükséges egyént levén kényte-
lenek tartani, az ennek fizetéséhez járulni szíves-
kednék. Melly folyamodás felvétetvén, a' gőzha-
józási igazgatóság egy szívvel lélekkel e' végre 
100 pengő forintot határozott évenként. Legye-
nek meggyőződve az igazgatóságnak nagyobbré-
szint r. kath. tagjai, hogy ezen nemes, igazán 
keresztyén tetföket nemcsak az óbudaiak, hanem 
távolabb protestáns körök is hálásan fogják mél-
tányolni tudni. 

I g a z í t á s . E* lapok 26. számában B. J. úr 
a' sárospataki főiskola jelen napjait vázolja, vagy 
legalább akarja vázlani. A' tisztelt úr maga is 
Pesten lakván, nem csoda, ha rövidke közlemé-
nyébe tévedések csúsztak be, mellyeket kiigazí-
tani szükségesnek vélek. 

Az ifjusúgnakazoktatói karhoz intézett folya-
modásáról van említés a* kérdéses czikkben; 
ezen folyamodás gróf Vay Károly ő méltóságá-
nak , a' seniori számadást vizsgáló szék elnöké-
nek nyújtatott be, mellyben a' nemes grófot, mint 
illyet, közbenjárónak kéri fel az ifjúság, a' közte 
és az oktatói kar nagy többsége közt *) fenforgó 
kérdés békés uton leendő kiegyenlítése végett. 
A* seniori számadást vizsgáló szék felebb viteli 

* ) Két ok ta tó az i f j ú s á g j o g a i me l l e t t v í v . S z . 

törvényszék, de (nlajdonképen csak névben k ü -
lönbözik az iskolai S/éktöl, mert ezt is, az elnök 
és 4 vagy 5 egyházmegyei kiküldötteken kivül, 
a' 14 egyénből álló oktatói kar egészíti ki, kö -
vetkezőleg af túlnyomóság mindig az oktatói karé.. 

Az mondatik továbbá B.úrczikkében, misze-
rint az ifjúság választási joga irányában az ok -
tatói kar vétóval bír 's ennek ereje szerint ellenzé 
az ifjúság által pártolt derék egyén elválasztatá-
sát; — illy vétóval az oktatói kar soha sem bírt, 
hanem utólagosan a' kérdéses jeles egyén és az 
ifjúság választási joga megbuktatása után ruház-
tatott fel azzal a' tavaszi egyh.ker. gyűlés által, 
és épen ez idézte elő az ujabbi forrongó kedély-
mozgalmakat; mert az ifjúság, mint mondja, j o g -
sérelme ellen kért orvoslatot, és orvoslat helyett 
nemcsak az általa annyira szeretett egyén Ítél-
tetett nem választhatónak, hanem százados joga 
is eltöröltetett, mert az itt tett módosítás a' j o g -
eltörléstöl csak névben különbözik. Ennyit B. 
úr közleményére, én nem akarok az esemény 
részletes fejtegetésébe bocsátkozni, a' mi most 
már talán lehetlen is, a' közbejött egyházkerületi 
gyűlés, a1 naponta egymásra torladozó esemé-
nyek, actiok és reactiok halmaza íveket k í -
vánna, 's közöltessék bár ki által, a' tisztelt kö -
zönség vagy csak egyoldalulag fog értesíttetni, 
vagy ha viszonosság tekintetéből az ellenvéle-
ménynek is nyittatik út a* közönség elébe fellép-
hetni, aligha e ' lapok képesek lesznek befogadni. 
Vonjunk leplet a' multakra 's nézzünk teljes r e -
ménynyel a1 küszöbön álló egyházkerületi gyűlés 
elébe, a' melly talán lecsendesíti a' forrás pont-
jáig felhevült kedélyeket, és az oktatói érdeke-
ket 's tekintélyt parallelizálja a' jogaiért lánguló 
ifjúság nemes buzgalmával. * ) Sz. J. 

lievelezés. F . S . urDak l b i z o n y o s a ' r . - k a t h . 
l e l k é s z által a ' p r o t e s t á n s o k e l l en i n t é z e t t bo trányos b e s z é d e 
Felöli tudós í tását n e m v e h e t e m f e l ; már csók a z é r t s e m , 
h o g y b izony mi s e m v a g y u n k é p e n h ó f e j é r s z e n t e k a z i l y -
l y e s e k b e n . A ' r o m a n i s m u s és protestant ismus n é m i l e g e l l e n -
té te l ek az a l a p n á l f o g v a , m e l l y e n á l lanak , 's e z e n e l l e n t é -
te l t s em a" Rel. é s N c v . , Bem a' P r o t e s t á n s E g y h á z i é s I s k o -
lai Lap m e g n e m szünte the t ik , de h o g y m é r s é k e l j é k azt , m é l -
tán m e g v á r h a t j u k t ő l ö k . E z e n o k b ó l n e m adhatom F . S . úr 
cz ikkét . — S z . J . urnák t ö r t é n e t i f e l v i l á g o s í t á -
s a i t a i o n kapcso la tná l f o g v a n e m adhatom, me l ly b e n n e 
k imondva van , m e r t a' már b e f e j e z e t t p ü s p ö k v á l a s z t á s t n e m 
tartom c z é l i r á n y o s n a k fájdalmas u t ó h a n g o k k a l k i sérn i . T e k i n -
tsük azt fait a c c o m p l i g y a n á n t 's k é r j ü k I s t e n t , h o g y a ' v á -
lasz to t t p ü s p ö k ö t v e z é r e l j e s z e n t l e l k é v e l az e g é s z kerü le t t e l 
e g y e t e m b e n . 

S z é k á c s J . 

* ) N o hát n é z z ü n k e l é b e a" k e r . g y ű l é s n e k ! É n tehá l a d -
d i g , m í g a ' l e g k ö z e l e b b i k e r . g y ű l é s m e g n e m tartat ib , 
e ' t á r g y r a n é z v e ha l lga tás t k é r e k . A z u t á n p e d i g k é r e m 
már v a g y S z . J . v a g y B . J . v a g y i f jabb S z . P. n y . k 
u r a k a t , s i n e ira e t s tudio tudós í t sák a ' k ö z ö n s é g e k a . 
d o l g o k r ó l , m e l l y e k b e k ö v e l k e z ö k l e s z n e k . 

S z é k á c s . 



PROTESTÁNS 

EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 
8 1 . szám. Ötödik évi folyamat. A u g u s t 2 . 1 8 4 6 . 

G r e i f nicht . . le icht in ein W e s p e n n e s t ; 
D o c h w e n n ' d ü g r e i f s t , so s t e h e f e s t . 

C 1 a n d i u s. 

TARTALOM: A z e r d é l y i e v a n g y . r e f o r m , cons i s tor ia l i s r e n d -
s z e r h iánya i 's n é m i java l la tok . M u z s n a i J ó z s e f . — 
G y ű l é s e k : A ' t i s z a i ev . e g y h á z k e r ü l e t b ő l . — n — . 
T o l d a l é k . S z é k á c s . — P o z s o n y . M e n y p ó r i . — 
I r o d a l o m : K ö n y v i s m e r t e t é s , l f j . V á r i - S z a b ó . — 
K ü l - é s b e l f ö l d i t u d ó s í t á s o k . 

Az erdélyi evangy. reform, con-
sistorialis rendszer liijányai'snémi 

javallatok. 
Megelőzőleg azoknak kedvökért, kik egyhá-

zunk jelen alkotmány-'s kormányrendszerét talán 
eléggé nem ismerik, rövid vázlatát ide irom: 

1) Első illyen testület a' föconsistorium; — 
ennek elnöke egyik a' főkormányszéki tanácsno-
kok közöl, kik hárman a' főtiszt, püspök uron ki-
vül közfögondnoki czímet (Gen. Curator) visel-
nek; tagjai minden világi főbb tisztviselők, patro-
nusok; papok közöl a'püspök, közfőjegyzö, es-
peresek, jegyzők, tanárok. Lásd Judic. fori eccle-
siastici praxisa Petro Bod §. 10. Közgyűlése tar-
tatik Kolozsvártt. Tárgyai: közzsinat jegyzö-
könyve vizsgálata, tanárok meg-vagy letétele; 
egyházak, papok, iskolatanítók folyamodás utján 
oda vitt ügyei; iskolák, tanmódszer rendezése; de 
itt a' papság csak kevés számmal jelenik meg, 's 
egy-egy úr vagy tanár által néha lovagiasan 
leszavaltatik. 

2-ik a' közzsinat, hol amannak 12 személye-
sei vannak jelen. Több tagjai püspök, közfő-
jegyzö 's az egyházkörök papi hivatalosai, espe-
resek és jegyzők. Tárgyai: új papok vizsgálata, 
kibocsátása felsőbb rendeleteknek, 's a' mult köz-
zsinat jegyzőkönyvére tett főconsistoriumi észre-
vételek felolvasása, egyházak 's egyh. személyek 
ügyei, kérelmei 's a' váló perek végső ellátása, 
mi nem olly hosszas sem költséges, és igy az ár-
tatlan felet terhelő, mint Magyarhonban a' polgári 
itélö székeken. 

3. Egyházköri tanács (tractuale consist.), en-
nek tagjai két fő- , annyi algondnokok, kik közöl 
a ' régibb elnököl, esperes, főjegyző , igazgató 
vagy közfelperes \ jegyzője egy világi. Tárgyai 
főleg az egyházak gazdasági dolgait, 's azt é r -
deklő sérelmeit igazításba venni, miket a' vizs-1 

gáló biztosság (canonica visitatio) vagy az espe-
res el nem intézhetett. 

4. Egyházköri zsinat (partial.synodus). E lnö-
ke az esperes. Tagjai a1 iő- és algondnokok, e g y -
házköri hivatalnokok minden papok és iskolataní-
tók ; de a' törvényes tárgyakban csak a' hites ü l -
nökök birnak döntő szózatjoggal, kik Marosszé-
ken évenként újra választatnak. Tárgyai Gelei 
kánon szerint tudva vannak; helyosztással nem 
bájol: mert a' hibázó egyházi egyént per utján 
bünteti. 

5. Helybeli egyházi tanács (domest. consisto-
rium, v. presbyterium), hol a' pap elnököl, k ivé-
ve néhány városi egyházakat, hol a* fögondnok-
kal ezen tiszt közös. Tárgyai a' XCXIX-ik ká -
nonban leirvák. 

6. Az egyházak közgyűlései, hol minden kepe-
fizetőnek szózata van. Tárgyai: pap, iskolatanító 
választása, egyik egyházköri gondnok, és az es -
peres, vagy más hivatalnok jelenlétökben, hely-
beli gondnok, presbyterválasztás, gazdasági5 
építési, 's más kebelbeli dolgaik elintézése. 

Ki a' lelkes Fáy Óramutatóját, arra kelt i rato-
kat, 's a' Prot. Egyh. és Isk. Lapokat figyelve o l -
vasta, (miket bár többen ismernének hitrokonink 
közöl!) meggyőződhet egyházunk alkotmány- ' s 
kormányrendszerének számtalan hiányairól, meg 
arról: miszerint ez soká igy nem maradhat, hogy 
tettleg jobbításhoz kell fognunk. A' mi emberi, az 
nem is tökélyes, de ahoz közelebb vihető. Nem 
megrovólag emelek tehát szót; söt kibékítöleg, 
bár pusztába ne hangzanék el. 

Egyházunk alkotmány- 's kormányrendsze-
rének, evangyéliom szellemében, 's apostolok 
nyomdokit követve, Csel. 1: 26. presbyterinek, 
vagy képviseletinek ketl lenni; az pedig felülről 
aláhozva mindenütt hiányos ; mert 

1) A' föconsistorium tagjai Apr. Const. s z e -
rint határzatlan bizonytalan számúak, 's igy tú l -
nyomó súlylyal birók; nem is hittel kötelezettek, 
mint Magyarhonban a' kerületi gyűlések ülnökei, 
kik ha esküt tennének: miszerint a.sz.egyházunk 
közjavát, szent vallásunk érdekeit, evangyélmi 
szellemben szóval, 's tettel előmozdítni fogják, 
(mit legfőbb kegyuraink is minden aláztatás nél-
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kül fogadhatnának) az által nemcsak .bizalmat 
ébresztenének, de csak az illyen esküvél köte-
lezettek bírhatván szózatolási dcntö joggal, nyil-
ván tüdatnéMkik legyenek valóban a' főegyház-
tanáes világi tagjai, 's például tanárválasztáskor 
nem szózatolna a' más hitű is, mi megtörtént, de 
csak az ollyan, ki az eskü letétele által is arra 
jogosíttatott. — Illy alkalommal, bizonyosdíj lefi-
zetéssel szegény egyházunk közpénztárát is szé-
pen lehetne növelni, mint tesznek az unitárius 
atyafiak. 

A' föegyháztanács és körzsinat nem alá-, de 
összerendelt testületek: mégis amaz e' felett ha-
tóságot gyakorol, ennek végzéseit módosítni, visz-
szautasítni, söt elvetni jogát tartván; miből sok 
kedvetlen súrlódások keletkeztek. Ugyan nem 
lealázó helyzet-e egy olly lisztes testületnek, 
mellyre prot. egyházunk tömege vallásos tiszte-
lettel tekint ? 

Lassú is e' miatt a' dolgok folyása. A' közzsi-
iiatnak amaz telébe vitt jegyzőkönyve vizsgálata-
kor, egy-két óra alatt módosított, visszautasított 
tárgyak év múlva kerülnek oda vissza, 's ollykor 
a' közzsinat alárendeltségét keserűn érezni kény-
telen. — Kinőtt pedig, hála a' gondviselésnek! 
immár papságunk a' kiskorúságból, 's ennek elis-
merését méltó joggal követeli is. 

Kánon ellen püspök, vagy főjegyző, tanár 
kijelölésbe, tanmódszer készítésébe, főiskoláink 
ügyeibe majd semmi befolyása papságunknak. 

Ez az a.sz.egyház, és nem föconsistorium 
közpénztára állásáról mitsem tudhat; arról a' fö-
egyháztanács egyedül rendelkezik. 

Ennek kisgyülései (permanens consist.), tár-
gyai, hatásköre is nincs szabályozva. Nem hiány-
zók , nem jobbítandók-e mind ezek ? és vájjon 
miként ? 

Mig a' haladó idő jobbat fejtene ki, sietni kell 
a' két testületnek egymáshoz közelítni, söt egye-
sülni; mi biztosan ugy eshetik, hogy a' közzsinat 
állandólag Kolozsvárit, mint főkormányszék he-
lyén, tartatván, a1 két testület is önállólag marad-
na, a.sz.egyházunk minden közfontosságu ügyeit, 
egy terembe összeülve, együtt határozza e l ; az 
illy közérdekű tárgyak előre közöltetvén, 's vé-
leményök is beváratván az egyházköröknek (tra-
ktusoknak). 

Hogy pedig a' főegyház tagjai számához, bár 
Jközelítöleg aránylagosan képviseltessék papsá-
gunk, az esperes és jegyzőn kivül legyen joguk 
az egyházköröknek, egy vagy két papi követet 
küldeni a' közzsinatra, gyűléseiken választandó-
kat. Az ezzel járó költséget az egyházkörök fe-
dezhetnék, nem levén igy kötelesek, mint eddig, 
felváltólag közzsinatot tartani, a' követek is most 
«gyháztanácsi, majd közzsinati gyűlésre, külön-
böző időkben 's helyekre menni. 

Ezen uton a.sz.egyh. az 1709. előtti törvé-
nyes állására újra fellépne, midőn fejdelem , or-

szág rendei és közzsinat együtt tanácskoztak, 
együtt végeztek. Igy távolabbi egyházköreink 
küldöttei a* főegyháztanácsból ki nem maradná-
nak; holott most abban tiz tizenkét papi egyén 
alig jelenhet meg; igy a* kiszemelt papság isme-
retesb, az eltérő vélemények egyesítése könnyebb 
's czélra vezetöbb lenne; igy a' Széki indítvány 
mozgalma megszűnne, a' successio kérdése hama-
rább oldatnék meg, az egyesült két testület tekin-
télye szilárdulna, és sok más üdvös eredményt 
létesítne,— egyesüljünk — egyesüljünk — ez le-
gyen jelszavunk! 

2) Egyházköri tanácsokba is , mind világi, 
mind papi karból, az eddiginél több egyéneket 
felvenni illő és szükséges, a' presbyteri rendszer 
szélesítésére, az egyházak presbyteriuma által 
választandókat, alább érintett számmal. — Igy 
folyván be a' világi rend is az egyházi dolgokba, 
abból sok jót várhatni, 's nem hallatszanék ama 
keserű kifakadás: rólunk 's nélkülünk. 

3) A' presbyteri rendszert oda szélesíteni, 
hova Magyarhonban néhol vitték, nem óhajtóm. 
Értetlen tömeg mindent, talán a' mi jó is, össze-
gázolna ; de hogy alájövöleg ezt is érintsem, 
presbyteriumot, millyent a' XCIX-dik kánon leir, 
az egész egyháznak kellene választani, 's nem 
kiegészítőlég magok magokat, mi több helytt szo-
kásban van; ezek 3-ad részben három évenként 
újíttatnának, köztök véle a' patronusok is, hittel 
köteleztetve a' jó rend fentartására. 

Minden egyházak illyen presbyteriuma sza-
vazat utján választana az eddigi fő- és algond-
nokok mellé hat, nyolcz, vagy a' nagyobb egy-
házkörökböl tizenkét egyháztanácsi ülnököt, vilá-
giak közöl is, hittel kötelezendőket, kik az egy-
házköri széken is (par. synodus) illyenek lenné-
nek, a' váló perekbeli bíráskodáson kivül, vagy 
mint az elhatároztaték. 

A' fen elősorolt móddal keresztül szövődvén 
a' presbyteri rendszer egész egyházalkatunkon, 
az idöszerinti, kibékítő's áldást hozó fogna lenni. 
Ennyi reformot egyházalkotmányunk nemcsak 
megbír, de sürgetöleg is igényel, 's ha vissza-
nyomatik haladó irányában, tespedést, vagy még 
roszabbat is okozhat. Gondolkodjanak róla, kik-
nek egyházi rendszerünk jelen hiányos állása 
szivökön fekszik; kövessék az apostoli Wimmert 
's vámosi lelkész Pap Istvánt, a' képviseleti rend-
szer kitűnő pártfogóit. — Nyíltan kimondom: sem 
a' consistorialis, sem az episcopális rendszer nem 
evangyélmi, nem protestáns szellemmel egyező; 
amaz oligarchiára 's küryarchiára, ez pedig hye-
rarchiára vezető; utolsótól nincs mitől tartanunk, 
mivel köztünk nem is létez. —- írtam Wajában 
1846-ban junius 21-kén. 

M u z s n a i J ó z s e f , 
maros-s«éki esperes. 



G y ű l é s e k . 

A' tiszai ev. egyházkerületből. 
Igen tisztelt szerkesztő úr ! — Egyházkerü-

letünk gyűlése, mellynek feszült várakozással 
néztünk elébe, f. julius 15. s köv. napjain meg-
tartatott Dobsina bányavárosában. Egyéb tárgyai-
ról tán más valaki adand tudósítást, *) — én csak 
egyet akarok megérinteni: a' püspökügyet. Tudja 
Ön is, hogy egy évvel ezelőtt püspökünk főt. Jo-
zeífy Pál úr hivataláról aggkori elgyengültsége 
miatt leköszönt 's a ' jegyzőkönyv szavai szerint 
„csak egy évig még és azt is csak egyházkerü-
letünk különös érdekéből szíveskedett annak foly-
tatását megígérni." Utóbb számos egyházközsé-
gek, sőt egész esperességek is feliratokat intézé-
nek a' főt. úrhoz, kérők, esedezök, hogy hivata-
lában a' kikötött egy éven túl is, egész élete 
fogytáig megmaradni méltóztatnék. Ennek az a' 
következése lön, hogy püspök úr az egyházker. 
gyűlés határnapját 's főbb teendőit kitűző elnöki 
körlevélben kinyilatkoztatná, miszerint a' hozzá 
intézett számos kérelmeknek engedni kész, de 
csupán azon feltétel alatt, ha melléje egy segéd 
vagy helyettes (vicarius) fog adatni. Most végre 
magában a' gyűlésben, a' nélkül, hogy az imént 
felhozott feltételről említést tenne, azon szándékát 
adá tudtul az egybegyűlt közönségnek, hogy a' 
hozzá érkezett számos sürgető megkeresések kö-
vetkeztében , hivatalát ezentúl i s , mint eddig, 
folytatni fogja. És bekövetkezék, a' mire fájdal-
mas megilletődés nélkül visszaemlékezni lehetet-
len. Szózatok emelkedének, a' főt. urnák szem-
rehányásokat tevők, állhatatlanságot, következet-
lenséget, 's az állhatatlan, következetlen főhiva-
talnok iránt bizalomhiányt, tiszteletcsökkenést 'stb. 
emlegetök. — — Nekünk pedig, kik ezen egyre 
szaporodó szemrehányó szózatokat elszomorodott 
szívvel hallgatók, ugy látszék, hogy azok nem 
annyira a' jelent, mint a' multat illeték, hogy a1 

mai nap csupán alkalmul szolgált régibb és más-
nemű neheztelések kitörésére. És szerettük volna 
szigorú feleletre vonni azokat, kiknek püspökün-
ket ollyatén lépések tételére bírni sikerült egy-
kor, mellyek őt nem közös egyházfőnök, hanem 
külön párt főnök színében tüntetek föl a' közön-
ségnek. Ok békén állnak most a' függönyök rae-
gett, mig az áldott jó lélek, kinek nagy becsüle-
tessége 's ebből folyó nagy hiszékenysége tán 
legfőbb hibája, értök lakolni 's becsülettel meg-
futott pályája végén egy nagy közönség hallattá-
ra kifakadásokat tűrni kénytelen, mik lehetetlen, 
hogy szívét érzékenyen ne sebzették legyen. És 
szerettük volna szigorú feleletre vonni azokat, 
kik legújabban is a'helyett, hogy higgadt kedély-
lyel 's ész okaival vívnának nézeteik mellett, a' 
szenvedélyek vészes tengerére bocsátkoznak, 
személyeket, rendeket támadnak meg 'stb. Látha-

* ) E d d i g m é g senki , S z . 

ták és tapasztalhaták ezekDóbsinán, hogy a' ké t -
élű fegyver, mellynek használását olly annyira 
megkedvelék, már is magok ellen fordult, sebet 
ejtve azon, kit ők bizonyára a' legjobban kímélni 
szerettek volna ; láthaták és tapasztalhaták, hogy 
fának, mellyet a*szenvedély földébe ülteténk, a* 
szenvedély vizével öntözénk, a' szenvedély ké-
sével metszénk, más mint keserű gyümölcse nem 
lehet. Ha ugyanis a' tudva levő hírlapi czikkek 
által az illető körökben olly nagy ingerültség nem 
támasztatik, a' tisztes ősz fej, mellynek most élte 
alkonyán csak elismerés 's hála jeleivel kellene 
találkoznia, kétségkívül nem lett vo!na kénytelen 
czélul szolgálni az ellene röpített ezen nyilaknak. 
Bár tanulságot vonnának el ez eseményekből ma-
goknak legalább a' jövőre nézve azok, a' kiket 
illet. — E' sorok írója egyébiránt szivéből kíván-
ja, hogy a'jóságos Isten főtiszt, püspök urnák hi-
vataloskodása azon végstadiumában is, a' mellybe 
most új elhatározása folytán lépett, erőt, egész-
séget, minél kevesebb elleneket, minél több okos 
barátokat adjon! — Kelt julius 18. 1846. 

— n —. 

Toldalék. 
Ez úttal és ezen alkalommal tehetném meg 

tán jegyzeteimet azon czikkre is, melly a' pesti 
német lapban, ezen ügyben, azaz: a' tiszai su-
perintendens lemondása ügyében, megjelent *s 
melly lapunk 26. számú levelezésében e' tárgy 
felett kimondott nézeteimet támadja meg. Meg-
támad engemet is, de erre nincsen válaszom, azaz: 
nincsen, ha volna is. Tegyük, hogy suprens. 
úrra nézve ugy állt a'dolog, a 'min t—zur elő-
adja, ugy én megnyugszom 's örvendek neki, 9s 
ha tudom vala, hogy ugy állnak a' dolgok, soha 
sem avatkoztam volna beléjök. De én máskép 
tudtam ezen dolgokat, 's levelezőim tudósításaiból 
azt vettem ki, hogy az addressek körül megha-
sonlások törtek ki 's az egyes gyülekezetek meg-
szakadoztak, a' régi sebek felfakasztattak 's a* 
végtelen recriminatiók, gyanúsítások ismét e lő-
törtek. Az is mondatott, hogy a' maradást egy 
halál és egy nagyszerű kilátás is sürgeték, melly 
ha bekövetkezik, minden esetre ide magyaráztat-
hatik 's egyszersmind oda i s , hogy mi a' nagy-
szerű. kilátás kedveért sokat vagyunk tenni ké -
pesek. Ezen zavarok olly időben, hol békére leg-
nagyobb szükségünk van , 's annak gondolata, 
hogy ez mind elmaradhatott volna, ha a'lemondás 
vagy meg nem történik, vagy ha megtörtént, visz-
sza nem huzatik, bírtak ama nyilatkozatra, melly 
meglehet, hogy elhibázva volt, de gonosz szívből 
csakugyan nem származott. No de hagyjuk ezt* 
én tehát elismerem, hogy —z úr szempontjánál 
fogva hibáztam; hogy sajnálom, ha a' főt. super-
urnák fájdalmat okoztam 's tőle ezennel bocsá-
natot kérek. Hasonlót tehetne egyébiránt az én 
Klein Zett barátom is, ki a' püspököt ha épen au-



tomattá nem teszi, bizonyosan olly rabszol-
gává, kinek még csak a' szolgálatot sem sza-
bad felmondani. 'S most menjünk tovább, oda, 
hova kell. 

Keltő van a'czikkben, mi osztatlan figyelmün-
ket igényli. Az első az, hogy —z úr elvre viszi 
vissza az ügyet 's a* tiszta képviseleti rendszer-
nek — mellynek behozatalát óhajtja — természe-
téből következteti azt, hogy a' kerületi gyűlésnek 
nem állott hatalmában a'lemondást elfogadni. Te-
gyük fel, hogy — z úr becsülete^ őszinte ember, 
mit fel nem tennünk különben sem szabad. Ezt 
feltéve mondja meg, megegyeztethetö-e a1 kép-
viselet fogalmával az, hogy a' felső és legfelsőbb 
gyűlések határozatai csak akkor legyenek érvé-
nyesek, ha az utolsó 's legutolsóbb gyűlések is 
helybenhagyják? Lehet-e egyházat illy rendszer-
rel kormányozni? Nézzen körül —z úr, ohajt-
hat ja-e, hogy a' követek csak azt végezhessék, 
mivel meg vannak küldőik által biz va, egyéb felett 
pedig — legyen az bármi — határozniok soha ne 
lehessen, hanemha küldőik véleményét birják? Én 
nem hiszem, hogy ezt óhajthatná, mert ezt óhaj-
tani 's illy elvekkel kormányozni akarni, tiszta 
merő lehetetlenség. Jól értsük egymást, én hiszem, 
hogy — z úr illyesmit nem óhajt, mert ez a' kép-
viseletnek általa adott fogalmazásából nyilván ki-
tetszik. — z úr csak annyit óhajt, hogy legyenek 
tárgyak,mellyekre nézve soha a'gyűlések ne ha-
tározzanak a' nélkül, hogy azok, kikről határozás 
hozatik,megkérdeztetnének.És ezt én is igy gondo-
lom magamnak. Honnan aztán az következnék, 
hogy szorosan megnevezendők azon tárgyak, 
mellyekben a'felsőbb gyűléseknek határozniok ne 
legyen szabad, a'nélkül, hogy az alsóbbakat meg-
kérdenék. Például, ha az egyetemes gyűlés azt 
határozná, hogy a' magyarhoni ev. egyház min-
den tagja egy pengő garast fizessen, ez csak ak-
kor válnék érvényes határozattá,ha azoknak, ki-
ket a' dolog illet, többsége helybenhagyná. No 
már csak az lenne a' kérdés, vájjon, mellyek le-
gyenek ezen tárgyak? Melly kérdésre ha —zúr 
felelni szives lesz, nagyon lekötelezné az egyhá-
zat, mert e' kérdésnek okvetlenül előbb-utóbb 
meg kell vitattatnia. A' különbség köztünk in ul-
tima analysi csak az, hogy ö a' suprens lemon-
dása elfogadását szinte azon tárgyak közé sorozza, 
mellyekröl az illető alsóbb testületek beleegye-
zése nélkül a' felsőbb gyűlésnek határozatot hozni 
nem szabad; én pedig ezt nem sorozom ezen tár-
gyak közé. Ez az egész különbség, ha az elvet 
tekintjük. Miután a ' tágy már eldöntve van, feles-
legesnek tartom véleményem taglalásával elöálla-
ni, 's csak a' mellett maradok, legyen szives — z 
úr — ha mindjárt németül is, mit én örömest le-
fordítatok — felelni ezen kérdésre: Miben áll a' 
tiszta képviselet, 's mellyek azon tárgyak, mely-
lyekröl a' felsőbb gyűlések érvényesen nem ha-
tározhatnak a' nélkül, hogy az alsóbbak megkér-

deztetnének? 'stb. 'stb. Maradjunk az elvek me-
zején, 's hagyjuk a' személyeket. Ha egy jó kép-
viseletet hozunk be 's az egyház nyer általa, egy 
— zvel vagy egy redactorral több vagy kevesebb, 
ez tökéletesen adiaphoron. 

A' másik,a' mi figyelmünket igényli,ezen sza-
vak : welche die Grundfesten der hierlándischen 
Kirchenverfassung erschüttern möchten, um nach 
gewissen eben im Schwunge gehenden Doctrinen 
von einem bestimmten Centralorte aus die Kirche 
als Mittel für politische Tendenzen zu brauchen. 
Lássa édes —z úr, ha azt a' redactort olly feke-
tének festi vala is, mint a'testesült sátánt, ö mind-
azt eltudta volna viselni; de ezen szavak nagyon 
fájtak neki. Azonban ö megbocsátja ezeket is, 
mert tudja, hogy —z úr nem olly fekete, mint a' 
millyennek mutatkozik; tudja, hogy ezek csak on-
nan származtak, hogy az ember ha már épen bent 
van a'mosásban, egy úttal megmos mindent, még 
azt is, a' mi tiszta. Igaz, hogy mi centralisatiót 
sürgetünk, igaz hogy a'központosító rendszer ki-
dolgozását is sürgettük sokan és be is fejeztük azt; 
igaz, hogy mi sokan ugy vélekedünk, miszerint 
csak akkor jönek rendbe dolgaink, ha a 'képvise-
let élén itt Pesten egy középponti választmány 
szoros,de biztos korlátok között pontosan intézeudi 
ügyeinkel az évi gyűlések közötti idő alatt. Ezt 
nekünk óhajtani szabad, de azt akarni fogni ránk, 
hogy ezt azért óhajtjuk, mivel az egyházat poli-
ticai irányzatok eszközévé akarnók tenni, das 
lieber Freund Klein Zett! ist wahrlich nicht hübsch! 
Ha semmit sem teszünk, no hát szidalmaztatunk; 
ha teszünk valamit, még csak annyit sem várha-
tunk meg tőletek, hogy akaratunk tisztaságát mél-
tányoljátok, hanem, ha épen az egész világ inye 
szerint nem működünk, mit tenni sem nem lehet, 
sem nem dicső, — no hát ismét szidalmaztatunk. 
Tegyük fel, hogy — z úr becsületes őszinte em-
ber 's mint illyet, ismét arra kérjük, mutassa ki: 
mellyek azon tévedések, mellyek az egyházat po-
litieai irányzatok eszközévé alacsonyíthatnák le, 
ha az általunk sürgetett központosítás és közpon-
tosító egyházszerkezet életbe léptetnék ? Ki örül-
ne illy czikkeknek inkább, mint épen mi, a1 szer-
kesztők? Vagy —z úr amaz állításban máshova 
gondolt? Fejtse ki nézetét 's vegye magának az 
engedelmet, s fejtse ki nézeteit, mellyek ha győz-
nek, ha elfogadtatnak, mi csak örvendeni és Istent 
áldni fogjuk, hogy szent lelkével megszállván öt, 
útmutatónkká és vezérünkké lön. 

De az Isten szerelmeért, tegye le a' gyanú-
sítás ármányos szellemét,'s ha építni nem akar, ne 
rontson. Ha e' két kérdésre felel, hinni fogom, 
hogy több feküdt szivén, mint csak engem czá-
folni meg; ha pedig nem felel, azt hiszem, hogy 
csak engemet akart megczáfolni s ez bizony 
nem érdemelte, hogy tollát fárassza. Paulum 
majora canatis I Fogadja egyébiránt — z úr kö-
szönetemet a' képviselet megpendítéseért 's a' 



kérdéses ügynek elvre viteleért; a'többiért pedig 
fogadja feledésemet. S z é k á c s . 

Pozsony julius MO-án. 
A' dunamelléki evangy. egyh.kerület gyűlése 

tegnap tartatott itt helyben. E' gyűlés tettlegesen 
bebizonyítá, hogy a' dunamelléki egyházkerület-
ről csak a' rágalom nyelve szárnyaltathatna olly 
hireket, mellyek jelenleg a' magyar protestáns 
egyházról országszerte, sőt a' külföldön-is ke-
rengnek. Nem mondhatja ugyanis senkisem ala-
posan e' kerületről, hogy benne a' világiak e l -
akarnák nyomni a' lelkész urakat, mert ha ez volna 
szándékuk, akkor, kivált midőn bizonyos lelkész 
urak irányában elnyomását maga a' protestantis-
mus követeli, bizonyosan nagyobb számmal r a -
gadnák meg az elnyomó eszköznek nyelét, mig 
most körükből még az esp. felügyelő urak közöl 
is, kiket leginkább illeti a' vád, alig volt szeren-
csénk egy-kettőt szemlélhetni. De aztán az itteni 
lelkész urakat sem vádolja ám senki is hierarchiá-
ról, mert ha ez volna irányuk, akkor a' kerületi 
gyűléseken nem követnék közölök olly sokan a' 
hallgatás rendszerét, kivált miután itt nincs 
hallgatóság, melly, mint hirdetni, szokás, leszi-
szegné a1 latin classicitást. Azonban az említet-
tem két vádtóli szüzességet talán akkor is meg-
óvhatná az egyházkerület, ha benne egyház-
ügyeink elintézése körül mind a' világi, mind a' 
lelkész urak részéről több részvét mutatkoznék. 
Mert bizony különös egy dolog az, hogy itt még 
olly esperességek is találtatnak, mellyek a' ker. 
gyűlés előtt gyűlést nem tartanak,'sigy arra kö-
veteket sem küldenek. „No de se baj, máskép lesz 
az ezután", ki van már nyomtatva a' coordinatio 
terve, 's „ha az Isten ugy akarja, mint magunk" 
vagyis inkább: ha magunk is ugy akarjuk, mint az 
Isten, nem sokára megülendjük a' rend 's béke dia-
dalmi ünnepét. Ezen általános előzmények után lás-
suk a'gyűlés érdekesebb tárgyait. A'tavali egyet, 
gyűlés j.köny vének áttekintése után, a1 n.m. Hely-
tartó tanácsnak e' kerülethez érkezett intézvényei 
olvastattak föl, mellyek közöl kivált kettő voná 
magára a' gyűlésnek figyelmét. A' mult évi sept. 
2-án kibocsátott t. i. a' háromszori hirdetés szo-
ros megtartását hagyván meg a' lelkész uraknak, 
többek által azon kérdés tétetett, hogy mit kelles-
sék az ev. lelkésznek tennie, ha a' kath. lelkész a1 

vegyes házasságot kihirdetni vagy a' bizonyság-
levelet kiadni nem akarná? Több a' törvénybe 
ütközö javaslatok után az lön határozattá, hogy 
illy esetekben az illető megyei hatáság keresendő 
meg orvoslás végett. —- A' másik k. intézvény 
pedig roszalá a' főtiszt, superintendens urnák 
abbeli eljárását, miszerint ö a' kormánya alatt levő 
lelkész uraknak egyik körlevelében azon tanácsot 
adá, hogy az evangy. hitre áttérők gyermekei is 
az evangy. vallásban neveltessenek, miután e ' t e -
kintetben az áttérési törvényben világos rendel-

kezés nem foglaltatik. A' kerületi gyűlés, helye-
selvén a1 főtisztelendő urnák körlevelét, ez ügyet, 
további intézkedés végett, az egyetemes gyűlés 
elébe határozta terjesztendönek. Felolvastatott 
ezután a1 pozsonyi egyház gyűlésének H 
hlubokai lelkész ellen intézett folyamodványa. 
Milly rágalmakat, hazugságokat a' proteslantis-
musra nézve kárhozatos, elveket írt ezen jó úr 
„Unió" könyvében össze-vissza, tudva van a' t. 
közönség előtt. Nem is volt senki a'kerületi gyű-
lésen, ki öt védelemre méltatta volna. Magok a* 
lelkész urak elmondották, hogy a1 protestáns lel-
készi nevezetre többé nem érdemes, mert elvei 
egyenesen a' protestentismus ellen irányozvák. 
Nemcsak egyes oktató és lelkész urakat sértett 
ő me!g, — de egész testületeket, reform atyánk-
fiait, sőt magát az egész magyar honi protestanti-
smust is undok rágalmakkal támadta meg. Köz-
megegyezéssel lön tehát kimondva, hogy hivata-
lától függesztessék föl, de mivel kihallgatás nélkül 
elitélni senkit sem lehet, vizsgáltassák meg előbb 
ügye az illető esperesség által. És igy édes II. úr 
megnyerte volna a' töviskoronát, melly után olly 
igen ásítozott. — A' coordinatio terve még csak 
most utasíttatván az illető esperességekre, iránta 
ezen e.kerület csak a' jövő egyetemes gyűlésen 
fogja előterjeszthetni észrevételeit. Tehát még 
egy évig leszünk rendetlenek, s aztán rend és 
béke mind halálig. — M e n y p ó r i . 

I r o d a I o m: 
Honyvlsmerteté*. Ájtatos Hölgy" 

elmélkedések és imák, müveit protestáns hölgyek 
használatára, készítették: Szenei Fördős Lajos 
és Szívós Mihál reform, papok. Kecskeméten, 
nyomatott Szilády Károly betűivel, 1846. — 

Müvek bírálatánál nem ritkán mutatkoznak 
szenvedélyek. Most aranyos papírokkal fölpipe-
rézett dicskoszorukkal igyekeznek a' müvet j e -
lentőségre tolni föl: majd a' kiérdemlett babér 
örökzöld Ieveire forró vizet Öntenek. Sokszor a* 
szak embere, ki folytonosan műhelyén ül 's izzad, 
magasabb nézpontokból indul ki: mint némelly 
könnyű öltözetű bírálók a' czél 's tárgy gordiusi 
csomóját csakhamar föltalálhatnák. A' légkör néha 
villanyharczok színhelye, bár mi nagyon egész-
ségesnek találók azt, én, viszont. A; bírálat esz-
méje egy centrum, mellyhez az indpontok sok-
féleségéhez képest közeledhetni; és a' különféle, 
legjobb szándoku nézetek a' bírálatok körében, 
szerte pergett gyöngyök, csak egyes vélemé-
nyek. — Korunkban a'politisálás valóságos nya-
valya. Országlás bölcseletével foglalkoznak öre-
gek és ifjak, férfiak és nők. Enmagammalis elé-
gedetlen vagyok, valahányszor politikai lapban 
lépek föl. Űzzük bölcseletünket a 'nevelés mennyet 
varázsló kopárain is, 's nem vagyunk tisztában 
minmagunkkal. 



A' fölebb idézett mű szerzői a' gyökéren r á -
gódtak, vagy ha ez roszul hangzik: gyököstől 
mutatták, alaposan fogták föl ama szönyegkér-
dést. Iskoláinkban csak betűjét fogják föl gyer-
mekeink a' katechismusnak: de szívok vallást 
nem ismer. A'vallásos házi nevelés tehet csodákat 
a'növendék lelkében. Mária — a' boldogságos — 
tulajdon maga nevelte a' gyermek Jézust: 's t i-
zenkét éves korában már a' nemzet legelső böl-
csei is csodálták. Az édes anya — kinek csontjából 
való csont 's a' kinek emlőjét szopta a' gyermek— 
olthatja leginkább be a' vallásos érzelmeket, a' 
tiszta és szent ártatlanságot, a' szűz szemérme-
tességet, az emberbaráti szeretetet és az isteni 
félelmet legszerencsésebben. Mi szállít kebleinkbe 
magasabb 's gyönyörteljesebb érzelmeket, mint az 
édes atyát 's édes anyát leülve szemlélni, értelmes, 
a' világ mételye által meg nem vesztegetett mag-
zatinak seregében, szent dolgokról elmélkedvén 
gyermekei előtt? Kitörülhetlenek ezek a' gyer-
mek lelkéből. Az édes anyának, az ájtatos hölgy-
nek kezében van tehát legelőször is, tényezöleg, 
a' nevelés szent ügye. Szerzők ezen ütéren tár-
ták kezöket, midőn a' mü első eszméje fogamzott 
férfias agyukban. Ok a' hölgyek hófehér kezébe 
adtak könyvet, mert „szeretni Istent a' jó atyát, 
testvéri szeretet karjaival ölelni át az emberisé-
get; hinni a' szent vallás malasztos igazságait — 
nektek, szelíd lelkű hölgyek, kiválólag sajátotok." 
Tárgyhoz illő komolyság, mintha Apollót magát 
hallanánk veséinkhez szólani; az élet föladata, a' 
kötelesség, az élet szükségei a szív belcsendé-
vel összhangzásban ; elhatározottság a' jelenben, 
fölmagasultság a'jövő irányában: mindannyi kel-
lékei az észszerű ájtatosságnak. Müveit prot. höl-
gyek számára készült e' könyv, és valóban nem 
is akadékoskodnak e' műben az elkallott sötét fo-
galmak, mellyek közöl három század után csak-
ugyan ki kell hánynunk a' kilenczeseket. Mennyi 
zérus van a' világon,melly sem oszt, sem sokszoroz! 

A' mi végezetre Szilády Kár. úr sajtóját illeti: 
e7 mü a' pesti mükiállitáson - hova méltán va-
gyon szánva — bizonyosan figyelmet gerjesztend. 

Ifj. V á r i - S z a b ó . 

H ű l - é s belI'öldS tudós íí ás 
Aevéltöredéfc Tübingct. Az egyh. terén 

levén, el nem hallgathatom még Wernert, a'Reut-
lingai vándorpapot, kit pünkösd hétfőjén látogat-
tunk meg. Ez hat év előtt, mint segédpap, Stutt-
gard közelében hivataloskodott, de e' szűk körrel 
meg nem elégedve, mindjárt kezdetben a' szom-
széd egyházakban látogatásokat tön 's kivált a' 
szegények körében tanításokat tartott. Ilire futa-
modván, hallgatói növekedtek, de ezzel több pa-
pok irigysége is fellobbant 's igy nem sokára a' 
consistorium által, minden közlekedéstől eltiltva, 
egyedül önegyházára és segédhivataloskodására 

szoríttatott. Ö azonban az emberiség boldogítá-
saért dobogva 's magában szilárd lelkierőt és t e -
hetséget érezve, nem nyugodott, hanem szegény 
árva gyermekeket gyüjte maga körébe 's azokat 
ápolta édes atyaként testileg és lelkileg. Ezzel a* 
mag el volt vetve 's a' gyümölcs a' fáradhatlak 
buzgalom mellett teljes épségben mutatkozott; az 
eszme terjedt, az akarat szilárdult 's a' korlátok 
— leomoltak. A' protestáns lelkismereti szabad-
ság, az evangyéliom szegényeknek terjesztése, 
a' hit és igazság volt támoszlopa, mellyen a' le-
endő épületet létesíteni eltökélte. Ez okból hiva-
taláról lemondva, 8 árváival szülő földére Reut-
lingába vonult, hol atyai örökség és kegyes ado-
mányok következtében csak hamar egy nagy 
kerttel és legszebb kilátással diszlő két emeletes 
házat szerzett, mellyben a' 8 árvák helyett j e -
lenleg 80-an találnak tisztességes ápolást, vallá-
sos lelkimüveltséget és biztos utmutatást a ' jöven-
dőnek elébe. A' gyermekek csinosak és virgon-
czak, a' felügyeletet Werner neje főnöksége alatt 
önkénytesen ajánlkozott fizetés nélküli nők és fér-
fiak viszik; jelenleg 15 nő , kik leginkább bel-
ügyekkel foglalkoznak, mig a' férfiak terhesebb 
dolgokkal látvák el, vagy pedig szabó-, csizmadia-
'stb. mesterségöket foltatják. A' napi költségek 
kegyes adományokból, a' nők, gyermekek és fé r -
fiak munkáinak bejött díjából és a' tehetősbek fize-
téséből fedeztetnek. Arczaikon ezen nőknek azon 
vallásos tiszta öntudatból eredt megelégedés, 
hogy szegény embertársaik irányában jót mivel-
nek 's a1 szeretet parancsát gyakorolják, a' leg-
tisztább színben tükröződik: Jézus azon szavai-
nak : „ki a' legkisebbel enyéim közöl jót mivel, 
velem teszi azt ' ' magokat meggyőződésből átad-
va, teljesen boldogoknak érzik magokat. Werner 
őket kézszorítással üdvözli 's neje magát velők 
egyenrangba helyezve, kétszerezett buzgalommal 
fáradozik közöttök. Werner intézete kormány-
zatára hetenként látogatott vasárnapi istentiszte-
letén kivül, hol egyszersmind maga orgonál, kö-
zönségesen csak egy-két napot szentel, többi 
napjait szomszéd és távol fekvő egyházakbani is-
tentisztelet tartására fordítja 's naponként 4 — 5 
egyházi beszédet tart. Útjában választ sz.-írási 
igéket, átgondolja 's igy lép fel , mégis minden-
hol hat és épít. Szónoklata elragadó, beszéde 
képzeletdús, nyelve gazdag és folyó, vezérfonala 
a' tiszta vallásos meggyőződés. Elveit, rövid lá -
togatásunknál fogva, bővebben nem ismerem, de 
tetteiből Ítélve, becsület- és tiszteletreméltó férfi, 
mint ki testestől lelkestől kitűzött feladatának él, 
a' szegényeket a7 vallás örök kincsével gazdagít-
ja, a' szív legédesb vigaszával táplálja 's erkölcsi 
szilárd jellemmel ruházza fel. Intézetéről önként 
megvallja, hogy még hiányai vannak, de ezekre 
nézve is az időtől reményi orvoslást. Atalábanr 
feltűnő azon erkölcsi szilárdság, melly itt W ü r -
tembergben honos; szegény a'nép, mégis becsű 



letes, koldul, de lopásra nem vetemedik. Házakés 
szobák sok helyt éjjel nappal nyitottak, házi bú-
torok, vagy más dolgok udvaron, uton, útfélen 
láthatók, lopás még sem hallatszik. A' társalgás 
egészen komoly oldalú, az anya leánya felett hűn 
őrködik 's közönségesen folytonos felügyelete 
alatt csak azon férfit ereszti közelébe, ki teljes 
nöszülési szándokkal lép fel. Nem csekély emel-
tyű az erkölcsiségre a' vallásos műveltségen ki-
vül azon törvény sem, mellynél fogva a' csábító, 
rang- és születéskülönbség nélkül, 420 — és igy 
rang szerint feljebb — p.ft lefizetésre's ezenkívül 
két hónapos börtönre ítéltetik. És így azoknak, kik 
Würtemberg pietismusát mennyköveikkel szeret-
nék szétzúzni, az őszinte válaszom: „gyümölcse-
ikről látjátok őket", hozzá tevén más részről azon 
sz. irási intést: „Vizsgáljátok 's a'mi jó, azt meg-
tartsátok44, mert valamint egy részről ferde irá-
nyait távol óhajtóm, ugy azon vallásos bensöség 
és erkölcsi szilárdság más részről, melly itt léte-
zik, mindenkinél csak a'valódi boldogság és meg-
elégedésnek lehet életadó kútforrása. 

C z é k u s I s t v á n . 

f f l a l l e . Az academiai tanács itt egy jogta-
lan követeléssel lép fel. A' jogtalan követelés ez: 
„hogy mi is, mint a'német tanulók, részesülni kí-
vánván az itten számunkra rendelt dijakban, sze-
génységi bizonzítványokat a' felügyelőségnek, 
névszerint neki Pernicenek; okul hozván, hogy ö 
aztán igazságosan oszthassa szét a' dijakat,'s ne-
hogy tán a'bizonyítványok híjával a'gazdagabbak 
kapják a' díjt, a' szegényebbek pedig kiessenek. 
Fistula dulce canít, volucrem quum decipit auceps. 
A' mi állapotunk igazságos osztályzása nemcsak 
hogy nagy bajjal van összekapcsolva, söt mond-
hatni, mivel nálunk Magyarországban eddig a'Cen-
sus vagy a' javak 's esztendei jövedelmek összeírá-
sa nem létez, merő lehetetlenség. E' részben mi 
egyedül csak a' „Regulativra44 hivatkozhatunk, 
mellyben az áll, hogy „hugaris stipendia secundum 
aetatem academicam sunt distribuenda— ergo — 
prior tempore potior iure — de nem, secundum 
testimonia paupertatis44 's ha a' Regulatívtól csak 
egy arasztnyit is távozunk, jogunkat vesztjük 
's a' németek önkényébe jutandunk, 's a ' d í j a -
kat, melyeket eddig jogilag huztunk, ezután csak 
kegyelemből huzandjuk. Kérem, ez fontosb dolog, 
mint tán első tekintetre látszik: mert ha Regula-
tivunk egy pontját megtámadtatjuk 's megsem-
misíttetjük: attól tarthatunk, hogy idővel az egész 
regulatívunk hasonló sorsra jutand. Én azt leg-
alább igen hiszem, mert elég világos adataink 
vannak, mellyek bizonyítják, hogy ökemék nem 
a' leglelkismerete3bek pénzünk kezelelésében, 
— 's ugy leend a' regulativval is. Eleinten, 
mint értesítve valék, huszonöt magyar kapta a' 
díjt, később ezen szám tizenkettőre olvadt össze, 
mivel — mondták—a' kamatok csökkentek, — is-

mét valamivel később kilenczre, 's még két vagy 
háröm óv előtt is kilencz volt a' díj 's most már 
csak nyolczan kapják, már pedig három év óta, 
mint azt tudjuk, itt épen nem csökkkehtek a' ka-
matok, és ezekből, gondolom, kilátszik, hogy 
fönjegyzett állításom nem helytelen. Ha igy ha-
ladunk, maholnap ad zerum reducemur, 's utód-
jaink csak azt mondogatandják: „voltak Hallében 
jó díjaink, de gondos eldődink füstbe juttaták. 
Ezen adatok tehát 's az illy elmélkedések arra 
tökéllettek el bennünket, hogy minekutána hiába 
fáradoztunk volna a' fönemlített meghatalmazott-
hoz, kérvén öt, húzná vissza jogtalan követelé-
sét; öt via appellata gróf Trautmannsdorff kö-
vetünk által, porosz kormány elébe feladni 
kértük. 

Én az alapítványokkali illy bánásért nagyon 
megszólnám a' németeket, de hallgatok, mert mi 
sem vagyunk különbek, mert mi történt a' Jesze-
nákféle tápintézettel ? 

S z e m i á n D é n e s . 

V t c r l i v i . Itt egy erdélyi stipendium van, 
szabad asztal-és collegiumokból álló, mellyet még 
I-sö Fridrik alapított vala két ifjú számára; 's 
most egy jó barátom egész seméster alatt járt 
utána, mig végre minden szükséges qualificatioi 
után azt kapta feleletül, hogy nem vacat; holott 
köztudomásunkra van, hogy egyiket sem élvezi 
senki. Ez alkalomadásból bátor vagyok stipen-
diumainkra újra felhívni a' figyelmet, annál is in-
kább, hogy Göttingából minap itt levén egy ifjú, 
mondta, hogy ott is elveszett egynehány stipen-
dium, mellyröl pedig még élö emberek bizonyít-
hatják Magyarországban, hogy ottlétükkor húz-
ták. Igy kopunk ki egymás után minden segedel-
méihkböl,ha biztosításról nem gondoskodandunk— 
pedig vajmi jól esik itt a' szegény tanulónak a' 
segedelem, ezt csak az tudja, ki tapasztalta, vagy 
még inkább, kinek nem volt szerencséje hozzá, 
mint szegény magamnak. Az eredeti okiratokat 
nekünk nem adják ki, csak brevimanuelutasítnak; 
nem ismernek el feljogosítottaknak. Igy pedig a' 
dolog semmi kép nem maradhat. Mi Csak annyit 
ludhatuk, mennyi az e' tárgyról szóló könyvekbén 
olvasható, p. o. Koch préuszische Universitafcen 
könyvében. Egy ismerősömtől hallottam, hogy 
Marburgban is sok stipendium évek óta hever, if-
jaink hiánya niiatt. Itt hivatalos lépésnek kellette 
törtéöni ezen stipendiumok kipuhatolása végett. 
Mit egyesek tehétnek, kevés és nem biztos nem 
hiteles. Nekem nem is lehet, mert pénz szűke miatt 
egyenesen haza menni kényteleníttetem. 'st.b. 

K. J. * ) 

* ) A ' s z e r k e s z t ő s é g k ö t e l e s s é g e gyanánt t e k i n t é , a' kü l fö ld i 
s t i p e n d i u m o k m i b e n l é t é r ő l minél több tudós í tá s t s z e r e z n i . 
Mindenünnen csak s z o m o r ú tudósítást n y e r v é n , kéri az e g y -
h á z a t , h o g y b e c s e s figyelmét t e r j e s s z e ki ide is. S z . 



További tudósítások a' dissitl.-
katt io l lkusokról . Bischofswaldéban, Hongé 
születése helyén, 19 család atyából egyház ala-
kult. — Coselben sept. 3-án Ronge és Wieczo-
rek szabad ég alatt tartották az első istentiszte-
letet. A' schlawentzitzi egyház Coselhez csatla-
kozott. Mondják, hogy a' r. kath. papság Gama-
liel szavaival inté hiveit türelemre a' díss.-ka-
tholikusok iránt. — Cretetzburgban aug. 22-kén 
egyház alakult. — Festenbergben első istentisz-
teletet Ronge tartott sept. 7-kén. — Friedland-
ban első istentisztelet nov. 6-kán tartatott szabad 
ég alatt. — A' glauschei egyház jul. 25-én a' 
naumslaui ev. templomban tartott istentiszteletet. 
Boroszlóból a' hirnök, ki azt eltiltandó vala, ké-
sőn érkezett. — Grossglogauban sept. 18-kán 
Bathiget Theiner iktatta be papnak; az istentisz-
telet vásártéren tartatott. — Görlitzi egyháznak 
az Annatemplom adatott át. A' papi hivatalt Förs-
ter vállalta fel. — Goldbergben első istentisztelet 
sept. 16-kán tartatott a' még nem egészen fölé-
pített ev. temetötemplomban. Oct. 7-én szinte is-
tentisztelet az ev. Miklóstemplomban. — Grüne-
berg, Freistadt és Neusalzczal együtt, Schliebs 
papjelöltet választá papjául. Első istentiszteletet 
sept. 17-én Theiner tartott az ev. templomban.— 
Hainauban Ottó pap vezérlete alatt nov. 24-kén 
egyház alakult. — Hirschbergben nov. 4-dikén 
Theiner sok ezernek prédikált az ev. templomban. 
— Jerschendorfban, hol a' r. kath. és protestán-
sok mindnyájan diss.-katholikusokká lettek, isten-
tiszteletre a' templom tölök mégis megtagadta-
tott. — Jauerben első istentisztelet sept. 5-ikén 
tartatott. — Kreuzbergben az oct. 16-kán történt 
Theiner és Woynarsky alatt. — Lahnben För-
ster pap oct. 5-kén szentelé föl a' dissid.-kath. 
imateremet. — Landeshutban oct. 30-kán Thei-
ner tartott istentiszteletet. — A' liegnitzi kor-
mánykerületben sok római kath. vándorol be, 
dissidens-katholikus egyházba átmenendö. Lieg-
nitzben september 7-kén istentisztelet tartatott 
szabadban. Papul dec. 14-én Ottó lön beiktatva 
Theiner és Ronge által. — Malapanéban sept. 
4 -kén Ronge tartott istentiszteletet a' templom 
előtt. — Neissébenaug. 21 én első istentisztelet; 
Ronge liturgiázott, Vogtler prédikált. Nov. 10-
én hirdetteték ki a* szószékről Theiner 's más két 
pap excommunicáltatása a' római katholikus tem-
plomokban. Egy órával utóbb Theiner oltár 
előtt állva szeretetet prédikált, Hofferiehterrel 
egyszersmind Strung Kár. neissei papnak iktatá 
be. — Neumarktban több család késznek nyilat-
kozott évenként 400 tallért adni iskalaépités- és 
tanítófizetésre. — Nimptschben nov. 13-kán első 
istentisztelet Theiner alatt. Pap, egyszersmind 
Reichenbach számára, Vorwerk. — Ohlauban a' 
diss.-katholikusok excommunicáltatása szerint 
egyházat alapított. — Schweidnitz papul Jung-
niehelt választá. Sprottauban Minsberg igazság-

szolgáltatási biztos vezérlete alatt aug. 24-kén 
egyház alakult. — Striegauban az evangélikusok 
templomuk együtt használatát a' diss.-katholiku-
soktól megtagadták. Papul Rupreeht választatott. 
A' világiasitott clarissakolostor temploma jul. 3 1 -
én diss.-katholikussá szenteltetett föl. — Tarno-
witzban oct. 5-kén ismét ev. templomban isten-
tisztelet. — (A. Kirchenr.). 

waadti iigy. Egy lausannei levél 
következőkről értesít: A' statustanácshoz több 
statusegyházi pap felírást intézett, mellyben amazt 
a* rend 's nemzeti egyház fentartására kormányi-
Iag használt eszközök, névszerint idegenek hívása 
's az elhamarkodott rendkívüli fölszentelések elég-
telenségére figyetmeztetvén, a' waadti egyház 
teljes elhanyatlásának meggátlásaul kővetkezőket 
kérnek: 1) visszaállítását a' vallásszabadságnak, 
miként ez 1834—1845-ig fenállott; 2) az ima-
házi istentisztelet szabadságának is épségben tar-
tását ; 3) hogy a' zsinatok határozatai ne csupán 
elötanácskozásoknak, hanem javaslatoknak, mely-
lyek a' nagy tanács által vagy egyszerűen mel-
lőzendők vagy elfogadandók, tekintessenek; 4 ) 
hogy vonatkozólag az egyháztörvény 148-dik 
czikkére, a' vádlott fölött maga az osztály eskütt-
székként mondja ki a' ,vétkest4 vagy ,ártatlant6 

s az elitélt nyomban, törvény szerint büntettes-
sék; 5) hogy tantekintetben ne legyen semmi eset-
ben a' statustanácsnak joga vádak vizsgálásába 
bocsátkozni, hanem ez is a'papságnak eskütt-
székként megalakult osztályára bizassék; végre 
6) hogy a' szószék minden politikai hirdetéstől 
megkíméltessék. E' felirás minden pontjára a' 
statustanács tagadólag felelt. (A. B. K. Z.). 

Meletfndla. Ev. téritök 25 év óta min-
dent elkövetének a' serdülő nemzedéknek ker. 
tudomány ismerete 's maga az evangyéliom által 
a' pogány romlottságból kiemelésére 'sigy a 'ker . 
vallás áldásdús ösvényének megtörésére. Igy a* 
burdwani kerületben 4 ezernél több hindu gyer -
mek képeztetett. Doff skót téritő Calcuttában n e -
velő intézetet alapított, mellyben az ifjak a* 
ker. vallás alapján fejlesztetnek 's minden tudni 
méltóval megismertetnek. Ezen iskolába 800— 
1000 fiu többnyire a' felsőbb 's bráminosztályok-
ból, jár. Ezen térítői iskolákon kivül kormányi 
intézetek is vannak, mellyekben csak a' tudomá-
nyok tekintet nélkül a' ker. vallásra taníttatnak. 
Mi lesz e'fiatal bölcsészekből, megmutatta 's meg 
fogja még mutatni az idő (A. K. Z.J. 

Eskü. A'bajor prot. papok legfelsőbb ren-
deletnél fogva az eddigi helyett következő új es-
küvel fognak hivatalba léptükkor feleskettetni.\ 
„Hűséget esküszöm a' királynak, engedelmessé-
get a' törvénynek 's megtartását a' statusalkot-
mánynak. Esküszöm, hogy hivatalos kötelessé-
geimet vett utasítás és fenálló egyházi rend sze-
rint lelkismeretes pontossággal, mennyire erőm-
től telik , teljesítendem. Esküszöm, hogy semmt 



titkos társulathoz vagy kül- avagy belföldi, l eg-
kegyelmesb királyomtól helybe nem hagyott 's 
meg nem hagyott 's meg nem erősített egylethez 
nem tartozom, sem jövendőben nem tartozandom, 
sem annak czélait toborzás, terjesztés vagy a' 
részvét bármi neme által elő nem mozdítandom. 
ígérem, hogy nem közlekedenkem azzal, semmi 
szándokban részt nem veszek, semmi gyanús ösz-
szeköttetést sem bel-, sem külföldön fen nem 
tartandok, mi a'közcsendnek ártalmára lehetne,'s 
ha a'status kárára irányzott szándokot akár egy-
házam körében, akár máshol, megtudok, azt a* kor-
mánynak följelentendem. Mindezt esküszöm és 
Ígérem, Isten engem ugy segéljen és sz. evan-
gyélioma." A' Gusztáv-Adolf-egyesület, a' prot. 
atyafiak szövetkezése vagy a' diss.-katholíkusok 
adtak-e a1 papi eskü ezen megváltoztatására okot, 
nem kutatjuk (A. K. Z.). 

A' protestaiit!§mu§ Francziaor-
szá&ban. Nem lesz érdektelen a'franczia pro-
testantismusról némieket közleni. A' protestánsok 
száma 5 millióra tétetik; legtöbben közölök r e -
formátusok, a' többi ág. hitv.. Éjszaki Franczia-
országbau csak reformátusok vannak; de a' r . -
katholikusokhoz képest kevesen. Du Nord-me-
gyében van 16 templom, de 3 közölök régóta 
pap nélkül van s paphiány miatt nem egyköny-
nyen fog lelkipásztort kapni. A' du nordi egyhá-
zak két, lillei és st.quentini, consistorium alatt áll-
nak. Tiszteletes maradványok ezek a1 XVII. szá-
zadi üldözés korából. A'papi hivatalkodásitt igen 
terhes, mert az egy egyházközséghez tartozó 
helységek igen távol esnek egymástól. A' pap-
nak 5 —15 órát kell mennie, hogy híveinek az 
evangyéliomot hirdethesse 's köztök a' lelkipász-
torkodás kellő kötelességeit teljesíthesse. Vasár -
naponkénti 's minden helyeni rendes predikálás-
ról szó sem lehet, de nincs prot. község, hol is-
tentisztelet minden vasárnap kétszer nem tartat-
nék. Pap távollétében a' helybeli tanító, rendszerint 
egyike a'korosbaknak Í3,kika'helybeliconsistoriu-
mot vagy egyh.tanácsot képezik, predikátziótolvas 
fel. Fiókegyházait a'pap felváltva sorosan látogatja. 
Sokszor evangelista is segíti öt, azaz, fiatal férfi, 
ki paphivatalra kiképeztetését papnak köszöni, de 
academiai cursust nem végzett, hivatalba status 
által nem tetetett, hanem a' société evangélique 
által küldetik ki. De azért az egyháztagok sze-
retik a' kényelmet, ök a' szomszéd helységbe, 
hol a' pap prédikál, ritkán mennek 's inkább honn 
maradnak, a'sokszor gyakorlatlan felolvasó egy-
hangú előadását hallgatandók. Nyugottan várják, 
mig a' predikátzió sora a'pap látogatása által ra-
jok kerül. Ezt azonban nem kell vallásbeli lágy-
melegségnek tartanunk, mert ök megszokták ko-
ronként világi által végzett áhítatosság gyakorla-
tokkal megelégedni. Azonkül a' mellékutak ro -
szasága, mihelyt a' kikavicsolt országútról letér 
az ember, kivált télen 's nedves időben, fontos, 

mentségül szolgál nekik. A"1 vallásbeli szükség-
letek kielégítésére ' sa ' hit megszilárdítására nézve 
emberi ismeretünk 's reményünk szerint, „az el-
szórt protestánsok közt evangyéliomot terjesztő 
éjszaki társulat" áldott következményű lehet. Ez 
a' fiatalságra *s korra oktatás és predikátziók ál-
tal kíván hatni. Tanítókat és evangélistákat kü-
lönféle intézetek képeznek. A' lillei ecole evan-
gélique Marzial kormánya alatt derék fiatal em-
bereket nevel a' felsőbb 's alsóbb tanítói kar szá-
mára 's a'magokat magasb tanulmányoknak szen-
telni szándékozó tanítványok itt odáig viszik dol-
gaikat, hogy academiákban mindjárt fölvételökkor 
bauaualreat es Iettres-t kaphatnak. Ezen iskolába 
sok gazdag angol 's kivált skót jár, 's az ezek r é -
szére magasbra szabott élelemdíjak teszik lehe-
hetövé, hogy sok szegény, detalentomteljes fran-
czia növendék itt a' prot. egyház szolgálatára in-
gyen készíttethetik elő. Ezen intézet jelennen 
mintegy száz növendéket számlál, kik nagyobb-
részt egyházi szolgálatra készülnek (A.K.Z.). 

$tati*t!ka£ adatuk. Az éjszakameri-
kai egy. statusokbani 13 luth. egyházkerületről 
ezeket közöljük: a' marylandi kerületben 1844-ki 
oct.-ben volt 30 pap, 62 egyház, 6664 gyónó; 
a' nyugotpennsylvaniai ker. 1844-ki sept.-ben 
43p. , 128e., 14053gy.; délcarolinaiker. 1844-
ki nov.-ben 30 p., 40 e., 2784 gy.; a1 hartwi-
chiben 1844-ki jun.-ban 15 p., 25 e., 3000 gy.í 
az új-yorkiban 1844-ki sept.-ben 35 p., 36 e.? 
6000 gy.; virginiaiban 1845-ki maj.-ban 20 p., 
40 e., 2415 gy.; a' nyugotiban 1844-ki oct.-ben 
27 p., 60 e., 3657 gy.; az ohiói angolban 1844-
ki sept.-ben 46 p., 140 e., 6504 gy.; az alleg-
hangiban 1844-ki sept.-ben 16 p., 69 e., 6811 
gy.; a' nyugotvirginiaiban 1844-ki maj.-ban 7 
p., 17 e., 1044 gy.; a' keletpennsylvaniaiban 
1844-ki oct.-ben 23 p., 52 e., 5207 gy.; az é j -
szak-carolinaiban 1844 ki maj.-ban 11 p., 21 e.9 
2093 gy.; a' miamiiben 1845-ki apr.-ben 17 p., 
36 e., 1923 gy.; a' pennsylvaniaiban 1845-ki 
maj.-ban 68 p., 224 e., 32,274 gy.; keletohióiban 
1844-ki oct.-ben 22 p., 80 e., 8000 gy.; nyu-
gotohióiban 1844-ki oct.-ben 40 p., 130 e., 13000 
gy.; angol egyesült ohióiban 1844-ki oct.-ben 9 
p., 35 e., 5000 gy.; a' frankiban 1845-ki jun . -
ban 27 p., 40 e., 3000 gy.; a'michiganíban 1844-
ki jun.-ban 4 p., 7 e., 500 gy.; a' pittsburgiban 
1845-ki jun.-ban 15 p., 45 e., 2500 gy.; a' ten-
nesseeiben 1845-ki jun.-ban 20 p., 90 e., 7200 
gy.; az indianaiban 1843-ki oct.-ben 13 p., 30 
e., 2000 gy.; mind a' 13 kerületben összesen 538 
p., 1307 e., 135,629 gyónó. (A.K.Z.) 

t'Viwifefurílian a' diss.-katholikusoknak 
a* sz. Gertrúd temploma közös használata meg-
engedtetett. 

1 ' d r e s d a l k é p z ő i n í é s c í c k közt 
van egy gyermek-kert is. Ezen intézet czélja: a* 
kis gyermekek nevelése 's előképzése, 3 éves 
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koruktól fogva az iskolaképesség idejéig. Jelen-
leg az intézet 50 gyermektől látogattatik. 

A' flSusztáv-AdoIf-alapítvány leipzigi 
föegyesülete 1844—45. évben 7983 tallért vett 
be. Nevezetesen némelly fiókegyletek szétkül-
döztek vagy ideiglenesen megtartottak összesen: 
601 tallért. A' leipzigi föegyletnek van 54 fiók-
és 2 segédegylete. 

bécsi irgalmas barátok összes 
kórházaiban 1844. évi nov. l-től 1845. év ugyan-
azon napjaig 24,023 beteg valláskülönség nélkül 
ápoltatott. 

A' l imoges i törvényszék Francziaország-
ban 13 szavazattal 12 ellenében elhatározá, hogy 
a' katholikus pap még azon esetben se házasod-
hassák, ha a' papságról lemond. 

A p r ó s á g o k . A1 porosz király a' waadti 
lelépett papoknak 12,000 ft. adott (B .A.K.Z. ) . 
— Baselben ugyanazok számára 5300 ft. gyűjte-
tett (B. A. K. Z.). — A' kölni érsekmegyében 743 
egyház, 1446 pap 's mintegy 1,100,000 r. kath. 
van (B.A.K.Z.). — Celler chodzieseni róm. kath. 
prépost nyilvánosan tudatta, hogy a' szegényebb 
egyháztagoklól palástdíjt többé el nem fogad (B. 
A.K.Z.).—Romában Angliának r. kath. egyházba 
téréseért hatalmasan imádkoznak (A.K.Z.). 

Patakró l . Kegyed, tisztelt szerkesztő úr, 
minapi jegyzetében körülményes tudósítást óhaj-
tott a' s.-pataki főiskola eseményeiről kapni. Azóta 
©.-kerületi gyűlés tartatván, ugyancsak Patakon, 
az erdélyi kormányzó, mint fögondnok elnöksége 
alatt, amaz események is tárgyaltatának. Az illető 
levelező híven elöadandja a' történetek képét, — 
én a' tiszáninneni e.-kerület híveinek figyelmét 
másra kívánom, vonni, irányozni, 's ez a' két al-
gondnok választása. 

Mondjuk ki az igazat, őszintén, egyenesen, 
sértés nélkül, bár fájdalmat okozva. E' kerületünk-
ben a' dolgok sehogy sem mennek, sem határo-
zott irány, sem közszellem, sem következetesség, 
— de miben is mutatkozhatnék a' következetes-
ség? abban, hogy semmit sem teszünk? a1 tespe-
désben? a' halálban, melly némálkodik fölöttünk? 
A ' proteslantismusnak jelképe csak tornyainkon 
él, az éber kakas, — söt az is holt. 

És hol van mind ennek kútfeje? Szerintünk 
némelly elöljáróinkban különösen, *) és aztán 
magunkban. 

Régóta világosan élt minden gondolkodóban 
a ' meggyőződés, hogy elsülyedünk menthetetle-
nül , ha egy másod fögondnok 's egy ú j - vagy 
segédpüspök nem választatik. Ez utóbbi, fájdalom! 
most sem határoztatott el ugyan, hanem igen az, 
hogy e.kerületi algondnok választassák, ki a' fő-
gondnoknak leend vén helyettese, elébök álla' se-
gédgondnokoknak. Illyen hivatal már volt hajdan 

egyszer, de utóbb azon másik mód hozaték be, 
hogy ha a' fögondnok nem érkezett tisztének meg-
felelni, másod fögondnok választatott. Miért t é r -
tek el ez utóbbi módtól, nem fejtegetem, engemet 
nem a' hivatal fokozata, hanem a' választandó 
személy foglal el. 

A' választásnak f. é. augustus 25-kéig kell 
megtörténni. E' rövid idő alatt a' sors vet kocz-
kát fölöttünk. Ha egyébiránt emlékezés a' szomo-
rú időre az ember okosságát élesíti és érdekét 
ingerli, nem lehet kétség, hogy e.kerületi algond-
nokká olly próbált 's jeles hazafi választatik, ki 
önálló, ki magával 's a' körülményekkel tisztában 
van, ki a' tudományokban ép olly erős, mint e . -
kerületünknek mentője 's vezérlő oszlopa legyen, 
a' bár nem végtelen , de mégis bolyongós kor-
szaka után. *) 

Ezzel csak azon nagy szükséget akartam ki-
mutatni, melly elkerülhetlenné teszi egy müveit és 
tudományos e.kerületi algondnok választását. És 
egy müveit és tudományos és tekintélyes főiskolai 
gondnokét. Mert e' hivatal is megürült, és szinte 
august 25-éig betöltendő. 

De ki fog e' hivatalra el választathatni? Alig 
van egy-kettő, ki alkalmas és méltó e' fontos hi-
vatalra, és azok alig ha vállalják. 

Mi azt tartjuk: mig nem tudatik, hogy jeles, 
buzgó, müveit, tudományos férfiú elvállalja, ne 

* ) É n n e m i smerem a 1 k ö r ü l m é n y e k e t , de m é g i s vo lna 
e g y c a n d i d a t u s o m , ki az a r k a n g y a l n a k druszája és i g y 
b i z o n y o s a n az e g y h . k e r ü l e t n e k is j ö v e n d ö a n g y a l a l enne . 
É n ö t Istentől e l ő r e e l r e n d e l t p r e d e s t i n á l t 
e g y h á z i é s i skola i h i v a t a l n o k n a k tar tom. A ' pataki i s -
k o l á r ó l , annak s ü l y e d é s é r ö l , az oktatók és t a n í t v á n y o k -
ró l már v é g e t l e n ü l s o k vád nyomtat ta to t t 's m é g s o k k a l 
t ö b b íratott. Á m d e ó a1 n e v e l é s ü g y e körül o l l y i n d í t v á n y -
n y a l lépett fel a1 mult o r s z . g y ű l é s e n , m e l l y n e k szavait i l l ő 
v o l n a k ö n y v né lkü l m e g t a n u l n u n k . S z e n v e d h e t - e k é t -
s é g e t , h o g y i l l y férf iú k é p e s is é s k é s z is l e g y e n , e s z -
méit é l e tbe l é p t e t n i , ha m e z ő nyittatik n e k i ? A' k é s z -
s é g e t c saknem k é t s é g b e ke l l h o z n o m , ha igaz mind a z , 
mit B . és S . é s t ö b b e n a' v i l á g i urak r é s z v é t l e n s é g é r ö l 
b e s z é l n e k . D e ha e z u g y volna — m i t én hinni n e m a k a -
r o k — az a n g y a l i druszáná l i s , ép az a n g y a l s á g c o n p r o -
m i t t á l t a t n é k , mert az a n g y a l o k is f i g y e l n e k urok s z a -
vára és annak v é g r e h a j t á s á b a n s e r é n y k e d ö k . Mór p e d i g 
itt i s I s t en s z ó l a n a , mert tudják m e g a z o n h i d e g v i lág i 
u r a k , h o g y ha I s t ennek k ívánnak te t szen i 's g y ö k e r e s é r -
d e m e k e t óhajtanak s z e r e z n i m a g o k n a k az e m b e r i s é g f e -
lő l , ezt s e h o l j o b b a n n e m tehet ik , mint az i s k o l á k és 
e g y h á z a k , mint az e m b e r i s é g mind m e g a n n y i n e v e l ő i n -
t é z e t e v e z é r l e t é b e n . T e h á t : 

S z ó l a Isten G á b o r a n g y a l á n a k : 
Hü c s e l é d e m , f é n y e s Gábor a n g y a l , 
Ölts p i r o s l ó s zárnyat vá l la idra 
É s szá l l jad m e g k ö r n y é k e t Pataknak, 
A r n y á b a n h o g y v é d ő s z á r n y a i d n a k 
B é k e l a k j é k a 1 b o r ú s v i d é k e n 
'S a' s z e n t l é l e k ü d v e i s k o l á k b a n 
"S e g y h á z a k b a n g a z d a g o n v i r u l j o n ! 
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válaszszunk , vagy válaszszuk el azt, a' ki arra 
való, ám lássa, ha nem tetszik elfogadnia, felelje 
be a' haza, az egyh.kerület és saját hazafiúi lelke 
előtt. Ha az e.kertilet ifjú nemzedékének képzése 
iránt illy hidegen viseltetünk, álljon elő, a1 ki a1 

kor történetét jegyzi, és róvja meg a' kik tiszteiket 
nem teljesítik. Ugy látszik, amaz apostoli buzgó-
ság nem jellemzi többé a' protestánsokat, nálunk 
legalább bizonyosan nem. 

Egyházak! e' két választástól igen sok függ, 
kezét szivére* tegye mindenki, és csak az érde-
mest 's alkalmast válassza. Patak, jul. 25. 1846. 

B. és S. és többen. 
N ó g r á d b ó l . A' magyar honi két pro-

testáns felekezet rögtöni 's tökéletes egygyé ol-
vadása bár kívánatos volna, de jelenleg egész ki-
terjedésében aligha eszközölhető több okoknál fog-
va, mellyek közt egy nagy akadály a* nyelv kü-
lönbsége, miszerint a' tót a' magyarral és viszont 
nem sympathizál, különösen midőn a* magyar 
ép most minden magyar honi különajkuak felett 
suprematiát gyakorolni kíván,és a' különajku nép-
ségek közt az anyanyelv pártolása és szerepe ki-
vívása e' jelenkor szelleme, melly immár a' 
nyelvhösök által politicaiharcztérreis vezettetett. 
De több okai is vannak, miszerint a' protestáns val-
lási rögtöniunio, honunk jelen feszült körülményei 
közt, egy ideig csak pium desiderium. Annálfogva 
egyedül fokonkénti közeledésről lehet szó, és hogy 
az eszközöltessék,egy olly közös nevelési intézetet 
kell alakítanunk, hol az ifjúkor egy : áshoz simuljon 
— mert mi orthodoxus öregebbek a1 váratlan re-
formmal megbarátkozni nehezen tudunk. — Te-
hát egymáshoz simulási — egyesült protestáns 
iskolát és pedig Nógrádban Losonczon alakítha-
tónak vélek, mert a' losonczi 's szomszéd megyei 
környék fészke az evangélikusoknak, 's képes 
évenként több száz ifjat Losonczra, részint a 'ma-
gyar nyelv 's részint élelmi olcsóság végett is-
kolai oktatásra kiállítani: — igy tehát Loson-
czon legyen egy közös protestáns iskola , hol a' 
tót a' magyarral megismerkedjék, a' református 
a' lutheránussal megbarátkozzék, mert illy egy-
máshoz való simuláshoz a1 gyermekkor,'s különö-
sen az iskolai társalgás leginkább képes hajlani. 
Akarnánk — de nem tudjuk, mikép alakítsunk 
Losonczon egy közös protestáns iskolát; van 
ott most evangelikus és református iskola, de egy 
sem kitűnő, egygyé olvadva pedig hatalmas neve-
lési intézet lehetne, mert a'református felekezet-
nek, melly ott helyben alig 500 lélekből, 's a' 
felső megyék vidékein alig egynehány ekklézsiából 
áll, Losonczon tetemes alapítványai és jövedel-
mei vannak, de növendékeket gyéren állíthat ki 
ottani iskolájába ; ellenben az evangélikusoknak 
alapítványa igen csekély ugyan, de ugy Losoncz 
''s Nógrád, valamint a' szomszéd megyék, evan-
gélikusokkal tömve folytonosan több száz ifjat 
küldendnek a' losonczi jól elrendezendő egyesült 

iskolába, mi által az egy-két év alatt a' legnépe-
sebb és legvirágzóbb lehet a' felvidéken. Sajnos 
azonban, hogy a' mult hó első napjaiban tartatott 
losonczi gyűlés idősebb tagjai az iskolai uniót 
csak szóval akarják 's óhajtják, tettleg pedig el-
lenzik, mert a' református atyafiak, kik főleg a* 
századok buzgó adakozásainak köszönhetik, hogy 
Losonczon nem csekély iskolai fundatioik vannak, 
az evangélikusoktól azt kívánják, hogy szinte 
ollyan summát teremtsenek elö, ha a' két protes-
táns iskola egygyé olvadását óhajtják! — E' kí-
vánat valóban túlságos, mert azt az evangéliku-
sok ép most e'pénzszük-világban nem tehetik, de 
parallelisaljuk a' losonczi református fundatiók 
kamatját az evangelikus százakra menő ifjak évi 
fizetésével (didactrum), alkalmasint többre rúgna, 
mint azon fundatiók kamatja, és a' losonczi há-
zibér, sőt maga a' város jövedelme, mellynek leg-
nagyobb részét a' református atyafiak kizárólag 
önegyházi szükségeikre fölemésztik, nem növe-
kedne-e ha annyi száz evangelikus tanuló lepné 
el a' varost? — Milly felekezetűek legyenek pe-
dig a' professorok ez uniált iskolában, azt j a -
vallanám: fele része református, fele evangelikus, 
és a' református professori statio megürültével 
evangelikus lépjen helyébe és viszont, — igy nem 
leend azon súrlódás, hogy a\refomatus és evan-
gelikus egyenlő tehetségű concurrensek közt kit 
válaszszunk. Sapienti pauca ; — de ha a' vallásos 
unió a' két protestáns felekezetek közt némileg 
eszközölhető, az a' losonczi eggyé olvadandó 
iskola által leginkább jöhet létre, mert Losonczon 
legkönnyebben simul és barátkozik meg a' Karpát-
hegy táji tót az alföldi magyarral, és illy egyesült 
iskolai növendékek, mint hajdan az apostolok hír-
tetendik unió üdvét honunk minden részeiben; 
Fogjunk tehát kezet, és alakítsunk, Losonczon egy 
egyesült protestáns iskolát! — Kövesden junius 
5-én 1846. B a l o g h i L á s z l ó . *) 

* ) E z e n c z i k k r e van e g y k i s é s z r e v é t e l e m . A z uuio v a g y 
s z ü k s é g e s v a g y n e m . Ha s z ü k s é g e s , n e m c s a k L o s o n c z o n 
l e s z a z , hanem másutt is . Minden attól f ü g g , mit n e v e -
zünk u n i ó n a k . A d d i g , m i g e g y k ö l c s ö n ö s e n ' s k ö z ö s e n 
e l f o g a d o t t hitval lás 's e n n e k alapján k é s z ü l e n d ő 's m i n -
denüt t b e h o z a n d ó v a l l á s k ö n y v e k által e g y g y é n e m o l -
vad a1 ké t rés®, a d d i g m i n d i g csak t á r s a s u n i ó r ó l 
l ehe t s z ó . Ha már a1 j e l e n b e n uniálni a k a r u n k , m a r a d -
junk e z e n m e z ő n , "s b i z t o s í t v á n mindenik f é lnek saját 
h i tval lását e g y e s ü l j ü n k , az a lap í tványok , i s k o l á k , t e m -
p l o m o k , i sko la i és papi h ivata lok k ö z ö s s é g é b e n , 
s z o r o s a n k imérvén a' határokat . „ S z o r o s a n u g y - e ? " 
Biz u g y á m , mert k ü l ö n b e n e z e n k é n y e s m e z ő n a1 s z a -
kadás l e sz minden u n i ó i t ö r e k v é s e r e d m é n y e . A z t á n 
uniálni itt, uniálni amott , G e r e s d e n és T e m e s v á r o t t , a1 

n é l k ü l , h o g y a' ké t e g y h á z k ö z ö s m e g e g y e z é s é v e l h o -
zo t t t á r s a s uniói s z a b á l y o k szo lgá lnának v e z é r ü l ; az 
e lő t tem nem sokkal t ö b b a' semminé l . A ' kerüle t i 's 
e g y e t e m e s g y ű l é s e k m o z o g j a n a k tehát m i n d e n i k r é s z e n . 
De e z e k nem m o z o g h a t n a k , mert k e r e k e i k n i n c s e n e k 
r e n d b e s z e d v e . Mindenik u n i ó n á l sürgetősb tehát , h o g y 
mindenik e g y h á z e l ö b é s a j á t kereke i t i g a z í t s a k i , a z a z : 
uniálja ö n m a g á t , mert m i n e k csaljuk m a g u k a t ' s mért ne 



K c íaBSi i i á rk ró l . Főtanodánk epochalis 
lépést tett legújabban a' korszerű haladás utján. 
Ugyanis e' folyó hó látá nálunk megalapíttatni 's 
az eszmék hónából e' földi létre áttétetni a' zay-
ugróczi tervben elöjövö első évi jogi — vagy 
mint némellyek jobban szeretik, harmad évi böl-
csészeti — tanszéket. Hogy ez jóval elébb, mint 
Hunfalvy Pál tanár indítványozá meg nem történt, 
azt inkább az illy tárgy érlelésére szükséges idő-
nek, mint buzgalom hiányának kell tulajdonítni, 
mert a' megalapításban buzgó pártfogóink áldo-
zataikkal példás részvétet tanusítának. A' folyó 
év jul. 12-kén tartott iskolai nagy gyűlésben e' 
szerint az említett tanszékre nagy szótöbbséggel 
Hunfalvy János urat, a' lelkes Pál öcsét, megvá-
lasztottuk. Ez örvendetes reform, protetans föta-
nodánknál, reméljük társaira nézve is, ha az elő-
haladó korral bővült tudományokat nem csupán 
encyclopedice vagy schematice akarandják mi-
velni 's terjeszteni, azt fogja eszközölni 's terjesz-
teni, hogy, nem hallgatván szűkkeblű számitga-
tásra, tekintvén egyedül a' javítás czélszerüségét, 
Kézsmárk lépését pártolni 's követni igyeke-
zendnek. 

Ez alkalommal elnem mulaszthatom megem-
líteni, hogy Nehrer orvostudor úr intézetünk mu-
zeumát a' legközlebbi időben egy Ízletesen 's 
szabatosan Eckling által készített Ettingshausen-
féle deléjt — berzgéppel szíves volt megajándé-
kozni, miért is szabadjon itt nyilvános köszönetet 
mondani a' kézsmárki tanoda hálás fiának 's jó-
tevőjének. 

R e g á l é k . Jun. 4-kén. Szepezden Zala-
vármegyében, melly helységnek birtokosai: a' 
veszprémi püspökség, kővágó-eörsí közbirtokos-
ság és több helységekben lakozó nemes urak min-
den törvényesen bevett vallásokból, jelen voltam 
épen ezen érdemes családnak gyűlésében: és 
jutottam egy szépnek, jónak, nemesnek tudósá-
hoz; mit csak azért is sietek többekkel tudatni, 
mivel alkalmasint egyetlen a' maga nemében, és 
váratlanul a' mostani önzési korszakban, de annál 
édesebben fogja meglepni sokaknak szivet. En 

va l l juk m e g , h o g y a' reformált e g y h á z Magyarhonban 
n é g y testület "s n e m e g y testület 's a z z á m i n d a d d i g nem 
l e s z , míg e g y e g y e t e m e s c o n v e n t b e n n e m 
u n i á l ó d i k . A z e v a n g y é l m i e g y h á z k i s s é e ' r é s z b e n 
j o b b lábon á l l , a 1 mennyiben e n n e k e g y e t e m e s g y ű l é s e 
vau u g y a n ; de c s a k k i s s é áll j o b b a n , a1 m e u n y i b e n 
e z e n g y ű l é s r e n d e z e t l e n , 's ha nem f o g l a l a n d l a -
k á s t s z ive inkben az a g a t h o d a e m o n , é p e n a ' l e g j o b b u t o n 
v a g y u n k az e g y e t e m e s gyű lésnek l e v e g ő b e r ö p i t é s é h e z . 
Értsük meg t e h á t e~en kornak l e g s ü r g e t ö s b t e e n d ő i t 's 
ne s z é g y e n e l j ü k b e v a l l a n i , h o g y a d d i g , mig r e n d e z e t t 
concentra l t i g a z g a t á s t nem h o z u n k be addig m i n d e n 
m o z g a l o m és t erv , l e g y e n az bár a' l e g j ó t é k o n y a b b , csak 
m é g n a g y o b b rendet leuséget , o k o z a n d , hasonlóan a' b e -
t e g i d e g r e n d s z e r h e z , mel ly ö r ö m t ő l é s fá jda lomtó l e g y -
iránt g ö r c s ö s v a n a g l á s o k b a tör ki . S z . 

legalább hozzá hasonlót nem tudok tapasztalási 
körömben. 

Ugyanis a' tisztelt vegyes vallású különféle 
rangú bokros familia, a'kir. haszonvételi és köz-
jövedelmekben mind a'három bevett vallású hely-
beli gyülekezeteket részelteti. Minden esztendő-
ben a' közjövedelmek kiosztatnak birtok szerint 
a' birtokosok között: a' három gyülekezetek is, 
mint birtokosok,a' mindenekre meghatározott belső 
birtokbeli kulcs szerint veszik osztályékukat. — 
Akármién alapuljon e' szép tett: én örömest hi-
szem, hogy, midőn a' magyar népszerűség és 
igazság fiai sok vidékeken inkább a' törvénysze-
rűséggel, mint a' lelki ismerettel hozzák összhang-
zásba miveiket, a' Balaton vidékének jelesebbjei 
illy magasztos légkörben élnek. 

Kis J á n o s , ajkai ev. lelkész. 
E3ála« Kamocsai ref. gyülekezettel, midőn 

mélt. gróf Batthyányi Kázmér derék honfinak, 
népiskolánk számára is kiadatott, földirati néma 
abroszokért nyilvános köszönetem nyújtanám, 
— kívánom, hogy a' népnevelés tettleges barátja 
édes hazánk boldogítására sokáig éljen I Kamo-
csán. Fodor Icán népisk. oktató. 

Az eperjesi eollegiumban tanult az 1845/6 ét 
2-ik felében: theolog 14, joghallgató 70, phy-
sikus 43, logikus 31. A' felső osztályban tehát ösz-
szesen 158. — Rhetor 41, syntaxista 49, gram-
matista 37, elemi nyelvész 3H. Az alsóbb osztá-
lyokban tehát 165. — Együtt 323. 

Ezek közül tápintézetben 107, Róth Joh.-féle 
szorgalomdijas 12,helybeli stipendium részese 30. 

M e g j e l e n t és Hartleben és Altenburger 
könyvárusoknál, Pesten, váczi-utcza 437 sz. a. 
kapható: Tanulmányok o' kommunismusnak egy 
humánus ellenszeréről, avvagy a' népgazdászat, a" 
népoktatás és a' nép politikai életének humanitási 
rendszeréről. Irta báró Dercsényi János. 8r. 
1816. gépvelin papiron, csinos borítékba kötve 
1 fr. r p.pénzben. 

É j i i r e « I i k á t « I í k . Jeles literátorunk 
edvi Illés Pál, ns. dömölki evang. prédikátor, 
kemenes-allyai esperes, magyar akadémiai tag-
nak 'sa't. illy czimü új munkája van sajtó alatt: 
„Téli és nyári poslilla, azaz: keresztyén erkölcsi 
predikátziók, a' rendszerinti evangyéliomokra két 
kötetben, (öszvesen mintegy 75 predikátzió) 
mindennemű keresztyén lelki tanítók és hallgatók 
számára irva" — Midőn a' t. cz. olvasó közön-
séget a' nagyérdemű szerzőnek ujabb terjedel-
mesebb munkájára szerencsénk van ezennel fi-
gyelmeztetni, csak azt kívánjuk jelenteni: hogy a1 

tisztelt szerző már e' nemben is több számos köz-
kedvességet nyert nyomatott munkáihoz ismét 
egy ujabb eredeti gyűjteményt kiván csatolni Pest, 
jul. 1846. T r a t t n e r é s K á r o l y i 

könyvnyomtatók. 



PROTESTÁNS 

EGYHÁZI fiS ISKOLAI LAP. 
32. szám. Ötödik évi folyamat. August 9. 1846. 

'EnoixodofAti&évTes i r q tfepeXíiú ratv ánoOTÓXiüV xcci n()ocpt]T(x)V, ovrog áxQoywvictíov avxov 'iqoov 
XqlOtov* 'Ev ío Ttaoar] oíxodo^it) ovvaQfioXoyov/jiévri cív^ec eig vaóv aytov év xvgítú' °Ev ip xal v[ásTq 
ovvoixodopeío&e, elg xccTotxrjrt'jQiov rov &eov év nvevfiari, Ephes. 2, 20 — 22. 

T A R T A L O M : P ü s p ö k i utasítás a' dunántú l i ág . ev . e g y h k e -
r ü l e t b e n . — Luther h á z a s s á g a . W a l e n t í n y i J . — 
E g y pé ldánya a z o n f e l i r a t o k n a k , m e l l y e k e t a' t i szai ev . 
e g y h á z a k föt . J o z e f f y P . s u p . ú r h o z , hivatala további 
v i s e l e t é r e i n t é z t e k . — Várat lan s z ó , Zala j e l e n é t i l l e t ő -
l e g , t isztújítási t ek in te tben . K e t t e n . — I r o d a l o m . 

P(i*I>i»Sii u t a s í t á s a ' d u n á n t ú l i á g . 
e v a n g y é l m i e g y h . f c e r a i l e t b e ^ . 
Boldogult Kis J. dunántúli püspök halála után 

az egy.házkerület f. é. mart. 10-én gyűlést tart-
ván Sopronyban, egy választmányt nevezett ki 
„as eddig fenállott superintendensi utasításoknak 
a' kor kivánatához képesti átdolgozásáraA' 
választmány f. é. apr. 22-kén egybeült Kőszegen 
Wohlmuth L., Hrabowszky Sám. urak elnöklete, 
Kutasy Gy., Wimmer Ag., Turcsányi L., Pálfy J., 
Michaélis Fr., Schneller V., Hrabowszky J., Me~ 
cséry D. 's Torkos F. urak jelenlétében. A' ké-
szítendő munkálatot megelőzőleg, felolvastattak: 

a) néhai Hrabovszky S. supdens urnák az 
1786-ik évi april 25-kén kiadatott utasítás 's a' 
vele kapcsolatban levő esküformula. 

b) néhai Nagy Ist. és Kis J. supdens uraknak, 
az elsőnek az 1796-ik évi julius 26-án, az utób-
binak az 1812-ik évi jun. 23-kán kiadott utasítá-
sok és esküformulák. 

c) a' csak most említett utasítás átnézése vé-
gett kinevezett az 1812-ik évben Felpéczen együtt 
működött kerületi választmány jegyzőkönyve. 

d) az 1610-ik évi mart. 30-án tartott zsolnai 
zsinatnak a' magyarhoni protestáns anyaszentegy-
házunk alkotmányát meghatározó 's főkép a 'sup.-
dens hatáskörét kimutató 's a' supdensi utasítá-
soknak minden korban alapul szolgált és szolgá-
landó kánonai 's az ezekkel kapcsolatban levő 
supdensi esküformula. 

e) az 1838-ik évben készült és egyh.kerü-
letünk által elfogadott egyházi rendszer második 
részéből a' supdens kötelességét tárgyazó czikk. 

f ) néhai Kis J. spdens urnák Írásban hátra-
hagyott nézetei a' supdens papkijelelö jogáról. 

g ) Illés P. urnák az ezen választmányhoz be-
küldött javaslata a* supdens választása 's beavatása 
módjáról , ugy nem különben az általa javaslott 
supdensi esküformula. 

h) Artner L. urnák Sopronyban f. é. apr. 1 7 -
kén költ levele, mellyben azon óhajtását terjeszti 
a' választmány elébe, hogy a' megválasztandó 
supdenst oda utasítani igyekezzék, hogy az min-
den hivatalos eljárásairól rendes jegyzökönyve-
ket vezessen. Végre 

i ) Mezritzky P. urnák az egyh.kerülethez in -
tézett *s ezen választmánynak tárgyalás végett 
kiadott levele, mellyben azon egyházi rendszabály 
megszüntetését vagy módosítását kéri, melly sze-
rint a' megürült gyülekezel lelkészt vagy tanítót 
magának addig nem vihet, mig a' felöl nyugtat-
ványt nem képes előmutatni, hogy előbbi lelké-
szét vagy tanítóját tökéletesen kielégítette. 

Mindezeket egyenként és pontonként komo-
lyan tárgyalván, 

A' megválasztandó supdens számára kés/ -
tendö utasítás alapjául az a) betű alatt felhozotS "s 
néhai Hrabovszky S supdens urnák 1786-ban 
kiadatott utasítást vélte a' választmány felveen-
dőnek, azért, mert ezt a' zsolnai kánonokkal 's 
magyarhoni protestáns anyasz.egyházunk sze r -
kezetével leginkább megegyezőnek ismerte, 's 
hogy 1796-ban is az akkor megválasztatott sup.-
densnek nem ugyanezen utasítás adatott, csak 
onnan vélte megmagyarázhatónak, hogy ezen 
utasítás akkor a' kerületi levéltárban nem találta-
tott fel. 

Itt a' választmány részint a ' készítendő u ta -
sítás indokolását, részint némelly kebelbeli k é r -
dések eldöntését, mellyek felett a' kerületnek az 
új püspök elválasztatása előtt szükséges vala 
tisztába jönie, részint pedig a' püspök választása 
felavattatása módját 'stb. következteti, mellyek 
igen tanuságosak. Végre következik az utasí-
tás maga. Mindez nyomtatásban is megjelent ' s 
ajánlható mindazoknak, kik az evangy. egyház 
kifejlődését éber figyelemmel szeretik kisérni. Én 
annyit tartottam, mint szerkesztő, elmulaszthatlan 
kötelességemnek, hogy olvasó közönségünket az 
utasítás hü közlésével annál inkább megajándé-
kozzam, minél kivánatosb, hogy e' lap illy adatok 
raktára is legyen, 's minél ohajthatóbb, hogy ezen 
utasítás előmozdítsa az e' részbeni egyformasá-
got is. Mire nézve bátor volnék a' főtiszt, dunán-
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túli ker. arra kérni, hogy e1 jeles okiratot a' többi 
hét kerület levéltára számára is megküldeni mél-
tóztatnék. Ref. atyámfiainak kiváltképen ajánla-
nám az utasítást megelőző 9-ik § k, 1, m, n pont-
jait, mellyek szorul szóra igy hangzanak: 

k) az általános szavazattöbbséggel megvá-
lasztott supdens meghívására egy kiküldöttség 
neveztetik, melly azt a' gyűlésbe bevezeti, a' ki, 
ha a' meghívást elfogadja, az előtte már felolva-
sott utasítást aláírja. 

1) ezután következik az ujonan megválasz-
tott supdens ünnepélyes felavattatása, mellyet 
azon tisztelendő egyén fog teljesíteni, ki a' három 
kijelölt után legtöbb szavazattal bírt. 

m) a' felavató lelkész úr az oltár elébe lép, 
a1 felavatandósupdenst azúrvacsorájában részel-
teti, 's az előtte már felolvasott esküformula sze-
rint felhitezteti, melly megtörténvén, áldást mond 
reá, mellyet az egész egyházi rend kezeinek a' 
felavatott supdens fejére tevése által megerősít. 

n) ezután maga a' felavatott supdens lép az 
oltár elébe, 's egy rövid heszédet tart a' gyüle-
kezethez 's arra áldást mond. Melly után neki az 
egyházkerület pecsétje átadatik. 

'S most következtessük az utasítást magát. 

Utasítás a' dunántúli ág. hitvall. 
evangy. supdens számára. 

Az evangy. anyaszentegyház a' bécsi és lin-
ozi békekötések törvényesített czikkelyei 's eze-
ken alapuló 1791-ki 26-ik törvény által nyilvá-
nos és örökös fenállást nyervén, vallási ügyeit 
maga által szabadon választott egyházi felsösége 
által a'felséges koronás fejedelem legfelsőbb be-
látási jogának fenlartása mellett maga igazgatja 's 
egyházi főnökeinek hatáskörét kimutatni joggal s 
szabadsággal bír. Melly jogát ezen dunántúli 
©vagy. egyházkerület is mindeddig gyakoroltaj, 
szabadon választván valamint minden egyházi elö-
járóit, ugy különösen supensét is, 's annak hatás-
körét általa szabadon hozott 's megállapított rend-
szabások által kimutatván 's meghatározván. Mire 
nézve, hogy most megválasztatott supense is ha-
táskörét ismerhesse 's annak megfelelhessen, a' 
következőkben határozta meg annak jogait és kö-
telességeit. Ezen jogok és kötelességek pedig ré-
szint a' felügyelésre, részint az egyházi fenyítékre, 
részint a' gyülekezetek meglátogatására részint a' 
papjelöltek megvizsgálására 's felavatására, r é -
szint végre a' supensnek az anyaszentegyház 's 
ennek előjáróihozi viszonyaira vonatkoznak. 

I. Fejezet. 
A' s u p s n e k f e l ü g y e i l ö i j o g a i k ö t e l e s s é g e i . 

1. Valamint magának a' supensnek, mint olly 
személynek, kire ezerek szemei néznek, ugy kell 
a' világ előtt tündökölnie, hogy isteni félelme, ev. 
^bitünk iránti buzgósága, a' magyar haza iránti 
Szeretete,a' köztörvények iránti engedelmessége, 

's felséges koronás fejedelmünk iránti tántorítha-
tatlan hűsége mindeneknek példány gyanánt szol-
gálhassanak: ugy szent kötelessége arra szorosan 
felügyelni, hogy ugyanezen érzemények minden 
alája rendelt lelki tanítókban, felsőbb és alsóbb 
iskolák oktatóiban is feltaláltassanak, 's mind a1 

tanuló ifjúság, mind az egész közönség kebelében 
ugy meggyökerezzenek, hogy üdvös gyümölcseik 
kedvező világot árasszanak az egész világ előtt 
evangy. anyaszentegyházunkra. 

2. Ügyeljen a' supens arra, hogy a' lelkita-
nítók az Isten igéjét, a' mint az a' szent írásban 
foglaltalik, tisztán és igazán hirdessék, hallga-
tóikat mind intéseik 's oktatásaik, mind külö-
nösen példájok által a' szent és feddhetetlen 
keresztyén életre buzdítsák, 's egyházi szó-
noklataikat szorgalmasan kidolgozzák 's ugy el-
készítsék, hogy azokért mindenkor felelősek le-
hessenek , — hogy a' szent Sacramentomok illő 
méltósággal 's a' hívek lelki épületére szolgál-
tassanak ki, — hogy katechizatiók szorgalmasan 
tartassanak, 's azokban az iskolából már kimaradt 
ifjúság is részt vegyen, — hogy a' nyilvános is-
teni tiszteletnél 's az iskolákban csak az egyházi 
felsöség által jóváhagyott s hitünk elveivel meg-
egyező vallásos könyvek használtassanak, — 
hogy az egyházi szertartások a' közájtatosságot 
előmozdítók legyenek, 's azokban semmi meg-
gondolatlanul 's önkényesen meg ne változtassék, 
— hogy az istentisztelet mindenkor rendes meg-
határozott órákban tartassék, szóval: hogy a' lelki-
tanítók a' reájok bízott sz. hivatalban a' legnagyobb 
pontossággal 's lelkismeretességgel eljárjanak. 

3. Ügyeljen továbbá a' supens arra is, hogy 
különösen a' felsőbb iskolákba alkalmatos tanítók 
alkalmaztassanak 's azokban az egyházi felsöség 
által meghatározotl tanulmányok szorgalmasan 
taníttassanak, különösen pedig azon ifjak, kik a1 

hittudományi pályára készülnek, azon tanulmá-
nyokban, mellyekre, hogy kitűzött czéljokat elér-
hessék, legnagyobb szükségök leend, 's főképen 
a' honi nyelven kivül a görög, héber és német 
nyelvben, az anyaszentegyház történeteiben 's 
mind az eszméleti, mind a1 gyakorlati bölcsészet-
ben szorgalmasan gyakoroltassanak. 

4. Terjessze ki figyelmét a' suprens a' kisebb 
iskolákra 's azoknak tanítóira is és ügyeljen arra, 
hogy azokban a' növend.ifjúság olly oktatást nyer-
jen, melly által az felvilágosodott 's istenfélő ke-
resztyénekké, hasznos emberekké, hű polgárokká 
's hazafiakká képeztessék , 's igy általok az utó-
kornak java 's boldogsága eszközöltessék. 

5. Ügyeljen a' suprens az egyházi ügyek ve -
zetésével 's igazgatásával megbízott bár mi néven 
nevezendő elöjárókra is, hogy mindegyik a' rája 
bízottakban híven 's lelkismeretesen eljárjon 's az 
anyaszentegyház javát előmozdítani hathatósan 
törekedjék, — ügyeljen, mint hü főpásztor, az 
egész, felügylése alá bízott nyájra, hogy mindenki 



Isten, vallás 's anyaszentegyház iránti kötelessé-
geinek híven megfeleljen, üdvezítö Urunk tudo-
mánya és példája szerint jámbor, feddhetetlen 
életet éljen, egymás közt szeretetet, egyetértést 
gyakoroljon, 's főkép hogy a' szülök gyermekei-
ket az isteni félelemben 's jámbor keresztyén 
életben szorgalmasan neveljék 's neveltessék. 

6. Szükség végre, hogy az egyházi javakra is 
kiterjessze figyelmét, 's gondosan ügyeljen arra, 
hogy az egyházi épületek, u. m. templomok, isko-
lák, paplakok, temetők's bár melly épületek, szent 
edények 's a' templomnak bár mi néven neve-
zendő kincsei 's alapítványai jó karban tartassa-
nak 's a' meghatározott czélokra fordítassanak, az 
egyház bármelly jövedelmei lelkismeretesen ke-
zeltessenek 's belölök semmi el ne idegenítessék. 

II. Fejezet. 
A z e g y h á z i f e n y í t é k k e z e l é s e . 

Minthogy nem mindenki viseltetik hivatala 
iránt egyenlő buzgósággal, 's nem egyenlökép 
serény kötelességeinek teljesítésében, e' szerint 
olly hatalommal szükség a' supensnek felruház-
tatva lennie, mellynél fogva a'hanyagabbakat kö-
telességeik pontosabb teljesítésére serkenthesse, 's 
a' vétkeseket megfenyíthesse, — szükség, hogy 
felügyelői jogával kapcsolatban legyen az egy-
házi fenyíték kezelése is. Ez alá esnek pedig, 
a' kik a' tudomány tisztaságától eltérnek, a' kik 
botránkoztató életet élnek, vagy az egyházi rend-
szabásokat áthágják. Mindezekre nézve 

1) ha azt tapasztalná a' suprens, hogy valaki 
a' szentirással 's Idvezitö Urunk tudományának 
lelkével ellenkező tudományt terjesztene, vizs-
gálja meg, ha vájjon ezt tudatlanságból vagy 
meggondolatlanságból vagy pedig szándékos ma-
kacsságból cselekszi-e ? Az első esetben a' té-
velygőt oktassa, a' kétkedőt világosítsa fel, a* 
meggondolatlant szelíden dorgálja meg, az utolsó 
esetben pedig ha vétkesnek találtatott makacssá-
gában tovább is megátalkodnék 's magát szelíd 
eszközök által jobb útra téríttetni nem engedné, 
az ügyet terjessze az egyházi törvényszék elébe. 

2-or ha valakit kötelességeinek teljesítésé-
ben hanyagnak, vagy restnek, vagy rendetlen 
életűnek tapasztal, először intse meg's ha ez nem 
használna, komolyan dorgálja meg, — az olly 
esetekben pedig, a' midőn valaki nyilvános botrány 
nélkül egyházi hivatalát többé nem folytathatja, 
a' vétkest hivatalától azonnal függessze fel; de 
ezen eljárása felöl a' kerületi főfelügyelőt azon-
nal tudósítsa, a' kivel egyetértve, kétszer 15 nap 
alatt az ügy megbirálása végett egyházi törvény-
széket tartson. 

3) ha akár egy és ugyanazon gyülekezet lel-
készei, akár a' lelkész és isk.tanító vagy gyüle-
kezetbeli elöljárók 's hallgatók közt súrlódásokat, 
viszálkodásokat vagy épen botrányos ellenséges-
kedéseket tapasztalna, törekedjék mindent minél 

hamarább kiegyenlíteni, 's minden innen eredhető 
botrányokat szorgalmatosan elhárítani. 

4) midőn valaki nála bevádoltatik, a' vádlottal a* 
vádat írásban közölje az illető esperesség utján, 
's tegyen neki határidőt a' maga védelmezésére. 

5) átalában minden illy nemű eljárásaiban 
szelídséggel párosult komolyságot gyakoroljon, 
az illető esperesek 's egyházi elöljárók tanácsá-
val éljen,'s minden fontosabb ügyeket, mellyeket 
szelídség 's főpapi tekintélye által el nem intéz-
het, a'kerületi gyűlés's illetőleg egyházi törvény-
szék elébe terjesszen. 

6) a' házassági ügyekben, midőn vélekedése 
megkívántatik, vallásunk elvei, a'hazai törvények 
's kir. parancsolatok 's pátensek szerint intézze 
lépéseit. 

III. Fejezet. 
E g y h á z l á t o g a t á s . 

Hogy a' suprens felügyelői hivatalában ren-
desen eljárhasson 's az egyházi fenyítéket kezel-
hesse, legfőbb kötelességének tartsa az egyház-
látogatást. Erre nézve 

1) hányszor 's mikor tartozzék ezt teljesí-
teni , azt buzgósága s a' körülmények határoz-
hatják meg. Méltán felteszi azonban felöle ezen 
egyházkerület, hogy hivataloskodása kezdeté-
vel azonnal meglátogatandja minden gyülekeze-
teit, hogy magának azoknak minden körülményei 
felöl tudomást szerezhessen 's igy fontos hiva-
talában annál czélszerübben intézkedhessék. Ez< •;» 
kivül is pedig a' hol maga nem tehetné, az ille<•> 
esperes és esperesi felügyelő urak által tartozik 
minden három esztendőben meglátogattatni a' 
gyülekezeteket. 

2) látogatásait pedig ugy intézze, hogy azok 
felöl az illető gyülekezeteket előre értesítse 's 
az illető esperesi 's világi felügyelöt 's elöjáró-
kat maga mellé vegye, azt az egész közönség 
jelenlétében vigye végbe, egyébiránt pedig min-
den külső pompát eltávoztasson. 

3 ) a' látogatások alkalmával a' következőket 
szükség megvizsgálnia: 

a) mikor alakult a' gyülekezet; ha régi, van-
nak-e eredetét tanúsító oklevelei ? a' gyülekezet 
rövid történeteit adassa ki magának az illető lel-
kész által írásban. 

b) vannak-e filiái? 's minő távolságban az 
anyától, 's minő arányban viselik az egyh. terheket? 

c) mennyi a' lélekszám az anyában 's a' fili-
ákban, közbirtokosok-e vagy adózók? kik a' n e -
vezetesebb birtokosok? 

d) ki a' gyülekezet lelkésze, mennyi éves, 
hol tanult, hol 's ki által avattatott fel, mióta szol-
gál a'gyülekezetben? szolgált-e már máshol is, 
hol és meddig? melly nyelveket ért? kik l e g -
közelebbi tisztitársai, kiknek szükség esetében 
segítsógökkel él? 

e) ki az iskolatanító, mennyi éves, hol t a -



nult, mióta szolgál a ' gyülekezetben, hol 's 
mennyi ideig szolgált az előtt ? 1 

f ) van-e a' gyülekezetnek felügyelője, és ki? i 
kik a' gyülekezet egyéb tisztviselői ? 

g) minő a'templom, mikor épült, minő anyag- : 
bői, jó karban van-e ? nincs-e szüksége tataro- i 
zásra; minő belsejére nézve; elég tágos-e a* 
hallgatóság befogadására? 

h) van-e torony vagy harangláb, hány ha-
rang van, 's mennyit nyom körülbelől mindegyi-
ke, használhatók-e ? 

i) minő a' pap- és mesterlak 's az iskolaház, 
elég aikalmatosak-e? jó karban tartatnak-e? 
Minő más épületei vannak a' gyülekezetnek? 

k) van-e a' gyülekezetnek fekvő birtoka 's 
mennyi, vannak-e tökéi, alapítványai? 

1) van-e temető külön, vagy más vallásfe-
lekezetbeliekkel közös, be van-ejól kerítve, van-
e benne sírbolt vájjon a' legfelsőbb királyi ren-
delésekkel megegyezöleg van-e elrendezve? 

m) van-e a' gyülekezetnek rendes agendája, 
vannak-e anyakönyvei mind a' kereszteltettek, 
mind a' megholtak, mind az űj házasok számára, 
mióta vezettetnek? vannak-e más jegyzökönyvei, 
van-e levéltára, 's eléggé biztosított-e tűzi v e -
szélyek ellen ? 

n) vannak-e az iskolának is valamelly ingó 
javai; van-e könyvtára, vannak-e a' tanításhoz 
szükséges eszközei, földabroszai *s több effélék ? 

oj a' fiókgyülekezeteknek vannak-e különö-
sen valamelly ingó vagy ingatlan javai, 's imly-
lyek? van-e valamelíyiknek temploma vagy is-
kolája, 's minő? van-e iskolatanítója, 's ki? 

p) hogyan igazgattatik a' gyülekezet? van-e 
rendszerezett conventje vagy presbyteriuma ? 

q ) mennyi a' gyülekezet jövedelme, honnan 
ered, hogyan kezeltetik, a' számadások megvizs-
gáltatnak-e évenként rendesen ? A' számadások-
ba maga is tekintsen bele. 

r ) mennyi kívántatik meg évenként a1 gyüle-
kezet fentartására, mennyi a' lelkész, oz iskola-
tanító 's az egyházi más tisztviselők fizetése ? 
minő egyéb különös kiadásai vannak a' gyüle-
kezetnek? 

s) a' lelkitanító vájjon rendesen eljár-e kö-
telességében , minő szorgalmat fordít szent be-
szédeire, hogyan alkalmazza magát hivatalos el-
járásaiban, hogyan elöljárói, iskolamertere 's 
hallgatói iránt, hogyan hivatalán kivül? Ha vala-
melíyiknek tehetségei még ismeretlenek a' sup-
rens előtt, azzal készíttessen 's mondasson egy 
rövid szent beszédet. 

t) az iskolatanító eljár-e rendesen kötelessé-
gében ? alkalmatos-e tanításra ? minő szorgalmat 
fordít hivatalára ? minő életet él ? hány tanítvá-
nyai vannak rendszerint ? 

u) a' gyülekezet elöljárói hogyan járnak el 
tisztökben, ügyelnek-e a' gyülekezet jóllétére 's 
előmentségére ? 

v) a' hallgatók átalában teljesítik-e vallásos 
kötelességeiket, az isteni tiszteletet gyakorolják-
e szorgalmatosan, aY keresztény hit igazságaiba 
be vannak-e avatva, erkölcsös életet élnek-e, 
nincsenek-e köztök valamelly uralkodó vétkes 
szokások, gyermekeiket felküldik-e rendesen az 
iskolába 's katechizatiókra, egyházi tartozásaikat 
beszolgáltatják-e rendensen ? a'gyülekezet ügyei 
feletti tanácskozásokban buzgó részt vesznek-e, 
nem vonják-e ki onnan magokat, nem gátolják-e 
a' végzések végrehajtását? 

w) van-e békesség a* gyülekezetben, nin-
csenek-e a' lelkitanító és iskolamester vagy a' 
gyülekezet elöljárói és hallgatóság közt surlódá-
sok 's ízetlenségek ? nincsenek-e egyik vagy 
másik ellen panaszok? nincsenek-e viszálkodá- , 
sok más vallásbeliekkel? 

x ) a' nyilvános isteni tisztelet minő renddel 
tartatik, vannak-e a' szokottakon kívül valamelly 
különös ünnepek vagy ünnepélyes szertartások, 
minő agendák, imádságos és énekes könyvek 
használtatnak a' nyilvános isteni tiszteletnél ? 

y) az anyakönyvek 's gyülekezet j.könyvei 
rendesen vezettetnek-e? a'Iegfelsöbb helyről érke-
zett kegyes intézvények, egyh. gyűlési határozá-
sok, supdensi és esperesi körlevelek rendesen be-
irattatnak e? Mindezen's ezekhez hasonló esetek-
ben a' suprens, a'hol szükségesnek látja, intsen, 
feddjen, javítson, serkentsen,'s minden hatalmában 
levő módokat használjon, hogy a' felügyelése alá 
rendeltetett gyülekezetekben a' szép rend és egyet-
értés fentartassék 's az anyaszentegyház jólléte 
elömozdíttassék. 

4) ha látogatásai alkalmával olly visszaélé-
seket fedezne fel, vagy olly bajokra találna, mely-
lyeket maga elintézni nem képes, azokat terjesz-
sze a' kerületi gyűlés elébe. 

5) az egyház látogatásairól szóló jegyzököny-
veket hiteles formában készíttesse el, 's azokat 
ne csak maga aláírja, hanem a1 látogatáson jelen 
volt esperessel 's felügyelökkel, ugy az illető gyü-
lekezet elöljáróivalis aláírassa 's a'kerületi levél-
tárba béadja. 

6) a' szerint, a1 mint e' magának egyházlá-
togatásai alkalmával a' gyülekezetek körülmé-
nyeiről tudomást szerzett, készítsen magának egy 
jegyzőkönyvet, mellybe pontosan feljegyezze 
minden gyülekezetről szerzett tapasztalásait a1 

fentebbi, az a) betűtől y) betűig foglalt pontok 
szerint, 's ezen jegyzőkönyvét időről időre foly-
tassa, igazítsa 's pótolja a'szerint, a'mint a' gyü-
lekezetek körülményei változnak, hogy minden-
kor szeme előtt legyen a' felügyelése alá bízot-
taknak egész helyeztetése, 's a' szükség esetei-
ben lépéseit a' szerint alkalmaztathassa. Ugyan-
erre nézve 

7) a' midőn körülményei nem engedik, hogy 
i egyházlátogatásokat maga tegyen, 's ezzel az 

illető esperes és felügyelő urakat bizza meg, 



ezekkel egészen a' feljebb leirt módon teljesíttesse 
azokat, 's az általok készített hiteles jegyzököny-
veket tölök bekivánja, mind a' maga használatára, 
mind pedig hogy azokat a' kerületi levéltárba 
beadhassa. 

8) a' suprens az egyházlátogatásokért a' 
meglátogatott gyülekezetektől semmi fizetést nem 
követelhet, csak fuvarral 's élelemmel tartoznak 
azok otet ellátni. 

IV. Fejezet 
A ' papje lö l t ek m e g v i z s g á l á s a "s f e lavatása . 

Kötelessége a' suprensnek arra is ügyelni, 
hogy az egyházi hivatalba csak oda alkalmas 
egyének vétessenek fel, erre nézve 

1) a" mennyire lehet, tartsa mindenkor szemmel 
azon ifjakat, kik a' soproni főiskolában a' hittu-
dományi pályára készülnek , s hogyha köztök 
ollyanokra találna, a' kiket egyházi hivatal vise-
lésére egyátaljában alkalmatlanoknak tart, azokat 
jókor figyelmeztesse, hogy más pályát válassza-
nak magoknak. 

2) azokat, kik a' soproni iskolákban pályájokat 
végezték 's felsőbb iskolai intézetekbe szándé-
koznak magok további kiművelése végett átmenni, 
általa meghívandó néhány egyházi 's világi urak's 
professorok jelenlétében vizsgálja 's vizsgáltassa 
meg, ha vájjon alkalmatosak-e felsőbb tudomá-
nyoknak haszonnal leendő hallgatására, 's csak 
ha alkalmatosaknak találtattak, adjon nekik bi-
zonyítványt. 

3) felsőbb intézetekről visszajött ifjakmegvizs-
gáitatása felöl nem rég rendelkezett az egyház-
kerület. Ezek t. i. visszajövetelök után a' legelső 
kerületi gyűlés előtt taztoznak magokat bejelen-
teni, a' midőn a' kerületi törvényszék, mellynek 
illyenkor mindig a' suprens az elnöke, megvizs-
gáltatásuk végeit kiküldetik. Itt tartoznak előmu-
tatni keresztelő levelöket, iskolai bizonyítványai-
kat, ugy szinte a' felsőbb iskolai intézetben vagy 
academián kimutatott szorgalmuk 's magokvise-
letét tanúsító's végre azon gyülekezet vagy hely-
ség elöljáróitól, mellyben ez ideig tartózkodtak, 
nyert, 's az ott mutatott erkölcsi magokviseletéröl 
szóló bizonyítványaikat is. Megvizsgáltatnak pe-
deig különösen a* görög és héber nyelvből 's 
átalában mindazon tudományokból, mellyekbe 
egy jövendőbeli lelkitanítónak beavatottnak kell 
lenni. Ezen kivül pedig egyházi szent beszédek 
készítésében 's azok elszavalásábani képességük-
nek is bizonyítványait kell adniok. Azok, kik az 
illy szigorú vizsgálat után lelkitanítói hivatal vi-
selésére egészen alkalmatlanoknak találtatnak, 
egészen elmozdítandók, a* kevéssé elkészültek 
tanulmányaik folytatására utasítandók, a* kik végre 
alkalmatosaknak találtatnak, erről rendes okle-
velet nyernek, melly által papjelöltekké tétetnek. 

4 ) a' suprensnek szorosan ügyelni kell arra, 
hogy csak az illy papjelölteknek adassék engede-
lem az illető lelkészek által a1 gyülekezet előtt 

nyilvánosan felléphetni 's prédikálhatni, az isko-
latanítók is pedig, kik ezen szabadsággal élni 
akarnak, előbb szorosan megvizsgáltassanak, 's 
csak ha alkalmatosaknak találtattak 's erről ma-
gától a' suprenstöl 's a' vizsgáló választmánytól 
bizonyítványt nyertek, prédikálhassanak, 's még 
illyenkor is előbb, mintsem fellépnek, szent be-
szédeiket az illető lelkész előtt felolvassák, ez 
levén mindenért felelős. 

5) ha a* papjelölt megvizsgáltatása után azon-
nal vagy utána fél év múlva hivatást nyer, fela-
vathatja őtet a' suprens minden előre bocsátott új 
vizsgálat nélkül; de ha a'vizsgálat után hosszabb 
idő múlva nyer csak hivatást, szükség azt újra 
szigorú vizsgálat alá vetni. Illyenkor a' suprens 
egy pár esperes vagy lelkész és világi urakat is 
maga mellé vévén, megvizsgálja, mivel töltötte a ' 
papjelölt utolsó megvizsgáltatása óta idejét, ha 
tökéletesítette-e magát a' tudományokban és e r -
kölcsökben? ha a' szentírást a' maga forrásaiban 
érti-e, vagy legalább is az új szövetség könyveit 
görög nyelvből tudja-e mindenütt fordítani; ha 
symbolicus könyveink tartalmát ismeri-e; vájjon 
a' keresztyén hit és erkölcstudományba be van-e 
jól avatva? azután készíttessen vele egy szent 
beszédet, vagy ha nehezebben dolgoznék, olvas-
tassa fel vele beköszöntő beszédét, mellyet azon 
gyülekezetben, hová meghivatva van, elmondani 
szándékozik 's ezen beszéd rostáltassék meg. Ezen 
vizsgálatnak, a'mennyire, lehet nyilvánosnak kell 
lenni; ittazouban a1 suprensnek ügyelni kell arra, 
nehogy a' különben jól elkészült 's eléggé ügyes, 
de félénk természetű ifjat megzavarja. 

6) ha az igy megvizsgált egyén papi hivatal 
viselésére alkalmatosnak találtatik, a' suprens á l -
tal felavattatik 's hitét leteszi a' felöl, hogy az 
isteni igét a' szentírás és symbolicus könyveink 
tartalma szerint, a' mennyiben ezek a' szentirással 
megegyeznek, tisztán 's igazán hirdetendi. 

7) az illy papavatásért a suprens semmi fi-
zetést nem vesz, segédeinek azonban tartozik a' 
felavatott fejenként 2 pftot fizetni. E'helyett azon-
ban minden napi meghívó levél megerősítéséért 
fizet az illető gyülekezet a' suprensnek, neveze-
tesen az első osztálybeli 3, a' második osztály-
beli 2 's a' harmadik osztálybeli 1 aranyat. 

8) az általa felavattakról rendes anyakönyvet 
vezessen a' suprens. 

9) lelkitanítóját minden gyülekezet szabadon 
választja magának, de mindenkor a' suprens el-
lenörködése mellett olly formán, hogy a'választó 
gyülekezet azoknak neveit, kik kö/.ől magának 
papot választani kiván, az illető esperes által a* 
suprens elébe terjeszti, a' suprens pedig azokat, 
ha csak különben megválaszthatók, kijelölni tar-
tozik, de azokon kivül joga van a' folyamodó 
gyülekezetnek másokat is ajánlhatni. Megválaszt-
ható pedig minden, a' lelkitanítói hivatalba fe l -
avatott egyén, kivéve, ha canonicus hibában 



volna, 's minden papjelölt, ki azonban, mielőtt a" 
meghívást elfogadná, tartozik magát a' feljebb 
leirt módon felavattatni. 

10) minden paphivó levél csak ugy lehet ér -
vényes, ha az a' suprens által megerősíttetik. 

V. Fejezel. 
A ' suprensnek az a n y a s z e n t e g y h á z 's ennek e l ő j á r ó i v a l i 

v i s zonya i . 

1) a' suprens az egyházkerület által válasz-
tatik, következőleg ennek minden hivatalos eljá-
rásáért felelős, 's azokról minden esztendőben a' 
kerületi gyűlések alkalmával hivatalos tudósítást 
tenni tartozik. 

2) hogy ezen kötelességének annál rende-
sebben megfelelhessen, tartozik minden hivatalos 
eljárásairól, levelezéseiről, az elébe terjesztett 's 
általa elintézett vagy elintézendő ügybajokról 
rendes jegyzökönyvet vezetni. 

3 ) a' már feljebb megemlített jegyzökönyve-
ken kivül tartson egy bekötött jegyzökönyvet, 
mellybe a' felsőbb helyekről érkezett és érke-
zendő 's rendszabályoknak szolgáló íntézvénye-
ket, 's másik szinte bekötött jegyzökönyvet,melly-
be ezen egyházkerület által hozott és hozandó 
rendszabályokat azonnali lajstromozás mellett 
szorgalmatosan beírasson. 

4) a'hivatalos irományokat, mellyeket eldöd-
jétöl általveend, azonnal vizsgálja át, a'befejezett 
tárgyakat a' folyóktól válassza el, azokat lajstrom 
mellett a' levéltárba tetesse, emezeknek befeje-
zését pedig minden kitelhető módon sürgölje. 
Átalában minden már befejezett ügyekről vezetett 
's hivatalos eljárásaihoz többénem szükséges iro-
mányokat azonnal a' levéltárba beküldjön. 

5) minden hivatalos levelezéseiben az egy-
házkerület pecsétjével éljen, 's következőleg a' 
jegyzői hivatal által fogalmazott feliratokat is ö 
terjeszti fel. 

6) az egyházker. főfelügyelőjével mindenkor 
kölcsönös szoros egyetértésben legyen, minden 
nevezetesebb ügyeket vele közöljön 's vele 
egyetértve intézzen el, az igy el nem intézhetö-
ket az egyházkerület elébe terjesztvén, vele 
egyetértve hívja öszve a' kerületi gyűléseket 's 
egyházi törvényszékeket, vele egyetértve ügyel-
jen fel a' gyülekezetekre 's iskolákra, azoknak 
javaira 's alapítványaira , 's igazgassa azokat a' 
hazai törvények, név szerint az 1608., 1647. és 
1791-ik 26-ik törvény, ugy nem különben a' 
zsinati kánonok 's ezen dunántúli evangy. egyház-
kerület által hozott rendszabályok szerint, vele 
egyetértve védje az anyaszentegyház jogait 's 
szabadságait, szóval: azon legyen, hogy minde-
nek a'legjobb renddel foljanak ezen a' felügyelé-
sök alá bizattatott egyházkerületben 's ennek 
minden egyes gyülekezeteiben. 

7) kölcsönös összeköttetésben legyen a' me-
gyei esperes és felügyelő urakkal, ugy a' ma-

gyarhoni többi három ág. vall. suprensekkel, nem 
különben ezen dunántúli kerületbeli helvet hitval-
lásuak supdensével is , 's azokkal szorgalmatos 
levelezést folytasson. 

8 ) a' suprens az egyházkerülettől évenként 
600 pft tiszteletdíjt húz, mellékes jövedelmei pe-
dig a' már feljebb meghatározottakon kivül, min-
den általa az egyházkerület pecséte alatt kiadandó 
bizonyítványért 2 pftban határoztatnak meg, 's 
midőn az egyházkerület ügyeiben hivatalos uta-
zásokat tesz, a' fuvarral együtt 6 pft diurnum fi-
zettetik neki a' kerületi pénztárból. 

Egyébiránt ezen egyházkerület azon férfi fe-
löl, kit közbizodalmával megajándékoz, suprensi 
hivatallal megtisztel, méltán felteszi, hogy szün-
telen szeme előtt tartván az apostolok intéseit (1. 
Pét. 5. 1 - 4 . és 1. Tim. 3 .2 — 5. ) , jeles hivata-
lának minden illendőséggel 's méltósággal meg 
fog felelni; mindent, a' mi akár házi, akár polgári, 
akár főpapi életében botrányt szülhetne, szorgal-
matosan kerülni 's távoztatni 's különösen arra 
ügyelni fog, hogy fösvénység vagy nagyravágyás 
gyanújába ne essék, külső maga alkalmazásában 
sem fényűző, sem magát elhanyagoló nem leend, 
az alája rendeltettek felett nem fog uralkodni 
akarni, hanem azoknak barátjok 's atyjok leend, 
szelíden intvén, kérvén, serkentvén, buzdítván, 
a' nélkül, hogy azoknak a' közjóra nézve ártal-
mas hibáik iránt engedékeny lenne, a' világi rend-
del nem fog ujat húzni, hanem annak az egyházi 
ügyek igazgatásába illő befolyást fog engedni, 
egy szóval: azon fog lenni, hogy szeretetet, tisz-
teletet 's engedelmességet nem hivatalbeli tekin-
télyénél fogva fog követelni másoktól, hanem 
azt élete 's maga alkalmazása által fogja megér-
demlem. 

Esküformula. 
Én N. N., ezen dunántúli ág. vall. evangy. 

egyházkerületnek megválasztott suprense, eskü-
szöm az élő Istenre, ki atya, fiu és szent lélek, 
hogy most uralkodó felséges koronás fejedelmünk 
iránt mindenkor hü és engedelmes leszek, soha 
más tudományt nem hirdetek *s nem terjesztek, 
mint a' melly próféták és apostolok irataiban, 's 
az V-ik Károly császárnak benyújtott's meg nem 
változtatott ág. vallástétben 's általában az evan-
gelika anyaszentegyháznak symbolicus könyvei-
ben, a' mennyiben azok a'szentirással megegyez-
nek — foglaltatik, a' melly tudományt hogy a' 
felvigyázásom alá bízatott lelkitanítók is tisztán 
és igazán hirdessenek és terjesszenek, szorgal-
matosan ügyelni fogok, — 's mindenképen azon 
leszek, hogy az egész nyájnak, melly felvigyá-
zásom alá adatott, hü és gondos pásztora lehes-
sek, magamat az előmbe adatott 's előttem élő 
szóval felolvastatott utasításhoz pontosan alkalmaz-
tatom , a' törvényeket 's egyházi rendszabásokat 
hiven megtartom, 's hogy azok mindenek által,, 
kik felügyelésem alá bízattak, hiven megtartassa-



nak, minden erőmből igyekezni fogok. Isten en-1 
gem ugy segéljen! 

Wohlmuth Leopold s. k. esperes, mint egyházi 
elnök. — Hrabovszky Sámuel s. k. mint világi 
elnök. — Wimmer Theoph. Ágoston s. k. f.-löi 
lelkipásztor. — Feljegyzette Pálfy József s. k. 
választmányi jegyző. 

Eiiither házassága. 
Luther fejére egy tette vagy tanczikkelye 

miatt sem szórtak olly sörü nyilakat a' Jesuiták, 
mint az ö házasságra lépteért. Egy szerzetes, ha 
világi nőt vesz vala, még nem teendette magát olly 
éles szálkává a' kigyól, békát kiáltó akkori egy-
házi conservativ párt szemeiben: de barátot látni 
apáczával nöszülni — ez olly botrányos merény-
nek nézetett a' r . kath. sz.tegyház kolostori rend-
szabályai ellen, hogy páter Kreutz Jesuita „der 
unvertheidigte Luther entgegengesetzt dem ver-
theidigten Luther16ezímü munkájában azon feljaj-
dul, mondván „es ist in der Christenheit unerhört, 
dasz ein Mönch eine Nonne ehelichen sollte, auch 
viele darüber gemurret." — Hallatlan dolog, szer-
zetest látni, egy apáczával egybekelni, mi ellen 
sokan is botránkoztatólag zúgolódnak. Zwingli 
1524-ben házasodott meg, Luther 1525-ki jun. 
13-kán, tehát közel egy évvel későbben; 's mégis 
amannak, mint világi kath. papnak,világi nő egyén-
nel kötött házasságát nem gúnyolták, nem kárhoz-
tatták a' nevezett páterek olly mértékben, mint 
Lutherét. Már Kálvint, ki Zwingiinál 16 évvel 
későbben Buresz Ideiette özvegygyei házassági 
rendbe lépett, csak gyengén sujíák ezért a' ká-
kán csomót kereső nyelvek; mivel akkoron már 
a' papi házasság több országbannapi renden vala, 
— aztán nője ollyan volt, kiben, nem mit a' világ 
keres, de mit ö maga keresett, talált is. „Kedve-
sem!— igy ir öazon barátjának, ki ezen özvegyet 
nekie nőül ajánlja vala. — Én azon szerelmes-
kedő balgatagok sorába nem tartozom, kik még 
a' vétket is megcsókolják , csak szép legyen az. 
Szemérmetesség, szelidség, takarékosság, békes-
séges tűrés, egészségemröli gondoskodás — ez ám 
ama szépség, melly engem kecsegtetni képes.*) 
Lásd Kari Fridr. Beckers Weltgesch. 7 ausg. 
1837. 7. Band, S. 69. Ha a' papi nötelenséget 
átalánosan tekintem: tudja a' keresztyén világ, 
hogy az , a' r. kath. anyaszentegyháznak, csak 
I I I . században alkotott 's erőnek erejével életbe 
léptetett fenyítéki 's kormányzási (disciplinaris) 
rendelvénye. Hogy a' jelen római atyának ezen 
fenyítéki rendszabályt eltörleni joga volna, vaia-
mint VlI-dik Gergelynek azt megállapítani joga 
vala, arról nemcsak én, mint protestáns, de maga 

r. kath. klérus is tökéletesen meg van gyözöd-

* ) S z é p é s n e m c s a k o l v a s á s r a , h a n e m k ö v e t é s r e m é l t ó 
l e c z k e a ' h á z a s u l a n d ó protes táns fiatal l e l k é s z e k s z á -
mára ! W . J . 

ve. És hogy az elsőt a' róm. kath. szentegyház 
mostani fejétől,a" jelen kereszty. világnak nemcsak 
müveitjei, hanem pórnépe is kedvesen 's ohajló-
lag veendné, azt senki, ki az emberélet lelki é r -
dekeit és szükségeit, ki a' bölcs alkotóról belénk 
oltott ösztönző testi sejtelmeket, 's ki a' lelki-
pásztor és hívei közti abbas, páter, lelkiatya né-
ven járó patriarchális viszonyokat közelebb is-
meri, kétségbe nem vonhatja. Hisz mintegy újjal 
erre mutatnak a1 németországi kath. dissenterek 
jelen mozgalmaik ! A' régi ker. anyaszentegy-
házra visszatérőleg legyen mondva, hogy a' r . 
kath szentegyház által is erőteljeseknek nyilvá-
nított úgynevezett canones apostoliéi, 6-dik ká-
nonban rendelik: ,,a'püspök és presbyter ne iizze 
el magától nőjét, \s ha azt teendné, tiltassék ki 
az ekklézsiából." És e' tekintetben mindétig ál-
dom 's magasztalom ama lelkes püspököt paphnu-
tiust, ki forró kebellel 's hathatós szólásával, a* 
többség daczára vívá ki a' 325-dik évben (Kr. 
urunk szül. után) Nicaeaban tartott egyetemes 
kereszt, zsinatban azon emlékezetes végzést, mi-
szerint a' papi házasságok mindenkinek szabad 
akaratára hagyatvák, — s a* papi rendes házas-
ság is, a'tiszta és szűz élet köréhez tartozónak is-
mertetett meg. 

De én, mint magyar protestáns, egy magyar 
koronás tekintélyre, az akkori szabad lelkületű 
honfi róm. kath. klérus tolmácsára I-sö Ferdinánd 
fels. királyra is vonatkozom, ki Xl-dik Henrik és 
IX-ikKároly franczia fejedelmekkel egyetértőleg 
a' Trienti egyetemes zsinatban, egyházi és világi 
követei által követeié a' papi házasság visszaál-
lítását, kikhez még járul vala Albert szilárd jel-
lemű bajor herczeg is, kinek követe szabadon 
moudá ki, hogy a' régi kereszty. anyaszentegy-
házban a' házas papok is alkalmaztattak lelkészi 
sz. hivatalokra. Egyszóval: hogy ha a1 papi nö-
telenség- vagy házasságróli 200 évig folytatott 
vitákat összevetjük az apostoloknak házasság- és 
nőtelenségről költ tanácsadásaikkal 's rendelke-
zéseikkel : ugy ezen egész tárgyalás eredménye 
oda pontosul össze, hogy az apostolok korszakára 
nézve, midőn a' Jézus első bárányhívei mind a' 
zsidó, mind a' pogány farkasoktól üldöztettek, 's 
nemcsak földi vagyonuktól, polgári jogaiktól, el-
sőségeiktől megfosztattak, hanem életveszélyben 
is minden pillanatban forogtak, 's mint kiirtandó 
sehonnaiak számkiüzettek — igenis tanácsosabb-
nak tetszett az apostoloknak nötelenséget ajánlani 
azoknak, kik elég erővel birtak azt megtartani. 
Aztán nem is lett volna tanácsos az ujonan megté-
rítetteket nőtelenségre szorítani, mivel sokan nem 
állhatván meg adott szavuknak, ismét zsidóságra 
vagy pogányságra visszafordultak, vagy pedig a" 
még megtérítendők ebbeli megszorítás és kemény 
testfanyargatás miatt, a' kereszty. hittől visszaret-

tentek volna. Ez okból nagyon bölcsen intézke-
dék sz. Pál, Kor. 1 lev. 7. rész 9. és 35. v.-ben, 



midőn szabad, önkényileg eltökélett szándékára 
bízta mindenkinek a' nőtelen állapotot. „Hogy ha 
magokat, úgymond, meg nem tartóztathatják, há-
zasságban éljenek,mert jobb házasságban élni,hogy 
nem mint égni, — egyébiránt én tört nemvetek 
néktek." Már szabadjon itten megvallanom, hogy 
én sz. Pál apostolnak ebbeli kimélö okoskodását, 
's illetőleg intézkedéseit, sem a' görög szertar-
tású anyaszentegyházzal, melly papot fel nem 
szentel, mielőtt meg nem házasodott, sem a' latin 
szertartásával, melly papnak fel nem szentel 
a' ki házas, összhangzásba hozni képes nem 
vagyok. 

De tán messze is eltértem Luther szerzetesi 
házasságától, miről, szorosabban véve, kell érte-
keznem. 

1-ször is az ellenzék azt lobbanta szemére 
Luthernek, hogy házassága által hitszegett lön, 's 
azzá tevé nejét Borne Katalin apáczát is, — az illy 
házasság, úgymond p. Kreutz, tilos, mivel sz.Pál 
ap. Tim. 1 lev. 5 rész, 11. s követk. verseiben 
azt í r ja : „hogy az ifjú özvegy asszonyi állatok, 
minekutána bujálkodni kezdenek a' Krisztus ellen, 
férjhez akarnak menni, kik azért méltók szidalom-
ra, hogy az első hitet megvetették." De erre azt 
adák válaszul a' prot. theologusok : „hogy itt az 
apáczákról nincs szó, mint kikről az apostoloknak 
még semmi fogalmuk nem vala, hanem ollyan elha-
gyatott 's egyház által felvétetett özv.asszonyokról, 
kiknek 10-ik vers szerint, tisztök vala, magzatu-
kat keresztyénileg nevelni, (az egyház közva-
gyonában) jól gazdálkodni, a' szenteknek, t. i. 
utazó keresztyéneknek lábaikat megmosni, és a' 
nyomorult hitsorsosoknak segítséggel lenni. Már 
ha az illy fiatal özvegyek bujálkodásra adák ma-
gokat, igen is természetes, hogy kötelességeiket 
elhanyagolván, férfiak után ásítozának; hogy há-
lóba keríthessék, kicsapongó botránkoztató életre 
vetemedének,'s azon hitet, mellyre a' sz. kereszt-
sógnél köteleztetvék, megtagadák. Mi mára 'hi t-
szegést mind a' két összekelt részről illeti, meg-
kell jegyezni, hogy a'protestánsok Luther és neje 
házasságában azért nem láttak semmi eskürontó 
lépést, mivel a' szerzetes életet csak emberi in-
tézetnek, a'házasságot pedig isteni rendnek néz-
ték, ezt amannál nagyobbra becsülendönek. Mert 
midőn a' római atya valakit szerzetkötelékektöl 
dispensált, azt dispensálta 's dispensálhatta csak 
ugy, mint egyházi külső rendszabályoktól, nem 
pedig mint valódi, positiv, üdvességünkre tartozó 
's Istentől szabott kötelességektől. Aztán kárho-
zatosabb volna — ugy vélekedtek ök — nötelen-
ségben maradni a' szüzesség meg nem tartásá-
nál, mint házasságra lépni, 's lemondani azon fo-
gadástéfelröl, mellynek megtartására elég lelki 's 
testi erőnk nincsen. Hogy pedig a' ker. anya-
szentegyházban, régóta, a' szerzetesek és apá-
czák, felcserélvén zárdaállapotjukat elébbi világi 
életmóddal, házasságra keltek légyen , azt az 

egyházi történetek eléggé tanúsítják. Vollatera-
nus (libr. 4. Geogr.p. 81) szavai szerint bizonyos 
Miklós kilépvén Justinianusféle szerzetből, nőül 
vevó Annát, venetiai hg leányát. Róbert apát (in 
auctario chron. Sigeberti) elbeszéli, mikép 1170. 
évben Máté flandriai gróf fia összekelt egy apá-
cza-fejedelemasszonynyal, angol király leányával. 
1192-ben Constantia, Roger siciliai királynak 
leánya, mint apácza, sz. Klára kolostorában, fér j -
hez méne Vl-ik Henrik, Barbarossa Fridrik csá-
szár fiához, 's menyegzője Rómában mene véghez 
nagy ünnepélylyel, úgymond Platina, Coelestinus 
életrajzában. Ramirus francziaországi szerzetes* 
minekutána testvére magtalanul hala el, megháza-
sodván, Aragóniának 's Navarrának királya lön,. 
Vollater geograph. 2 könyve szerint. Maga az ág. 
hitvallás is, a' szerzetes életről szóló czikkben, nem 
különben Hospinianus „de monachis" czímzett 
könyvében sok illynemü esetekre és példákra h i -
vatkozik. Legyen ez elég annak megmutatására, 
hogy a'szerzete sek és apáczák visszavonhaták ko-
lostori fogadástételöket,legfelsőbb dispensatio mel-
lett is, nélküle is. 'Sehezképest kérdem már: vá j -
jon ha egy szerzetes világi növel, vagy egy apácza 
viági férfivall egybekelhetett: kárhozatos vala-e 
Luthernek Borne Katalinnali összekelése, miután 
amaz Augustinus barát, emez apácza megszűnt 
lenni? 

2) De a1 J. páterek megrovák Luthert azért 
is, mivel a' házassági megelőző háromszori hirde-
tést elmulasztotta. Ez igen is igy történt; jóllehet 
Luther, a' saxoniaí reformált új sz. gyülekeze-
teknek elrendezése alkalmával, mindenütt meg-
hagyja vala az egybekelés előtti háromszori 
egyházi hirdetést. 'S miért mellőzte el tehát Lu-
ther, mit amott egyetemesen üdvösnek talált, és 
meghagyott? Már Melanchton aggodalommal te-
kintő Luthernek vele közlött házassági szándokát, 
's meg is jövendőié nekie, hogy ez által legna-
gyobb botránykövet gördítend azok elébe, kik 
kémszemmel tárták minden léptét, hogy csípős 
gúnynyal, gáncsoskodással 's kajsza hírterjesztés 
által elferdíthessék személyét, erkölcsi jellemét 
's reformátori felséges munkáját. És épen ez é r -
telemben mentegeti Luthernek háromszori hirde-
tése elmulasztását D. Müller János hamburgi leik. 
(in Defensione Lutheri defensi 1658.), mellyben 
p. Kreutz Károlynak azt válaszolá: „Luther siet-
tetó házassági eskettetését, mivel tudta, hogy az 
ördög nagy ellensége a' házasságnak, ki közbe-
szór sok konkolyt, rágalmakat hinteget, csacska-
ságot szaporít, mindenféle akadályt utunkba vet, 
miáltal a' jegybenjáró személyek megzavarodnak 
's bajba keverednek. Maga Luther is (opp. Jen. 
Tom. 3. fol. 148.) igy ir erről D. Rühelnek: 
„Szándékom , mielőtt ez életből elköltözöm, há-
zasságra lépni, mellyet én ugy nézek, mint sz. 
kötelességet, mellyel Istenemnek tartozom, habár 
mindjárt házasságom nem volna is egyéb a' Jó-
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zseffélénél." Amszdorf Miklóssal pedig ekkép tu-
datja (fol. 159) összekelési eltökélett szándokát: 
„ így tehát nem valék képes atyámnak ezen utolsó 
engedelmességet és kívánságot megtagadni, r e -
ménylvén, hogy magzattal megáldand Isten. Ki-
váltkép akarám ez által egyházi tanaimat 's 
rendelvényeimet megerősíteni, látván olly sok 
csüggedt lelkületű férfiakat, az evangyéliomnak 
legfényesb világánál, *) maga Isten akará ezt ; 
mert nekem sem testi szerelmem, sem állati ösz-
tönöm, hanem tetszésem és gyönyöröm meghá-
zasodni, úgymint Isten teremtvényének, melly az 
ö rendét tiszteletben tart ja." 

3 ) Ezek igy levén, lássuk, hogyan történt 
tehát Luthernek Borne Katalinnali egybekelése ? 
Hányan szidalmazák vala e' nagy embert azon 
undok ráfogással, mintha ő nyomban kézfogás 
után, és eskettetés előtt szeplöt ejtett volna 
tiszta lelkű szűz jegyesén.'! pedig ö maga, pün-
kösd előtti vasárnapon ekkép értekezik erről egy 
barátjával: „Kérlek, imádkozz érettem, hogy az 
Úr Isten házasságom kezdetét az ö kegyelmével 
megáldaná és megszentelné, mivel több világi 
bölcsek, még pedig a' miféléink között is, haragra 
lobbantak e' lépésem ellen, — azonban kénytele-
nek lesznek ők is idővel megvallani, hogy a' há-
zasság rendje Istentől eredt intézet; de jelenleg 
szűz jegyesem álorczája (azaz, kellemes alakja) 
balgatagokká teszi öket, 's mintegy alkalmat szol-
gáltat a r ra , hogy Isten ellen intézzék zúgolódó 
gondolatikat és beszédeiket." Itten megjegyzésre 
méltó az, hogy Luther a1 házassági rendnek kez-
dete alatt érti a' kézfogást vagy eljegyzést, mi a' 
házassági kötésnek első pontja, melly menyegző 
által teljesíttetik 's végrehajtatik, — mire nézve 
Luth. még ekkor jegyesét szűznek jellemzi. Vég-
tére a' sz. háromság vasárnapján feltűnt Luther-
nek az ö házassági csillaga, tehát 9-dik napra 
kézfogás után, a'mikor estvéli 5 órakor AmsztoríF 
Miklós házánál Katalinnal összeadatta magát, 
Melanchton Filep, Cruciger Gáspár, D. Pommer, 
városjegy zö, Mahler Lukács, D.Apellus, és egye-
bek, mint tanűk jelenlétében. D. Pommer helybeli 
lelkész végzé az eskettetést, 's Melanchton ki-
elégítő bizonyságot ad arról az ő leveleiben, hogy 
ezen egyházi szertartásnál semmi sem találkozott, 
mit becsmérelni vagy megróvni lehetett volna; és 
hahogy máskép szól, ír erről a 'v i lág , az nem 
egyéb hazugságnál és káromlásnál. Söt Lu-
thernek ugyanezen reform segédje, Cameráruis-
hoz intézett görög levelében ezeket említi róla: 
„Egybekelése történt háznál, mire aztán nyilvá-
nos menetet tartott az egyházba." Mindezekre 
következett harmadnapon a' menyasszonynak ha-
zavitele barátságos menyegzői lakomával, miről 
Luth. D. Rhüel, Dühr János, és Müller Gáspár 

# ) Itt érti Melanchton barátját is , mint fe l jebb mutatók . 

W . J . 

barátjait eleve értesítő, kik, egyszersmind mint 
vendégek ezen lakomára meghivatvák sz. há -
romság vasárnap utáni csütörtökre. Opp. Jen.tom., 
3 p. 159." Én, úgymond ö , atyám óhajtásához 
képest megházasodtam 's a' sok szájpittyesztés 
elkerülése végett, hogy t. i. szándékom meg ne 
akadjon, siettetém összekelésemet, (melly már 
véghez méne a' sz. háromság vasárnapján), kedd-
től számítva nyolczadik napot, azaz, kereszt, sz. 
János napja utánnit tűzvén ki menyegzőm meg-
ünneplésére." — Ezen menyegzői lakomát *s 
menyasszony haza szállítását érti, 's péntekre 
határozza Luth. Spalalin Györgyhöz intézett le-
velében. „Én, úgymond, tökéletesen hiszem, hogy 
bedugtam a' Borne Iíat. hajadont 's engemet becs-
telcnítö csacskás szájakat, kedves Spalatin uram ! 
Isten adja, hogy dolgom további sikert nyervén, 
a' menyegzői lakomát is megülhessem (az esket-
tetés már az elölt való vasárnapon történt) — 's 
ez által már valódilag végrehajtott 's befejezett 
házasságomat is nyilvánossá 's közhírré tehes-
sem. Ennélfogva kegyednek, mint vendégnek, 
nemcsak jelen kell lennie, hanem kedvesen veen-
dem is, hogyha a' vadhús szükiben, segedelemmel 
járuland,—egyébiránt mondjon's kérjen áldást ós 
üdvei részemre." — Igy végzödék tehát lako-
másan Luther menyegzője is! 

Záradékul meg kell jegyeznem, mikép a' foly-
vást versengő Jesuita atyák, Luther házasságát 
kárhoztatván, Krisztusnak ama mondását is czá-
folalul ellene idézték: Máté ev.19. rész 12. v.ben, 
mellyel a' papi nötelenséget és szüzességet men-
tegetni erőlködtek: „Mert vannak herélt emberek, 
kik az ö anyjok méhéből ugy születtek; és van-
nak herélt emberek, kik emberektől heréitettek 
meg; és vannak herélt emberek, kik magok he-
rélték meg magokat, a' mennyeknek országaért. 
A' ki beveheli ezt (a ' szót), vegye be." Itt a* 
Megváltónk három rendbeli heréltetést említ; né-
mellyek azokká születtek — latínul, eíFoeti —, 
mások emberek által erőszakosan azokká tétet— 
vék — mint a' törököknél szokás —; de vannak 
ollyanok i s , kik magok magokat herélték meg. 
'S ezen utolsók közé tartozik a' mondást betű 
szerint vevő híres egyházi atya Origenes is, ki 
nemző tehetségétől önmagát fosztá meg a' ker* 
vallás sz.ügyeért. De ámChrysostomus, Constan-
tinápolynak aranyszájú püspöke, Máté evangyé-^ 
lioma felett tartolt 63-ik homiliájában egyenesen 
kárhoztalá az atya tettét , ezen mondást akkép 
magyarázván, hogy itt a' mi Urunk nem a1 testi 
heréltetésről szól , hanem a1 buja állatiság herél-
tetéséröl, 's öngyilkosnak nevez mindenkit, ki illy 
tagcsonkítás által megfertőzteti testét — melly 
állításhoz járul Theophylactus is ugyanezen sz. 
íráshely magyarázatában. A' mi Urunk oda czéloz 
e' mondásában, hogy lehetnek, söt vannak is, kik 
előforduló esetekben, az ö mennyei országa j a -
vára 's terjesztése végett (ide tartoznak a' mis~ 
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sionáriusok is) önkényileg eltökélik magokat a' 
nőtelenségre. Ezen szabad eltökélést feltételezi 
sz. Pál ap. is, midőn Kor. l.Iev.7. rész 37.v.ben 
igy ír: a' ki pedig magában elvégezte, és a' szük-
ség nem kényszeríti, hanem az ö tulajdon akarat-
jával bír, és ezt elvégezte szivében, hogy meg-
tartsa (nem pedig mások által megtartassa!) az ö 
leányát (t. i. hajadonságában), jól cselekszi. Oh! 
hány ezer atyák 's anyák jajveszékelve megsi-
ratták már, hogy tiszta keblű galambszelídségü 
leányaikat korcs 's lelketlen férfiaknak adák hol-
tig martalékul: ellenben hány erényes ifjak 's 
szüzek bánták meg titkos könyhullatással a' zár-
dák kormos falai közt, világtóli elszigeteltetésö-
ket, 's édes társas élet gyönyöreit nélkülöző ma-
gányukat ! 

Az én jeligém valamint mindenben, ugy e' 
részben is „a'Horátiusnak magasztalt közép utja" 
— aurea mediocritas — mellyet sz. Pál apostolnak 
nötelenséget tárgyaló útmutatásaiban is tökélete-
sen feltaláltam. — „Míg elvégzi valaki szivében, 
hogy megtartsa, legyen az nőtelen, legyen haja-
don és szűz'4 ezt mondá a' nemzetek nagy apos-
tola! Azontúl, ha meg nem tarthatja, szabadjon 
nékie keresni s élvezni a' házassági szentséget 
is. Én sem egyikkel, sem másikkal azért pörbe 
nem szállok. Naturae judicia confirmat dies! 

W a l e n t í n y i J á n o s . 

Egy ])éldánya azon fe l iratoknak, 
mel lyeket a' ti ^ a i e v egyházak főt. 
J ó z e í f y P á l ^ngMirSioz, rdvatala to-

vábbi viseletére intéztek. 

Azoknak számára , kik netalán tán hajlandók 
volnának főt. sup. Jozeffy P. urat némi követke-
zetlenséggel vádolni a' miatt, hogy supdensi hi-
vatalát, mellyröl a' m. é. Jolsván tartott e.ker.-
gyülés alkalmával nyilvánosan lemondott, a1 f.é. 
Dobornán tartatott e.ker.gyülésen ismét megtar-
totta. — Kötelességünknek tartjuk, a' sok mind az 
egyes egyházaktól, mind pedig esperességektöl 
hozzá érkezett's őt hivatalának további viseletére 
felkérő felírások közöl legalább egyet, t.i. a 'kas-
sait közzé tenni. Tartalma következő: „Főt. fö-
tud. mélyen tisztelt supdens úr! Midőn a ' f . é. 
jan. 6. a' három ev. egyházi községünk részéről 
tartatott egyházi gyűlésünkben velünk közöltetett 
a' m. é. juliusban Jolsván tartatott egyh.kerületi 
gyűlés jegyzökönyve : nagy szomorúsággal és 
fájdalommal tapasztaltuk azt, mikép főtiszt.séged 
arra indítatva érezé magát, hogy a' supdensi hi-
vatalt letegye, és hogy fötiszt.séged ezen érzé-
keny pillanatban, mellyben minden jelen voltak 
megilletődtek, az esperességi hivatalnokoktól, az 
egyházak követeitől, 's mind azon barátitól és se-
gédeitől, kik 22 évig tartott püspöki hivatalkodá-
sában előfordult mindennemű víg és szomorú ese-

ményekben szives részt vettek, mélyen megin-
dult szívvel végkép elbúcsúzott. Azon indokok 
közt, mellyek fötiszt.ségedeterre, mindnyájunkra 
nézve váratlan önelhatározására hozták, találjuk 
kiváltképen magasabb életkorát és annak saját-
ságos terheit; de e' mellett gyöngén megjegyez-
ve sejdítjük azt is, hogy a'jelenkornak uralkodó 

| szelleme, melly inkább akadályozólag, mint elö-
' mozdítólag az egyházi és vallásos érdekeknek 
| ellenében működik, a' magas hivatal terhét tete-
j mesen nehezíti, 's a' hivatali méltóságot terehre 
változtatja át. 

Hogy ha már főt. úr! az előhozott indokokat 
kegyes engedelmével közelebb felvilágosítani bá-
torkodunk, történik az, azon nemes szándokkal és 
azon bizodalmas reménynyel, fötiszt.ségedet arra 
bírhatni, hogy főt.séged eltökéllett szándékától 
elállva, egyházkerületink egyházi ügyeinek leg-
magasabb vezérletét, melly jobb és méltóbb ke-
zekre nem bizathatik, még tovább is élete, — 
adja Isten,hogy hosszulegyen; — fogytáig áldás-
teljesen viendi. 

Arra, mit főt. uraságod, mint a' legközelebbi 
okát hivatala letételének, előhoz, hogy t.i. maga -
sabb korhoz közeledik, mellyben Isten kegyelme 
által majd már a' 70. évet elérte,hol a' szükséges 
életerőnek, kivált a1 látásnak és emlékező tehet-
ségnek,fogyatkozása mindinkább érezhető, 's hogy 
ezeknél fogva, a' mint gyöngéden gondolni mél-
tóztatik, ideje volna a' természet intésének hó-
dolni, 's letenni egy hivatalt, melly fris erőt igé-
nyel: bátorkodunk alássan megjegyezni, hogy mi 
hiteles kútfőből tudjuk, mikép főt.séged, épen az 
utolsó alkalommal Jólsván tartatott kerületi gyű-
lésen, elgyengítetlen nemcsak lelki, de testi ere-
jében ós épségben kerületűnk egyházi ügyeit, 
még pedig azon elismert avatossággal és okos-
sággal, mellyet csudálni és méltánylani nekünk is 
gyakorta alkalmunk vala, vezérlé. Nem! főt. úr I 
még nincsen itt ideje, bizunk Istenben! nincs itt 
órája annak, mellyben kegyed magas munkáját 
bevégezné, 's mint Zchokke mondja, szünestvéjét 
ünnepelné. Bölcs teremtönk és napjainknak ura, 
ki eddig is főt.ségedet olly kegyelmesen megtar-
totta, ki eddig is kegyed erőssége vala, tovább is 
kegyeddel leend, ö ad kegyednek erőt felülről, 
hogy a' nehéz főpásztori hivatalt szentegyháza 
javára és dicsőségére tovább is folytathassa. 

A' második csak gyöngéden érintett indokra 
nézve kénytelenítetünk nyilván megvallani, mi-
kép napjainkban jó és hü föpásztornak lenni nem 
könnyű. Egy komoly időt élünk nagy szellemi 
mozgalmak idejében. És épen a' mi hazánkban 
mindenfelölröl mutatkozik nagy tolongás és hajtás, 
küzdés és harcz, még pedig nemcsak a' politika, 
de az egyház mezején is! És nekünk szent köte-
lességünk a' vallás és egyház ügyeit szem előtt 
tartani. De épen itt tünedeznek vizsgáló szem 



előtt inkább aggodalmas és leverő, mint emelő ós 
örvendetes tünemények. És kinek alkalma volt, 
mindazon komoly jeleneteket, mellyek az utolsó 
években, egyházunk körében az esperességi, e . -
kerületi 's főleg az egy.gyüléseken történtek, önfi-
gyelemmel kisérni, az könnyen észrevehette, hogy 
sok történik ollyan, a1 mi a' maga rendén nem 
lehet, és mi, ha maga idejében segítség nem jön, 
az egész ev. egyházi testületünkre e' hazában 
nagyon károsan és veszélyesen hathat. Azonban 
nem akarjuk föt.ségedet fárasztani az idő komoly 
jegyének emlegetésével, mellyek mindnyájunknak 
az éberséget szent kötelességünkül teszik; nem 
akarjuk föt.ségednek emlékezetében felelevenítni 
azon szomorú tapasztalatokat, mellyek minden 
ev. egyház jó barátját csak fájdalommal töltik el: 
egyet azonban el nem hallgathatunk: mikép épen 
most nagy szükség van arra, hogy egy bölcs, 
előrelátó, bátor, igazságos, sokoldalú élettapasz-
talatok közt megérett kormányzó a' veszélyben 
forgó ev. egyház hajóját igazgassa, 's erős kéz-
zel és elrettenthetlen lélekkel mindazon veszé-
lyeket elhárítsa, mellyek vesztét hozhatják ne-
ki. És mi nem akarunk senkit sem sérteni, ki 
a' mi egyh.kerülelünkhöz tartozik, és annak javát 
előmozdítani szivéből óhajtja, midőn szabadon és 
nyilván nyilatkozzuk, — kegyed, főtisztelendő úr, 
a1 jelenkor aggodalmai és mozgalmai közt, azon 
egyedüli jártas révész, ki magas okossággal, igaz-
sággal és érett tapasztalással, lelkes bátorsággal 
képes a' sokfélekép veszedelmezett egyház csaj-
káját biztosan és épen a' békesség kikötőjébe 
vezetni. 

Kérjük annak okáért kegyedet, föt. úri Kérjük 
tiszteletteli érzelemmel és mélyen megindult szív-
vel, vegye vissza azon komoly szavát, melly min-
ket mindnyájunkat annyira megsebesített, 's le-
gyen és maradjon még tovább is, 's valameddig 
a' hatalmas Isten drága életét megtartandja, a1 mi 
hü és nyájas föpásztorunk, nekünk mindnyájunk-
nak, és minden a' t.t, tiszai egyh.kerülethez tar-
tozónak örömére, vigasztalására 's javára. Kérjük 
egész alázatossággal, ne váljék el föt.séged még 
most tőlünk, kik azon magas érdemeit, mellye-
ket föt.séged 22 évig tartott supdentialis hiva-
talában az egyházak és iskolák körül olly bőven 
szerze magának, igazán tisztelik és hálásan el-
ismerik. 

Miután a' mi tiszteletteli alázatos kérésünket 
kegyed hü és a' mi lelki és vallásos ügyünkért 
verő atyai szivéhez megújítva irányozzuk, azon 
bizodalommal, hogy reményünk czélt érend, igazi 
tisztelettel és alázatossággal maradunk föt.séged-
nek hálásan alázatos kassai egyházak. Kassán jan. 
18. 1846. Szopko Márt. német ajkú ev. e. papja; 
Schedo Pál magy. ev. egyh. papja; Szekcsik Gy. 
a* tót egyh. papja; Laszgollner A.G. a' ném. egyh. 
felügyelője; Hasel J. G. magy. egyh. felügyelője; 
Oszvaldt J. Sám.; Rothe Jakab a' ném. egyh. má-

sod felügyelője; Sandvoss Ernst isk. felügyelő; 
Fidler Kár. ném. egyh. curatora; Fröhlich Károly 
curator; Szakmáry Vilmos a' gyűlés jegyzője; 
Máté János curator. 

ítéljen már ebből kiki, ki egészséges itélö-
tehetséggel bir, ha vájjon illy felszólítás 's azon 
számtalan felszólítások következtében, mellyek, 
úgyszólván, mind viszhangjai az imént közlöttnek, 
— tehetett-e jobbat föt. supdens Jozeffy Pál úr, 
annál, a1 mit tett, t.i. hogy supdensi hivatalát 
közörömünkre megtartotta? Adjon Isten neki 
hosszú életet és áldást minden lépteire. 

Kívánják 
hü a l a t t v a l ó i a' t i s z a i ev. p a p o k . 

Váratlan szó, ífiala je lenét i l le tő leg , 
t isztújítási tekintetben. 

Hogy a' tisztújítás eszméje egyházunkban is 
felütötte tiszteletes lobogoját, ha bár kedvező szél 
nem lengeti is azt, tagadni nem lehet; 'shogy idők 
lejártával ki fogja vívni diadalát az sem egészen 
lehetetlen! de — hogy az jelenkorunkban üdvös 
hatást gyakarolhasson késtséges , sőt a' mi több, 
az eddigi tapasztalás azt tanúsítja, hogy a' tiszt-
újítás üdvtelen; mert sok tisztújítást behozni szán-
dékozók nem azt tekintik: hasznos-e, kivihetö-e? 
hanem azért vívnak mellette körömhegyig, mivel 
részint érdekökben fekszik, részint mivel diva . 
részint tudatni akarják, hogy ők sem tespedés esi 
berei, hanem haladók egész a' legújabb újításig. 
Zalamegye ev. egyházi rendei ezen tételt igen 
szépen igazolják, ők restaurálnak 's ezen nagy 
fontossságu műtéteit a' legközelebbi rendkívüli 
kerületi gyűlésre terjesztették, sietvén kivívni, 
mint elsők, a' helyeslés diadalát 's tapsoló éljenét; 
de bezzeg ez úttal roszul számolának, mert eljá-
rásuk átalánosan roszaltatott, 's korszerű lépé-
süktől elüttetvén, a'dicsőség babérját el nem nyer-
heték. Ok, a1 jó urak, ezért boszonkodnak 
az egész kerületre mit sem ügyelve tudatják, 
vagyis jobban szólva, tudatja egy, felhivatlanuí 
országszerte hírlapok utján, hogy ők — jólehet 
ez érdemben a' kerületi gyűléstől megkorholtat-
tak, mind azon.iltal ezzel mitsem törődve, elkez-
dett, szerintök igen üdvös munkájukat folytatand-
ják jövendőre is, nem gondolva azzal, lesznek-e 
utánzóik vagy kevésbé. Ezen szilárd akarat és 
szándok a' maga helyén, ha Istentől van, igen szép. 
— De lássuk már most a' tisztújítást magát, — el-
mellözve ez úttal az akaratot, szándokot, önérde-
ket, mert ezek tagolásába ereszkedni urak irányá-
ba, szegénylegényeknek csiklandós állapot, egye-
dül a' kivitelt tekintsük. Zala megyében van hat 
egész anyagyülekezet és nem több, 's e' szerint 
hat pap, ebből választatik tisztújítás utján egy esp., 
egy jegyző és öt törvényszéki ülnök, ide értve a' 
jegyzőt is, három egész esztendőre. Lefolyván a' 



batáridő, tisztújítás kell, ennek elmaradni nem 
szabad, ezt kiáltja a' jó rend, ezt a' törvény ma-
ga ; úgyde hogy újítson Zala, midőn egyénei tisz-
tújítás alá esendők nincsenek? — Én azt tartom, 
hogy ha már restaurálunk ne csupán az elnököt 
és a' jegyzőt restauráljuk, kik különben is csak a' 
közhatározat tolmácsai, hanem különös figyelem-
mel kell lennünk a1 birák restaurálási tekintetében, 
és csak ezeket kell restaurálni, még pedig a1 leg-
nagyobb szigorral. Ugy de hogy tegye ezt Zala, 
midőn egyénei tisztújítás alá esendők nincsenek ? 
— Ugy van, Zalában illyformán, még magát 
nem rendezi, restaurálni a' nélkül, hogy guny 
tárgyává ne legyen, — nem lehet. E' kisded, 
szegény és néptelen megyében legközelebb há-
rom üres papi állomány vala, és — csak jól fi-
gyeljünk, mert tiszlujításról van szó — a' leendő 
papok a' nélkül, hogy tudtak volna a' dolog felöl 
legkisebbet is, előre mindnyájan megválasztattak 
ülnököknek; és igy hamarább lettek ülnökök, mint 
papok, mert notandum, eddigelé rendes papok 
nem valának. Nem volt még csak távúiról is 
érintve, vájjon a' leendő tiszteletes atyák ügyesek, 
alkahnatosok leendenek-e e' fontos hivatal s i -
kerreli folytatására vagy kevésbbé, megegyez-
nek-e, e'szép szándokban vagy sem (itt is kibú-
vik a' bokorból sine nobis de nobis). — Szerin-
e k ezek mind csekély jelentőségű requisitumok, 
ezeket feltételezni lehet, feltételezni kell, és miért? 
— azért, mert Zalában tisztújítás alá esendő 
egyének nincsenek. Itt az ember született ülnök, mi-
helyt pap, nolle velle bele női az ülnöki tekintélyes 
karszékbe, mint a' pórgyermek megboldogult apja 
első rámájú szögre akasztott csizmájába; 's le-
gyen restauratio bár hányszor, ö mégis ül, vagy-
is ülnök marad, maradnia kell mind halálig. Zalá-
ban, sajnos! a' restauratio csillaga behomályosult a' 
nélkül, hogy ragyoghatott volna. Zalában a ' r e s -
tauratio ideája csak túlvilági kép, csak a' képze-
lődés eldorádójában foglalhat helyet, de a1 tény 
mezején nem létezhető, 's ha mégis létez, élni 
erőködik, az nem élet, csak tengődés. De lássuk 
tovább: teszem azt, ha valamelly ülnök beszennyezi 
ülnöki székét vagy azülnökségre alkalmatlan, mit 
tesz ekkor a1 megye ? tisztújítással fenyegeti 's 
büntetésül ismét megválasztja, és pedig ezen 
igen-igen egyszerű oknál fogva, mivel Zalában 
tisztújítás alá esendő egyének nincsenek. Illy 
környülmények közölt restaurálni eröködni 's 
a' tisztújítást e' megyécskébe beeröszakolni 
nem más, mint nevetség, bizonysága ez an-
nak , hogy a' megye haladást szomjazó rendei, 
mit sem gondolva a' kivitel lehetőségével, hanem 
mivel restaurálni korszerű, mivel a* divatot utá-
nozni haladás, — restaurálnak és haladnak. De 
még mást is tettek Zala egyházi rendei, azt t. i., 
hogy az esperest 's egyéb tisztviselőket három 

esztendőre, a' felügyelöt pedig hatra választották. 
Hol itt a' méltányosság, hol itt a1 viszonyosság elve? 
én azt tartom: ha az elnök ezt nem akarja, a' tett 
meg nem szülemlik, mert ha nem akarta volna, 
igy kelle nyilatkoznia: Urak 1 én a'*méltányosság 
embere vagyok, én csak e.v.elnök, nem pedig va-
lami különös lény, ennél fogva elnöktársam jogain 
túl emelkedni nem akarok; választassam három 
esztendőre, vagy ha már hat esztendőre válasz-
tattam, választassák elnöktársam is ugyanannyi-
ra. Illyesmit tenni, és mégis papuralomról ál-
modni ? Ez olly képtelenség, a' millyen volna az, 
ha a1 megyében egyik alispán hat, a' másik három 
évekre választatnék. Zala most forr, bőrébe alig 
fér, alkot, újít, ront bont, attól kell félni, hogy el-
pattan. — Ezúttal Zala jelen állását jellemzöleg 
legyen ennyi elég, máskor, ha kell, többet. — 
Alulírtak azzal rekesztik be igénytelen közlésü-
ket, hogy ha már restaurálni kell, restauráljunk 
ott, a' hol a' resteuratio eszméje ne csak képze-
leti legyen, hanem a' gyakorlat terén is megáll-
hasson, restauráljunk másutt, akárhol mindenütt, 
de Zalában ne. 

T ö b b e n . 

1 r o d a 1 o m : 
Die Religion Jesu Christi und das Christen-

thum. Von Grávell, Vervasser der Schrift: „Pro-
testantismus und Kirchenglaube von einem Laien 
Halle, 1845. n. 8. r. XXXI és 437 1. 

E' munka iránya Jézus tiszta tanát visszaál-
lítani 's attól mindent elkülöníteni, mi az apos-
tolok vagy utóbb az egyház történeti fejlődése 
által hozzá járult. 'S ezen irány közös a' prot. 
atyafiak által képviselt kisebb és nagyobb munkák 
egész csapatjaival, de sokat közölök alaposság-
és vallásbeli tartalomban felülmúl. Szellemét leg-
jobban jellemezhetjük, mondván, hogy U h I i c h 
szellemében van irva, igy a1 prot. atyafiak azon 
töredékét képviseli, melly Jézus történeti szemé-
lyéhez ragaszkodik, öt az igazság leglökéletesb 
tanítójának's legfőbb erkölcsi példány képnek nyil-
vánítja 's a' ker. vallást azúrnakcriticailag való-
diakul bebizonyított és észszerüleg magyarázott 
mondataiból származtatja. Látni a' szerzőn, hogy 
nála szívügy a' hitről magának önálló meggyő-
ződést képezni *s azt másoknak is előadni, és di-
csérettel kell megismernünk, hogy e' tekintetben 
időt és fáradságot nem kiméit 's a* sz.irást szor-
galmasabban tanulta, mint sok istenész. 

Xjevelezés. , , R é g i b b é s ujabb v a l l á s r e f o r m o k " 
c z í m ű é r t e k e z é s t n e m v e t t ü a k . 

S z é k á c s . 



PROTESTÁNS 

EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 
33. szám. Ötödik évi folyamat. August 16. 1846. 

Nicht b l o s w ü n s c h e n s w e r t h , w e n n die p r o t e s t a n t i s c h e Kirche b e s t e h e n und f o r t d a u e r n s o l l , sondern w i r k l i c h 
d r i B g e n d n ö t h i g s c h e i n t e s z u se in , dasz s i c h d ie Mitg l i eder d e r s e l b e n f r e i w i l l i g e i n e r s t r e n g e n K i r c h e n -
zucht u n t e r w e r f e n , und d e r R e l i g i o n dadurch m e h r A n s e h e n u n d Einí lusz v e r s c h a f f e n . R e i n h a r d . 

TARTALOM : E g y h á z i l á t o g a t á s i k e l m e , azaz , e g y h á z l á t o -
g a t á s a lka lmára k i tűzöt t é s m e g f e l e l v e f e lo lvasandó k é r d é -
s e k . ( A ' k e m e n e s a l i e v . e s p . s z á m á r a 1 8 4 5 . E d v i I l l é s P . 
— G y ű l é s e k : Z a l a - v i d é k i e s p e r e s s é g i , K e t t e n . — K e -
rületi ok ta tó i E p e r j e s e n . T o m á s e k P. — M a g y a r o r s z á g i 
p r o t e s t á n s ok ta tók t a n á c s k o z m á n y a P e s t e n . T. K. — A z á g . 
h i tv . bányakerü le t i . — V e g y e s e k . 

Egyházi látogatási ke lme, azaz , 
egyliázlátogatás a lkalmára kitű-
zött és megfe le lve felolvasaiadé 
kérdések. (A9 kemenesal i cvaiiKj. 

esp. számára 1845. 
AJ Az egyháznak történeti rajza. 

Mikor vette eredetét? minemű viszontagsá-
gokon ment által ? hány és mellyik helységek te -
szik állató részeit? fenállásaminemű okleveleken 
épül? hol vannak azok? erdetiek-e vagy má-
solatok ? 

B) Az egyházi kormány. 
Van-e presbitérium ? van-e felügyelő ? ki-

csoda? hol lakik? mióta hivatalkodik ? kik még 
az egyház ozolgálatában levő személyek? gond-
nok kicsoda? hol lakik? mióta hivatalkodik? 
csak egy van-e vagy több is ? jegyző ? pénz-
tárnok? egyházfi? bába? ez egy-e, vagy több? 
Millyen vallású? özvegy-e vagy férjes? Exami-
nált-e? fel van-e esküttetve? Mindezen hiva-
talnokoknak van-e és mi a'fizetésök? convent 
mikor tartatik ? kinek elnöksége alatt ? mi helyen 
és házban? a' fiók-egyházak is meghivatnak-e 
mindenkor ? a' körlevelek közhírré tétetnek-e a* 
gyülekezetnek? hogyan s mi móddal? lemásol-
tatnak-e az iskolalanító által? egészen-e vagy 
csak kivonatban ? 

C) Az egyháznak ingatlan javai, azaz, külső-, 
belső telkei és épületei. 

I. A* templom. Hol fekszik a' helységben ? 
mikor épült? minő anyagból? kiterjedése,széles-
sége, hosszasága? magassága? van-e benne oltár, 
calhedra, mi helyen? van-e keresztelő kő? kar, 
orgonával-e vagy a' nélkül? az orgona hány 
mutatiós, és mikori? van-e sekrestye, a' templom-
ból nyilik-e, vagy ahoz épílve kívülről is ? 

Templomban a1 székek miképen kezeltetnek 
és rendezvék? mindnyáját az egyház csináltatja-e, 
vagy csináltatnak székeket magán családok i s? 
minden szék nyíltan áll-e, vagy vannak bezártak 
is? van-e rendtartás abban, hogy a' gyermekek, 
ifjak, hajadonok, férfiak, asszonyok, elöljárók és 
uri rendek külön székekben üljenek ? 

Van-e a' templomhoz torony? ha van, hozzá 
épült-e, vagy külön álló? mikor épült? millyen 
magas? tetején mi a1 czimer? van-e felírása? 
van-e benne óra? harang? hány, mekkora mind-
egyik ? minő felírással, az ekklézsia csináltatta-e, 
vagy valamelly egyes jóltevö? mikor? ajtó hány 
van? a' kulcsok kinél állanak? be van-e kerítve 
a' templomtér? mivel, mióta? nincsen-e a' tem-
plom alatt kripta, ha van, mikor épült? kik van-
nak beletemetkezve? temetkeznek- e még most 
is b le ? az igazítás költségét az ekklézsia viseli-e, 
vagy az oda temetkező uri családok? be van-o 
jól í ílazva, vagy nyílások hagyatnak rajta ? 

/ / . Parochia. Fekvése falun kivül van-e, vagy 
belől, házak sorában-e, vagy elkülönözve; a ' 
templomhoz mennyire; mikor és minő anyagból 
készült; névszerint födele miből van? hány szoba 
van benne 5 kamara, istálló, pincze, csűr, kert, 
méhház?'sa't. Mekkora kiterjedésű téren fekszik? 
Nemes funduson-e, vagy uraságin, mellyröl cen-
sust kell fizetni évenkint? meg vannak-e az ezen 
telek bírásáról szóló oklevelek? minő karban 
vannak a' parochiális épülelek? nem kell-e ne-
kiek szükséges kiigazítás? 

III. A' mesterház és iskola épület. (Az előbbi 
számnak kérdései szerint rajzolandó.) 

Még más házak vannak-e az ekklézsiának 
birtokában ? hol, kitől nyertek, hogyan keletkez-
tek? az ekklezsiának épületei biztosítvák-e tüz-
kármentö intézetben? mellyikben? van-e tag-
osztály az anyaegyházban ? ha van, minő telke-
ket nyert általa az ekklézsia? 

IV. Temető. Hol 's merre fekszik a' határ-
ban? mennyire a* helységtől? közös-e más fe-
lekezetüekkel, vagy elkülönözölt? be van-e ke-
rítve? mivel? van-e ajtaja ? van-o sírásó? sz. 
Mihály lova? fekete kereszt? a'sirgödrök minő 
rendben ásatnak ós elég mélyen-e? (Minden 
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belső telkek nyújtassanak be külön papírra rajzóit 
térképben). 

D) Az egyháznak ingó javai. 
I. Könyvek. Matrikulák hány kötetben, minő 

ívrétben? hányadik év óta? raillyen nyelven, 
nyomott vagy lineázott rovatokkal-e ? minő kar-
ban a' bekötés? 

Jegyzökönyvek hányfélék, hány kötetben, 
mennyi idö óta? névszerint: van-e külön jegyző-
könyv körleveleknek? és abban feltaláltatnak-e: 
1) A'prédikátori utasítás latinul 1819. 2) Mes-
terek utasítása, különösen a' kemenesali iskola-
mesterek számára 1831. oct. kelet alatt. 3 ) Az 
egyházi rendszer. 4) A' reformátusokkal tett 
szerződés. 5) Az 1844-ki vallás törvényczikk. 
A' könyvek őrzésére van-e alkalmas szekrény? 

Az ekklezsiának könyvei között van-e még: 
Agenda? Biblia? Énekeskönyv? egy vagy több 
példányban? vagy nem találtatik e kebelében 
szinte könyvtár? annak elenchusa van-e? (nyuj-
tassék be). 

II. Szent eszközei és drágaságai. Oltárterítök, 
kathedrai keszkenők, hány és millyenek? A' sz. 
urvacsorájához tartozó edények: ostyatartó, tá-
nyér, kanna, pohár, hány, minemű anyagból, mi 
felírással? van-e a' betegek gyóntatására külön 
kehely? ha van, minő anyagból? mindezek őr-
zésére van-e külön szekrény? a' keresztelő széki 
tál és kanna minő anyagból ? az ekklézsiának pe-
csétnyomója minő anyagú, mióta használtatik, 
millyen felírású? (A' beadandó rajzolatnak szö-
vegében ide e' helyre nyomattassék le pecsét 
viaszba alakja). 

III. Jövedelmei, és pedig 
1) A' bizonyosak,— mellyek? pl. tőkék, 

mennyi öszvegüek, hol és kinek adattak ki? 
minő kamatozásra? betáblázás mellett, nincs-e 
veszélyeztetve valamelly öszveg? nincs-e vala-
mellyik töke bizonyos czélra alapítva, és azon 
ozélra fordíttatik-e? vannak-e évenkénti jöve-
delmek szántóföldekből, rétekből, szőlőhegyből, 
házból, malomból? Nem részesül-e a" gyülekezet 
a* falunak jövedelmeiből és pénztárából ? 

2) Bizonytalanok és változok. Az erszény 
jövedelem évenként mennyire rug? van-e éven-
ként valamelly bizonyos ünnepeken az ekklézsia 
számára offertorium ? vannak-e szokásban az aj-
tókhoz kiteendő perselek és szegények ládái ? 
mennyi jön be ezekben ? 

IV. Az ekklézsia pénztárának jelen állapot ja. 
Találtatik benne jelenleg forint, krajczár, — szen-
vedőleges adósság van-e, mennyi, — régi-e, fo-
gyasztatik-e, és mimódon? a' pénzkezelés kikre 
van bízatva? kikre épen mostanában? van-e a' 
pénztárnak több kulcsa is, és kiknél állanak azok? 
a' prédikátornak minő befolyása van a' pénzek 
kezelésére? a" kezelők adnak-e számot évenként 
pontosan, kiknek jelenlétében, és az év mellyik 
a»akában? 

E) Az egyházi szolgálat. 
1) A lelkész. Mi neve? mikor 's hol szüle-

tett? nemes vagy nemtelen szüléktől; hány nyel-
vet tud; anya nyelve mellyik; hol tanult, volt-e 
academián, és mellyiken? feleséges-e vagy nőte-
len, vagy özvegy? ha feleséges, nőtársának mi 
neve? honnét származik; hány gyermekeik van-
nak? mióta áll a' sz. hivatalban; hová szentelte-
tett fel először; hol hivatalkodottaz előtt, és med-
dig ; még másutt, és meddig? hát a' jelen gyüle-
kezetben mióta áll; honnét hivatott ide; van-e 
rendes hivó levele? (ha van mutassa fel, belőle 
a' fizetések kiirva általadatnak) a' hivó levélben 
kitett fizetésen és a' stolákon kivül, van-e még 
valamelly jövedelme, pl coleda. 

2) Hivatalának viselése. Rendszerint hány 
nyelven szolgál, vasárnapokon, ünnepeken, hét-
köznapokon, télen, nyáron, délelőtt, délután? 
Minden papi cselekményeket fekete díszruhában 
visz-e véghez? az isteni szolgálat vasárnapokon 
hány órakor szokott tartatni? kihirdeti-e az ün-
nepeket ? tartatik-e hálaadó predikátio aratás után, 
hát szüret után? a' lelkész a1 predikátiókat betéve 
mondja-e, vagy olvassa? 's a' predikátiók rend 
szerinti evangeliomokból mondatnak-e, vagy sz. 
irási más alapigékböl. Divatozik-e nagy hétben 
az u.n. passió éneklés; sz. háromság 10-dik va-
sárnapján pedig Jeruzsálem pusztulásának felol-
vasására minemű énekes könyvekkel élnek ? 

Hát a' halottaknál? könyörgések tartatnak-e 
egész éven által délelőtt és délután ? bibliaolva-
sás és magyarázat tartatik-e adventben és a' böjti 
napokban? kathechizatiók vasárnapokon délután 
divatoznak-e? a' sz. Urvacsorájához legelőször 
bocsátandó férfi és leány-gyermekek készíttet-
nek-e illendőképen? mikor, meddig? minemű 
kézikönyv szerint? nyilvános próbát adnak-e a* 
tanultakból? a' próbatétel után nyomban confir-
máltatnak és meggyóntatnak-e, vagy mindenik 
cselekmény külön vitetik végbe? mellyik napon? 
nincsen-e szokásban éjjeli vagy hajnali isteni 
szolgálat? a' házasulandók hirdettetnek-e három-
szor? a' napnak mellyik óráiban szoktak megje-
lenni esküvésre? vannak-e vegyes házasok és 
kik azok? gyermekeiket a' törvények értelme 
szerint nevelik-e? halottak fölött predikátiók tar-
tatnak-e? hát búcsúztatók versben-e, vagy folyó 
beszédben ? a1 prédikátor imádkozik-e a' halottas 
háznál és a' temetőben ? az úrvacsorája minden 
vasárnaponkiszolgáltatik-e,vagy mikor? elöljáró 
szónoklattal-e vagy a' nélkül. Az ostyát kisüti, 
hozzá a' lisxtet ki adja ? a' bort kicsoda szolgál-
tatja? maga a1 prédikátor miképen viszi végbe 
gyónási buzgóságát ? minden functiókhoz minő 
ágendát használ V a' szerzés igéjét, epistolábat, 
oltár előtti imádságokat, és a1 miatyánkat olvas-
sa-e vagy énekeli? 

Látogatja-e a' betegeket? híva-e vagy hí-
vatlan is? hát az iskolát? elmegy-e látogatóba 



a' hallgatókhoz? megjelenik-e a1 lakodalmakban, 
torokban, paszitákban? já r -e ki házától gyakran 
valahová ? midőn több napokra elhagyja az ek-
klézsiát megjelenti-e a'felügyelőnek, vagy gond-
noknak ? 

3) Segédlelkész van-e? mi neve? honnét 
származott? mióta hivatalkodik,névszerint a' j e -
len gyülekezetben? élelmét és díjját kitől veszi? 
miképen viseli magát, és meg van-e vele elé-
gedve mind az egyház, mind főnöke? 

F) Az iskola. 
1) Az iskolatanító. Mi neve ? mikor 's hol 

született, nemes-e vagy nemtelen szüléktől, hány 
nyelvet tud; anya nyelve mellyik? hol tanult, és 
hány iskolákat végzett? feleséges-e, vagy nőte-
len, vagy özvegy? ha feleséges, nőtársának mi 
neve? honnét származik, hány gyermekeik van-
nak ? mióta áll a' tanítói hivatalban ? hol hivatal-
kodott az előtt, és meddig? még másutt, és med-
dig? hát a' jelen gyülekezetben mióta van? hon-
nét származott ide; van-e rendes hivó levele ? 
(ha van mutassa fel) belőle a fizetések kiirva 
általadandók ? a' levélben kitett fizetéseken kivül 
még más jövedelmei vannak-e ? pl. coleda, víz-
kereszt, Gergely vagy Bálás napján? tud-e ügye-
sen orgonálni és énekelni? nem egyszersmind 
helyi jegyzö-e? és nincsen-e ez kárára a'tanítói 
hivatalnak? átalján örvendi-e hivatalát, vagy ta-
lán elhanyagolja. Nem adja-e magát mezei gaz-
dálkodásra, vadászásra ? *stb. józan erkölcsű ma-
gaviseletü-e, midőn házától eltávozik, a'prédiká-
tornak megjelenti-e ? a' fenyíték tartásban a' ta-
nuló gyermekek iránt nem kegyetlen-e ? hát az 
iskola fűtéshez a* fát kicsoda adja? 

2) Az iskolatanítói szolgálat. A' tanulók szá-
ma hány? férfiaké, leányoké, télen-nyáron? 
naponként hány óráig tart iskolát, délelőtt, dél-
után? adventban és a'rövid téli napokban bemen-
nek-e iskolába a'tanulók hajnalban? van-e lecz-
ke-rend, és minemű? vannak-e iskolai törvények, 
és felolvastatnak-e a' gyermekek előtt? tart-e az 
iskolatanító az ö tanítványairól napló-könyvet? 
összeirja-e minden őszön az iskolatanításra alkal-
mas 6 — 12 éves gyermekeket? hát iskolai pro-
tocollum , mellyben évről évre a' tanulók száma 
és az exameni programmák bejegyeztetve talál-
tatnak, van-e? a'tanokhoz minő kézikönyvek 
használtatnak? névszerint a' vallástanban Luther 
kátéját tartja-e ? nyilvános vizsgálat a' tanulókkal 
tartatik-e évenként ? mikor ? kinek elnöklete 
alatt? 

3) Praeceptor van-e ? mi neve? honnét való? 
'stb. (mint feljebb) mindketten ugyanazon egy 
classisban tanítanak-e, vagy mindenik külön ? 

G) 'Fiók-egyházak. 
Hány van? mi nevök? mellyik mennyi tá-

volságra esik az anyától? hányszor megy ki min-
denikbe a'prédikátor évenként ? mond-e ott min-
denkor predikácziót, és mi nyelven? az úrvacso-

ráját is kiszolgáltatja-e, vagy azt csak az acya -
egyházban? érette küldenek-e? van-e templom, 
vagy csak imádságház? ha templom van, irattas-
sék le, mint feljebb az anyaegyházé. — A' fiók-
egyháznak minemű javai vannak? (mutatassék elö 
a' lelet-tárban.) 

Van-e iskolatanító; imádkozó-e vagy prédi-
káló? fölhatalmaztatásáról szóló oklevelét mu-
tassa fel). Átalján az 1827-ki superintendentialis 
gyűlés jegyzökönyvének 7-dik pontjában megirt 
utasításukat a'fiók egyházi mestereknek megtart-
j ák -e? (Többire a' fiókegyháznak iskolatanítójá— 
ról is mindazok írattassanak le, mellyek feljebb 
az anyában levő mesterről kitétettek.) Mennyire 
megy a' lélek szám; hát a' tanulók száma? az is-
kola és templom-épület millyen karban van ? (az 
iskolatanítónak fizetése hivó leveléből kiirva adas-
sék be). Nincsenek-e restantiák? 

H) Közös egyházi terhek. 
Hányadik osztályban áll az egyház ? mennyit 

fizet a'supdens ágensnek, egyházi jegyzők, siket-
némák ; tébolyodottak, papi özvegyi nyugintézet 
összeghez ? mennyit a' soproni tápintézelre? 

A' fiók egyházak minő arányban segítik v i -
selni a' közösterheket; és mit fizetnek évenként? 

Van-e az egyház kebelében valamelly k e -
resztyéni jótékony intézet, pl. tápintézet, szegény 
tanuló fiuk számára ? ha van minő szerkezetű ? 
mióta áll fen? hány gyermeket táplál? van-e 
biztosítva ? 

Van-e gondviselés az árvákról, elhagyott és 
törv nytelen születésű gyermekekről? szegény 
özvegyeknek nyujtatik-e az egyház pénztárából 
némi gyámolítás? 

I) A' hallgatók. 
I. A' lelkek száma mennyire rug ? fogyásban 

van -e , vagy növésben? mikor volt az utolsó 
összeírás ? sorsukra nézve nemesek-e, vagy 
nemtelenek ? 'sa't. 

II. Laknak-e helységeikben más vallásnak is $ 
mellyik félék és hol, hányan ? mellyik az erősebb 
fél? történnek-e hozzánk általtérések, vagy t ő -
lünk azokhoz? (az esetek és egyének neveztes-
senek meg). 

III. Eljárnak-e buzgón a' templomba, predi-
kátziókra, könyörgésekre? a' sz. sakramentom-
mal élnek-e évenként? nincsenek-e a' templom-; 
nak és a' sz. sakramentomnak makacs megvetöi?; 
kicsodák? (neveztessenek meg). 

IV. Conventben részt vesznek-e buzgón? nem 
tesznek-e convent alkalmával evésre és ivásra 
fölösleg költségeket az egyház pénztárának t e r -
helésével? 

V. Gyermekeiket 6 — 1 2 évig iskoláztatják-e? 
nem küldenek-e be 6 éven alul levőket is ? nem 
fogják-e ki őket 12-dik évök előtt? nem-e a' 
nyilvános vizsgálat előtt? nem mulasztatnak-e 
velők iskolai órákat ? vannak-e szülék, kik isko-
láztatásra alkalmas gyermekeiket épen nem kül-



dik iskolába? kik azok? (neveztessenek meg). 
Megszerzik-e gyermekeiknek a' tanuláshoz szük-
séges könyveket és szereket? nem erölködnek-e, 
hogy gyermekeiket a' prédikátor 12 évi koruk 
előtt confirmálja? hát a' templombeli katechizá-
tiőkra beparancsolják-e mind iskolás, mind isko-
lából kimaradt fiaikat és leányaikat ? 

VI. A* gyermekszülő asszonyok megtartják-e 
az egyházkelést? hány hétre a' szülés után? 
nincsen-e divatban háznál keresztelés ? nem szo-
kás-e sok komákat hivni? és költséges paszitákat 
tartani ? 

VII. A* házasság szerzés körül azt a' királyi 
parancsolatot megtartják-e, melly a' faluban lö-
völdözést, és költséges lakodalmakat tilalmazza ? 
nincsenek-e ideig elválva élö házasok ? nincse-
nek-e vadházasságban, törvénytelenül együtt élő 
hivek? kicsodák? neveztessenek meg. 

VIII. Halottat bejelentik-e haladék nélkül? 
nem követelnek-e felesleg harangozást ? enged-
nek-e a' királyi parancsnak, melly azt rendeli, 
hogy 48 óra előtt el ne temettessék; hogy előbb 
eltemessék; azután tartassék fölötte predikátio; 
hogy a' holt test templomba be ne vitessék, és 
hogy költséges torok ne tartassanak. 

IX. Ünnepeket és vasárnapokat szentül meg-
tar t ják-e? nem ünneplik-e a'sátoros ünnepeknek 
harmadik napját is ? nincs-e más valami pápista 
ünnep divatban ? 

X. Önként adakoznak-e ünnepek alkalmával? 
szoknak-e ajándékokat nyújtani az egyházi szol-
gáknak? halálos ágyban megemlékeznek-e vég-
rendeléseikben az isten házáról és iskoláról ? 

XI. Tartozásaikat az egyházi szolgáknak, és 
más kivetésekhez beszolgáltatják-e évenként 
hátramaradás nélkül ? gabonát, bort ? 'stb. tisztán, 
és jó mértékben adják-e be? a' földeket meg-
szántják-e becsületesen? nincsenek-e köztök 
makacs nem fizetők, és ha vannak miképen fenyí-
fetnek? magok között a' terheket igazságosan 
vetik-e ki? érték és classisokszerint; vagy igaz-
ságtalanul gyónó személy szerint? a' szegények 
nem zsaroltatnak-e? van-e tekintet és minő az 
árvákra és özvegyekre? 

K) Folyamodványok és panaszok. 
Nincs-e az ekklézsiának pöre valakivel ? 

nincs-e közfigyelmet érdeklő panasza? vagy az 
ekklezsiának hivatalnokai ellen; fiókegyház 's 
mások ellen; - vagy emezeknek átalján az ek-
klézsia ellen, vagy csak az anyaegybáz ellen? 

(Mindezek a1 lelkész és felügyelő neve alá-
jegyzésével írásban benyújtandók és minemüsé-
gökhez képest, vagy nyilván a' templomban, vagy 
kisebb körben okosan elintézendők). 

Kiadta: Edvi I l l é s P á l , 
esperes. 

G y ű l é s e k . 
Kai a-vidéki esperességi közgyűlés 

Tartatott f. é. jul. 20-kán N.-Vásony mező-
városában következendő sikerrel: 

Ének és ima után n.t. esperes urunk a' gyű-
lést szokott módon megnyitván, annak folytán elő-
mutatá szegény anyagi álásunkat ezen siralmas 
szavakban:,,Az esperességi ládában semmi sincs." 
Továbbá nyilvánította, hogy iskoláinkat, látoga-
tása alkalmakor jó karban találá, miért a' tanító 
urak egytől egyig a' már itt divatozó stíl modo-
rában megdicsértettek. *) E' részint nálunk a' 
nevelés ügye, hál Isten! a' beadott relatio követ-
keztében virágoznék , pedig sajnos, nem is bim-
bódzik. 

2) A' még tavai megválasztott ülnökök es -
kedtettek fel. Egy közpap az esküt letenni vona-
kodott, mivel tisztújítás utján választatott meg, 
holott Zalában tisztújítást képzelni, szerinte a' hol 
csak hat pap létez ésmind egyike ülnök, nem más, 
mint nevetség, 's a' haladásnak túlfeszített erŐ-
szakoltatása. Ebből hosszas vita keletkezett,minek 
substratuma lett: hogy jóllehet előadó szavai 
tősgyökeres igazságon alapulnak, mégis ezúttal 
maradjunk a' jegyzőkönyv mellett, jövendőre pe-
dig csak három ülnök választassék. Köszönet a' 
szónoknak már csak azért is, mivel mozgalmai-
nak következménye lett, hogy a' három eszten-
dőkre megalázott esperes, valamint a' felügyelő 
hat esztendőkre magasztaltatott fel. 

3) Gr.Zay-féle garasos indítvány t.Király Jó-
zsef úr lelkes szavai követékezlben nagy vontatva 
elfogadtatott, kivévén egy makacs leánygyüle-
kezetet, melly adózni mind halálig vonakodik, ha-
csak, úgymond, kényszerülve nem leend. 

4) A' pesti egyetemes gyűlés rendezése t e -
kintetében a'kis gyűlés tervezése jóvá hagyatott. 

5) Az esperesi latin köriratu pecsétnyomó 
helyett magyar köriratu rendeltetni határoztatott. 

6) A' leendő püspökválasztásban az általános 
többség pártoltatott. 

7) A' kerületi gyűlésre követül Diskay Jona-
tán és Király József urak választattak meg. 

8) A' pesti egyetemes gyűlésre menendő kö-
veteknek sem fuvar, sem költség nem ajánlta-
tott, valamint a ' kerületi gyűlésre menendöknek 
sem. 

9) Kövágó-örsi iskolában jövendőre Király 
József úr is hetenként két órát tartani szívesnek 
ajánlkozott. Nem különben Mezriczky P. felügyelő 
úr is a1 magyar törvény szükségesebbjeit tanítani 
fogja. 

Gyülésünk népes volt és élénk, ha csakugyan 
a' minden színezetű dologhoz nem sokat értő nép-
osztály nagy öszvegét népességnek, élénkségnek 
szabad nevezni. 

*) D i c s é r e t , és kössöset e i érdemben ftlfigy»16 ar-
a i k , ki esperes urunkkal egyött látogat. E. 



Záradékul felemlítendőnek véljük azon fel-
ötlő szokást, miszerint elnökeink nem a'templom 
elején felállított kis asztalnál, mint egyébütt, ha-
nem az oltári kerületben vettenek magoknak ülést. 
E' dologra vonatkozólag mi ugy gondolkodunk, 
hogy az Hiedelmen túl csigázott jelenet az, midőn 
az oltár előtt, hova hivatalból még fel nem szentelt 
hitjelöltnek sem lehet belépni, az elnök kardcsör-
tetve jön be. Kérjük tehát az illető urakat, t e -
kintve a' hely szentségét, jövendőre ettől elállani 
szíveskedjenek. K e t t e n . 

Kerüle t ! oktatói gyűlés Eperjesen 
J u l i u s 9-kén. 

Korszakunkban, melly a' reformok korszaka 
igen is kívánatosak a' közoktatók gyakoriabb 
gyűlései, hol tanácskozhassanak az oktatásba be-
hozandó czélszerü újítások iránt, vigasztalhassák 
egymást sokféle bajaikban, kitartásra ösztönöz-
hessék a' számtalan nehézségek közt csüggedö-
ket 's kicserélhessék egymás közt a' hatásköreik-
ben tett tapasztalásokat és szerzett nézeteket. 
Azonban, fájdalom! ezen olly sok jót ígérő gyű-
lések nálunk, a' mint már több izben tapasztaltuk, 
nem kevés akadályokra találnak, ugy hogy vagy 
egészen elmaradnak, mi mióta 1842 megkezdet-
tek Késmárkon, már kétszer, 1844 és 1845-ben 
történt a' kerületegyházi gyűlés közbejötte miatt, 
vagy uti költségek 's különbféle házi viszonyok 
miatt nem igen számosan látogattatnak.Elöbbi hatá-
rozatnál fogva minden évben más-más helyre, hol 
főbb tanoda léteznék, lévén rendelve az oktatók 
gyűlése, ez idén az eperjesi ker. collegium részéről 
történt a1 meghívás. Meghivattak pedig ezen tiszai 
ág. hitv. e.kerületben kebelezett 10 nevezetesb 
tanintézetek és pedig lyceumok, gymnasiumok, 
progymnasiumok és nagyobb polgári iskolák ok-
tatói, 's megjelentek 7 tanintézet képviselői, ösz-
vesen 24-en. A' főbb tanodák, a1 helybeli colle-
giumot kivéve, csak gyéren valának képviselve, 
a' mi némi kedvetlenséget okozni látszék a* ta-
nácskozásokban. Az ülést az eperjesi collegium 
ez id. igazgatója V. A. nyitá meg szives üdvöz-
lettel felszólítá a* jelenlévőket, hogy bár cseké-
lyebb számú a' gyülekezet, mintsem reményleni 
lehetett, még is használva az időt 's alkalmat, 
fogjanak a' tanácskozáshoz némelly fontosabb 
ügyeinkről,' s kijelölé a' leggondosabb megfonto-
lást igénylő tárgyakat. A' tanácskozás folytában 
mintegy e' következő tárgyak fordulónak elő. 

1) Indítvány tétetett, hogy oktatói gyűléseink 
mindigazon helyen, hova a'kerület egyházi gyű-
lés van rendelve, az ezt megelőző napon tartassa-
nak leginkább azon okból, mivel legtöbb oktatóra 
nézve legkönnyebb volna azon helyen 's időben 
megjelenni, hol különösen olly tárgyakról ta-
nácskozhatnának, mellyeket az egyházi gyű-
lésnek előterjeszteni kellene. Ellenokokul fel-
hozatott: hogy minden bizonynyal terhére vol-

nának sok egyházi községnek a' kerületi egyházi 
gyűlés előtt összegyűlt oktatók, főkép ha többéit 
nem mint képviselők, hanem csak mint vendégek 
jelennének meg; hogy továbbá olly helyeken alig-
tartathatnék szabadon a * tanácskozás, hanem ré - . 
szint függésbe helyeztetnék az egyházi gyűléstől, 
részint az ehhez tartozó készületek 's külőmbféle 
közbejövő vendégek által akadályoztatnék, a* 
mint ezt már tapasztaltuk is. A* többség egybe-
vetvén az okokat az ellenokokkal, oda nyilatko-
zott: hogy az eddigi rend megmaradjon ugyan, 
melly szerint a' legtöbb oktatókat számláló tanin-
tézeteknél, kik legkönnyebben fogadhatnak szá-
mosabb vendégeket, u. m. a' kézsmárki, lőcsei és 
eperjesi lyceumoknál tartassanak felváltva, ba-
rátságos meghívás következtében az okfatói gyű-
lések 's tartassanak függetlenül és önállólag, ha 
pedig előfordulnának tárgyak, mellyeket a'követ-
kező kerület—egyh. gyűlésen szorgalmazni kel-
lene, azok iránt tétessenek meg közönséges con-
ferentián a' szükséges intézkedések, 's ugy hoz-
ván magával a' szükség, különös conferentia is 
tartassék az egyházi gyűlés helyén; azonban ha 
olly városokba rendeltetnék a* kerületegyházi 
gyűlés, mellyekben léteznek nevezetesb tanodá-
ink 's az ottani tanítói kar magához meghívná a' 
conferentiát, ugy kivételkép az egyházi gyűlés 
helyén is tartathatik az oktatói gyűlés 

2) Szóba hozatott, milly sajnos ezen oktatói 
conferentiákban a'jegyzőkönyv hiánya, minthogy 
eltűnvén azoknak minden nyoma, az anteceden-
tiák hasznát nem vehetni 's a' félbeszakasztott és 
elhalasztott tanácskozásokat nem lehet folytatni. 
Azért tehát jónak Ítéltetett, a' már többször elő-
adott okoknál fogva, mellőzni ugyan a' formasze-
rinti jegyzőkönyveket, de még is minden oktatói 
gyűlésről bővebb emlék, jegyzékeket vagy tudó-
sításokat készítetni, mellyek nemcsak közrebo-
csátanának a' hírlapok utján, hanem az elnöknél 
is letéve tartatnának 's ha talán érdekesb érteke-
zések adatnának elő a* gyűlésben, ezek is hozzá-
jok csatoltatnának. Ezen acták pedig mindaddig 
maradandnak az elnöknél, míg a' jövő conferen-
tia helye nem lesz meghatározva, a' mit eszkö-
zölni különben is az ő tisztjében áll, 's akkor a z -
tán a' jövő elnöknek küldetendnek által. 

3) Említetvén a1 tavali zay-ugróczi oktatói 
gyűlés munkálata, nem lehetett sajnálatot ki nem 
fejezni az iránt, hogy már egy egész év folyt le 
azóta, 's még sem tétettek intézkedések a' mun-
kálat közrebocsátása 's az illető vélemény-adások 
beszedése végett. Szükségesnek tartatott tehát 
mind a' legközelebbi kerületi mind az egyetemes 
egyházi gyűlésen felszólalni 's olly intézkedést 
kérni, miszerint ama leginkább az iskolai fegyel-
met tárgyazó 's ekkép igen fontos operatum mi-
nél hamarább eletbe léphessen. 

4) Kérdés tétetett vájjon tanácsos-e a' hel-
vétvallású tanulókat iskoláinkban a' vallástani 



nyilvános oktatásban részesíteni's ezen tantárgy-
bóli fokozatukat az iskolai tudósítások rovataiba 
beirni ? — 'S az volt a1 felelet: hogy midőn a1 

helvétvallásu ifjak minden kényszerítés nélkül lá-
togatják a' vallástaní leczkéket, őket azoktól annál 
kevésbé kirekeszteni lehet, mivel nemcsak szü-
leik, sőt magok a' helv. hitv. egyházkerületek is 
kívánják, miszerint ifjaink a' vallástant gyako-
rolják iskoláinkban, a'mit többféle irataikban nyil-
vánítanak. 'S ez igazolásul is szolgálhat, ha ne-
talán felsőbb helyen roszaltatnék helvetvall. ta-
nulók vallástanbóli fokozata. 

5) Szinte kérdeztetett: lehet-e helyben hagyni 
némelly egyházi községek azon határozatát, mi-
szerint a' tápintézeti kéregető ifjaknak házról 
házra járni nem engednek , hanem az egyes ta-
nodák tápintézeteire csak a' közpénztárból né-
melly csekélységet szánni szoktak ? — Azon 
határozat össze nem férőnek találtatott a' n. m. 
magyar királyi helytartó tanács rendeleteivel, 
mellyeknél fogva csakugyan bátran utasítást adni 
lehet a' kéregető ifjaknak, hogy minden vá-
rosi községben házról házra szedegessék a' táp-
intézetre szánt adományokat. 

6) A' tavali kerületegyház gyűlés rendel-
vén, miszerint a' kerületben kebelezett lyceumok 
's gymnasiumok egy különösen kinevezett kerü-
leti biztossághoz küldjék be évenkénti iskolai tu-
dósításaikat, kétkednünk lehet, ide küldjük-e in-
kább tudósításainkat vagy az egyetemes egyházi 
gyűlés által szinte a' végett kinevezett biztosság-
hoz? 'S őszintén szólva nem is lehet teljes bizo-
dalmunk a' kerületi biztosság némelly tagjaihoz, 
kik részvétöket az iskolai ügy iránt 's képessé-
göket a'szokott tudósítások megvizsgálására még 
nem igen tanusíták. Azonban a' kerületegyházi 
gyűlés rendeletének kétségkívül engedelmeskedni 
de egyszersmind sürgetni kell, hogy tudósításaink 
a' kerületi biztosságtól az egyetemes egyh. gyű-
lési biztossághoz küldessenek fel, az egyetemes 
gyűlésen pedig oda munkálódni, hogy a'késmárki 
indítvány értelmében minélelébb álljon öszve egy 
középponti iskolai biztosság. 

7 ) Indítványaztatott közelebbről meghatá-
rozni , meddig terjednie kelljen tanodáinkban a' 
latin és német nyelvbenioktatásnak? mivel a'ta-
pasztalás mutatja, mikép tanuló ifjaink nagyobb 
része fel nem fogván a' humanitás eszméjét, már 
igen hanyagolni kezdi a' latin nyelvet, ugy hogy az 
érettebb korúak közt is ritkán találtatnak, kik csak 
néhány tételt v. körmondatot is hibátlanul kifejezni 
vagy felírni képesek volnának latinul, 's mikép a' 
német nyelv eme legfőbb 's legbiztosabb eszköze 
a* tudományos miveltségnek csaknem végképen 
ki van küszöbölve tanodáink felsőbb osztályaiból, 
holott magok a' szülék is mind kívánják, hogy fi-
aik minél tökéJyesben sajátjukká tegyék a' német 
nyelvet. A' jelenlévő oktatók csaknem egyér-
telemüen kijelenték. miszerint hacsak a' magyar 

nyelv- 's nemzetiségnek biztosítva van az első 
hely tanodáinkban, a1 zay-ugróczi rendszer szel-
lemében minél nagyobb szorgalommal mivelni 
kell a' latin *s nem különben a' görög nyelvet ^ 
miszerint továbbá a' német nyelvre is minél na -
gyobb figyelmet és szorgalmat fordítani kell. 

8 ) Hogy tanodáink érdeke növekedjék a'kö-
zönség előtt, czélszerünek találtatott, főbb tano-
dáink, ugy is a' lyceumok 's gymnasiumok név-
tárát évenként körebocsátani, melly vállalatra 
Dr. Teichengraeber Lajos úr, a'pesti ev. gymna-
sium igazgatója, a' ki legkönnyebben szedheti 
öszve az adatokat, felszólítatni határoztatott. 

9) Az elnök néhány jó ifjúsági olvasmány 
jegyzékét mutatá be 's felkéré az oktatótársakat, 
miszerint szinte jegyezgessék össze a' kisebb i f -
júságnak ajánlható könyveket, hogy ekkép egy if-
júsági könyvtárnak bővebb jegyzékével bírhas-
sunk. 

A' tanácskozást, melly szabadon, de komoly 
illedelemmel folyt, fesztelen 's derült társalgás 
követé többnyire a' természet ölében az időnek 
kitűnő kedvezése mellett. A' barátságos lakoma 
is olly helyen rendeztetett eperjesi házi gazdáink-
tól, a' honnét a' leggyönyörűbb kilátás nyilt fel 
szemeink előtt egész eperjesi környékre. Ekkép 
az utile a'dulcével párosulva, annál érdekesbé té-
vé ezen napunkat, mellynek kellemes emléke so-
ká maradand fel kebleinkben. Nem hagyhatom 
még említetlenül, hogy szerencsénk volt egy tisz-
teletre méltó aggastyánt mint vendéget látni kö-
rünkben, főtiszt. Schwarz Mih. főesperes urat. 

T o m á s e k P á l . 

Magyar országi protestáns oktatók 
t a ! i á c k ( ) z m á « ! y a P e s t e n . 

A' két magyar hazának protestáns tudomá-
nyos intézetei aug. 10. napjára Pestre hivattak 
összve közös tanácskozmányra. Nevezetes nap a' 
hazánkbeli protestánsok történetében. Snem csak 
azért érdekes ezen öszvejövetel, mivel nevelök 
's oktatók gyültenek öszve 's mivel az ország 
szive a' hazai miveltség képviselője Pest volt ki-
tűzve a'tanácskozmány helyéül; de még érdeke-
sebb azért, mert a'két testvér-hazának két testvér 
— prot. — felekezetű tudományos intézetei valá-
nak az öszvejövetelre felszólítva. Igen is, van a* 
világon, mintKölcsey mondá, kéthaza,melly magát 
testvérnek nevezi,'s mellyben a' két testvér-vallás-
felekezet tagjai századokon keresztül egymástól 
különválasztva,kölcsönös érdekű mezőn olly ritkán 
találkozának. És ha van, a' mi e1 hazában a' sok-
féleképen feldarabolt érdekeket egyesítheti: ugy 
bizonyosan a' tudomány és a' mivelödés az, mi; 
az előítéleteket lesimítja, a' pártfelekezeteket, 
vagy tisztába hozza egymás irányában, vagy meg-
szünteti, és minden esetre egy magasabb szem-
pontra állít, honnan az ember nyugótt kebellei 



tekinti a' kicsinylelküek pártvadászaiát. — Söt 
ha még a' latba vetjük hazánkban a' nevelésnek 
annyi idö olta elhanyagolt ügyét , egy részről 
azon csekély tudományos érintkezést, mellyben 
a* protestáns tanintézetek állanak 's a' tehetsé-
geknek és önnön erőnknek innen származó nem 
ismerését és más részről azon hasznot, melly tan-
intézeteink czélszerü tökélyesbitése és elrende-
zése által az egész országra nézve ki fogáradni,ugy 
bizton állíthatni, hogy a' magyarországi protes-
táns oktatóknak ezen pesti lanácskozmánya kez-
detében is olly mag gyanánt tekintendő, melly-
nek fája ápoló és részvevő kezek alatt felserdül-
vén, idővel korszerű és régen várt, régen nélkü-
lözött gyümölcsöket nyujtand a' hazánák. — Kö-
szönet legyen mondva Dr. Teichengraeber Lajos 
pesti ev. prot. gymn. ig. oktatójának, valamint az 
intézet egyéb tagjainak is, hogy ezen tanácskoz-
mány összehívásán olly buzgalommal munkáló-
dának. — A' fö és közép tanodákhoz ugy szinte 
főbb egyházi hivatalnokokhoz öszvesen 76 meg-
hívó levél küldetett szét a' két testvér- hazában 
mellyre a' meghívóknak több mint fele válaszolt, 
általánosan korszerűnek és ohajtott hangnak üd-
vözölvén a' felszólítást. Többen a' felszólítottak 
közül értekezéseket 's a' nevelés körébe vágó 
tudományos dolgozatokat is terjesztének a' ta-
nácskozmány elébe, mellyek választmányra bí-
zatván, gyűlések alatt áltvizsgáltattak 's vázlat-
ban előterjesztettek. — Aug. 9-én, mint a' meg-
jelenés határnapján estve, az evang.egyhnz épü 
letében gyülénk öszve, egymással költsönösen 
ismerkedni és a1 tanácskozmány elötervét meg-
alapítani 'S megjelenék köztünk azon férfiú 
is, kit 52 évi hivataloskodása után magyar okta-
tók Nestorának mondhatni, Schedius Lajos kir. 
tan. úr, a' ki minden öszvejöveteleinket jelenlété-
vel diszesítette, tanácskozásainkat bőtapasztalá-
sával gazdagította. Fájdalmasan értesülénk, hogy 
némelly ref. főiskolák az épen ez időre eső köz-
vizsgálatok miatt nem vehetnek részt a' tanácskoz-
mány ban, más társainkat ismét a' természetvizs-
gálóknak kassaeperjesi gyűlése foglalta el. 

A1 tanintézetek ezen oktatók által valának 
képviselve: aszódi: Korén István, debreczeni: 
Erdélyi József, győri: Turcsányi János, gyönki: 
Losonczy László, késmárki: Benedikty János, 
Hunfalvy Pál és Hunfalvy János, kővágóőrsi: 
Király József, kőszegi: Turcsányi Lajos, kunszent-
tniklósi: Kelemen Gergely, losonczi ev: Tervay 
Károly, lőcsei: Tomásek Pál, modori: Albrecht 
Dániel, mdrmaros szigeti: Pászthor Dániel, mis-
kolczi ref: Papp János és Regéczy István, nagy-
kőrösi: Varga J., osgyáni: Homollay Endre, pesti: 
Teichengraeber Lajos és a' helybeli oktatói kar, 
pozsonyi: Michnay Endre, selmeczi: Király József 
és Kunczius Károly, sopronyi: Hetyésy László, 
Szabó József és Tatay István, szarvasi: Bloch 
Móricz és Petz Gyula, újverbászi: Godra Mihály 

oktatók. — Ezeken kivül megjelentek számos ne-
velők és ügybarátok. 

Első ülés aug. 10-én. Dr.Teichengraeber La-
jos üdvözlé pályatársait. — Elnökül — miutáu 
Schedius Lajos kir. tan. úr ezt el nem vállalá, 
egyhangúlag Hetyésy László választatott. Jegy-
zők levének: Hunfalvy Pál és Pászthor Dániel; 
naplóvivők pedig: Papp János é3 Teichengraeber 
Lajos. Ezt követé Dr. Teichengraebernek hivata-
los értesítése a' gyűlésre meghívó leveleknek 
szétküldetéséröl és ennek eredményéről. — Az 
indítványok közül megvitatott: 1 ) A'tanítványok 
erkölcsét kimutató tabelláknak rendszeres és foly-
tonos vezetése, melly mint részletességében 
kivihetlen, általánosságban pedig ki nem elégítő, 
csak annyiban fogadtatott el, mennyiben az er-
kölcsre való szigorú felügyelés s általában a' 
fegyelem szilárd kezelése a* nevelésnek alapját 
teszi. 2) Terveztetett, hogy a' tanítói pályára al-
kalmas egyedek, ha tanintézeteink felvirágzása 
szivünkön fekszik, már fejlődő korukban szemei-
tessenek ki és tü/.ötten e' pályára neveltessenek. 
E'tárgy vitatása körül előhozatott, milly kívána-
tos volna, ha tanintézeteink oktatói személyzetéi 
szoporítani és igy a' kevés vállakra nehezedő 
terhet többek közt megosztván, kedves foglalatos-
sággá tenni lehetne. 3) Határoztatott, hogy a tan-
intézetek 's azokban működő oktatók névjegyzéke 
évről évre ide Pestre Dr.Teichengraeber Lajos-
nak meg fog küldetni 's általa összeszerkesztve 
kiadatni. 4) Azon körülmény, hogy tanintézete-
inkben a'nyári szünidőre nézve nagy egyformát-
lanság vagyon, holott néhelyt a' legtikkasztóbb 
nyári hónapokban foly a' tanítás, mi tanítóra és 
tanítványra nézve egyiránt alkalmatlan, de az egy 
iskolából a' másba átmenő tanulókra nézve is az 
egyformaság kívánatos volna, a' tanácskozmány 
jónak vélte felszólítani és megkérni az illető egy-
házi kerületeket, hogy a' nyomos indokokat figye-
lembe vévén, az iskolai nyári szünidő iskoláinkban 
hazaszerte jul. és aug. hónapokra határoztassék. 
5) Tapasztaltatván, hogy a' tanulók, kivált midőn 
egy iskolából a' másikba mennek által, ollykor a' 
tanulás sorozatán egy évet átugranak, általános 
határozat lön, hogy az ifjak kiképzésére 's az 
egyes osztályokban előforduló tanulmányok el-
végzésére szánt időt megrövidíteni nem, de ha a' 
tanítvány a' felebbi álthelyezésre még alkalmat-
lan, megnyújtani lehet. 6 ) Az iskolai különnemű 
kéregetések eltörlése valamint ohajtandónak, ugy 
még jelen helyzetünkben, míg ezen jövedelem-
forrás helyesebben — 's bár mielőbb! — ren-
dezve nem lesz, az egyes intézetek tetemes kára 
nélkül eltörlendönek nem találtatott. 7) Végül 
olvastatott gr. Zay Károly főfelügyelő úrnak le-
vele, mellyben értesít, hogy a' tanácskozmány-
ban körülményeinél fogva részt nem vehet: mi 
sajnálkozva válaszolánk neki, mint olly férfiúnak, 
kinek iskoláink körébeni mozgalmaink sokat, hogy 



ne mondjam mindent köszönnek. — És íme mai 
Illésünkről való értesítésemet be nem fejezhetem 
a* nélkül, hogy egy kitűnő vendégünknek báró 
Podmaniczky Lászlónak nevét ide ne irjam, a' ki 
ezen tanácskozmányunkban, valamint más nap főt. 
Szeberinyi János püspök úr is megjelent. Hol illy 
férfiak méltatják figyelmökre a* nevelés ügyét, 
ott az ügynek jó kimenetelét bizton remélhetni. 
— E' nap estvéjén fesztelen, de még is a' dolog-
hoz tartozó társalgás közben olvastuk azon hiva-
talos leveleket, mellyeket az iskolák a'tanácskoz-
mányra történt felhívás következésében küldöt-
tének. 

Második ülés aug. 11 én. Elnökül választatott 
Warga János. A* tegnapi ülés jegyzőkönyve hi-
telesítetvén, ezen indítványok tárgyaltattak: 1) 
Czélszerünek találtatott, hogy iskolai hirlök — 
programmok — adassanak ki egyes tanintézetek 
által 's kölcsönösen váltassanak ki más intézete-
kéivel, hogy igy részint a' tanodák állapota nyil-
ván való legyen, részint a 'nevelés ügye iránt 
érdek támasztassék; ugy szinte 2 ) Nevelési fo-
lyóirat ajánltatván, a' Pestalozzi emléklapok az 
irányban fognak folytattatni. 3 ) Részint római és 
görög classicusok és szótárak, részint alkalmas ké-
zikönyvek kiadása pendittetett meg. 4) Az újévi 
és húsvéti szünnapok, mint a' tanítás folyamát 
megszakítóknak eltörlése javaltatván és ezek he-
lyett inkább három hónapi nyári szünidő tervez-
tetvén, még bővebb fejtegetésül hagyatott. 

Ezek valának a' két napi tanácskozmánynak 
fő tárgyai. 'S ha vagy reményérzeltel, vagy guny-
mosolylyal kérded nyájas olvasó , mi eredményt 
viszünk tanácskozmányunhból a' haza külön vi-
dékeire magunkkal? Igen is nagyot: mert köze-
líténk egymáshoz, mert együtt töltött kevés napok 
alatt lelkesedést meríténk pályánkon haladni és 
nevelni az emberiségnek embereket és a' hazának 
polgárokat. T. K. 

A z ágost. littv. bányakerület köz-
gyűlése. 

Ezt Pesten aug. 12-kén Szeberinyi János 
püspök kebellágyító beszéddel nyitá meg. Napon 
ként érzi, ugy mond, hogy élte estéje mindinkább 
közelget 's a'széken, mellybe öt az egyházkerü-
letbizalma ülteté, sokáig ülni nem fog, söt máris 
félig holtnak látszik önmaga elölt, mert mint nö-
vendéke a' mult századnak, holt nyelven levén 
kénytelen felszólalni, attól fél, hogy öt a'gyűlés-
tagok közöl talán sokan már nem is értik, vala-
mint ö sokakat nem ért. 'S valamint az üdvözítő 
élte utolsó éjjelén intézkedett buzgóan tanítványi 
közt a'teendőkről: ugy ö is e* példát követve hát-
ralevő napjaiban lehető buzgósággal akar eljárni 
hivatala nem könnyű kötelességeiben 's vannak 
ohajtatai, mellyeket teljesülve szeretne látni. Ezek 
közöl említé a' papjelöltekre vonatkozót, kiknek 

száma nagyon szaporodik ugy, hogy csak ezen 
egyházkerületben 40 van *s kik hivatalba egy -
könnyen nem juthatván, hosszasb ideig nevelö-
ködni kénytelenek, hol nemcsak idejök nincs i s -
tenészeti tanulmányokkal foglalkodni 's a1 papi hi-
vatallal szükségkép összekötöttekben előhaladni, 
hanem ha szert tesznek hivatalra, ebbe elvilágia-
sult szellemet is, melly hivatásukkal meg nem fér r 
visznek át magokkal. 'S mivel nekünk papnevel-
déink nincsenek, hol ifjaink papi hivatalra gya-
korlatilag készülhetnének, e' szempontból ajánlá 
a' szónok, hogy a1 jövedelmesb egyházak papjai 
fogadnának illyen ifjakat magok mellé segédekül. 
Jelenté azután, hogy az 1844-ki III. czik a" ka-
tonai határszéleken kihirdetve még nincs 's vég-
rehajtása meg nem engedtetik. Végre sajnálattal 
tudatá hogy b. Prónay Albert egyházkerületi 
ügyelő gyöngélkedő egészsége megedzése végett 
fürdőbe utazván el, elnöki székét el nem foglal-
hatá, igy az egyházmegyei ügyelök közöl a' hi-
vatalkor szerint legidösb elnökül valasztandó. — 
Ezután elnöki székbe Semberi Imre honti espe-
rességügyelö ültettetvén, a' m. é. gyűlés jegyzö-
könyve 's ennek mindjárt elején a' jelen voltak 
közt püspökünk czimeiben „istenészeti tanár" is 
fordulván elő, a'tisztelt főnökezen czimet jöven-
dőre a' jegyzőkönyvből kihagyatni kérte, mert 
ugy mond, 7 évvel ezelőtt a' jenai egyetem által 
tanársággal tiszteltetvén meg, e'czím viselhetése 
végett legfelsőbb helyre folyamodott 's folyamod-
ványa a' nmgú m. k. h.tartó tanács által ajánlólag 
küldetett ö felségéhez föl 's 7 év lefolyta után 
folyamodványára f. é. februárban tagadó válasz 
érkezett, igy a' szólónak, mint hü alattvalónak, 
engedelmeskedni kötelessége. E' megtagadást 
azonban a'gyűlés nemcsak félreértésből— meny-
nyiben az említett czim puszta megtisztelés és 
semmi, nálunk gyakorolható jogok azzal ösz-
szekötve nincsenek — eredetinek, hanem — mi-
után az 1790-ki 26 dik czikk megengedi if-
jainknak a' külföldi egyetemekben! tanulást, igy 
ezen tanulás eredményeit is meg kelle természet 
szerint engednie — sérelmesnek is találta, az 
egyetemes gyűlés utján tehát megkérendönek ha -
tározta ö felségét, hogy a' tanári czimnek visel-
hetését ugy püspökünknek, mint a' netalán ezen-
túl megtisztelendő férfiainknak megengedni mél-
tóztassék. — Más nap (aug. 13-án) pénzügye-
inkkel foglalkozva, szóba hozatott, hogy a' barsi 
esperesség pénztárunkba évenként osak 3 p. ftot, 
egyházai kevés volta miatt, fizet, kerületi gyűlé-
seinken megjelent követei pedig ugyanazon pénz-
tárból évenként 20 p. ftnál többet is húznak, mi 
pénztárunkat egypár század múlva teljes kiürítéssel 
fenyegeti, ez okból indítványoztatott, hogy minden 
e.megye maga fizesse követeit; megpendítetvén 
továbbá, hogy az egyenlőségnek épen korunkban 
kedvencz eszméjével semmikép össze nem fér^ 
miszerint a' kerületi gyűlésre papkövetekül kül-



dötfc esperességi hivatalnokok (fő- és alesperesek, 
jegyzők) nagyobb napidíjt húzzanak a' szinte 
követekül küldött közpapoknál 's mindnyájok szá-
mára egyenlő napidij inditványoztatván, e' két 
rendbeli indítvány a' coordinatio jövő évi tárgya-
lásáig, a' mikor azok újra elökerülendnek, elha-
lasztatott. Püspökük fizetésének nagyobbitása is 
javasoltatott, mit azonban főpapunk azon oknál 
fogva, mivel pénztárunknak még sok, eddig ki nem 
elégíthetett szükséget kell födöznie, megköszönve 
az indítványt, el nem fogadott, e' nyilatkozata 
megéljenezletvén. — A' szarvasi gymnasium fo-
lyamodván ujolag, hogy lyceummá emeltetése iránt 
esedezzék felsőbb helyen a' kerület, kérelme 
a' beszolgáltatott okiratok nyomán teljesíttetett. 
— Taubner Károlynak tábori papul eltávozta óta 
nem levén a* kerületnek magyar censora, illyenné 
Bauhoffer György budai pap választatott. — Be-
jelentetvén a' pestmegyei esperesség által, hogy 
Váczon lakó hitsorsosink Csornádtól, hova eddig 
egyházilag tartoztak, elválni 's Pesthez csatla-
kozni kívánkoznak, mit az említett esperesség 
nem ellenez, e' följelentés jóváhagyólag tudo-
másul vétetett. — Azután a' nmgu m. k. htartó 
tanács k intézményeinek olvasásához fogtunk. 
Fölvétetett jelesül az, melly a 'vegyes házasságra 
lépni szándékozók háromszori kihirdetéséről meg-
kívántató bizonyítványok azonnali kiadatását, ha 
csak törvényes okok ellenkezőt nem parancsol-
nának, rendeli. Esetet, hogy papjaink illyen bi-
zonyítványt valakitől megtagadtak volna, a1 ke -
rület nem tudván, az intézményt ezentúl is szigo-
rúan megtartandónak rendelé. (Vége követ.). 

H&zoktat&si iijey. 
Közeleg az ev. egyetemes egyházi gyűlése, 

mellyen az egyház rendezése szándékoltatik tár-
gyaltatni, 's hiszük, hogy ez alkalommal a' köz-
oktatók 's közoktatás ügye sem fog háttérbe szo-
ríttatni — ámbár erről, a'számtalan javallatok közt 
jóformán megfeledkezének az egyházi reforme-
rek ; 's hatörtént is némi említés, az félszeg, csak 
a' mostani rendezetlenség körül forgó vala. Az 
egyetemes gyűlés , midőn felebbviteli joggal 
biztositá a' közoktatók állását, csak megkezdé a' 
munkát: hogy félbe ne szakítsa — a' közoktatás 
fontossága igényli. — A' közoktatók anyagi sze-
génységén csak az állomány segíthetvén, ebbeli 
igényeinkkel ez úttal fölhagyunk. Nem is szán-
dokunk sokat és ollyast kérni, mi meg nem adható 
's kivihetlen; mi csak azt kérjük, mi méltányos, 
üdvös, 's mi által a' papi jogok hajszálnyi cson-
kulást sem szendvedendnek, a' közoktatás pedig 
sokat nyer. Ezek: 

1) Az iskolák feletti helybeli felügyelés, jö-
vendőre is a' helybeli papra bizassék, azon hozzá 
adással; hogy e' tekintetben semmi parancsoló 
hatalommal ne bírjon. — A' „parancs" szó nem 
evangyélmi, mert, hol parancsolnak, ott a' köz-

életben szolgailag kell hódolni, ott többnyire ön-
kény szerepel. Az egyházban szolgaiság nem 
lehet — mihelyt van, van hyerarchia is. Papok, 
a' parancsoló hatalmat a' szinte nem evangyélmi 
„subordination" alapítják, 's furcsa, hogy azt ki-
zárólag csak az oktatókon gyakorolhatják. Köve-
tésre méltó példával szolgál e* részben a' német 
dissidens egyház, melly a' közoktatókat a' papnak 
nem „alája" de „melléje" rendeli. A'pap inkább 
az oktatóval, mint az ur szőllöjében egyformán 
működővel, a' barátság legszebb viszonyában él-
vén, öt tanácsával, hol szükségét látandja, gyá -
molítsa; hibáira szelíden emlékeztesse, makacs-
sága esetére pedig, minden személyes kitörés nél-
kül, az isk. választmánynak bejelentse. 

2) Az egyházmegyei gyűléseken a' közokta-
tók képviselők lehessenek; a* tanácskozási t á r -
gyakról, mint ev. szakférfiak, szabadon értekez-
hessenek. — E' mellett szól az okosság, protes-
tantismus elve, és azon környülmény: hogy en -
nek gyakorlatától canon által eltiltva nem vagyunk. 
Ez lenne egyszersmind azon tér, mellyen a1 köz-
oktatók szellemi ereje fejlődnék. 

3) A' viszonosság elvénél fogva , a' közok-
tatók hibás cselekedetei fölött, vegyesen oktatók 
is bíráskodhassanak. — Most, ha valamelly oktatő 
meghasonlik papjával, ez vizsgáló küldötséget 
kér az esperestségtöl 's megkapja. A* küldöttség 
tagjai az egy vagy más fél rokoni lehetvén, é r -
dek vézérli a' vizsgálókat, egy kis ellenőrség, 's 
nem leend de nobis, sine nobis. 

I) Az ujdon választandók közoktató, a* k ö í -
okta ás fontosságához, ezentúl az esperes, azon 
egyház papja, mellybe meghivatik 's két oktató 
jelenlétében szigorúan megvizsgáltassék. — Ha 
a'leendő papot püspök vizsgálja *s avatja fel: illő 
és szükséges, hogy a' leendő oktatót esperes 
vizsgálja meg, az elörebocsátottakkal. Most több-
nyire senki által sem vizsgáltatnak, 's mi ezt igy 
nem tűrhetjük. 

5) Az iskolák fölötti közfelügyelésre a' pap-
dekánok mellé oktatók társilassanak. — Ezen 
eszme már megérett, 's kik még ennek szükségét 
be nem láták, azokat a' bácsi n. t. esperességhez 
utaljuk,magoknak erről tudomást szerzendök.Vagy 
mi vezérlé a' nógrádi t. dékánok egyikét azon 
cselekedetre, hogy minden isk. vizsgálatra, két 
oktatót rendeljen, a' vizsgálat eredményéről t a -
núságot teendőt. — Hogy kézzel foghatólag bebi-
zonyíthassuk, mennyire tanácsos és szükséges 
papdekánok mellé egy egy oktatót alkalmazni, 
lássuk a' következendő indokokat. 

A' vizsgálóban föltételeztetik az oktatási szak-
bani jártasság, mert csak igy képes bölcs ítéle-
tet hozni a' vizsgálat eredményéről. Már pedig 
azt papban — néhány esetet kivéve — fel nem 
lelhetni, mert egészen két különböző dolog : szó-
nokolni és oktatni, — ezt pedig magok a1 lelkész 
urak sem tagadják, igaz , ők is oktatva készítik 
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a ' kis dedeket urvacsorához, 's nyári vasárnapokon 
„katechisatiót" tartanak: de ez csak futólagos, 
egyedül vallást tárgyazó oktatás. Nagy elméleti 
' s gyakorlati jártasság kivántatik, csak a" helyes 
és könnyű modorú olvasás, irás, számolás tanítás-
hoz is, mellyet a1 pap nem, az oktató igen, több 
évi megedzett működése nyomán megszerezheti; 
és átalán véve, minden reál-tanok helyesb tapin-
tatu előadására, egy szorgalmas, 's a' többek fe -
lett kitűnő oktató , ki életét és erejét, ezen gö-
röngyös szak igazi betöltésére áldozá, tán csak 
alkaimasb: mint egy fiatal alig éves pap, kinek 
nagy feladat egy két évig tisztébe okni, már is 
dékánná lesz. Igen is, a' dékáni hivatal betölté-
sénél mostanlag nincs tekintet, ki légyen erre al-
kalmas : hanem ezen hivatallal tiszteletképen 
csaknem minden papot részeltetnek; előbb, igaz, 
a'jobbakat, de későbben a'gyöngébbeket is, azon 
elvnél fogva: hogy, miután az, vagy amaz deká-
nátusban A—t kivéve — kit eddig mellőztek — 
mindnyájan hivatalkodtak, 's igy senki sem akarja 
elvállalni a" dekánságot: tehát A. éljen! Ez nem 
körmönfont okoskodás, a' kétkedőknek tényekkel 
szolgálhatunk. 

Az oktatási szakban nem eléggé jártas pap-
dekán, megjelenik a' közvizsgálaton, 's ott vagy 
hallgatólagos figyelemmel ítél,(mi Iegtanácsosabb)' 
vagy értetlen, modortalan, a' növendékek által 
be nem tanult, 's csak tudományosabb elmék fe l -
fogásához intézendő kérdésekkel zavarja a" növ. 
gyönge elméjét, mit tesz gyakorta szándékosan, 
bizonyos érdektől vezettetve. — Már az oktató 
dekán (nevezzük igy) tárgy avatottságánál fogva, 
szótlan figyelemmel is, az oktató kérdéseiből 's 
a ' növ. feleleteiből, ezek tekintetéből, mozdula-
tiból, practicus létére, igazabban ítélhetne. Bo-
csátkozzék az okt. dekán kérdésekbe, hihetőleg 
a* kérdéseket otthonosan, a' növ. elméjéhez *s 
felfogásához szabná. Vizsgálat után az észlelt hi-
ányokat, mind a' két dekán egyetértve, az okta-
tónak elébe terjeszti hat szem közt, ezek kija-
vítását jövő vizsgálatig az oktató figyelmébe 
ajánlva. 

Jelen rendszer mellett, minden dekán, a1 reá 
bízott oktatók működéséről jelentést ád az espe-
rességnek tetszése, egyéni akarata szerint, — 's 
ez a' legkényesebb pont, mellyel meg nem ba-
rátkozhatunk Igaz, hogy a' dékánok eskü által 
kötelezvék hivatásuk lelkismeretes viselésére 
(erre hivatkozik a' t. papság, 's megvalljuk, hogy 
mi is ismerünk szilárd jellemű dékánokat.) 

Azonban, nemde tapasztaljuk minden hivata-
loknál, még ott i s , hol a' legszigorúbb ellenőr-
ködés van? hogy sokan, különféle színezetű ér-
dekből, majd (mint emberek) nem akarva, ártat-
lanul hibáznak, 's hitöket megszegik. A' dékánok 
is gyarló emberek, nem is csalhatlanok, ők is ro-
konsági 's más nemű viszonyban lehetnek a1 pa-
jpok 's oktatókkal, (köztndoinúsu dolog, hogy az 

evangyélmi papság legnagyobb része vérrokon-
ságban van a1 közoktatókkal) 's mint illye-
nek érdektől vezettethetnek a1 vizsgálatok mel-
lett ; — és a' mint mondók, leggyakrabban aka-
ratlanul, járatlanságból, hibáznak a" dekanális re-
latiókban, ah, de az illyen lélekben járó ténye-
ket, nem tréfa könnyen venni: mert ez aztán bi-
zalmatlanságot , ingerültséget, átalkodottságot 
szül. — Több szem többet lát, több fül többet és 
jobban hallhat, két dekán viszonosan ellenőrköd-
vén egymás fölött, egymást a' vizsgálat eredmé-
nyéről kölcsönösen felvilágosítván, kielégítőbb 's 
megnyugtatóbb tudósítást adhatnak egyetértve 
aláírva. 

Jelen rendszer mellett, dekán csak az anya-
iskolákat vizsgáfja; a' sokkal számosabb fiók-is-
kolákat pedig a' helybeli pap. Ezen utóbbiak 
valóságos mássai a' hevesi iskoláknak; az előb-
biek azonban t. i. anyaegyházbeli iskolák, de csak 
az evangélikusokéi, jobb lábon állanak, mert ezek-
ben — különböző sikerrel ugyan — a' reál tanok 
előadatnak. A' fiak iskolákban — csekély kivé-
tellel — szabó, takács, czizmadia, posztós mes-
terek (már ezeket a' szó értelmében illeti a' mes-
ter czím; kevesbbé a' tudományos műveltségű 
közoktatókat) űzik mesterségöket, kik legalább 

,azon mértékben adhatnának oktatást a1 pajkoskodni 
járó gyermekeknek, a' milly mértékben iskolai 
jövedelmet húznak. De, hogy ? mikép ? midőn az 
oktatásról „csak" felületes fogalmuk sincs: itt a* 
közvizsgálat jelentéktelen — semmi, — tán csak 
világos, hogy ezt igy hagyni tovább szabad? — 
Itt szükséges oktató dekán, kinek tiszte lenne 
minden karácsony tájban mindenhol a' helybeli 
pappal az anya, ugy a1 fiók-iskolákat meglátogatni 
(de a' látogató dekán növendékeit ki oktatná ad-
dig ? az ügy fontossága megérdemlené, hogy a* 
helybeli pap), tudomást szerezni, hány alkalmas 
gyermek maradt el az iskolától, ezek szüléit szép 
móddal kötelességeikre utalni, ha ez nem hasz-
nálna, a' megyei tisztviselőt megkeresni; megte-
kinteni,mennyire haladtak az oktatók a'tanokban, 
miután némellyek csak vizsgálat előtt néhány hét-
tel nyeglészkednek nyakra főre. Tavaszszal tör-
ténnék meg a'rendes vizsgálat először az oktató-
dékánnál a' pap dekán által, innen aztán kiindul-
va, folytatólagosan és vegyesen a' többi iskolák 
lennének megvizsgálandók. Ezek bevégeztével 
az oktató dekán — mindenütt a' helybeli pappal 
megvizsgálná a" fiok-iskolákat. Nyári szünidőben 
az oktatódekán, a' fiók-iskolák ngy nevezendő 
,,mestereit" egybehívná, nekik rövid oktatást 
adandó: mint kelljen könnyen és tűrhetően ol-
vasni, irni és számolni tanítani; vallásból, me-
zei rendőrségből, úrbér*s egyebekből rövid, nép-
szerű kivonatokat készíteni, 's a' mesterek ke-
zébe használatul adni. Szóval, az oktató dekán 
tiszte lenne, az elhanyagolt iskolákat élénkíteni. 

Az ekképen rendszeresített dékáni hivatal 



gazdagon gyümölcsözne, mert: az oktató-deká-
nok alapos tapasztalatokat szerezvén a1 közokta-
tás terén, társaiknak jó szolgálatot tehetnének; 
csak egyedül kitünö magyar jellemű oktatók vá-
lasztatván dékánná, a' magyar nyelv iskoláinkban 
okosság és törvény-szabta uton meghonosulna; 
méltányoltalnék a' közoktatói hivatal, ezen mél-
tánylás serkentené a' szunnyadókat, az ébredte-
ket verseny 's pályafutásra ösztönözné. 

Itt az ideje, hogy a* közoktatók kivergődje-
nek jogtalan állásukból azon díszesebb helyzetbe, 
mellyet kor, okosság, szentírás, canon nekik is 
kijelölt. A' fönn idézett öt pont, nem könnyelmű 
légbe való vár építés, de tudományos műveltségű 
férfiakhoz illő igény. Az ötödik pont terjedtebb 
okoskodását illetőleg, azon szellemben, ha valaki 
czélszerübbel szolgáland, szívesen elvárjuk; egy-
szerű értelemben pedig az öt pontot, a' kerületi 
*s egyetemes gyűlés figyelmébe ajánlja számos 
^nógrádi közoktató nevében R a i c h e r J. 

Máramros-Szisetei i fcSsevizsgálat 
jul ius 25-tól 29- ig . 

Mikor ragadok én örömhirlö tollat iskolánk 
ügyében ? mikor mondom a* szülőknek, — kik 
tőlünk várnak minden jót — hogy „egészen tisz-
tában vagyunk" ? — nem tudom! — Mig a' leg-
erősb ügy, gyenge egyéni személyéhez köttetik, 
mig dolgaink valódi állását minden oldalról meg-
tekinteni vonakodunk, mig embereink egy-két 
könnyen megszerezhető tudományka magasztalása 
mellett, más valódi 's lélekápoló tudományokat a" 
faképnél hagynak , míg a1 tanítók 's tanítványok 
a' szemlei remeklésből ítéltetnek, mig növendé-
kinknek — a' szegényebbeknek, — kikből válja-
nak sokszor a' világ savai — a' tanulhatásra üd-
vösb út nem nyittatik, mig a1 szilajkodásra igen 
hajlandó ifjú, — angyal irányában is — igen sze-
líd törvények alá ír, mig mi oktatók, karöltve nem 
sietünk iskolánk romladozó egészségét helyre-
hozni : addig örüljön a' ki tud hozzá I ! . . én bús 
magányomban, elöhaladásunk forrása elöl, a' me-
rész kezekkel odahányt földsánczokat kapargatom 
tova, — igy a' nemzeti legszentebb ügy megme-
nekszik a' vízbe fulástól. — Rövidség okáért 
examenünk előjátékát, menetelét és végét adom 
elő 's a' sorba jövő tárgyak mellett említem meg 
a' bajt, hogy az orvosság egészségesre ne tuk-
máltassék. 

Julius 18-dik napja körül iskolánk jólelkű, 
tudomány 's tapasztalással gazdag édes atyja t. 
Tar G. úr, részint az oktatókar által feljelentett 
panaszok, részint saját tapasztalása által felhívat-
va, választmányt gyüjte, melly elismeré, hogy 
törvényink nem ifjainknak valók, alsó és felső 
osztályú tanulóink 's azoknak tanulmányai roszul 
rendezvék, hogy iskolánk népessége — három év 
alatt — 100 egyénnel fogyott, hogy a' szüksége-

sek mellőzésével, szükségtelen tudományokat ist 
tanítunk, hogy tanítóink némellyike szerfelett ter-
helve van, . . szóval, e' választmány mindenbe 
bele tekintett, mibe néznie lehetett. —A* választ-
mány működésének, igen egészséges tárgyakat 
adának az elnök 's a* két Szilágyi (az esperes és 
oktató). A" választmány — alapra épített —- vé -
leményei patronalis gyűlés elébe terjesztettek; 
közölük egy-kettő elfogadtatott, egy-kettő Ie-
csonkáztatott, egy-kettő félrevettetett; néhány, 
más időre és alkalomra halasztatott: — annyit 
minden hiúság nélkül mondhatni, hogy beteges 
iskolánk azon mértékben gyógyuland,melly mér-
tékben a' választmány véleményei életet nyeren-
denek. — Lássuk a* vizsgálatokat: 

Jul. 25-én, Szilágyi I. ki nem ismeri a1 tiszta 
tollú irót? szemlenyitó beszédében, mély tudo-
mánynyal mutogatá, mikép sz. István, prot. gon-
dolkozású királya volt a' magyarnak. — Beszéde 
után t. Veres S. úr — a' kebelrendítő 's buzgó 
hitszónok — kérdezé ki 9 tanítványát az egyház-
történettudományból: feleltek helyesen és okosan. 
Oranegyed múlva Pásztor D. a' tudományok igaz 
barátja álla a' kérdező székbe, 's a' magyar iro-
dalom, politika, statistika 's természetjogból kér-
dezgetvén hallgatóit, új tanújelét adá tanítói leik-
ismeretes fáradozásainak. — D.u. a* kezdő és alsó 
elemosztály remekelt, megmutatván, hogy ügyes 
tanító olly ismeretekkel is képes gyenge tanítvá-
nyait gazdagítani, millyenek nagyobb capacitásu 
főkbe is nehezen férnének. Éljen Gáspár György! 
mert ö a' tanító. 

Julius 26 kán, d. e. a' kevés számra olvadott 
jogászok értelmes feleleteiből azon tudományt 
vettük, hogy Pataky J. szorgalmát nem tanítvá-
nyainak száma, de nemzetünk érdeke *s szüksége 
ösztönözi. — D. u. a' két felső elemosztály szel-
lemi erejéről tettek bizonyságot a' testben gyen-
ge , lélekben erős gyermekek, de még sem olly 
erősek, hogy jobb körülmények közt erösebbek 
ne lehetnének. Ez osztályokban rejlik iskolánk 
szellemi gyengülésének alapoka, mit — az illető 
oktatónak minden becsületet megadva — megem-
lítenem, emberek, különösen a' mélyen tisztelt 
szülök iránti kötelességem parancsol. — Ez osz-
tályokban is Gáspár Gy. a' tanító. — Négy osz-
tály, 25 's többféle tudomány, egyetlen segéd, 
75 's több tanítvány, két iskola (egyikben 3 osz-
tály) olly körülmények, mellyek a'legszerencsé-
sebb tanító működését is sükertelenné tehetnék: 
mert mig egyik osztállyal működünk, addig — az 
ugyanazon teremben zárt más, két csapat, figyel-
metlenkedik , veszekedik, erkölcstelenedik. A* 
szülök tudván tudják, hogy más tanítók egy osz-
tállyal töltik el a' napnak mind a' 6 óráját,itt pe-
dig három 's illetőleg négy osztály közt kell fel-
osztani a' hat órát. De miért keresnénk e" tárgy-
hoz világosító erősségeket? kérdjük meg a 'gym-
nasialis tanítókat! ök minden nevelöszékben 



(szerdánként) keservesen panaszkodnak, hogy 
kevés számú tanítványaik türelmetlenek, rendet-
lenek, fecsegők, hetvenkedök, czivakodók 's ko-
moly tanulmányok felfogására szinte alkalmatla-
n o k ! — É s igy exameni remeklésünk ? = zengő 
érez, és pengő czimbalom. 

Jul. 27-én, d. e. köztörténet, nevelés és böl-
csészettörténettanból, a* méltánylást mindenha 
megérdemlő Pásztor D. hallgatói vizsgáltattak 
meg. — D.u. az V-ik és Vl-ik osztály szemléje 
tartatott, egyik osztálynak 11, másiknak 12 pol-
gárkája volt!—Boldog Isten! a' tanítói pályán 
szinte páratlan Lator Bálint reáloktatónak, 's az 
egészségét gyakran elrongált Szűcs J. nyelvta-
nítónak — két osztályban 23 tanítványa van! — 
Jövel Gábriel angyal Muhammedtöl, 's mérj! . . . 
divide . . . vinces . . . ! A' reál-tudományokat ér -
telmesen tudák, a1 nyelvből, minthogy a' gyenge 
szájba egyszerre három (görög, latin, német) 
adaték, csak a' jobb tehetségüek haladhatának a' 
tanítóval. 

Jul. 28- kán, d. e. Szilágyi I. álla elő 's kér-
dezé ki hallgatóit a' természettan, földtermészet-
rajz, *s ásványtanból, a* latin és német nyelvből: 
tanítványai közt igen jelesek többen, gyengébbek 
kevesen, de mégis,találtattak, a'gyengeség oka 
iskolánk eddigi szerkezetében s lágy törvényink-
ben keresendő, mert az oktató, igen terhes pályá-
ján igazán 's becsülettel működik. — D. u. a' szó-
nokok és költök mondák el a' mit tudtak. Itt ön-
személyem levén érdekelve elhallgatok, csak a' 
vizsgáló választmány elnöke n.t. Szilágyi J. esp. 
úr nyilatkozatát teszem ide, mellyel szemlémet 
bezárá. A' nyilatkozat e' vala: „Fiaim! az történt 
köztetek, mi igen ritkán történik, egy sincs köz-
tetek , ki igen jól és értelmesen ne felelt vol-
na, és ezt a' ti dicséretetekre 's tanítótokéra 
nyilvánítom."—A' tisztelt közönség — többnyire 
mind szüle — mondá „él jen"! — És engem a' 
Hosiannák el nem kábít, nem hordom magasabban 
fejemet, söt markomba sülyesztve homlokomat 
őszintén megvallom, hogy soha, egész életemben, 
keservesebb évem, mint a' most lemászott, nem 
volt, soha alkalmatlanabb 's engem érteni nem 
tudó gyermekekkel, mint ez évben, nem kínlód-
tam, 's győzelmem után elmondhatom a' corsicai 
hőssel: „nincsen annyi fegyveresem, mint bete-
gem," el a' classicus íróval: „qui proficit in studiis 
et deficit in moribus, plus deficit quam proficit." 

Bizony, bizony a' tudomány, erkölcs nélkül 
gyilok. A' költök 's szónokok száma most 
37 (máskor 56 is) volt, jövő évre lesz 20, — 
azután? kitudja mennyi nem?! 

Julius 29-kén, d.e. a' mathematikai és füvé-
szet tanokból Szilágyi I. kérdéseire azok feleltek, 
kik haza nem mentek: kik elmentek, magoknak 
veszedelmet készítenek. 

Éneklő karunk nincs, mert a' ki talán sejt ax 
énektanításhoz, fizetés nélkül nem tanít, ki szí-
vesen tanítana, nem bir elég képességgel. 

Hosszú — három hóldnapos - szünidőnk két 
hóldnapra devalváltatott!... müutazás többé Pest-
től Soroksárig nem történhetik ! — ünnepek alatt, 
— megemlékezvén a' „cito rumpes arcúm" okos 
beszédre — hat napot pihenünk. — Ez évben oct. 
1-sö napján kezdjük meg tanításinkat. — Ezentúl 
examenünk junius 24-kén kezdődik,'s sept. 1 - ső 
napján gyülünk össze. 

Három dologtól függ iskolánk jövendője. Ha 
törvényinket szigorúbbakká erősítjük, (erről már 
gondoskodva van), ha az alsóbb osztályok több 
tanítók közt osztatnak meg (erről hallani sem aka-
ruk), ha az ünnepjárás visszajö (ez sok szegény 
legényt pappá, prokátorrá és professorrá tett már), 
ugy iskolánk népe vissza jö , egészsége helyre 
áll: ellenkező esetben, — mint megindult — rövid 
idö alatt elpusztuland 's polgári iskolává aljasu-
land. B a r t ó k G á b o r . 

Nyílt levél tiszt. Pe l enka Dánie l 
vanyarezi ev. l e i k é s z u r n á k Miután 
ön által hivatalosan értesíttetém, hogy az egy-
házmegyénkben lakó t. cz. Dessewífy család a* 
losonczi esp. ev. progymnasiumban alapítandó táp-
intézetre aláirt évenkinti szép ajánlatát, ha a ' táp-
intézet nem létesíttetik, nemcsak jövendőre nézve 
megtagadja, de még az eddig adományozott és 
czélt nem ért öszveget is visszakívánja, saját 
mentségemül kénytelen vagyok megérinteni, hogy 
a' tápintézet meg nem nyitásának oka nem én v a -
gyok, hanem azon akadályok, mellyek nem en-
gedék, hogy az e* végett kinevezett esperességi 
bizottmány feladásában eljárjon. Egyszersmind 
biztosíthatom önt, mikép én ngos Kubinyi Ág. k. 
tan. és esperességi föügyelnök úrtól fel vagyok 
hatalmazva, hogy azon esetre, ha a* nevezett vá-
lasztmány e' bekövetkező iskolai évben is aka-
dályozva lenne a' tápintézetet folyamatba hozni, 
én az esperességi határozatokhoz szorosan r a -
gaszkodva és eljárásomról az esperességnek an-
nak idejében számot adandva, megnyithassam a' 
tápintézetet. Midőn tehát szerencsém van ön által 
a' t. cz. családot a' tápintézet legközelebbi meg-
nyitásáról értesíteni, vagyok Losonczon aug. 5-én 
1846. T e r r a y K á r o l y , 

losonczi evangy. oktató. 
PiÍN|MÍkvalasztás a ' dunántúli 

ev. egyházkerületben. Addig is mig a* 
f. é. aug. 6 és következő napjain tartott kerületi 
gyűlés eredményét közölhetnök, mire Kassay tár-
sunkat kértük meg, annyit közlünk, miszerint 
7-én felbontatván a' szavazatok, Ilaubner M. 54, 
Wohlmulh L. 47, Perlaky J. 32, Szedenits Gy. 
12 szavazatot nyertek. Kitüzettek tehát új válasz-
tás alá Ilaubner M. és Wohlmuth L. urak. 



PROTESTÁNS 

EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 
3 4 . s z á m . Ötödik évi folyamat. A u g u s t 2 3 . 1 8 4 6 . 

E s is t j a e i n e s c h á n d i i c h e V e r a c h t u n g G o t t e s , dasz w i r s o l c h e herr l i chen g ö t t l i c h e n W e r k e unsern K i n d e r n n i c h t 
g ö a n e n , und s t á r k e n s ie a l l é in in des Bauches und G e i z e s D i e n s t , l a s s e n s i e nichts l e m e n , d e n n Nahrung s u c h e n , 
u n d s i e n i c h t z i e h e n z u s o l c h e m w ü r d i g e n S tand u n d W e s e n . 

L u t h e r . 

T A R T A L O M : E s p e r e s i u tas í tá sok a" k e m e n e s a l i e v a n g y é l m i 
i sko la tan í tóknak . E d v i I l l é s P á l . — A z á g . h i tv . b á -
n y a k e r ü l e t k ö z g y ű l é s e . ( V é g e ) . D . — A ' tanítók B é -
k é s b e n . D e l h i J á n o s . — K ü l - é s b e l f ö l d i 
t u d ó s í t á s o k . — L e v e l e z é s. 

fispere§i utasítások a' kemenesal i 
evangyélmi iskolatanítóknak. 
1. §. Jelen utasítások pótlékul akarnak szol-

gálni az elidösült superintendentialis utasításhoz, 
melly hogy minden isk.tanítónak kezében talál-
tató, feltétetik. 

Tárgya pedig ezen utasításoknak főleg az 
iskolai tanítás; egyéb maga alkalmazási szabá-
lyok a' superintendentialis utasításban eléggé ki-
merítve levén. Mellyek elöbocsátásával 

2. §. Első fömegjegyzés: elemi isk.tanítónak 
mindenkor szeme előtt tartandó az, hogy elemi is-
koláknak feladása: megtanítani a1 gyermekeket 
olvasásra, írásra, vallástanra és számvetésre. E' 
négy tárgyak a' minden emberi tanulmányok elemei 
és kulcsai, mellyért ezekre kell legtöbb időt és szor -
galmat fordítani és ezekben leginkább gyakorolni 
a' tanulókat. Ezek elég dolgot is adnak az isk.-
tanítónak, kinek legszebb dicsérete is, ha e' négyre 
tökéletesen megtanította növendék seregét. Minden 
egyéb világi tanok tehát ugy tekintendők, mint 
e' négynek alája rendezettek; és bár azokat egé-
szen elmulasztani nem kell, de rájok sok időt 's 
erőt fordítani, ós betanultatásokkal a' gyermeke-
ket zaklatni nem szabad; — mivel azon tanokat mai 
időben a' sok népszerű könyvek terjedésével a' köz-
ember iskolán kivül is megtanulhatja bővebben; 
csak a' könyvolvasásban ügyes legyen és ezt az 
ügyességet szerezze meg az iskolában. — Ezt az 
elvet egyszerre és mindenkorra kimondva, minden 
iskolatanítőnak szívére kötöm olly hozzá adással, 
hogy én az iskolatanítók ügyességét leginkább e' 
négy szerint fogom mindenkor bírálni, nem pedig 
a' sokféle tanok betaníttatása szerint. Most már 
részletesen 

3. §. Az olvasást illetőleg: annyira vigyük 
a' tanulót, hogy nemcsak ismeretes iskolai köny-
veiből, hanem bármelly ismeretlen könyvből 

folyvást és értelemmel olvasni tudjon; aztán, hogy 
olvasson nyomott, irott müveket egyaránt, és értse 
mind az egyes szókat, mind a' sok összeillesz-
tett szóknak (azaz: egész periódusoknak) tartal-
mát. Azaz: oktassuk a'gyermekeket saját anya-
nyelvüknek gyakorlati grammaticájára. 

4. §. Az irást gyakorolni kell mind szépirási, 
mind helyesírási tekintetben, ugy szinte fejböli 
fogalmazásokban. 

5. §. A'vallástan elemi iskolákban háromféle 
alakban tárgyalandó, mellyek: a) A' vallásnak 
igazságai sz.irásbóI,dictumokból, kátékból; a'val-
lásnak históriája, mennyire az ó és újtestamen-
tomban terjed; c) a' vallásnak külső gyakorlata 
imádságokban és éneklésben, melly körül viszont 
az énekszövegeknek kivül betanulása, ügyes fel-
keresése és melódiáik elzengése jönek tekintetbe. 
A' melódiákkörül is pedig ne a' ritkákra és nehe-
zekre, hanem a' gyakorlati életben legtöbbször 
használhatókra tanítsák meg a' gyermekeket ki-
váltképen. 

6. §. Számvetésben gyakoroltassanak a' gyer-
mekek fejjel és írással egyiránt, főleg az életben 
naponként előforduló példák adatván fel, nem pe-
dig nagyszerű számok és bonyolódott nehéz pél-
dák, mellyek, a' gyakorlati életben elő nem for-
dulván, haszontalanok. 

7. §. A' többi világi tanokból egyszerre csak 
egy tárgyalandó; mert három studium (vallás, 
számvetés, és p. o. föld-irat) 11 — 12 éves gyer-
mekeknek untig elég. 

8. §. A' tanulók kezeiben osztályaikhoz ké-
pest a' szükséges könyvek hogy meglegyenek, 
sürgetni kell. Illyenek a*jobbféle ABC-és köny-
vek, a' keresztyén ABC, a' Luther pesti kis- kátéja, 
a' kőszegi képes bibliai históriás könyvecske, a* 
Hübner elmellözésével, — énekes-könyv és ű j -
testamentom (az evangyéliomos könyvecske he-
lyett, mellynek árán alkalmasint, amaz a' becse-
sebb, megkapható — azaz, tanulók számára — i 
v. cz. flért nálam). 

9. §. Legyenek Íráshoz való szerei is minden 
nagyobb tanulóknak, névszerint kőtáblája. 

10. §. írásra a'leányok is reászoríttassanak. 
3 4 



11. §. A1 közös használatú iskolai bútort, 
könyvet meg kell szereztetni magukkal a' tanu-
lókkal, minden egyre kivetvén a' rá esendő né-

jfÜ hány krajczárt. IÜyenek: nagy fekete tábla, fali 
ABC, gyors-olvasási táblák 17 gyakorlatban, 2 
ív, Pest 1845. 8 kr. p> p. 

12. §. yl' tanítók kezeiben is a' 9. §-ban fel-
idézett könyvek használtassanak és főleg az ál-
talam készített iskolai könyvek. Névszerint val-
lás tárgyában a' ker. ABC a' legkisebbeknek; 
Luther pesti kis-kátéja a'nagyobbaknak, de min-
denütt rövid magyarázattal kisérve, — gyónók 
kátéja a' legnagyobbaknak. Mindnyájoknak szá-
mára a' bibliai história. Minden nemű világi tu-
dományokhoz : az academiai kézi könyv, mellyet 
hogy az iskola-tanító urak bírjanak is, és necsak 
imitt amott nézegessenek 's forgassanak,hanem azt 
átalán és nyomosán studérozzanak: igen tanácslom. 

13. §. Naponkint tanulandó dictumok-u\ rend-
del leginkább csak azok adassanak fel, mellyek a' 
Lutherféle és gyónó-kátékban, részint egészen 
kiirva, részint csak felidézve találtatnak. 

14. §. A* könyvnélküli tanulásra feladandó 
erkölcsi mondalékok végett is csak olly könyvek 
használtassanak, mellyek megállapított tekintély-
lyel bírnak, minők: a' szentírás, a' superintentiális 
énekes könyv, és az academiai kézi könyv. Van 
ezekben tanultatandó szép elég, unos-untig. Azért 
minden másunnét kölcsönözött erkölcsi versek is-
koláinkból kizárva maradjanak. Ellenben 

15. §. A' mulatságra szolgáló versdara-
bok akárhonnét véve tanultathatnak, csak ártatlan 
tárgyúak, könnyük és rövidek legyenek. Ezek 
közé sorozandók a' Hübnerbeli kegyes elmélke-
dések is, de a' mellyekböl nem tanultatandók ím e' 
következő számok alattiak: az ó teslamentombeii 
históriákban: a' 6 8 1 0 12 13 15 17 23 24 25 26 
27 29 30. Az ujtestamentombeliekben: a' 2 6 14 
15 17 18 21 22 23 27 29 30 32 35 36 45 47. 

16. §. A' külső illedelemre nézve leány-ta-
nulóknak meg nem kell engedni, hogy födött 
vagy szinte vastagon bepólyált fővel legyenek 
az iskolában. Mert ez sem egészségi, sem erkölcsi 
tekintetből helyben nem hagyható; mellynek te-
hát (miután a* leányok fej-pólyázása Kemenes-
alatt egyik nem szép divat) az iskolában is ellene 
küzdeni kell. 

17. §. Minthogy mindennemű ismeretek és 
tanulmányok gyűjtésének legfőbb eszköze a 'nyo-
mott és irott bármely ismeretlen szövegeknek 
ügyes olvasása : azért a' tanítóknak legtöbb fá-
radságukat arra kell fordítani, hogy tanítványaik-
nak azon ügyességet mennél kevesebb idő múlva 
és mennél nagyobb tökélyben megszerezzék. Ne 
ialáltassék tehát egy iskola is fali abc-e 's gyors 
olvasási táblák nélkül, és pedig, hol számos a' 
tanítvány-sereg, egynél több példányban is. Az 
olvasókkal bánás körül maguk a" tanítók mester-
kedjenek feltalálni az itt használandó fogásokat; 

mert minden oktatásban vannak bizonyos fogá-
sok, mellyekre csak a' gyakorlat ós szives gon-
dolkozás taníthatja meg az oktatókat. Jgy pl. a* 
gyönge olvasóknak, kik az ö kis kézi könyvüket 
már kivül is tudják, szüleik által más olvasó köny-
vet rendeljenek megsaereztetni; vagy legalább 
ismeretes könyveikben a'sorokat olvastassák ve-
lök visszafelé'stb. Aztán figyelmeztetem e' tárgy-
ban a' tanítókat egy körülményre, mellyet ma-
gok is kellemetlenül tapasztalhattak, hogy t i. ol-
vasásra tanítás végett az eddigelé szokásban levő 
énekes könyvünko épen nem czélszerü könyv. 
Mert ez inkább a' már felnőtt hivek számára ké-
szítve levén, gyermekek azt nem érthetik, követ-
kezőleg okosan nem is olvashatják. Sőt hogy az 
igazat nyíltan, kimondjunk e' könyvnek hasz-
nálása az olvasást szintén gátolja és rontja; a1 

midőn gyermekeinket a' strófák, sok nagy be-
tűk és rémek csak zavarba hozzák, és észre-
vétlenül éneklő hangra vezetik. Azért min-
den lelkes .tanító tűzze ki czélul magának, 
hogy lassan-lassan, előbb-utóbb alkalmasb olvasó 
könyveket juttasson minden gyermek kezeibe, 
minők pl. kőszegi képes bibliai történetek, főleg 
pedig az űj testamentom, — az énekes könyvet 
aztán csak az énekek szövegének és melódiáinak 
tanulásához 's tanításához használván. De ne tilt-
sák fáradságukat a' tanítók maguk is gyakran 
fenszóval és hangékezettel olvasni a'gyermekek 
előtt, nekik az okos olvasást saját példájokkal 
mutatván meg. 

18. §. A'bibliai történetek tárgyalását illető-
leg, melly vallástanunknak egyik lényeges része, 
óhajtanám, hogy a' Hübnernek teljes kizárásával, 
a' kőszegi képes könyv, mint olcsóbb és oksze-
rüebb, vetetnék be iskoláikba átalán. Azonban e' 
történetek akármellyík kézi könyv szerint tár-
gyaltassanak, mindenik körül szükséges teendő az, 
hogy a' tanítók az egyes történeteket átalános 
szövedékbe összevegyék, és azokból egy össze-
függő egészet képezzenek, azaz: tanítsák rövid 
vázolatban összefüggő históriáját az Izra&l né-
pének Jeruzsálem veszedelméig, — u.m. a' melly 
népnél volt letéve és sok évszázadon által meg-
tartva az egy Isten ismeretének kincse, a' ke -
resztyén vallás nagyszerű intézetének útkészíté-
sül. Melly czélra legjobb, ha minden iskolatanító 
maga csinálja ki az általa elvégzett bibliai törté-
neteket ollyan összefüggő kérdésekre, mellyeket 
ismétlésre is használhat Az ujabb iskola-taní-
tóknak mintául ide zárva közlöm az általam még 
régen fogalmazott summázó kérdéseket, mellyek 
már egykor megyeszerte köröltettek, és az ezen 
esperességben nyomosán lakó iskola-tanítóknál 
mindenütt feltaláltatnak. 

Az iskolai közvizsgálatok megtartását illetők: 
19. g. Az iskolai axamenre nézve (melly szó-

nak legjobb magyar neve: köz-vizsgálat) átalán 
megjegyzem, hogy annak némelly tárgyaihoz 



előre készülni kell tanítónak és tanulóknak: de né-
mellyekhez készülni sem nem kell, sem nem szabad. 

2Q.$.Nem szabad készülni átalán a'tanokra, 
ugy világiak-, mint vallásiakra. Mert ugy köz-
vizsgálatot adni , hogy minden tanból egy bizo-
nyos szakaszt jókor betanultatunk és nyelvpe-
regve elmondatunk, az elemi iskolák föczélját, 
az olvasási mutatványt utoljára hagyván, vagy 
néki időt is alig juttatván : nem egyéb, mint a' 
szüléknek és bírálóknak ámítása, egyszersmind 
az iskolai drága időnek megbocsáthatlan veszte-
getése. Valamelly tanok tehát ós valameddig a' 
lefolyt iskolai évben tárgyaltattak, szükség, hogy 
a' gyermekek azokból állják ki a' vizsgálatot, vagy 
széltében, egész vagy csak bizonyos részökböl, — 
minta'köz-vizsgálati elnököknek azt meghatározni 
tetszendík. Hogy pedig az elvégzett egész tan-
ban a' gyermekek mindenütt jártasak-lehessenek: 
megkívántatik, hogy a' tanító egy iskolai év - fo -
lyamban ne tárgyaljon igen sokat. Igy pl. a' föld-
iratból a' szent földnek rajza elegendő. A' bibliai 
történetek pedig két évben tárgyaltathatnak ; az 
elsőben a* világ teremtésétől fogva Jézus szüle-
téséig; a' másodikban Jézus születésétől fogva 
Jeruzsálem pusztulásáig történt dolgok; melly 
utóbbik aztán egy maga is érdekes és elegendő 
exameni tárgy lehetne. Érdekes exameni tárgy 
lehetne még pl. az egyházi kalendárium és a" mai 
evangelica egyház szerkezete az esper. Bekö-
szöntésből II. III. IV. VI. Luther kátéjából és a' 
keresztyén ABC-éböl a' melly részeket a* gyer-
mekek betanultak és értenek: azokat mondják föl 
examenben. (Mellesleg érintem, hogy keresztyén 
abc-ének tanultatásában nem ugy kell eljárni, mi-
szerint gyermekekkel csak pusztán a* feleleteket 
olvastassuk, az alatt álló kérdések elmellőzésével; 
hanem mindenik számú felelethez az alatt álló 
hasonló számú kérdést előbb hozzá olvastatva.) 

Az olvasás és éneklés tárgyaiban sem sza-
bad a' tanulókat bizonyos szakmányhoz előre ké-
szíteni: hanem minden osztály a'melly olvasó kézi 
könyvből olvasni tanult, abból adjon mutatványt 
átalán az egész könyvből. Szent-irási mondaló-
kokat és mulattató verseket is a' gyermekek azok-
ból mondjanak föl, mellyeket éven által tanul-
gattak^' 

21. §. Ellenben készület tétethetik irás-mu-
tatványokhoz, fogalmazásokhoz, mulatságul szol-
gálandó versi, és az alkalmi egyéb mondalékne-
mü szerepekhez; nem különben béköszöntö és 
bezáró szónoklatokhoz. 

22. §. Más átalános megjegyzés a' közvizs-
gálatra nézve, hogy az templomban, egész g y ü -
lekezet szine előtt és mintegy gyermekek cultu-
saképen vitetvén végbe: mind a' tárgyalandók 
megválasztásában, mind az előadásban arra tö-
rekedjünk, miszerint mindenek épületességre szol-
gáljanak, azaz: tanulságosak, szépek, hasznosak, 
jók, gyönyörködtetők legyenek; és minden, valami 

unalmat vagy botrányt szerezhetne, gondosan e l -
távolíttassák. Mellyre nézve a' tárgyalandók ne 
halmoztassanak; világitan a" számvetésen kivül 
csak egy legyen; tudjon a' tanító examinálni 
könyv nélkül élénken, a 'már mondott szókat nem 
ismételvén, és mindenegy tanulót mindenkor n e -
vénél fogva szólítván fel. IIol az ifjúság számos, 
mindenegy tanból csak annyi kérdeztessék 
ki, hogy az azt tanuló mindenik gyermek belőle 
csak egyszer feleljen; és a' hosszú felelet vagy 
énekvers mindenkor több részekre szakasztva, 
több gyermekkel mondassék el. Hogy pedig a* 
szomszédos examenekben ugyanazon tanok elő 
ne forduljanak, az iskola-tanítók értekezzenek 
egymás között az isk. év beállásakor mindjárt, 
hogy ki mit tárgyaland a' jelen évfolyamban és 
a ' jövő examenben. Igy pl. ha egyik tárgyalja az 
idén a1 históriát, a' másik válassza a' természet-
tant, 'stb. 

23. §. A' közvizsgálatok határ-napját illető-
leg: mivel falusi iskoláknak legközelebbi főnöke a' 
helyi prédikátor, ki a' felügyelővel együtt (ha 
van) a' közvizsgálatnak is elnöke: azért ugyan Ö 
határozza meg, egyházának körülményeihez k é -
pest, a' közvizsgálatnak napját; — mennél mesz-
szebbre ki a' nyár felé és mindenkor valamelly 
vasárnapon vagy ünnepnapnak délesti óráira. 0 
vele közölje tehát mindenik alája rendelt iskola-
tanító , az általa tartandó közvizsgálatnak pro-
grammáját előre jó idején ós a'lelkész által neta-
lán tett észrevételeket 's kívánt változtatásokat 
a' tanító fogadja el engedelmességgel. Minden 
iskolatanító pedig a'helyi felügyelőnekés megyés 
esperesnek, közvizsgálata napját bejelenteni, e l -
söbbiket szintén meg is hivni, kötelességének 
tartsa. 

24. §. Római kath. és izraelita tanulók, ha 
illyenek is látogatták volna az iskolát, közvizsgá-
latra ki ne állíttassanak. 

25. §. Maga immár a' közvizsgálati szent 
munka kezdődjék egyszeri harangszóra mintegy 
délesti harmadfélórakor ím ezen ének három elsd 
verseivel: „Mi kegyes Atyánk" 'stb.de a'mellyek 
nem dictálva, hanem könyv nélkül elzengendök. 
Utána egy tanuló imádkozik mindenkor röviden 
és a' Miatyánkat hozzá mondva. Most egy fitanu-
ló beköszönt. Nem szónokol sem lelkész, sem is -
kolatanító ; hanem ha ez ujoncz vagy búcsúzik. 

Az elöadandók a' következő rendben vétes-
senek fel vizsgálatra. Először is a'tanulók meg-
mutatják, hogyan tudnak olvasni, osztályuk szerint 
kiki az ő kézi könyvéből olvasva, akárhol kí-
vántatik. Jól olvasó tanítványok elemi iskolata-
nítónak legszebb dicsérete és diadala, mit elnyerni 
sokkal nehezebb is, mint egy seregnyi betanulta-
kat producálni. E' dicséretre törekedjék tehát 
minden jólelkű iskolatanító, nehogy examenével 
ugy járjon, mint tavai egy vármegyénkbeli fiatal 
iskolatanító járt, kit az egyházi lap midőn előbb 



felmagasztalt, utóbb examenéröl minden érdemet 
lehúzott azon kis megjegyzéssel, hogy tanítványi 
az olvasásban gyengék voltak. (Egyh. lap 1845. 
37. sz.) — Most már következtetendök a' kü-
lönbféle betanultatolt tudományok, vallásiak és 
világiak. A' keresztyén ABC-éböl néhány czik-
kek kérdeztetnek, de csak a' kisebbektől és kiki 
csak egyet felelve. A* nagyobbak által Luther 
kátéjából felmondatnak a1 kivánt részek ; de nem 
elszapornyiczázva , hanem értelmesen, vagy 
szinte öreg kátékból vett magyarázatokkal. A' 
tárgyalt bibliai történetekből valamelly szakasz, 
melly kívántatik, — nyilván kimondatva előre, 
miről szól a' kikérdeztetendő históriai szakasz. 
Énekek felkeresése és elzengése egymagán és 
többen együtt. Énekekben is, mint egyéb tanok-
ban, a* gyakorlati életre valókat kell tárgyalni fő-
képen. Am tehát producálják magokat a' gyer-
mekeknehezebb és ritkábban előforduló melódiák-
ban is: de ugy, hogy a'reggeli, estvéli énekekben, 
a' minden vasárnapi isteni szolgálatkor mondatni 
szokott hymnusok és invocatiók és gyermekek 
énekeinek melódiáiban, és a' minden temetési me-
netkor zengendő énekekéiben tudatlanok ne le-
gyenek. — Számvetés fejből és táblán. — Va-
lamelly világi tan, az academiai kézi könyvből. 
Most következnek a'betanult felmondások, rnely-
lyek előtt mindenkor ki kell jelenteni, hogy mit 
tárgyalnak, pl. „ A ' tél dicsérete" — „kegyes el-
mélkedés József pdtriárcha históriájához ,(í — 
„Mese a' farkasról és a bárányrólLehetnek 
pedig a' felmondások: a' bevett énekes könyvből, 
szent irási mondalókok, elmés mulatságos ver-
secskék, kegyes elmélkedések 'stb. Minden fel-
mondások ollyképen intéztessenek el, hogy ne 
engedtessék mindenik tanuló felmondani min-
denikféléből: hanem némellyek mondjanak fel 
dictumot, mást nem; némellyek énekverseket, 
mást nem ; némellyek mulattató anecdotákat 
folyó beszédben, mást nem; némellyek mu-
lattató versecskéket, mást nem 'stb. Az egye-
sek monoton (azaz: unalmas egyforma hangú) 
felmondásánál még mulatságosabb lenne: közben 
vagy végül egy tanulságos dialógust (azaz: be-
szélgetést) összeállott többekkel elszavaltatni. — 
Irásmutatványokhoz pazar feleslegnek távozta-
tása, és csak a1 szükséges teendőnek tekintetéből, 
leghelyesebb volna minden egy iró gyermekkel 
nyolczadrétben hosszanta keresztbe összefűzött 
félível beíratni, melly négy levélből állván, ezek-
nek elsője használtatik czimlapul, három levél 
megannyi irásmutatványul. Necsak formulák 
utánozásai mutattassanak pedig be, hanem más 
nemű kéziratok is, pl. a' tanok és fogalmazások 
kéziratai. Nem különben irásmutatványul hasz-
nálhatni a' kiosztandó közvizsgálali előrajznak 
másolatait; ezeket a' jobb Írókkal tetetvén, és 
mindenik előrajzpéldánynak az iró nevét alája 
irván. 

Bezáratik a* közvizsgálat megköszönési szó-
noklattal, egy tanuló által elszavalva, és a* fön-
idézett ének utolsó versének elzengésével. Imád-
ság elmaradhat. Most az elnök szónokol. 

26. §. Az elnöki ülőhelyét szagos virágokkal 
megtüzdözni nem kell, u. m. a' mi a' templombeli 
szorult levegőt még roszabbá teszi. 

27. §. Falusi evang. iskolák közvizsgálatának 
formás elörajza vagyis programmája tehát leg-
helyesebben imígy lészen egész ívre felteendő, 
és a' megjelent vendégeknek kezökbe nyújtandó. 

Előrajz: az N. N. evangy. anya-fiókegy-
háznak elemi iskolájában tanulók 1846. jun. 11-ki 
közvizsgálatához: 

/ . A' közstizsgálati tárgyak rende: 
1) Ének. Imádság. Beköszöntés. 2) Olvasási 

ügyességnek próbái. 3) Vallástanból és pedig a) 
Keresztyén ABC-éböl. b) Luther káthéjából, és 
a' gyónási kézikönyvből, c) Bibliai történetekből, 
d) Éneklésből.— 4) Számvetés. 5) Egy világi tan. 
6) Mindennemű felmondások és szónoklatok. 7) 
Irásmutatványok. 8) Befejező szónoklat és ének. 

II. Á* megvizsgálandó tanuló névjegyzéke: 
Férfiak: Leányok : 

A) Gyakorlott olvasók: 
1) - - - 1) — — — 
2) — — — 2 ) - - -
3) - - - 3) — 

B) Gyengébb olvasók. 
4} __ — 4) — — — 
5) - - - 5) - - -

6 ) - - -
C) Szótagolóki 

6) - - - 7) - - -
7) - - - 8) - - -
8) - - - 9 ) - - -

'stb. 'stb. Irta N.N. 
28. §. Ugyan illy alakban feltett még más 

két előrajzot kell beküldeni melléklettel, examen 
után haladék nélkül az illető espereshez: egyiket 
a' superintendensnek kézbesítendőt, másikat ma-
gának az esperesnek megtarlandót; — mindeni-
ket az illető lelkésznek neve aláírásával meghite-
lesítve. Az esperesnek szánt elŐrajzpéldányba 
a' tanulók névjegyzéke alá, a' nem iskoláztatott 
gyermekek és ezek szüleinek név jegyzéke is 
benyujtassék. Ezeken kivül még külön fél ívre, 
a* tanulók névlajstromát, a: tanító nevének alá-
írásával a' n.m. helytartó tanács számára, ugyan 
az espereshez beküldeni, minden iskolatanító, is-
mételt emlékeztetés nélkül, hivatalos kötelességé-
nek tartsa. 

29. §. Meglevén a' közvizsgálat, a' superin-
tendentiális utasítások következtében is a' tanu-
lóknak két hétnyi szünnapok adatnak: de azok 
multával ismét, a' tanítók a' rendes iskolai okta-
tást nem mint privát dolgot, hanem mint nyilvá-
nos és hivatalos eljárást, az aratást kivévén, egész 
éven (által folytatandják leczke- rendszeresen« 
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30. §. Mikor pedig ősszel ismét az idő elkö-
zelget, hogy a' nyaratszaka kevésre olvadt tanulók 
seregbe összegyűljenek: a' köziskolázási új év fo-
lyam nyittassék meg}ünnpélyesen,valamellyik elő-
re kihirdetett hétfőn, a' lelkész és felügyelő urak 
jelenlétében.Ezen alkalommal intést tesz a' lelkész: 
a' tanítóhoz, hogy fontos hivatalában járjon el lelk-
isméretesen; — a' gyermekekhez, hogy szorgal-
matosan tanuljanak és tanítójoknak engedelmes-
kedjenek, — a' szülékhez, hogy gyermekeiket az 
iskolaitanulságra elmulhatlanul felküldjék, isko-
lából ki ne fogdossák és a1 tanítónak járandó díj— 
ját szívesen és annak idejekor beszolgáltassák. 
Ekkor kimondatik a' szülék hallatára az iskoláz-
tatáshoz megkívántató szereknek és könyveknek 
lajstroma, névszerint az olvasási előléptetésnek 
fokozata (u. m. fali ABC, gyorsolvasó táblák-, 
keresztyén ABC, Luther kis kátéja, a' pesti; kő-
szegi bibliai históriás könyv ujtestamentom és 
szerdán szombaton délutáni haszonvételre az éne-
kes könyv,) mellyekhez képest aztán a1 szülék 
intessenek,hogy gyermekeiktől a1 szükséges köny-
veket meg ne tagadják, és az ujabb könyvektől 
ne idegenkedjenek , hanem bizzanak egyházi és 
iskolai elöljáróikban, azt a' mit ezek idvest aján-
lanak, engedelmességgel elfogadván. 

31. §. Mivel pedig közrendű nevendékeink 
rendszerint csak 6 — 12 évökig iskoláztatnak, az-
az olly korukban, midőn még a' felfogható tehet-
ség nagyon gyenge, és utóbbi éveikben, midőn 
testök fejlödésévével lelki tehetségeik is ki-
fejlődnek, erősödnek, és a' tanulás vágya ön 
magukban is felébred, oktatás nélkül hagyatvák: 
azért iskolatanílóink terhes hivataluk koronájául 
szebb és hasznosabb tényt nem vállalhatnának, 
mint ha a' bel és külföldi német tiszttársaik pél-
dájára az iskolából kimaradt finemü ifjúsággal 
nyaratszaka reggel és délest vasárnapi, teletszaka 
pedig estéli iskolákat tartanának. Mit, hogy a'ke-
menesali tanítók vegyenek gyakorlatba legelsők-
képen, igen szivemből óhajtanám; — az illy el-
járásról engem tudósítván, ki viszont a'dicséretes 
törekvések példáit nyilvános fényre hozni annak 
helyén ós idején el nem mulasztandom. 

32. Végre ajánlom ískolatanítóinknak a' 
keresztyéni alázatosságot, mellynek egyik áldás-
dus gyümölcse az önismerés; hogy hiányaikat 
megismervén, azokat az öntökélyeztesitésnek és 
ügyesebb tiszttársaiktól tanulásnak utján pótolni, 
minden jóban előre haladni és nemes hivatásuk-
nak mennél buzgóbban megfélelni igyekezzenek. 
Részemről nem mulasztandom el, időről-időre, 
maguk tökélyetesítésére irányzó érdekes közle-
ményekkel kedveskedni; de az iskolákat meg is 
látogatni és megtudni, közjóra czélzó szíves intéz-
kedéseim miként hajtattak végre, 's ajándékim 
hogyan fordíttattak jó haszonra. (Vége követ.). 

Edvi I l l é s P á l , esperes. 

&3E ágost. I»itv, bányakerii let k ö z -
gyűlése. ( V é g e . ) 

A' vegyes házasságra lépni szándékozók há-
romszori kihirdetéséről megkívántató bizonyítvá-
nyok azonnali kiadását sürgető kir. intézmény 
következtében, többek által bejelentetvén az, 
hogy a' szóban forgó bizonyítványnak, tör-
vényes okokon kivül is, megtagadását a1 ró -
mai katholikus papság gyakorolja, oda utasítá 
papjait az egyházkerület, hogy azon vegyes há-
zasokat, kik háromszori kihirdetésökröli bizo-
nyítványt r. kath. paptól nem kaphatnak, két tanú 
írott vallomására, hogy a'kihirdetés r. kath. temp-
lomban csakugyan megtörténi, adják össze 's es-
kessék meg. — Azon intézményt, melly az áttérni 
kívánók közöl a' 18 éven aluliak befogadását tiltja, 
mint világos törvénybe ütközőt, el nem fogadtuk, 
söt ellene felírunk, oda utasítván papjainkat, hogy 
a' törvény világos rendeletéhez szorosan ragasz-
kodjanak. — Harmadik napon (aug. 14-kén) a* 
nmgú m. k. h.tartó tanács k. intézményeinek ol-
vasását folytattuk 's egyik közölök alkalmat adott 
azon elfogadott indítványra, miszerint határozat 
hozassék az egyetemes gyűlésen, hogy gr. Zay 
Károly egyet, ügyelő semmi intézményt azonnali 
végrehajtás végett addig ne köröztessen, mig azt 
az egyetemes közgyűlés nem tárgyalta. — Föl-
vétetett azon htarló tanácsi, majd abrosznyi táb-
lázattal leküldött intézmény, melly iskoláinkról 
értesítvényeket a' benne kiszabott módon kiván; 
ezt olly fontosnak találta egyházkerületünk, hogy 
azt véleményadás végett egyetemes közgyűlési 
választmányra óhajtja bizatni.— Az 1844-ki 111. 
t. czikknek a* nem egyes, görögökre kiterjeszté-
sét tudató intézményt tudomásul vettük. — A'nó-
grádi esperesség indítványa, kéressék meg ö fel-
sége, hogy egyházaink 's iskoláink felsegélésére 
bennünket pénzsegélylyel megörvendeztetni mél-
tóztassék, el nem fogadtatott. — A'katonai határ-
széleken az 1844 ki 111. t.czikknek mindeddig 
elmaradt kihirdetésed végrehajtásának akadályo-
zása sérelemnek vétetvén, megkéretni határozta-
tott a' nmgú m. k. htartó tanács, hogy e' részben 
kellő lépéseket méltóztassék tenni, ha pedig ez 
mitsem használna, a' sérelemorvoslás megyei ha-
tóságok utján a' jövő országgyűlésen eszközlen-
dö. — Kérdésül tétetvén, szabad-e oktatóinknak 
r. kath. ifjakat iskoláinkba befogadniok? erro 
őket, nem tiltván azt a' törvény, minden vita nél-
kül felhatalmaztuk. —• Bizonyos Novotny Mihály 
a* szegény lévai egyház részéről kéregetönek 
küldetvén ki, miután feljelentetett, hogy ö a' benne 
helyzett bizalommal visszaél 's több városból 
rendőrileg kiutasittatolt, mint csaló az említett 
egyház által visszahivatni és számadásra vonatni 
rendeltetett. — Filredy Lajos egy 120 pgö ftról 
szóló kötelezvényt a* selmeczi lyceum alaptőkéje 
nevelésére ajánlott fel. — Örvendetes tünemény 
volt, hogy Nagy János n.-sallai reform, pap köz-



ügyeinkhez több izben szólt *s mint kedves ven-
dég Géc&y Péter által üdvözöltetett. — Zay Ká-
roly gróf elnöklete alatt aug. 15-kén Pesten 
Székács József végezte rövid istentisztelettel kez-
detett. Az istentisztelet végeztével legelőször 
is felolvastatott a' nmgú m. k. helytartó tanács 
intézvénye, melly mellett m. é. jegyzökönyvünk 
azon megjegyzéssel küldetik vissza, hogy su-
perintendensünketpüspök" néven ne nevezzük; 
de miután e' név nálunk politikai jogokkal össze-
kötve nincs 's illyenekkel azt összekötni minma-
gunk sem kívánjuk "s miután az vallásunk egye-
düli kútfejéből, a' bibliából, meríttetett, az emlírf 
tett névhez ezentúl is ragaszkodunk. — Bemutat-
tatott az egyházi rendezés tárgyában mult évben 
közgyülésileg kinevezett választmány már isme-
retes javaslata, melly hogy minden oldalról kel-
lően 's elhamarkodástól menten megrostáltassék, 
csak két év múlva fog tárgyalás alá vétetni; Hogy 
pedig az idegen ajkú egyházak is megérthessék 
s észrevételeiket reá megtehessék, a'tervezet 

német és tót nyelvekre is lefordíttatni határozta-
tott, a' német fordításra Sztromszky Sámuel sup., 
a' tótra pedig Osztroluezky Mihály nógrádi föes-
peres bízatván meg s e' fordítványok saját költ-
ségén kinyomatását Zay Károly vállalván magára. 
'S attól tartván némellyek, hogy e' munkálat bi-
zonyos, a' protestantismus elvei- és szellemével 
merően ellenkező irányokra fog kizsákmányoltat-
ni, közhelyeslés világos jelei közt lön Szentiványi 
Károly által kimondva, hogy a' ki e' részben a' 
nép szenvedélyére appellálna, az a',,protestáns" 
nevet nem érdemli.—Ezután váratlan intermezzo 
következett. Walentinyi Dániel ráhói pap felszó-
lal 's emlékezteti a' gyűlést, hogy Ö m. évben 
több tiszamelléki pap nevében egy emlékiratot 
nyújtott a' gyűlés elébe,melly azonban tárgyalás alá 
nem vétetett. Panaszosankérdé tehát, hogy most, 
midőn minden embernek szabad bárki ellen magát 
védelmeznie, csak a' papságnak van e megtiltva 
az önvédelem? Az emlékiratozók tehát a'nyilvd-
nyossdg korszakában kénytelenek valának a' nyil-
vdnyossdg terére sajtóuton föllépni 's igy kelet-
keztek az augsburgiban megkezdett 's Budapesti 
Híradóban folytatott ismeretes czikkek. Erre 
azonban válaszoltatott, miként nem tudni, hogyan 
tartozik ezen ügy 's kéretlen mentegetőzés gyű-
lésünk elébe? A' felszólaló kérdésére, csak a' 
papságnak van-e megtiltva az önvédelem ? vi-
szont kérdeztetek: ki által és hol támadtaték öl 
és társai sajtóuton meg? És mi kaczagtató a' 
felszólalónak nyilványosságról beszélni, midőn 
sövény mögé búva puskáz í Zay Károlyt meg-
támadni e' hazában mindenkinek szabad, de e' 
megtámadást ne tegye álnév alatt, különben mél-
tán mondathatik legszelídebb kifejezéssel gyává-
nak. 'S ezen álnevüség oka aztán, hogy a' kö-
zönség e' megtámadásokba beleegyezést hajlandó 
az egész tiszamelléki papságra fogni, holott illyen 

scissiót sokszor egyetlenegy ember képe*; sa j -
nálatos e' szerint, hogy ezen gyávaság szinét 
magukon viselő álnevű megtámadások gyalázata 
bélyegét az egész tiszamelléki papság magán 
hagyja száradni 's ellenök fel nem szólal. — A* 
nagyméltóságú magyar királyi helytartó tanács 
ollyan helyeken y hoi ref. pap van, e' hitvallású 
ifjakat eltiltja a* valiásnak iskoláinkban tanulásá-
tól, mit mi természetesen el nem fogadhatánk. — 
A' zay-ugróczi, 1842-ben készített iskolai rend-
szeren idő 's tapasztalás szükségesítette változta-
tások 's módosítások tárgyában szinte Zay-Ugró-
czon oktatók által készített munkálat tárgyaltatott 
és módosítva elfogadtatott, kinyomatását Zay Ká-
roly vállalván magára. Az ezen munkálattal ösz-
szekötött fegyelmi s rendszer egy része 's az ok-
tatók óhajtásai Zay Károly költségén kinyomatva 
a' kerületekkel még egyszer közöltetni* fog. — 
A' külföldi egyetemek néhányától vett hivatalos 
tudósítások ifjaink mikénti magok viseletéről öröm-
mel olvastattak 's hallgattattak. D. 

A' tanítók Békésben. 
A' békési tanítók tán elsők voltak, kik ne-

velést közerővel segíteni megkísértették, még 
1816-ban tanítói egyletet alakítván Kristoffy 
Sámuel volt szarvasi munkás tanító vezérlete alatt: 
de ezen társulat irányát vesztve-e, vagy tán ma-
gára hagyatva, mint árva gyermek, elenyészett. 
Azóta több esperességekben támadtak egyletek, a* 
békésiek eszméjét kiki lelkében nevelte, és csak 
egy hang kellett, hogy az akarat ós az ige testté 
váljék. És eljött a' várt idö; nt. Broszmann Dá-
niel körlelkész úr megpendítvén a' tanítói egylet 
szükségét, melly atyai gondoskodása midőn a* ta-
nítók részéről viszhangra talált volna, felébredt 
a' tenni akarás szelleme 's azonnal megnyílt a' 
cselekvés mezeje alapszabályok dolgoztattak ki a* 
nt. esperességnek. bemutatandók, általa megerő-
sítendők, melly megtörténvén, életet nyert, ko-
runknak egy gyermeke t. i. tanítói egylet Békés-
ben, melly az idén jul. 8-án másod izben tartá 
ülését B. Csabán; t. Broszmann Dániel körlelkész 
úr elnöklete alatt 's eredménye röviden ez : 

1) Az egyházak egymástóli távolfekvése miatt 
esperességünk másik köréhez tartozó 's még ed-
dig külön álló tanítóknak egyletünkhözi csato-
lása. 

2) Némeliy hasznos nevelési lapok, folyóira-
tok és könyvek megrendeltetése. 

3) Kadavirtói kiadott 's egyletünknek ajánlott 
„Citanka" czimü iskolai olvasó könyvecskének 
iskolánkbai ollyképeni befogadhatása, ha jó tan-
módja mellett azon egyházainkban szokatlan Stúr-
féle tótságát, bibliai stíllel cserélendi fel. Egyéb 
iránt egyletünknek czélja nemcsak illynemü 
könyvecske, hanem egy egész iskolai tanrend-
szernek kidolgozása, melly czélból már most is 



,4föbb rendbeli nrunkák nyújtattak be megbirálás 
végett, elnökileg kiosztattatván. 

4) T. Brossmann D. körlelkész úr fölolvasván 
a' vizsgákról szóló tabelláris jelentését, annak nyo-
mán egyházainkban talált tanítási és nevelési mo-
dornak helyeseltetése's továbbrai ajánltatása va-
lamint némelly tapasztalt tanítási hibák megrovása 
és orvosoltatása. E' hibák közt legkitűnőbb né-
melly iskolákban az énekelve olvastatás 's átal-
jában egyházainkban divatozó éneklés egyformát -
lansága. Az elsőnek helyre hozására szoros kö-
telességébe tétetik minden tanítónak, hogy isko-
lájába a' népes egyházaknak legczélszerübbnek ta-
tált táblázati olvasási módot behozván 's szerinte 
tanítván, a' gyermekeket értelmi olvasásra szok-
tassa, a' második hiba orvoslására pedig, mind 
addig, mig valami jó énekpartitura ki nem jő, a' 
Sculteti-félét egy műértő által kilgazíttatni, 's 
szerinte minden egyházban valamennyi iskolák 
összes gyermekeikétszer hetiben a' karének ve-
zére által taníttatni rendeltettek. 

5) Mérsékleti társaságoknak már a' gyerme-
kek közti alakíttatása, mellyre ajánló mód ez: hogy 
ennek üdvös voltáról a' gyermekek tanítójok, által 
eleve felvilágosítva, midőn először lépnek az úr 
asztalához, neveiket egy mérsékleti könyvbe Ír-
ják be azon szent fogadás melleit: hogy soha pá-
linkát nem ivandnak. 

6) A' régiség szagú tanítói utasítások he-
lyibe korunk igényeinek megfelelő ujaknak kiké-
rése. Conferentia végivel minden tanítók t. el-
nökük lakához hivatván meg, örültek azon ven-
dégszeretetnek, mellyel fogadtattak 's azon loya-
litásnak, melly ha felülről kissé letekint, feje a' 
nyájas leereszkedés miatt nem szédül. 

D e l h i J á n o s , jegyző. 

K ü l - é s b e l f ö l d i t u d ó s í t á s o k . 
t o v á b b i t u d ó s í t á s o k a ' «Siss id . -

k a t o l i k u s o k r ó l . Arnstadtban első ízben 
jan. 25én Bergmann prédikált. - Hanauban a'dis.-

& kath. pénzbirságra ítéltettek, mert egy, a' minister-
ség által megtiltott gyűlést tartottak. Az elöljáróság 
e'büntetés ellen fölebbezett. A' marburgiak, hogy 
illő előadások által erősödjenek a' vallásos tudat-
ban, jan. 18-kán gyűlést tartottak a' városháznál 
's e' miatt rendőrileg feleletre vonattak.— Würmle 
stuttgarti papnak tudtára adaték, hogy vallásban az 
ifjúságot sem nyilvánosan, sem magánházakban 
oktatnia nem szabad; e' tilalom azonban később 
visszavétetett. Az egyház 102 tagot számlál. 
Ronge Stuttgartba ezt irta: A' prot. atyafiak ve-
zéreivel értekeztem; ök egyházunkba jönek át. 
— Heidelbergben Schaibel róm. katholikus papje-
lölt kitért. — Hüfingenben dec. 25-kén egyház 
alakult. — Mart. 2-án a'hassiai egyházak Darm-
stadtban kerületi gyűlést tartottak, melly azonban 
nem volt constitutiv jellemű, hanem csak barátsá-

gos beszélgetésszinezetü. — Lorzweilerben jan* 
18-kán 2ö család egyházzá alakult. — Rhein-
dürkheimban Worms mellett fehr. 12-kén egyház 
alakult. — A' wormsi egyház, mondják," ezernél 
több tagból áll. — Oberurselben egyház alakult. 
— A' zugi cantontanács Baumbergert 60 f. bir-
ságra 's 8 évi száműzetésre a' cantonból ítélte 
azért, hogy Ronge munkáit terjesztgette, holott 
ez megtiltva nem volt. (A.K. Z.). — A* hildes-
heimi egyház minden istentiszteleti cselekvénytöl 
50 tall. büntetés alatt eltiltatott. — Keleti és nyu-
goti Poroszországban a' dissid.-kath egyházak 
2000-nél több tagot számlálnak. — Ronge Ra-
wiczban Czerskivel kibékültekor, mondják, meg-
ígérte, hogy a1 közelebbi zsinaton a' lipcsei hit-
vallás tökéletesítését indítványozandia. — A1 déli 
németországi egyházak abban állapodának meg, 
hogy ha a' jövő berlini zsinaton szóba hozatik a' 
névváltoztatás, ök a'„német keresztyén egyház" 
névre szavazandnak. — Theiner ellen „Die re-
formatorischen Bestrebungen in der katholischen 
Iíirche" czímü munkájaért criminalis vizsgálat 
rendeltetett, de minden büntetés alól itéletileg fel-
mentetett 's elkobzott munkája tilalom alól fel-
szabadíttatott. (Z. f. Ch. u. K). - Régóta felötlő, 
hogy Róma a' legfontosb mozgalomról, minő a' 
némethoni r. kath. egyházban évtizedek óta nem 
mutatkozott, értjük a' dissid.-katholicismust, mé-
lyen hallgat. Ha a' spanyol és lengyel egyház-
ügyekben felszólalt, ámbár az ottani események 
inkább külsejét, mint belsejét érinték a' római 
egyháznak, miért hallgat most, midőn a' reform, 
vagy, ultramantánokkal szólva, a'forradalom ma-
gokat a' hitágazatokat, a' pápaság sanctuariumát 
meri megtámadni? Ha Róma e* tekintetben jól 
értesült közlönyeinek hihetni, a'pápa egy allocu-
tióban a1 dissidens-katholikus mozgalmat szó-
ba hozá, de nem lelék tanácsosnak az e' tárgy-
ban mondott szavakat közre bocsátani. Mi lehe-
tett oka , hogy ezen nyilatkozat a' jelenkori 
egyházi események egyik legfontosbika felel ti-
tokban tartatik? Azt vélhetni, hogy a' megálla-
podás, melly a" kérdéses mozgalomban jelennen 
beállott, azon reménynyel kecsegteti a" rómaia-
kat, miszerint e'rész elmúlt 's az ellenség in agone 
fekszik. De mivel dissid.-kath. egyházak még se-
hol fel nem oszlottak; mivel az eszme, melly azo-
kat létre hozá , el nem enyészett, sőt a'római 
katholikus népbe mélyen behatott, 's megújított 
megtámadásokkal még számosb diadalokat nye-
rend kivált ha a' fiatal vallástársulat a' tisztu-
lás processusa által ki fogja magából küszöbölni 
a' tagadás elemét: ezen ok Róma szavának el-
titkolására igen elégtelen volna. Valószínűbb az, 
hogy a" világi hatalmak tanácsa 's az ezektől re-
ménylhetett rendszabályok a' dissid.-katholicismus 
ellen birták Rómát hallgatásra. (A. K.Z.). 

S f a t l s t i k a i a d a t o k . Poroszország né-
pessége 1843 végén volt 15,471,765 lélek* 



9,428,911 ev., 5,820,123 r.kath., 1879 görög, 
14,313 mennonita, 206,529 zsidó, 10 mahome-
dan; 16,668 templom ós imaház, 8115 evangy. 
(1162 lélekre 1), 5182 róm. kath. (1123 I. 1); 
5839 ev. pap (1613 1.1) és 120 segédpap, 3559 
r. kath. pap (1635 1. 1) 's 2018 káplán és vica-
rius; 2,449,039 iskolás gyermek, 22,577 iskola, 
23,646 elemi iskola, 29,630 tanító- 's tanítónö-
vel, 41 seminarium 2542 seminaristával, 111 
gymnasium 23976 tanulóval 's 1043 tanítóval, 
6 egyetem 3552 belföldi tanulóval (775 ev. ,455 
r.kath. istenészszel); 1843-ban született 604,472 
gyermek (44,018 fattyú), meghalt 444,573 em-
ber (öngyilkos 1720 (309 nőnemű). (B.A.K.Z.). 
— Oroszország népessége, Lengyelországot oda 
nem értve, 55 millió lélek; r.kath.: 2,753,876 1., 
2009 templom, 3703 kitért, 149 kolostor; ör-
ménygergelyiek: 322,626 I., 52 templ., 6 kitért, 
30 kol.; örménykathol.: 16,084 1., 965 templom; 
luth.: 1,669,6011., 885 temp., 363 kitért; reform.: 
40,691 1., 34 templ., 6 kitért; mohám.: 2,317,644 
1., 6199 templ.. 476 kitért; zsidó: 1,763,738 1., 
3032 templ, 1846 kitért; kamaita 223,3121., 
158 temp.; fetischimádó: 175,914 1., 265 temp., 
1816 kitért. A' kitértek mind görög egyházba 
mentek át (B. A. K. Z.). — Parisnak jelennen 
912,000 lakosa, 38 temploma, 25 kolostora, 26 
kórháza, 35 könyvtára 's 39 katonai laktanyája 
van (B.A.K.Z.). — Varsó népessége mult évben 
156,078 lelket tön, köztök 10,202 ev., 42,818 
zsidó (B.A.K.Z.). 

A' waadti Ü£y. Egy lausannei levélből 
ezeket közöljük: A' pórkihágások a' lelépett pap-
ság által vezérelt vallási magángyülések ellen 
szakadatlanul tartanak 's a' rendőrség is szintolly 
munkás azoknak tilalmazása- *s eloszlatásában. 
Igy városunkban egy vasárnap öt illyen gyűlést 
robbantott szét 's azon alkalommal Vinetünk is 
majd a' nagyörhöz hurczoltatott. Különös figyel-
met ébresztett azonban egy jelenet, melly Aran 
helységben 's vidékén történt. Ott Parisod házá-
nál egy kis gyűlés tartatott. Egy csapat csavargó 
rögtön a' szobába rohan, 3 férfi- 's 4 nőnek kö-
telet vet a' nyakába 's kihurczolja őket a' házból. 
Egyik a' hölgyek közöl, P. özvegy, meg tud nem 
sokára szabadulni; egy máoik azonban arra kény-
szeríttetik, hogy a' vad czimborákkal néhány tán-
ciot tánczoljon. A' többi áldozat hangos gúny és 
mocskolás közt kötélen tovahurczoltatik 's a* ve -
lök volt bibliák és énekeskönyvek darabokra té-
petnek. A' többi két hölgy, köztök egy igen be-
teges személy 's G. tisztes ösz, legtovább marad-
tak e' betyárok hatalmában. Kötélen Aranból 
Grandvauxba, innen Cullybe hurczolák őket 's 
ki tudja, itt mi nem történik még velők, ha egy 
derék férfi, F. egykori biró, meg nem szabadítja 
őket. E' kihágás, melly Cullyben, főhelyen, egy 
alispán, békebiró előtt 's rendőrségi állomáson 
iörtént, messze vidéken indignatiót szült. — 

— Más , hasonló jelenet Courban, Lausanne-
tól félórányira történt. Hü képe az azon rend-
nek , melly alatt élünk, 's az ótalomnak, melly-
nek a' békés polgár örvendhet. Esperandieu 
pap egy, nagy jótékonyságaért az egész szom-
szédságbanismeretes hölgynél városon kivül gyű-
lést tartott. A' predikátziónak vége volt, az ú r -
vacsorai liturgia felolvastatott 's a' kenyér kiosz-
tásához akartak fogni, midőn közápor hullt a' 
házra, mellyben e' keresztyének össze valának 
gyűlve. Illy erőszakos félbeszakítás után a' com-
munio természetesen meg nem tartathatott. Ouchy-
ból 's vidékéről mintegy 30 ficzkó több igen is-
meretes egyén vezérlete alatt, kik jól tudák,hogy 
e' vallási gyülekezet nem számos, minden gyö-
keresdi bátorságát összeszedó védtelen hölgyek 
megtámadására. E' csoport igazi rablócsapathoz 
hasonlított. Druey egykor a' vad ösállapotot ma-
gasztala. A' vad merész, védi a' gyöngét 's orvul 
nem támad meg. A' gyökeresdi betyárság egy 
fokkal alantabb áll; e1 banda védtelen hölgyek- 's 
gyermekeket támadott meg. A'gyülekezetben je-
len volt két férfi egy ösvényen a' városba sie-
tett segélyt hozandó 's a* rendőrséget tudósítandó. 
Az alatt a' vad csoport üldözése közben sikerült 
a' hölgyeknek egy szomszéd mezei lakba mene-
külniük. Végre 12 fiatal kereskedő 's tanuló é r -
kezett meg. A' kőzáporral üldözött hölgyek las-
sanként visszavonulhattak. E' fiatal emberek azon-
ban, utóvédet képezve, alig távoztak puskalövet-
nyire el, midőn második közápor következett be 
's hátuk mögött újra azon bandát látták megket-
tőztetett számban, botokkal, káromkodva. A' Lau-
sanneból Courba vezető nagy országúton, fényes 
nappal, communio napján, igy üldöztettek mintegy 
10 perczig. Végre belefáradva a' 12 megáll, a* 
bandának iramodik 's megfutamtatja azt. Néhány 
utóéretik 's a' nyomoruak alig felényi számú fiatal 
emberek által ellenszegülés nélkül lefegyverez-
tetek. (B. A.K. Z.). 

A' Franczfioiibaii létező jótevő tár-
sutátok következők: 

1. Protestáns társulat a' munkások kölcsönös se— 
gélésére. 

Tagjai évenkénti csekély összeggel járulnak 
a' czél megközelítésére, miért betegségükben az 
egylet orvosától fizetetlenül látogattatnak, gyógy-
szerrel látatnak e l , minden szükségeikben segí-
tetnek, haláluk után pedig, tisztességes temetéssel 
ellátva, még hátramaradt özvegyeik és árváik is 
gyámolítatnak. Tagja 500 Bevétele 7,850 ft. 

2. A' franczhoni protestantismus átalános érde-
keit előmozdító társulat. 

Czélja a' három éves társulatnak a' lelkész 
nélküli és nyomatott protestánsok számára isteni 
tiszteletet eszközölni, a' foglyok, gályarabok és 
kórházban fekvő betegek részére, kikhez evangy-
lelkesz nem alkalmaztatik 's a' bemenet ellenez— 



tetik azoknak alkalmazását létrehozni, az alaku-
landó egyházaknak a' keletkezési szabadságot 
kivini ós Párisban egy evangy. tanodát felállítani, 
mellyben ev. tanulók segélyt nyerve a' társulat-
tól, illő felügyelet alait képeztetnének. Mostanig 
7 egyént iskoláztatott és Sainte Foi bünkesztö 
gyarmaton földmivelés-és mesterségben 22 bün-
menteset taníttatott. Jövedelme 22,575 ft. 

3. A vallási tractatákat terjesztő társulat. 
Czélja czímében foglaltatik, keletkezésétől, 

mellynek 23 éve, 9,000,000 tractatát terjesztett 
el, legutóbbi évben 500,000-et 's ezek köztének-
kiséretü énektractatát is. A' czél elérésére lelké-
szeket utaztat 's a' nép számára újtestamentom 
fordításáról gondoskodik. Jövedelme 15,286 ft. 

4. A protestáns bibliatársulat. 
Lételének 25. évében áll, különösen házasság 

és confirmatio alkalmával terjeszti a' bibliát; ed-
dig 100,000 péld., utóévben 3241 bibliát és 5346 
újtestamentomot osztott ki 's az Algírba és czet-
halászatra kiküldött hajósokat több példányokkal 
látta el. Jövedelme 14,168 

5. Az evangyélmi társulat. 
Feladata 12 évi keletkezésétől az evangyé-

liom tiszta ismeretét és örök igazságait terjesz-
teni, mult évben 300 házalói által a' r. katholiku-
sok között a' sz. írásnak 190,000 példányát osztá 
ki és az elvetett mag dúsan sarjad 's az evan-
gyéliom hirdetői az orzság külön helyein örömmel 
üdvözöltetnek, söt kerestetnek. A' társulatnak 137 
ügynöke és növendéke van, kik közt 29 lelkész, 
18 házaló, 4 fö- ós aligazgató és igazgatóné, 27 
tanító és tanítóné. Párisban két, egy tanító és 
egy tanítónékat-képzö intézettel bir. Jövedelme 
63,917 ft. 

6. Az evangyélmi hitterjesztő társulat. 
Czélja 21 év óta, idegen világrészekben 

a' pogányok közt a' keresztyénség világát elárasz-
tani. Délafrikában létező 9 állomásai, mellyeken 
16 hitterjesztö működik, leginkább virulnak. J e -
lenleg több fenálló iskoláin és nyomdáján kivül, 
egy tanítókat képző intézetet szándékozik létesí-
teni. Mórijában a'pogánykeresztények száma már 
1782, ide nem számítva a' confirmatioban még 
nem részesülteket; Bersabában pedig 4 virágzó 
iskolával bir. Bevétele 46, 196 ft. 

7. A franczia és kül bibliatársulat. 
Házalók által 12 évtől a' sz. irást a' tehetösbek 
között pénzért, terjeszti, a' szegények, katonák, 
hajósok, foglyok és kórhazakbanisinlödöknek pe-
dig ingyen osztogatja. Lételétöl 654,700, utó év-
ben 9,279 bibliát, 26,726 új testamentomot szé-
lesztett el. Jövedelme 24,470 ft. 

8. Az iskolai tanítást terjesztő társulat. 
Törekvése 16 évtől iskolákat alapítani vagy 

gyámolítani, annál inkább, minthogy több evangy. 

gyermekek az oktatást vagy teljesen nélkülözik, 
vagy r.kath. iskolákban nyerik, hol kivolt a' leány-
gyermekek tárgyai a' tervszerű csábitásnak 's 
áttérítésnek. Utó évben 15 új iskolát alap tolt 's 
jelenleg egy jó tanítókat képző intézet létesítésén 
fáradozik. Bevétele 26,614 ft. 

H i v a t a l t ó l ! l e l f i s s s e s z t é s . A' Han-
delsblad hosszas, indokolt határozatát közli a' 
németalföldi India főkormányzójának, ki GroofJ. 
caneai püspököt, bataviai apóst, vicárt, hivatalitól 
felfüggesztő, meghagyván neki 's a' mellette s e -
gédkedett Escherich J., Ileuvels A., Kersten P. 
és BrandJ. papoknak, hogy a' gyarmatot 14nap 
alatt hagyják el. E' rendszabályt azon tényre ala-
pítá a' kormányzó, hogy a' püspök a' í?urabayai, 
samarangi papokat *s bataviai vicárt hivatalaiktól 
felfüggesztő, mivel ezek, ismételt felszólításai 
daczára, rendeleteinek nem engedelmeskedtek. 
A' kormányzó a' r. kath. egyházügyek igazgatá-
sát a' püspök által hivatalaiktól felfüggesztett pa-
pokra bizta. (A. K. Z.). 

A p r ó s á g o k . 75 landaui róm. katholikus 
az iránt folyamodott a' bajor királyhoz, hogy 
Pfalzban semmi kolostor ne építtessék (A. K. Z.). 
— Hasonlót tőnek a' frankenthali polgármesteri 
várostanácsosok (A. K. Z.J. — A' hohenzollern-
signaringeni örököshgnő r. kath. egyházba ment 
át (A. K. Z.). — A' porosz király Brodenbach r . 
kath. fiókegyháznak templomépítésre 1300 tall. 
ajándékozott (B. A. K. Z.). — Az ausztriai tarto-
mányok prot. lakosai a' Gusztáv-Adolf-alapít-
ványhoz segélykérés végett csak az udv. concell. 
engedelmével folyamodhatnak vagy segélyt attól 
ugyanazon engedelem mellett fogadhatnak el 's 
ha megadatott ezen engedelem, a'folyamdás vagy 
a'segély elfogadása's rendeltetése helyére jutta-
tása csak a' bécsi consistoriumok utján történhetik 
meg (B.A.K.Z.). — Mergenbaum báró az aschaf-
fenburgi prot. egyháznak 13,000 ftot ajándékozott 
(B. A.K.Z.). — 1841. óta az angol föegyházból 
46 pap, az oxfordi 's cambridgei egyetemek 24 
világi tagja 's 42 más nevezetesb személy tértek 
a' r. kath. egyházba át (B.A.K.Z.). — Wislice-
nus hivatalától csakugyan feifüggesztetett (B. A. 
K.Z.). — Oroszország hajlandó vallásszabadságot 
adni a' r. kath. egyháznak, ha ez is vallásszabad-
sági elvet fogad el saját terén 's jelesül Rómában 
istentiszteleti ós vallásszabadságot enged más 
ker. hitfelekezeteknek (A. Z. f. Ch. u. K ). — 
„Az emberek mindnyájan testvérek'- jelszó alatt 
Londonban társaság alakult, melly a'föld különféle 
országainak benszülöttei közt egységet ós testvéri 
egyetértéstakar ápolni 's előmozdítani (A.Z.f.Ch. 
u.k.).—A' memelni kerületben egy egyházhoz 180 
helység tartozik (A.Z. f.Ch.u.K.). - Szyria 's Pa-
laestina ker. népessége 4 — 500,000 lélekből áll, 
mellyek görög, görög-kath., maronita, jacobita, 
szyriai kalh , örmény, örmény-kalh. és latin fele-
kezetekre oszlanak (A. Z. f. Ch. u. K.). — Wi r -
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tembergben 1845-ben 900 r. kath. ment át az 
ev. egyházba 's 37 ev. a1 r. katholikusba (A.Z.f. 
Ch. u. K.). — Nápolyban egy munkát a' galva-
nismusról status- és vallásra nézve veszélyesnek 
találtak 's azt el is kobozfák; a' censor t. i. a' 
galvanismust calvinismussal cserélte föl (A. K. f. 
Ch. u. K ) . — Londonban van 500 templom. E' 
szám nem épen fölötte nagy, ha meggondoljuk, 
hogy Londonnak majd 2 millió lakosa van, igy 
mintegy 4000 lélek esik egy templomra (A. Z. f. 
Ch. u. K.). — Berlinben „ev. polgáralapítvány" 
alakult, melly régibb ístenészeti munkálat akar ter-
jesztgetni (B. A. K.Z.). — Az ev. egyház gyalá-
zásaért hivatalvesztésre 's több évi börtönre el-
itéltetett Jüttner és Gebauer káplánoknak a'bün-
tetést a* porosz király elengedéazon parancscsal, 
hogy őket tiszta r. kath. egyházakba tegyék át 
(B. A. K. Z.). — Wiggers rostocki oktatót iro-
dalmi érdemeiért a' svéd király arany emlék-
pénzzel tiszteié meg (A. K. Z.). — John azt 
indítványozza, hogy 1849-ki jun. 21-kén szá-
zados évnapja ünnepeltessék meg az utolsó bo-
szorkányégetésnek Németországban (B.A.K.Z.). 
— A1 Karmel hegyén bármi nemzelü 's hitvallású 
utazók számára építendő hospitiumra adakoztak: 
az ausztriai császár 1300 v . f t , a' porosz király 
1800 fr., a' bajor király 1000 f., a' szász király 
6 0 0 f., a' badeni nhg 960 fr., a' hesseni nhg 558 
fr . , a' nassaui hg 558 fr.; a' költségvetés 60,000 
í. £A. K. Z.) — Pisában az egyetemi tanítók s 
Jezuiták hivei közt perpatvar ütött ki. A' pisai ér-
sek , igazgatója egyszersmind az egyetemnek, 
pártfogása alá vette a'rendet 's az oktatókat meg-
dorgálá. Erre 36 oktató férfias ellennyilatkoza-
tot bocsátott ki (A.K. Z.). — A' boldogult pápa 
meg nem engedé, hogy Rómában tudósok össze-
gyűlhessenek. Mult évben tisztei közöl egynek 
sem engedé meg a' nápolyi tudós gyülekezetben 
részt venni. 1845-ben a' vaspályákat is eltiltá, 
miben mi csak előrelátást lelünk, mert ki tagad-
hatná, hogy a' vaspályák szintolly hatalmasan 
gyámolítják a' XIX. századi egyházjobbítást, mint 
a' könyvnyomtatás gyámolítá a' XVI. századit ? 
(A. Z. f. Ch. u. K.). — Egy nevét elhallgatott stutt-
garti tisztes férfi 1000 ftot ajándékozott a'Gusz-
táv-Adolf-alapítványnak (A. Z. f. Ch. u. K) . -
A ' németül beszélő algíri protestánsok közt Dürr 
pap működik. Működése 40 helységre terjed ki. 
Strassburgban a' papi conferentia választmányt 
nevezett ki, melly az algiri prot. egyház felvirág-
zását mozdítandja elő (A. Z. f. Ch. u. K.). — A' 
westfáliai Gusztáv-Adolf alapítvány 1844-ki jun. 
25 . - 1845. jul. 15-ig 2760 tall. 2 szgr. 5 fill. 
kapott. Az adakozások, mellyeket a' berlini ha-
sonló alapítvány évenként kap, 20,000 tall. tesz-
nek. Hát a' magyar gyámintézet ? (A.Z. f. Ch. u. 
K.). A' waadti papok összes számú 259, a* leté-
petteké 163 (A. Z. f. Ch. u. K.). — Angliában 
1817 —1841-ig 281 új templomot építettek; a* 

költség 2,001,289 f . s t . f A . Z. f. Ch. u.K.). — 
A' lipcsei repertórium szerint Németországban 
most 42 protestáns 20 róm. katholikus 's 8 zsi-
dó istenészeti folyóirat van (A. Z. f. Ch. u. K.). 
— Badeni Freiburgban Schreiber oktató 83 alá-
irásu levéllel ezüst kelyhet kapott a' tanulóktól e* 
felírással: ,,A'tudomány és szellemszabadság de-
rék bajnokának az academiai ifjúság. Karácson-
kor, 1845." Ezt r. kath. tanulók tették! (A.Z. f. 
Ch.u.K.). — A' párisi törlesztöszék azt végzé, 
hogy a'zsidók is minden statuspolgár számára ki-
szabott forma szerint esküdjenek. A'törlesztöszék 
nyilvánítja, hogy nem a' hitvallás, hanem csak a* 
lelkismeret kezeskedhetik a' hitszegés ellen (A. 
Z.f .Ch.u.K.) . — Biberachból (Würtembergböl) 
azt irják, hogy a'protestánsok boltjait, vendéglőit 
's műhelyeit a' róm. katholikusok mindinkább ke-
vésbbé látogatják 's azt nemcsak a1 város lakosai, 
hanem az egész r. kath. vidék is teszi (A.Z. f. Ch. 
u. K). — Oroszországban 1847-ben hir szerint a* 
gergelyi naptár fog behozatni (A Z. f. Ch. u. Ií.). 
— Hir szerint a' boldogult pápa, a' porosz kor-
mánvnyali jó egyetértést egészen helyreállítandó 
's megszilárdítandó, oda utasítá a' porosz r. kath. 
papokat, hogy a' vegyes házasságok ügyében 
evangyéliomi türelem szellemétől vezéreltesse-
nek, mivel az ellenkező bánásmód az egyház mél-
tóságával ellenkezik 's e' szerint csak káros kö-
vetkezményei lehetnek. Ajánlandó különösen a* 
templomi szónokoknak, hogy a1 r. kath. egyház 
egyedül üdvezítö erejéröli tannak tárgyalásakor 
soha se mondják ki ténylegesen, miszerint a' pro-
testánsok örökre elkárhozvák, mert az egyház 
tanait annál hatályosabban lehet védelmezni, mi-
nél szeretetteljesebben 's kimélöbben szól elle-
neiről (A. Z. f. Ch. u. K.). — Pisában 1100 
legelőkelőbb lakos és 36 egyetemi oktató tiltako-
zást adtak be a' kormányzónak a'jezuiták megte-
lepítése ellen (A. Z. f. Chu. K.).~ Egy darmstdati 
protestáns Nápolyban r. katholikussá levén, meg-
kereszteltetett. (A.Z f. Ch. u K.). — Heurtel abbé 
a' marquesas szigetekről jelenti, hogy oda jöttekor, 
1840-n egyetlenegy r. kath. sem volt e' szigete-
ken, most pedig van 7000 (A. Z. f. Ch. u K > 

S z á m o l á s . Az e' napokban Pesten jelen 
volt oktatók nevében felszólíttatva, hogy Némethy 
Pál volt miskolczi oktató özvegye 's 5 árvája 
részére aláírás utján némi segedelmet szerezzek, 
jelentem , hogy e' czélra kővetkezők adakoztak : 
Benyovszky Péter 2 f., Dedinszky István 1 f. 
Boczkó Károly 2 f. KristoíFy Sámuel 1 f. Soltész 
Albert 40 kr. Hajnóczy Sámuel 1 f., Sztehlo 1 f. 
egy névtelen 20 kr. Geduli Menybék 40 kr. Bisz-
kup Náthán 20 k. Bauhoífer György 1 f. id Sche-
dius Lajos 1 f. Hoits Sámuel 20 kr. Procopius 
György 2 f. Géczy Péter 2 f.Matusska József 20 
kr. Ivánka Zsigmond 1 f. Szojka Sámuel 20 kr. 
Illés Ádám 1 f. Zmeskál István 1 f. Hrabovszky 



Sámuel 1 f. N. N. 1 f. Szentiványi Károly 3 f. a' 
gyűjtő 20 kr. öszvesen 25 f. 20 kr. pengő pénz-
ben, mihez Michnay Endre részéről az oktatók 
aláírási ivén igért, de nekem fizetett 2 p. f. járni-
ván, az egész öszveg 27 f. 20 kr. pengő pénzben, 
mit rendeltetése helyére elküldvén, a' tisztelt öz-
vegyet kérem, hogy mind az aláírók megnyug-
tatásául, mind az elvivő úr *s magam igazolásaul 
a' pénz átvételéről e' lapok hasábjain annak ide-
jében pár sorral nyilatkozni szíveskedjék. Pest 
aug. 17-kén 1846. F a b ó A n d r á s . 

E e t t ó s köszönet Barnagról . Mi-
dőn a méltóságos Zichy grófi család a* birtokábani 
protest. egyház 's egyháziak iránt jótékonyságát 
régóta érezteti: ugy jelenleg is méltóságos Zicsi 
és vásonkói gróf Zichy Ferraris Bódog cs. k. ka-
marás földesurunknak ujabb jótéteményeit van 
szerencsénk a' t. cz. közönséggel tudatni. 

Ezelőtt négy évvel a* m. barnagi ref. egyház 
-— ugy szinte a' lakosoknak javaik is — tűz mar-
taléka lön, 's egyházát a' csekély számból álló 
gyülekezet midőn építené, 900 v. f. érő épület-
fával ajándékozá meg egyházunkat. 

Jul. í l - é n pedig midőn viharral vegyült ga-
lambtojás nagyságú jég, gabnáját kicsépelte, nö-
vényeit összeszaggatta, szőlőjét idő előtt leszü-
retelte 's a' bánatba merült nép azon aggódott, 
hogy mit egyék, mit igyék, mivel ruházkodjék: ő 
méltósága kegyes volt minden gabnadézmájukat 
elengedni, a' kárnak felét — 200 p. m. — sa-
ját magtárából káraránylag kiosztatni. — 'S még 
itt sincs vége a1 jótékonyságnak, mert a' méltósá-
grófnö 100 p. f. osztatott ki leginkább a' szegé-
nyek 's nagyobb kárt vallottak közt. 

A' nemes gróf 's grófnő ezen jótékonyságu-
kért midőn itt is szives köszönetünket nyilvánít-
juk, — egyszersmind tiszta szívből esedezünk az 
egek urának, hogy a' nemes érzelmű jótevőket 
számos évekig szerencsésen éltesse!!! 

F a a I s t v á n , ref. lelkész. 
ÉszrevéteT Tót l i4 . heVczell leik. 

űr közleményére, a' felHŐ-zabolcSfti 
gyűlésről a' 2$»<li!k ^ zámbao* Gyűlé-
sen nem levén, csak e' lapokból értem az ott tör-
tént határozatokat, mellyek irányában, nekem 
némelly szerény észrevételeim volnának, neve-
zetesen a' 2-dik pont iránt. 

Tóth J. urnák kedves eszméje, mit már több 
társak körében is, többször nyilvánított, hogy 
azon egyházakban, mellyek inkább S.-Patakon 
taníttatják növendékeiket, mint Debreczenben, 
nem lehetne azon könyveket taníttatni, mellyeket 
egyh.kerületünk ajánl és küld Debreczenböl. — 
Hogy ha ö ezt indítványozná: Uraim! ez a' tar-
ka-barkaság, miszerint mindenik egyh.kerületnek 
más a' tanítási rendszere, mások a' tanítás végett 
ajánlott könyvek, nem vezet, szerintem, egységre, 
centrumra, mellyre pedig egy szívvel lélekkel 
törekedni kell; hanem én ajánlanám: kérnök meg 

egyh.kerületünket, adná utasításul a1 legköze-
lebbi generál conventre menendő követeinek, azt 
indítványozni, hogy a1 négy, vagy ha ugy tetszik, 
a' nyolcz e.kerület dolgoztatna egy közönséges 
tanítási rendszert külön a' falusi iskolák számára, 
vagy ha az azt nem tenné, adna maga, de nem 
ugy dirib-darabba, mint szokott, most egyik, majd 
másik kitünö tagjainak könyvet ajánlván. Ha, mon-
dom, ezen üdvös egység szempontjából tette vol-
na indítványát, a' különben is tisztelt urat még 
inkább tisztelném; de engedjen meg, ha kimon-
dom, hogy egyenes nézetem szerint az illy szó 
nem mldgbardt szájába való, hanem felekeze-
tességet árul el. Szakadást pártol az egységre 
törekedők ellenében. Mert ezen elv szerint, van 
13 egyh.vidék egyh.kerületünkben, 's azok dol-
gozzanak 13 tanítási rendszert, 's ugyanannyi-
féle könyveket ajánljanak, ugyan nem szebb 
volna-e, kérem T. urat, ha a' generál convent 
nem is, az egyh.kerület tenné ezt? Hiszen már 
azt csak felteheti, hogy egy terjedelmes egyh.-
kerület intelligentiájától többet és jobbat várhatni, 
mint valamelly egyh.vidék, különben tisztelt de-
canátusától. Én részemről a' decanátusi kar által 
ajánlandó tanítási rendszerről és könyvekről még 
csak hallani sem akarok, mig az egyh.kerület e' 
sok százados jogát a' decanatusokra 's az egyh.-
vidékekre át nem ruházza. És én ennél fogva nem 
tudok kibékülni magammal, hogy az illy felsőbb 
fórum üdvös, hasznos és szükséges jogait miért 
kivánnók magunkhoz ragadni? írtam lbrányban, 
1846. jut. 28. P a t k ó A., lelkész. 

l e c r o l o g . — Tisztelendő Kovács István 
úr, a' cserépfalusi helv. hitű egyház papja nincs 
többé; közhasznú csöndes életének fáklyája a* 
zsoltároskirály nyolczvanáig lángolta után jun. 
30-án kialudt, 'sa ' mi kevés benne földi volt, jul. 
2-án a' földnek visszaadatott. 

Az a' Kovács István volt ez, kit halhatlan 
Fáynk óramutatójában mint örök hálával tisztelt 
jó nevelőjét fölemlít. Az a'Kovács István, kit nem 
rég egy korabeli derék férfiú előttem igy dicsért 
meg: „Kovács István egy tökéletes ember volt 
— a' mennyire ember tökéletes lehet." Szép di-
cséret! Ismertetnem kellene az erénydús aggas-
tyánt legalább pályatársaival; de életpályájáról hi-
teles adatok után levett rajzom nem lehetne más, 
mint méltányos dicséret, ezt pedig tenni nem me-
rem : félek, hogy a' dicsöültnek szelleme feddö-
leg nézve le rám; *s a" gögnélküli tudósnak, ki 
haladt mindég az idők számával, a* kötelességé-
hez tántoríthatatlan papnak, a' szenvedők kö-
nyörteli barátának, kijövedelmenagy részét sze-
gényekkel emészteté fel, a' tisztán vallásosnak, ki 
nemcsak a* jó, de a' balsors idején is azt szokta 
mondani: „Hála Istennek," a' legjobb férjnek* 
legjobb atyának, a' jézusi lelkű szelid- 's s z e -
rénynek porai — ha lehetne pirulni a' sirban — e l -
pirulnának, Csak ennyit: Született Csabán, Bor— 



sod kies vidékén; apját — ki a" Bárczi család 
tisztje volt — korán veszté, — 's mint árva gyer-
mek küzde fel annyira, hogy már tanulói pályá-
ján a' s.-pataki főiskola csillagának tartaték. Itt 
elébb a' Ragályiak, majd a' pártalan Fáy András-
nak volt több évekig nevelője. Millyen tanító, 
millyen nevelő lehete ? kérdezzék meg a' még so-
káig élni méltó tanítványt azok, kik Kovács Ist-
vánt ismerni akarják. Tudom, a'dicső férfiú Cle-
antes síriratával felelend: „Az ö tanításai hasz-
nosak valának." Volt professor S.-Patakon, pap 
Zsolczán — kedves papja a* nagy Vay Józsefnek, 
harminczöt évig pedig forrón szeretett 's állan-
dó tiszteletben tartott papja Cserépfalunak; fő-
jegyző, táblabíró az a.-borsoch e.megyében; mint 
családfő — alya a'legutolsó cselédnek is. Végső 
éveit, ártatlan gyermekkez hason öneszméletlen-
ségben,ifju- 's férfikoraéletképeiveli álmodozás-
ban tölté. 

Béke pormaradványidra, hasznos tanító 's fá-
radhatlan munkás az úr szőlőjében ! aludd csön-
desen — hozzád méltó nőd 's korán hunyt jó 
leányod porainak társaságaban — aíudd csönde-
síri álmodat! Mi, kik hozzád közelebb állottunk, a1 

Brutus koporsóiratával sóhajtunk utánad: Kovács 
István „bárcsak élnél!!" 

Szónokolt felette Csesznok József noszvaji 
lelkész. Nem hallhatám a' jeles szónokot, ki há-
rom rövid év alatt apát, anyát és egy kedves 
testvért temetett a" cserépi paplakból. Szónokolt 
még Kis Ferencz úr, zsérczi pap; és Ádám István 
úr, helybeli oktató B o r s o d i J. 

FeÜígyelöválasztás A1 pestmegyei 
ágost. hitv. esperesség t. Földváry Pál t.biró úr 
helyébe, ki egyházunk felöl kitűnő érdemeket 
szerzett magának, 's az ezen egyházmegyében 
viselt hivataláról önként lemondott, garamszegi 
Ghéczy Péter tbiró 's volt országgyűlési követ 
urat választá, anyai részről onokáját a' nagy Ba-
log Péternek, kinek nevéhez hála és tisztelet van 
csatolva a' protestáns egyház részéről. Adja Isten, 
hogy a' nagyatyának szelleme nyugodjék ez 
onokáján! 

V á é z . F. é, aug. 20-kán tartott istentisz-
telet után, mellyet nt. Kollár János pestvárosi es-
peres végezett, egyházi gyűlésben ülvén össze, 
az itteni ág. hitvall.evangyélmi fiókgyülekezet a' 
pestvárosi anyagyülekezelhez csatoltatott. Vajha 
sikerüljön a' tehetösb pesti gyülekezetnek, az 
itteni csekély erejű evangyélmi községet minél 
előbb önállásra segíteni, mi annál hihetőbb, minél 
szembetűnőbb azon részvét, mellyet hitsorsosaink 
boldogulása irányában az itteni ncmprotestans la-
kosok nagy része már eddig is bizonyított 

Ifláea. Az emberkebel egyik legszebb eré-
nye a' hála meleg érzelme; 's e' szép érzelem 
magasan lobog föl m. Csáth minden jobbjai keb-

lében Schedius Lajos kir. tanácsos ur iránt, ki több 
a.-borsodi ref. iskolák között, a' m.-csátit is 
Magyarországnak, melléktartományainak és E r -
délynek földabroszával kegyesen megajándékozá. 
Fogadja ö nagysága szerény szavakban nyilat-
kozó hálánkat, nemes tette jutalmául! M. J. 

. J e l e n t é * l Y J U s k o l e z r é l . (Levéltöre-
dék.) Kérelmem e' tekintetben annyiból állana: 
méltóztatnék a' Protestáns Egyházi és Iskolai 
Lapban tudósításképen a' t. cz. közönség tudomá-
sára juttatni, hogy boldogult t. Némethy Pál igaz-
gató-oktató úr kora elhunytával a' szónok-költé-
szeti és szókötési osztályok meg nem szűntek, és 
a'helybeli ágost. hitv. ev. szentegyház ismeretes, 
ernyedetlen buzgóságánál fogva minden ügyeke-
zetét oda fordítá, hogy minél jelesebb egyént 
nyerhessen az említettem osztályokba jövendő 
ifjúság kiképezésére, söt arról is intézkedett, hogy 
a' legközelebbi iskolaév kezdetével, u m. a' jövő 
septemb. 1-söjével, a'tanítás ugy, mint az előbhi 
években, minden osztályban rendesen megkezdet-
hessék 's szakadatlanul folytathassék. Miskolc% 
aug. 14. 1846. S z á n t h ó J á n o s , 

h. igazg. oktató. 
M i s k o l c i r ó l A' miskolczi ref. egyház 

ujonan fölállított nönevelő intézete f. évi sept. 1 -
jén az irodalmi pályán ismeretes Karacs Teréz 
vezérlete alatt, bizonyosan meg fogván nyittatni: 
szülék és gyámok, kiknek gyermekeik vagy 
gyámoltjaik érdekében illy intézetre szükségök 
van , utasíttatnak fentirt vezértanítónőhöz Mis-
kolczon, felső-piacz-utczán, Falkenstein örökö-
sök házában. 

Jttegjeleiit: A' Pesten felállítandó Pro-
testáns Praeparandia terve. A' pesti protest. fő -
iskolai választmány megbízásából készítette Sző-
ntji Pál, nevelő. Budán a' magyar kir. egyetemi 
nyomdában 1846 8-rétVIII és 1511.; ára 50 kr. 

— Olvasókönyv. Városi és falusi gyermekek 
számára. Pest 1846. kiadja Heckenast Gusztáv. 
A1 szerény czimnek a* tartalom teljesen megfelel. 
Nem nyújt ugyan valami ujat, de minden esetre 
használhatót. Ajánlhatjuk! Ára a' 128 lapnyi 8 -
rétü könyvnek 24 kr. ezüstben. 

l e v e l e z é s * E l ő l e g e s e n j e l e n t e m , h o g y az e g y -
h á z s z e r k e z e t i j a v a s l a t r a é r k e z e t t és é r k e z e n d ő 
c z i k k e k e t annak i d e j é b e n e l é g k o r á n k ö z l e n i f o g o m ; de h o g y 
itt a ' v é l e m é n y e k á r a d o z á s á t 's e l á g a z á s á t 's ezek n y o m á n a z 
el nem i g a z o d h a t á s t e l k e r ü l j ü k , ne v e g y é k rosz n é v e n t i s z t e l t 
munkalarsa ink , ha eredet i s a j á t s á g u k a t megtartva , a' t ö b b e k 
ö s s z e v á g ó v a g y e l t érő v é l e m é n y e i t l e lk i smere tesen k é s z í t e n d ő 
sorozatokba f o g l a l a n d o m , h o g y annál jobban k i lünjék , m e l l y 
pontokra n é z v e é r t e n e k e g y e t v a g y hasonlanak m e g . — A"1 

I iebl ingi t i sz t i társ urnák vá laszu l csak a n n y i t , mig b ő v e b b e n 
fe le lhetünk: v a g y vannak ini t iá lva a' val lásban a1 g y e r m e k e k , 
v a g y n i n c s e n e k ; ha az e l s ő , a' t ö r v é n y 5 § - a s z e r i n t k e l l 
bánni v e l ő k ; ha n i n c s e n e k , u g y szü le ik s z a b a d a k a r a t á t ó l 
f ü g g n e k . S z é k á c s . 
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P a s c a l . 

T A R T A L O M : M é r e n g é s e k . V . S z é k á c s J ó z s e f . — 
Á r n y r a j z a ' r e f . n é p i s k o l á k k ö r é b ö l . D a j k a J e n ő . 
— K ö r l e l k é s z i h i v a t a l o k , j e g y z ő k ö n y v e k é s t a n a k o -
d á s o k . E l e f á n t M i h á l y . — B ő v e b b e l m é l k e d é s e k 
a z á t térés i t ö r v é n y ü g y é b e n . — Dunántúl i h i t je le l tek 
m e g v i z s g á l á s a ü g y é b e n új t ervek . S c h n e l l e r . — 
G y ű l é s e k : A ' p e s t m e g y e i e v . e s p . e z é v b e n m á s o -
d ik k ö z g y ű l é s e . T o r k o s K. — A z e v a n g y . f . év i e g y e t , 
g y ű l é s e . D . — K ü I - é s b e l f ö l d i t u d ó s í t á s o k . 

Merengések. 
V. 

Ezúttal ezen merengések, szorongásoknak is 
beillenének, a' mennyiben a' gyűlések utóhangjai 
sokféle végzendő munkálatokba ütközvén, mely-
lyeket az augustusi napok kiejtettek kezemből, 
gondolataim kifejtésében nem kevéssé gátolnak, 
noha szólni szeretnék mindenáron. Szólni szeret-
nék pedig— 's ki ne szeretne szólni e'szógazdag 
's tétszegény hazában? — a* gyűlésekről, mellye-
ket a' közel napokban végig izzadánk. Sok tör-
tént itt a ' gyűlésekben és gyűléseken kivül, mely-
lyekről nagyrészt lapjaink már szóltanak, a' nél-
kül, hogy épen feleslegessé telték volna a'bővebb 
szólalást. 

Engedjétek egy őszinte fájdalom nyilvánítá-
sával kezdenem szorongásimat, melly onnan szár-
mazik, hogy főtiszt. Jozeífy püspök urat nem tisz-
telhetök közöttünk; hogy Tacitus szerint, non con-
tigerit nobis satiari vullu ac complexu ejus. Le-
gyen azonban tudtára mindenkinek, hogy ez egy-
szer a 'meg nem jelenésnek nem ö az oka, hanem 
más, t. i, a' kocsis, ki Nestornak nem levén tanít-
ványa, az Antilochusnak adott ama szabályt: 

,,!z> vvöGr] de tol cíxxoq aQiöTSQÓg syxQi/J.(p&/]t(o, 
dg áv roi 7tXt]fivi] ys őoccaasrai ccxqov íxeo&cci 
xvy.Xov jioir]Toio.ií 

feledvén, a' Rimán keresztül vezető hídnak kar-
zatában felakadt 's életveszélybe ejté az általa 
vilteket, kiknek aztán többé kedvök nem volt 
folytatni a' veszedelmes utat. Segur azt beszéli 
HÍ3toire de la grandé armée czímü munkájában, 
hogy Napoleon, midőn seregeivel az orosz földön 
megérkezvén, a' legelső hadi szemlét tartaná, lo-
váról leesett 's az őt követők sorából ezen han-

gok valának hallhatók: un Romáin reculerait! 
Voltak, kik ama rimái balesetnél szerettek volna 
hasonlót hangoztatni, míg ellenben mások sokkal 
méltóbban, Horátz ezen szavait idézék: 

l i l e et n e f a s t o t e posu i t die 
Q u i c u n q u e p r i m u m , et sacr i l ega m a m i 

E x s t r u x i t o p o n s , in n e p o t u m 
P e r n i c i e m , o p p r o b r i u m q u e R i m a e ! 

Én ezen utóbbiakkal tartok és őszintén sajnálom, 
hogy ama baleset a* várva várt találkozás örömei-
től fosztott meg bennünket. 

'S mért sajnálom ezt ? Kiváltképen azért, mert 
főt. püspök urnák nem adatott színről színre lá t -
nia és tapasztalnia, hogy ügyeink jobbra változ-
tanak 's az általa és mindnyájunk által annyira 
óhajtóit béke és egyetértés már-már visszatértek 
közénk 's miután Pozsonyban jul. 15-én, aztán 
Győrött aug. 6-ltán kerületi gyűléseinket meglá-
togatták volna, eljöttek Pestre is 's aug. 12-kétöl 
a" bányai egyh.kerület gyűléseinek első napjától 
kezdve, egész aug. 18-káig, mint az egyetemes 
gyűlés végső napjáig, folytonosan jelen voltak 
köztünk. Legyen áldott az Úrnak neve! És ugy 
legyen áldott mindenki ez egyházban, a' mint 
legszentebb kötelességének ismerendi, mindent 
elkövetni, hogy e' két angyal megmaradjon to-
vább is közöttünk. 

És mit tanultunk ezen gyűléseken ? Ki ezt, 
ki amazt. Én például a' következőket: 

1) Hogy az a' mélt. főfelügyelő úr annyi 
gyarlósággal birhat ugyan, mint Ádámnak bár-
mellyik fia, de van egy erénye, melly miatt sok 
gyarlósága megbocsátható, t.i. az, liogy egyházunk 
jogait 's vallásunk nehezen szerzett szabadságát 
váltig védeni kész is, és bátor is; hogy azon né-
zetek, melly ek az e* részben egyébiránt készség-
gel bírókat kelleténél bátortalanabbakká szokták 
tenni, nála elmaradnak; hogy bátorságot korlátoz-
ni, mint adni könnyebb; hogy ha ezen szép tu-
lajdonokhoz tovább is, és bővebben is hozzá j á -
ruland a' fogékonyság azoknak tanácsai iránt, 
kikről meg van írva, hogy apud senes consilium, 
egyházunk sorsáról kétkedni nem lehet. 

2) Hogy azok a9 világi urak mégsem merő 
ötödik kerék egyházunk szekerében. E' gyűlések 
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alatt jócskán tanulhattunk tölök, midőn a1 vallási 
új törvényt taglalák; midőn villogni iátók hom-
lokaikon a1 lelkesedés szent tüzét, és bátorságuk 
lángjai rokonlángokat ébresztettek kebleinkben; 
midőn kénytelenek valánk helyt adni kebleinkben 
azon meggyőződésnek, hogy akár tekintettük le-
gyen számukat, akár tehetségeiket, akár részvé-
tükét, azon dicsőült apák méltó ívadékaira isme-
rénk bennök, kik egyházukért áldozni tudtanak. 

Ha mit itt sajnálnunk lehet, az, hogy sokan 
vannak világi uraink között, kikre gyűléseink és 
igy ügyeink tekintetében is, szóról szóra rájok 
illenek bölcs Sirachnak ( 4 4 , 9 ) ama szavai: Van-
nak ollyak is , kikről nincsen emlékezet, kik el-
vesztenek, mintha nem voltanak volna, és voltak 
ollyanok, mintha nem voltanák volna, és az ő 
fiaik is ő utánoh ollyanok voltanak. Mért, hogy 
nem csatlakoznak a' többi munkásokhoz, kivált 
midőn a'gyűlés helyétől alig választja el őket egy 
hajóhíd ? Tréfa a* mi tréfa, de ez csakugyan nagy 
részvétlenség! 

3) Hogy azon kapcsok sem olly vásott tága-
sak, mellyek dunántúlt a' többi kerületekhez csa-
tolják. Nem értettük egymást, ez az egész. A' 
kölcsönös felvilágosítás megkezdődött 's azon 
szelíden bölcs és nemesen tüzes követek, kik az 
idén dunántúlt képviselék, bizton reméljük, foly-
tatni fogják a' testvérülést. E' kilátásért kezeske-
dendik a' püspökválasztás is, melly akármellyikét 
ültesse az elnöki székbe a' két férfinak, dunán-
túlnak nem kevesebbé lesz oka az örvendezésre, 
mint az egyetemes egyháznak magának. Itt, si 
licet exemplis in parvo grandibus uti, csak Luther 
és Melanchton közt lehet a' választás, 's a' minden 
külső befolyástól mentes kéz is, kétkedve ejti el a' 
szavazó golyót. Én legalább, midőn képzetemben 
szavazatomat valék már vagy egyiknek vagy 
másiknak adandó, a' mint vagy egyikre vagy má-
sikra gondolék, akként jutottak Aeschylos szavai 
eszembe: 

Toi(jíde (flOTt, TlG '^V^^t'jOkTCCt', 
Tiv avTLxá%bi rtjj^e; rtq (f £Q£yyvog. 

Végre is a1 szavazást feledve, csak váltig Aeschy-
los szavait dudolgatám. Azt nem is említem, hogy 
az annyiszor vádolt dunántúltói bizony mi is t a -
nulhatunk egyet 's mást, például, hogyan kelljen 
az egyház jövendő lelkioktatóit hittani első pá-
lyájoktól kezdve lelkismeretes figyelemmel kisérni 
mind ama napig, mellyen Krisztus nyájának le-
geltetése bizatik reájok. Örömmel tapasztalók 
továbbá 

4) Hogy a' már magában keserű dolgokat 
nem tesszük többé az előadási modor által még 
keserűbbekké. Ugyanis két intézményt, melly az 
egyházra nézve sérelmesnek tartatott, nem merő 
tudomás, hanem ahoz leendő alkalmazkodás végett 
hirdetvén ki az elnökök, midÖtt ézen eljárás el té-
vesztettnek 's jövendőre tóegszünteíendórtek nyi-

latkoztatnék, ez ugy adatott elő, hogy a' kímé-
let határai szorosan megtartatának mindenütt. 
Ennek igy kell tovább is maradnia 's legfölebb 
akkor szabadna a4 megrovásnak keményebb han-
gon történnie, ha szántszándékos sértése fo-
rogna fen az utasításnak , miről ez úttal szó 
sem lehetett. Kössük össze a' személyek kí -
méletével a' botlások iránti kíméletlenséget, 's 
míg az elnökök örömmel folvtatandják nehéz 
hivatalaikat, mi a' béke és bizalom utján é r -
jük el a' czélt, mellyet kergetünk. Gondoljuk 
meg, hogy elnökeink gyakran igen súlyos és ké -
nyes helyzetbe hozatnak, ugy, hogy dorgálás vár 
rájok, ha cselekesznek, dorgálás ha mulasztanak, 
dorgálás felülről, dorgálás alulról; 's ne vegyük 
olly igen rosz néven nekik, ha igy nyilatkoznak: 
én még dorgáltatni is inkább szeretek hitem sor-
sositól. 

Történtek egyébiránt e' gyűlések folytában 
ollyak is, mik tanúságai annak, hogy az elvonult 
fergeteg egyes felhői csak épen most vannak bú-
csúzó félben egünkről, elboritandók igen könnyen 
azt, ha hogy nem vigyázunk. Midőn t. i. egyik 
kitűnőbb egyházi férfiú, a' láthatár legszélső 
görbületén tornyosuló vihart pillanta meg, mellyet 
mi mindnyájan távozó, a* láthatár alá merülő v i -
harnak tartánk, ö ellenben közelgő, egünkre újra 
felmerülni akarónak véle, ritka szónoki lehet-
séggelkéré a'gyűlésieket, hogy e' vihart ne költ-
sék fel ismét, hanem a' béke, szeretet, testvéri 
egyetértés felhőtlen egét őrizzék meg felettünk: 
ugyan mi is történt ? Történt először az, hogy 
egytül egyig mindnyájan meggyőződve valánk 
sziveinkben, miként a' tisztelt szónok úr senkit 
sérteni nem akart; hanem békeangyalként lépni 
fel közöttünk, noha a' vihar képzelt közelgése 
kissé tán kelleténél ösztönzőbb és sarkantyuzóbb 
szavak használatára birhatá, mi a' múltnak emlé-
kezete 's a' jövendő kétessége miatt, könnyen 
megbocsátható. Történt másodszor az, hogy ezen 
meggyőződés ellenére is, a1 szót emelt kardos 
atyafiak el nem vihették szivükön, hogy e' j ó -
szándéku beszéd commentálásába ne ereszkedje-
nek 's csak egy találkozott közöttök, ki védőleg 
szólalt fel mellette. Mennyire parlamentáris vagy 
nem parlamentáris ezen modor, azt én nem vita-
tom, mert nem akarok hozzá érteni, de hogy 
nem a' legőszintébb *s nem a'leggyöngédebb volt 
e' modor, azt bátor volnék alásan állítani. Alásan, 

| mondom, mert nem szeretnék vitát gerjeszteni. 
És még egy adat. Sajnálkozva tapasztalók, 

| hogy a' tiszai egyháziak 's világiak közötti súr-
lódások , millyenekről a1 többi három kerületben 
alig tudunk valamit, annyira kezdenek harapózni, 
hogy már bebe-haraptak az egyetemes gyűlésbe 
is. Hagyjátok otthon, szerelmetlen atyafiak! azokat 
a* híradói súrlódásokat, egyétek meg otthon^ a' 
mit főztetek 's ne tegyétek fel & mi közöő aszta-
lunkra is. Az egyházszerkezeti javítást az egy -



ház óhajtja, ez eltagadhatlan tény; az e' részben 
készített javaslat, a' mint tudom, részvéttel fogad-
tatott 's örvendett neki minden ember, hogy tag-
lalása, pótolása, javítása, módosítása által 'stb. 
igen sok felett tisztába jövendünk; ezen javaslat 
illy szándékkal illy czél elérése végett készült. 
Én tehát, szelíden szólva, igen lovagiatlan eljárás-
nak tartom, ezen javaslatot azzal gyanúsítani 
akarni, hogy az felforgatja az egyes egyházak 
nyugalmát, hogy az nem mostanra való; hogy ha 
lehetne, el kellene halasztani 's ugy intézkedni, 
hogy relegatur ad calendas graecas. 'S ki fesze-
gette mindezt Iegtüzesebben? Tiszának világi kö-
vete, becsületes, derék férfiú, kinek nevéhez tisz-
teletet és hálát csatol e' militans egyház, felöle 
szerzett szép érdemeiért: de a' ki egy adag hir-
adósdiságot látszik gyanítni minden ev. papban. 
Csak kétszer pirultam a'gyűlések folyta alatt: elő-
ször, midőn azt kelle hallanom, hogy a'tiszai kö-
vet ur ezen hiradósdiságot meglehetős fályoltala-
nul szórta fejeinkre 's társai az ugy nevezett 
idearum communicatio által kezet látszottak fogni 
vele; másodszor pedig midőn a'javaslat feletti vé-
lemények siettetése 's központosítása végett vá-
lasztmányok kinevezése indítványoztatnék álta-
lam : azt kellett — miről lelkem soha nem ál-
modott, sőt csak álmodnia is bűnnek tartja vala— 
nemcsak sejtenem, de ipsis manibus palpálnom, 
hogy ugyanazon urak e' legjobb szándékú indít-
ványt oda magyarázák, mintha vele a' nyilvános 
tárgyalás teréről akartam volna a' javaslatot le-
szorítani 's azt mintegy suttomban csúsztatni be az 
egyházba. A' pirulásnak vége van 's elfeledve 
minden; mert végre is nem tagadhatom, hogy a' 
szempontok különbözők lehetnek, 's nem kíván-
ható, hogy mindnyájan ugyanazon szempontra 
helyezzük magunkat. De alásan kérem az említett 
urakat, a'Krisztus nevében, mellyben egyersmind 
testvérek is vagyunk, kövessenek el mindent a' 
javaslat javítása körül, és a1 mivel helyén kivül be-
gyeskedöleg fenyegetőztenek, hogy majd ök is ott 
lesznek! arra kérjük, hogy igen is legyenek ott, 
mert hisz az ügy közös és mindnyájunké ; szól-
janak, vívjanak, hogy az, mi ama javaslatban egy-
házunkra nézve ártalmas lehetne, elmaradjon, a' 
mi üdvös, életbe lépjen; szóval: kövessenek el min-
dent, kivévén azt, mit ez úttal követtek el, a' j a -
vaslat gyanúsítását és procrastinatióját. Hisz ki ta-
pasztala azt jobban és többször, mint ők, mennyire 
fáj, ha az aljas gyanúnak áldozataivá kell lennünk, 
noha keblünket tisztának érezzük. Ha pedig gya-
núsítanak, adják okát gyanujoknak, hogy szemeik 
közé nézhessünk; mert tisztelet és becsület, ha 
az ember becsületesen fárad becsületes ügy-
ben, elismerést sem várva, sem keresve, 's végre 
is gálád szándék gyanújával hunyorgatnak feléje, 
az, urak, Istenemre mondom, igen igen fáj. Ez 
úttal a' fájásnál állapodunk meg, másszor, ha kell, 
fel is jajdulunk utána. Mik történtek a' gyűlésen 

kivül a' barátságos conferentiákban, arról, ha Is-
ten éltet, a* jövő alkalommal. 

S z é k á c s J ó z s e f . 

Árnyrajz a' ref . népiskolák, k e r t -
ből, 

Mondá egykor Seneca barátjának: „szólj, 
hogy lássalak" azért szólunk mi is, hogy meglát-
tassunk ; mert a' beteget nyögéséről, a' madarat 
hangjáról lehet megismerni. Protasisul ennyit. 

Hogy népiskoláinkról egyházi lapjainkban olly 
gyér közleményeket olvasunk, hogy azokat a' 
kérges szívű elfogultság's a'ránczos képű stabi-
lismus olly torzalakban tünteti föl, két alapokát 
hiszem, első: mert a' tárgy fanyar, második: mert 
népiskoláink állapotával a' világ csaknem isme-
retlen, pedig ignoti nulla cupido. Számtalan a' 
panasz falusi iskoláink elaljasodása, a' szemrehá-
nyás tanítóink lelki szegénysége, 's a* jeremiá-
dok népnevelésünk félszegsége felett. Ki ne em-
lékeznék vissza a' szenvedelmes megtámadá-
sokra, mellyekkel e' lapban olly gyakran talál— 
kozánk? Ki feledte el a' nógrádi „ t ö b b e n " 
urak repressaliáit, a* beregi egyházmegye két 
koripheusának korszerűtlen dictaturáit, a' szent-
péteri iskolát megrovó Budapesti Híradó nyegle 
literátorának balságait, nem rég e ' lap szeletén 
torzsalkodó „erényi atya" éles gúnyait?? kik a* 
nélkül, hogy illő figyelembe vennék a' körülmé-
nyeket, mellyekbe iskoláink és tanítóink a 'kény-
telenség által helyezvék, a* divatszerü „dat veniam 
corvis, vexat censura columbam" modor mellett 
pelengérre állítják a* jámborságot,'s fogékonyabb 
egyéneinket visszariasztják azon pályától, melly 
eszméjében dicső, de gyakorlatában sivár és há-
látlan ! 

Hogy a'népnevelök és neveldéknem felelnek 
meg hivatásuknak, ki tagadná ? csak az a' bajunk, 
hogy a' hiba alapját nem ott keressük, a' hol 
kellene. Nem az iskolákban van a' hiba, hanem 
a' mi lelki szemeinkben és szivünkben. 'S mi a* 
helytt, hogy radicalis gyógyszert keresnénk, az 

* ) S o k á i g g o n d o l k o d á m , k i a d j a m - e e z e n cz ikke t , me l ly 
y a l a m i új é s e d d i g n e m hal lo t t d o l g o k a t nem i g e n f o g l a l 
m a g á b a n , de m e l l y e l ő t t e m m é g i s é r d e k e s n e k l á t s z o t t . 
G o n d o l k o d t a m e z e n é r d e k oka fe lö l i s , m e l l y e t v é g r e 
a b b a n vé l tem r e j l e n i , h o g y m i n d e n , mit D a j k a úr 
m o n d , o l ly ő s z i n t é n h a n g z i k , m i s z e r i n t k é t e l k e d -
n ü n k nem l e h e t , h o g y szavai s z i v e k e l l ő k ö z e p é b ő l 
b u z o g t a k föl é s v e g y ü l t e n e k a1 l ú d t o l l n e d v e i k ö z é . 
S z a v a i kerese t tek u g y a n s o k he lyüt t , d e é r z e l m e i n e m . 
H a szabad vo lna é r t e k e z é s e cz ímét v á l t o z t a t n o m , i g y 
k e r e s z t e l n é m e l : S t o s z g e b e t e i n e s S c h u l l e h -
r e r s ! Minthogy p e d i g a l i g f o g n á n k j o b b a n k i t a n u l -
hatn i az e m b e r e k b a j a i t , mint ha a z é g h e z b o c s á t o t t 
i m á i k a t ha l lanók ; k i a d a n d ó n a k v é l t e m e 1 s t o s z g e b e t -
s z e r ü c z i k k e c s k é t , h o g y o l v a s á s á n á l é r e z z é k az i l l e tők , 
a z i skolatani tók s z í v fájdalmait , v á g y a i t , r e m é n y e i t é s 
k é t s é g b e e s é s é t , é s flastrom f e l ö l g o n d o s k o d j a n a k . 

S z 6 r k . 



előítéletek apathiájában sinlö és hiszelékeny nép-
tömeg előtt uton útfélen dobáljuk tanítóink 
szemébe a' sarat, *s igy csökkentjük a' különben 
is hüle részvétet, *s idegenítjük a' közönséget 
prot. evangy. iskoláinktól. 

Én — kinek fölserdült korom óta a' népne-
velés kedvencz agendáim egyike — nem akarok 
panegyricát mondani kitűnőbb nevelői capacitá-
saink fölött, sem apologiát tartani hibáink mellett, 
— szivében hordván amaz öntudata legédesb ju-
talmát 's fájdalmának balzsamát, emez bünsúlyá-
nak érzetét — mert ha van emberi intézkedés, 
melly átalakulásért, 's néposztály, melly segélyért 
eseng: ugy a1 népiskolák "s néptanítók ügye az 5 
hanem megszellőztetem a' kárpitot, hogy iskolai 
életünk drámáját mindenki szemlélje. Czikkét irok, 
melly legyen meteor, hogy bevilágítsa a' regio 
incognitát. Egy árnyrajzot adok, mellynek szí-
nezetét nem a' pamphlet-irók mázbögréjéből 
szedtem, hanem entapasztalatomból. Igy tárgya-
mat okadatolhatom, mert „optimus quisque ver-
borum suorum interpres." 

Hogy azon heterogen színek chaoszából ki-
bontakozhassunk hát, vegyük fel Ariadné fonalát. 
Tapintsunk üterére a' korszellemnek, miként ke-
zeli — a' népnevelést. 

A' népnevelés létegzetében (orgánum) két 
törzselemek: iskola és tanító; mellyek szükségkép 
feltételezvén egymást, egyiknek minőségéről lehet 
csak a' másiknak mivoltára helyesen következtetni. 

Lássuk hát, hányadán állnak : 

1) Népiskoláink, vizsgálva kormányszerkezetöket, 
bel- és külalkatukat. 

Hogy népiskoláink desorganisált állapotban 
vannak, mutatja a' sok anomalia, — hogy keveset 
tesznek, mondja az eredvény, — hogy reformra 
van szüksége, megismeré a'mult hongyülés, melly 
meg is készíté a' népnevelési törvényczikkelye-
ket. Vajha ne kellene csak irott malasztokkal 
megérnünk! az elősorolt hibáknak — kereken ki-
mondom — gyökoka a' rosz kormányszerkezet. 
Népiskoláink egy kormány nélküli gálya, melly-
nek szakadozott vitorláit a' részvétlenség ádáz 
szele hajtja ide 's tova ; kormányrudja az önzés, 
matrózai lelketlen bérenczek, ballastja a' restség 
és szegénység, útjában mint Scylla és Charybdis 
állnak a' tudatlanság és nyomor, mellyben előbb-
utóbb hajótörést szenved, ha az ég meg nem óvja! 

Népiskoláinknak közvetlen igazgatója a" lel-
kész és a' presbyterium. Ez már magában rosz. 
Csak szemfényvesztés, és semmi egyéb. Nézzünk 
csak szemébe ezen igazgatóságnak. Lehet-e ab-
ban jelen modorában — garantia! 

* ) A l i g van e g y h . m e g y e i g y ű l é s , é s t u d ó s í t á s - u j d o n s á g , 
m e l l y b e n i s k o l a t a n í t ó i bűn n e m v o l n a ! mintha b i z o n y 
n e m e l é g g é m e g m u t a t t a vo lna Á g o s t o n P e l a g i u s n a k : h o g y 
mindnyájan , , e r e d e n d ö b ű n b e n " f o g a n t a t u n k . 

D. J . 

Bármilly kormány is felvilágosodott, józan és 
független egyéneket feltételez. Hogy lelkészeink-
ben ezen kellékek nem hiányzanak, elhiszem, — 
bár itt is megvan az árnyoldal, — mert egy Wim-
mer, Hetényi'sa't. mint megannyi örcsillagok r a -
gyognak népnevelésünk hemispheriumán: de hogy 
a' nevelés kormányruda olly egyénekből alakult 
consistorium kezébe adatik, kik előtt nevelés, 
iskolaügy, tanmód, czélszerü kormány ép ugy 
ismeretlen, mint előttem a' hindu Braminok — az 
már képtelenség. Okszerü-e olly idiótákra bízni 
a' tanítók sorsát, kik azért csapták ki az iskola-
mestert, mert azt tanította, „hogy a' föld forog, 
a' nap áll?" Ugyan mit mondana Kopernik ezen 
balga embereknek, ha feltámadna ? Tanácsos-e 
olly érdekültek kezébe adni kormánypálczát, kik 
azzal visszaélhetnek, kik közvetlen viszonyban 
állván a1 tanítókkal, mihelyt ezek fizetősökért ko-
pogtatnak, felütik vértanácsukat, és a* betűk vér -
tanuját , kinek minden demerituma és bűne az, 
hogy félreismertetik, — kitúrják, nagy stentori 
hangon kiabálván: „nekik nem kell illyen rosz 
tanító!" 

Hát ha azon hanyagságot elgondoljuk, és fel 
sem vevést, mellyet ezen kormány az iskolák i rá-
nyában gyakorol ? Magokra hagyja az az isko-
lákat, nem gondol nevelés- és tanítókkal; a* pap 
egy vagy két ülnökkel egy évben egyszer-két-
szer megy unalmából az iskolába, minek? gán-
csolni, hibát rovogatni 1 Mennyit kell rimánkodni, 
könyörögni, csak míg egy padot, vagy táblát csi-
náltatunk ; milly szurdékban kell laknunk! hi-
szen „egy iskolamesternek ollyan is j ó ! " azt 
felelik. 

Véleményem ittaz. alakíttassék az eddigi kép-
telen consistorialis kormány helyt, egy iskolai-
igazgatóság, lelkészekből és mesterekből, kire-
kesztöleg a' helybeli pap elnöklete alatt; ez ren-
dezze az iskolákat, szabjon czinosurát, 's ügyeljen 
fel az iskolák és tanítók szellemi és anyagi állá-
sára 'sat. Igy talán lehet remény a' népnevelés 
felvirulandására, különben „ad calendasGraecas." 

Mi iskoláinknak bel- és kül-alkatát illeti, 
roszabb az elsőnél, értvén csak a' tiszamellé-
kieket. 

Egy jól rendezett iskolának ollyannak kell 
lenni, mint egy szép hölgy toilettének, vagy egy 
virágos kertnek; mellynek kertésze a' tanító, vi-
rágok benne a' gyermekek, nyeső kés a' tansze-
rek, harmatja a' szorgalom, melegítő napja rend, 
tápnedve tisztaság, gyöke az evangyélmi vallás, 
bimbai hit, remény, szeretet. Ha ezen elemek 
hiányzanak belőle, kopárpuszta az, mellyben csak 
a' tudatlanság kattankórója, és az erkölcstelenség 
hunyorja tenyészhetik. Megvannak-e népisko-
láinkban ezen elemek? fájdalom! nincsenek. 
Földabrosz, földgömb, kőtáblák, iskolakönyvek, 
olvasógép (Lesemaschine) dehogy van iskolánk-
ban, de azért megkívánják, hogy Stephani és Oli-



vier módszerén tanítsunk olvasni! iskoláink szir-
mos és rokkant külsejökben egy pálinkafőzőre, 
belsejükben baromfiak menageriejére ismernél, 
ha a1 hátára felágaskodó harangláb, és a'padokon 
viczkándozó muzsagyerköczök nem capaczitál-
nának: hogy Minerva Pantheonjában vagy. Kik 
ezen rendetlenség okai ? Csak mindig a' tanítók? 
Bizony egyházközönségünket szépítgetni annyi, 
mint Aethiopem lavare. 

Lássuk már most, hányadán állnak: 

2J Néptanítóink. 
A' legbölcsebb organisatio mellett is csak 

merev gép az iskola jó tanító nélkül. Ez annak 
éltető lelke. Jelen iskolai szerkezet mellett mit 
várhatni néptanítóinktól, mint működhetnek ha-
táskörükben, kiderül majd, ha megvizsgáljuk 
azoknak 

a ) iskolai, b ) polgári viszonyaikat. 
Ezen két stádium első mozzanában merül föl 

kötelességük, másodikban pedig alakul joguk, a' 
politika azon ismert jogelve szerint: „hol köte-
lesség van, ott jognak is kell lenni." 

Néptanítóinknak magasztos kötélyt adott a* 
sors. Ez a' népnevelés, néptanítás. Dicső hivatás! 
hallattukra felmagasul a' kebel, dagad a' szív. Ki 
nevelői tisztének hün megfelel, egy mennyország 
üdvét hordja kebelében, mert egy nemzedéknek 
megváltója! Ha érdemről, hasznos, de terhes szol-
gálatról van szó, nem tudom: pap vagy rector 
áll-e első helyen. Ezért kell az álladalomnak 
gondot viselni a'tanítókról, hogy pártfogásuk alatt 
nagyobb sükerrel foglalkozhassanak. Fájdalom, 
philanthropiai rangra vergődő korunk még mind-
ezideig háttérbe szorítá néptanítóink sorsát, nyo-
masztó állapotban vonaglanak ök, 's az eredmény 
aztán az: hogy élelmi gondoktól levén elfoglalva, 
hivatalukat elhanyagolják a* közügy kárára. Ná-
lunk a' rektorok többnyire: hangászok, orgonis-
ták, egyház kulcsárok, harangozok, leviták, néhol 
káplánok, prédikátorok, falujegyzŐk, földészek, 
*stb., hát az Istenért! ennyi kötelesség mellett le-
het-e többet tenniök, mint mennyit tesznek?! Hát 
ha azon boldogtalan rendszerezett rendetlen rend-
szert elgondoljuk: hogy reggeltől napestig télen 
nyáron az iskola gőz- és porfellegében kell le-
szakmányozniok az istenadta napokat; igazán só-
hajthat fel Niemeyerrel ekkép: „Gott! gieb mier 
Weisheit und Geduld!" 

M [jogukat illeti, ez olly valami, mellyet He-
gel „semminek" nevez; olly csekély, hogy iga-
zán „difficile est satyram non scribere!" Nem 
rég dőlt el csak azon kérdés is: vájjon a' „tisz-
tesbek" sorába vétethetnek-e fel ök? Hát az a' 
boldog idő mikor jöend e l , midőn a' méltány a' 
„suum cuique" igét megtestesíti; midőn nem fog 
a1 dölyf és osztálygdg casztszelleme azon pole-
mizálni: lehet-e iskolatanító esperességi hivatal-
nok, hanem örül azon. ha az lehet, — midőn a' 

falusi pórgondnok és egyházfi mellett széket ad-
nak a'szegény, de becsületes iskolamesternek is?! 

Jövedelmök milly excessive nyomorult! rész-
letekre nem akarok ereszkedni : hanem — 
— egy kocsisnak több fizetése van, 's olly sze-
génységgel nem küzd. Hol a* szegénység sá-
tánja tanyáját felütötte, ott építi testvére is tő-
szomszédságban, a* henyeség ördöge, pagodáját, 
és ezt mondja: „sokat tehetek én még, ejh, rá-
érek még! a' minő a' jutalom, ollyan a' munka!" 
— *S aztán combináljuk csak, mit kell tenniök fa-
lusi mestereinknek ezen hitvány fizetésért ? Meg-
kívánják tőlök, hogy legyenek bölcsek, mint Sa-
lamon, türelmesek, mint Jób, ollyan tanmóddal 
tanítsanak, mint Sokrates, jó nevelők legyenek, 
mint Basedow, Graser, Pestalozzi, Niemayer, le-
gyenek csillagászok, mint Herschel, orgonisták, 
mint Liszt és Thalberg, hangászok, mint Rachel, 
föstészek, mint Correggio, mathematicusok mint 
Archimedes, építészek, mint Noe, kit maga az 
úr Isten tanított. Hol itt az arány jog és köteles-
ség közt? kérdem. Igazán mondta Melanchton: 
„quo genere hominum, nulli, nec in ergastulis 
quidem videntur infeliciores!" A'polgári rend 
is milly szük körre szorítá önállásukat, élő bi-
zonysága a* beregi ügy, Valóban méltán al-
kalmaztathatjuk XlX-dik századunkban is, a' 
XVIII-dik század nagy mentorának Niemeyer-
nek érzékeny panaszát: „es ist unglaublich, wie 
sebr sich oft geistlicher und weltlicher Stolz ge-
meiniglich mit grober Ignoranz gepaart, gegen 
Mánner vergessen kann, die an Verdienst so viel 
höher stehen, unglaublich welche Kálte und 
Gleichgültigkeit oft selbst Eltern gegen sie be-
weisen!!!" 

Im rövidke kivonatban az iskolai kínok regi-
straturája; igy állunk mi! ugy hiszem, nem fognak 
bennünket Rousseaui ábránddal vádolni iskola-
szigoronczaink, hanem tudomásul veendik sza-
vainkat. 

Földnek nagyai! népeknek pásztorai! számta-
lan alacsony osztályú tanítók sohajtoznak a* sze-
génység igája alatt; temérdek iskolaszobák ollya-
nok, mint a' sötét börtönök. Sok gyermekek si-
koltanak fel hozzátok könyörületért. Szép és di-
cséretes! hogy a' fensöbb tanoknak 's művésze-
teknek templomot emeltek; de a' népben fekszik 
az állomány ereje. Emeljétek föl őket is született 
jogaikhoz. Csak egy felvilágosodott és szabad 
nép lehet boldog 's a1 trón biztos támasza! 

D a j ka J e n ő . 

Korle lkész i hivatalok, jegyzőköny-
vek. és tanakodások. 

Nincs ember e* hazában ki kételkednék ezen 
igazságon: az ember azzá lesz a' mivé neveltetik. 
S ép ezen hit átalánossága idézte elő azon o r -

szágszerte látható mozgalmakat, mellyek nyomain 



a' nevelésnek felvirulnia kellene, ha itt-ott szá-
mos akadályok ez ügynek sikeres kivitelét nem 
tennék 1 ehetienné. 

Czélom evangyélmi iskoláinkbani miképeni 
megszüntetésökröl röviden értekezni. 

Ezen akadályok elseje, ugy hiszem, a' körlel-
készi hivatalok rendezetlensége, mellyek egész 
hatáskörét maiglan kizárólag az úgynevezett 
exameni látogatások teszik. — Ez pedig nemcsak 
nem elegendő, sőt semmi, azon számos köteles-
ségekhez képest, mellyek végrehajtók nélkül 
szűkölködnek 's mint képzelhetni a' nevelés v e -
szélyeztetésével. 

A' lelkipásztorok, miként szükséges, szigo-
rúan megvizsgáltatnak *s illető elöljáróik által hi-
vatalaikba teljes ünnepélyességgel iktattatnak; a' 
tanítók jönek, mennek, a' nélkül, hogy mind az 
egyik, mind a' másik esetben a' kellő méltánylás-
nak 's illetőleg hivatalos eljárásnak egyházi fel-
söségeik részéről örvendhetnének. Igy történik 
aztán, hogy a' sok avatosak között, jóval több 
készületlenek, szorgalmatlanok működnek's mint 
állíthatjuk nem a' legüdvösebben. Szerintem első 
kötelessége minden körlelkésznek az országilag 
bevett nevelési terv szerint a' tanítót megvizs-
gálni, megelőzvén ezt az iskolai bizonyítványok 
lelkismeretes áttekintése 's megbirálása; miután 
az ünnepélyes beiktatásnak szükségkép követ-
keznie kellene és pedig a' körlelkész által, va la-
mint a' lelkipásztorokét rendezett esperessógek-
ben mindig az esperesek viszik véghez. 

Igy vívnánk ki a' tanítói karnak a' nép előtt 
nagyobb tekintélyt, 's az iskolákat a' haszontalan 
heréktől megtisztítanék. 

Ez azonban még nem elég. — A1 körlelkész 
második kötelessége a'tanítók munkásságát egész 
iskolai folyamon keresztül őrszemmel kisérni, 's 
e' szerint több rendbeli látogatásokat tenni, 's 
mindannyiszor vizsgát tartván a' tanítványokkal, 
elömenelök miképeni állásáról jegyzeteket írni, 
mik az esperességi gyűlésre beadandó tudósítá-
sok igen czélszerü kiegészítői leendenének. Ezt 
pedig azon egyszerű okból ajánlanám, mert ta -
pasztaltam, miként némelly tanítóink csupán né-
hány héttel a' közvizsgák előtt, szorgalmasak, 
szigorúak 's iskolákban tartózkodók, különben 
pedig henyélök 's nevendékeiket saját kényökre 
hagyok. — Illy koronkénti látogatások szolgálná-
nak aztán ösztönül mind a' buzgóknak, mind a' 
henyéknek, a' mikor t. i. ezeket rendre igazítani, 
azokat a' jóban megerősíteni lehetne. Üdvösek is 
volnának, mert a' kiszabott tervtől netalán történt 
eltérések könnyen volnának megszüntethetök. 

Harmadik kötelessége a' fegyelem gyakor-
lása. 'S e' szerint én a1 körlelkészt az iskolatanító 
első birájának, 's az illető lelkipásztorral és pre-
sbyteriummal el£ő törvényszékének tekintem!, 
honnan a' többi egyházi törvényszékrei felebb-
vitel szabadságában állana. — Mert ha ezen bí-

ráskodási jog megtagadtatik a' körlelkészektöl, 
akkor lesznek picti masculi, a' rendetlenségnek 
elejét venni nem birók. — Adná a* jó Isten, hogy 
a' körlelkészek e' részben is segélyt nyernének 
a' körlelkészi felügyelők ujonani megválasztása 
által, kikkel egyetértve mindenek volnának elin-
tézendök, 's az iskolák felügyelése nem volna 
csak lelkipásztorokra bízva, kik a* tanítókkal kö-
zelebb összeköttetésben élvén, sokszor béke te -
kintetéből is a' rendetlenséget elhatalmazni en-
gedik. 

Hogy a' körlelkész mind ennek megfelelhes-
sen, szükség, hogy hivatalos jegyzökönyve és 
pecsétje legyen. — Ezen könyvbe írandók vol-
nának. 

1) A' dekanátus keletkezése, 's egyátalában 
történeti vázlata. 

2) Minden tanító neve, származása, tanulási 
helye, tanulmányokban tett elömenete, eljövete-
lének 's elmenetelének ideje,'s az utolsónak okai. 

3) Az iskolai jövedelmek hites másolata. 
4) Minden egyes iskolák alapítványos ok-

levelei, könyvei, iskolai eszközei, tanítványai, 
tanulmányai. 

5) A' közvizsgákról tett 's esperességhez 
felküldött jelentések. E'jegyzőkönyv szolgálna 
szükséges tájékozásul, 's egyszersmind a' nevelés 
körüli visszaélések ismételéseül *s orvoslásául. 

A' körlelkészi tanakodások abból állnának, 
hogy az illető lelkipásztorok és tanítók évenként, 
a1 tanulmányok előleges, népszeries kidolgozását, 
az egyes iskolák kellékeihez alkalmazottan,czéluí 
tűznék ki magoknak, a* mikor a' leghelyesb kéz-
iratok az egész iskolaikörben közönségesen el-
fogadtatnának. — Nem is tanácsos a' paptanako-
dást a' tanítókétól elkülönözni, ugy a'költség mint 
az egyetértés és kölcsönös szeretet tekintetéből. 
— Ezen egyetértés és közremunkálás hathatós 
erősítéséül szolgálhatna mindannyiszor az Úr szent 
vacsorájávali élés is, mi által a' kocsizás a' gyü-
lekezet költségén megtörténendvén, az egész el-
járás a' tanakodók terheltetése nélkül megeshet-
nék. — Itt jelenthetnék fel a' tanítók a' netalán 
előforduló sérveiket 's a' körlelkész közbevetése 
mellett orvoslásukat az esperességnél sürget-
hetnék. 

Ebbeli igénytelen nézeteimet előterjesztve, 
kérem a' nevelés barátait, e' tárgy körüli bővebb 
tapasztalásaik közlésére. Tápió-sz.-Mártonban, 
aug. 22. E l e f á n t M i h á l y , 

a* kecskeméti iskolaijárás körlelkésze. 

ÜBövefefo elmélkedések az áttérési 
türvéssy ügyében. 

Már mult lapunkban röviden említettük: mi-
szerint az áttérés tárgyában érkezett felsőbb ren-
delet az egyetemes egyházi gyűlés által sérel-
mesnek kinyilatkoztatván, felírásra szolgáltatott 



alkalmat. Ezen fontos ügy méltán igényli, hogy 
az akkori tanácskozások fonalán, bővebben elmél-
kedjünk. Ugyan is a* midőn a' hon választottjainak 
hálás kegyelettel említendő hoszszas küzdelmei 
's fájdalmas vitatkozási után, a' hon polgárait é r -
zékenyül sújtó és zaklató vallásbeli viszálkodások 
és súlyos sérelmek közöl néhány pontokra nézve 
a* közelebb mult országgyűlésen a1 3-ik t. czikk 
meghozatott, bár egy részről még számos sérel-
meinknek orvosolhatlanül boldogabb időkre lett 
felmaradása nem kevéssé aggódtata minden köl-
csönös 's állandó egyetértés után sóvárgó honfi-
keblet; más részről mégis egyik a' lelkisme-
retet legfájdalmasabban eröszakoltató 's számta-
lanok üldöztetését magával hordó viszálkodási 
pontnak , a' szabad átmenetelnek törvény által 
lett meghatározásában legalább reményeink egyik 
főbb tárgyának valósulását nem kevés örömmel 
szemléltük, 's erősen hittük, hogy miután ezen 
törvénynyel maga felséges koronás fejedelmünk 
az országos rendekhez bocsátott k. leiratában ki-
fejezett érzelminél fogva, — a' kölcsönös szere-
tet és egyetértés kötelékeinek szorosbra fűzését, 
a' különböző hitű és vallású honpolgárok közti 
viszálkodások magvainak kiirtását's a' vallássoság 
és erkölcsiség kárával egyebekötött e' tárgy fe-
letti vitatkozások elfojtását kívánta eléretni, az 
átmenetre nézve a' viszálkodások és keserű vi-
tatkozások meg lesznek szüntetve. Azonban fáj-
dalmas álmélkodással kényteleníttettünk tapasztal-
ni, miként a' n.m. magyar kir. helytartó tanács f. 
évi Pünkösl hava 27-én 19,237 sz. alatt mind 
a' négy ágost. hitv. ev. egyház kerülethez bo-
csátott k. intézvényébenezen olly világos és egy-
szerű törvényczikk erőltetett magyarázatába 
ereszkedve, lelkészeinknek megtiltatni kívánja, 
hogy a" catholica vallásról hozzánk áttérni akaró 
egyéneket 18 éves koruk előtt felvenni ne me-
részeljék, hanem csak ollyan átmenni szándékló 
egyéneket fogadjanak be, kik az idézett 1844: 
3. t. cz. 1 § - a értelmében többé vallásos kérdés 
alá nem eshetnek 5 ezen k. intézvényböl igen is 
csudálkozva tapasztaljuk , az imént említett tör-
vény hozatala után alig másfél év múlva ismét meg-
kezdetni 's felelevenítetni azon keserű 's ingerlő 
vitatkozásokat, mellyeket mind az országos ren-
dek, mind maga ö felsége az idézett törvény által 
megszüntetni's örökre elfojtatni forrón ohajtottak, 
's kétes állásba tétetni a' békét 's törvényes rendet, 
mellyet a'hon polgári hálás érzelemmel 's nyugott 
kebellel éldeltek. — Törvénykönyvünk vastag 
tömkelegében alig találunk világosabb 's hatá-
rozottabb törvényre, mint az átmenetről alkotott 
1844: 3 t. cz. 5 §. 's mégis a' n.m.m.k.helytartó 
tanács hosszas értelmezésébe bocsátkozik és annak 
azon értelmet akarja tulajdonítani, melly ab-
ban 's mind azon régibb törvényekben, mellye-
ken alapul 's mellyek vallásbeli szabadságunkat 
biztosítják, teljességgel nem rejlik. 

Ugyanis a' k. intézvényben az átmenetre 
megkivántl8 éves kor a1 bécsi és linczi békekö-
tésekben, mellyeken az 1844: 3 t. cz. alapszik, 
fel nem található, söt ott teljes és korlátlan val-
lás- és hitbeli szabadság biztosíttatik az evangéli-
kusoknak,— az 1791: 26 t.cz. szinte nem emlé-
kezik semmi nemű átmeneti korszakról vagy 
évekről, — az 1844: 3. t.cz. pedig ugyancsak a ' 
bécsi és linczi békekötések alapján hozatott, 's a' 
mint már czímje mutatja, bővíti 's illetőleg mó-
sítja az 1791: 26 t. czikkelyt; — jelesül nem 
mehetvén törvénybe a' mult országgyűlésen azon 
pont, miszerint minden gyermek apja vallá-
sát kövesse, a* vegyes házasságból született olly 
gyermekekre nézve, kiknek az 1791: 26 t. cz. 
15. §-a szerint catholikusoknak kellett volna 
lenni, ha tettleg valamellyik evangy. vallásban 
neveltettek 's oktattattak, 's e' miatt majdnem 
egész éltök fogytáig kérdés alá vétetni szoktak: 
törvénybe iktattatott az 1 §. 's általa megbövílte-
tett az 1791: 16. t. cz. 15 § -a és kijelentetett, 
hogy azok, kiknek az 1791: 26. t. cz. 15 § - a 
szerint vagy erkölcsi erőltetéssel kivett térítvé— 
nyek következtében catholikusoknak kellene lenni, 
de a' szülői vagy gyámi hatalomnál fogva, vala-
mellyik evangelica vallásban tettleg minden át-
meneti formalitások nélkül neveltettek's oktattat-
tak, — ha ezen tettleges neveltetést 18 éves ko-
rukig vagy a* nöszemélyek férjhez menetelükig 
folytatták, vallásos kérdés alá többé nem vétet-
hetnek. — Az illy egyének igen is az 1844: 3. 
t. cz. 1 § -a erejénél fogva, 18 éves koruk be-
tölte után, vagy nöszemélyek, ha férjhez mentek, 
előbb is — tettleg evangélikusokká lesznek a' 
nélkül, hogy az 1844: 3. t. cz. 5 §-ban körülirt 
formalitásokat, mellyek a' fentebbi cathegorián 
kivül első 's catholica vallásban neveltetett egyé-
nekről szólanak , — megtartatni kényteleníttet-
nének. — E' szerint az 1844: 3. t. cz. 1 § - s a 
származásából azt semmikép sem következtethetni, 
hogy átalában 18 éves kora előtt senki a' cath. 
vallásról az evang. vallásra át nem mehetne. 

Továbbá ugyanezen t. cz. 5-ik 's következő 
§§-ai olly egyéneknek, kik soha evang. vallás-
ban nem neveltettek, forma szerinti átmenetelét 
a* cath. vallásból valamellyik evang. vallásra el-
rendelvén, szinte bővíti 's illetőleg módosítja az 
1791: 26. t.cz. 13 g-át , mert ez az átmenetelt a' 
kath. vallás értelmével ellenkezőnek állítá, — az 
ujabb törvény fentidézett §§-ai pedig azt kétszeri 
bejelentés mellett, négy hét elforogása után meg-
engedi és semminemű évekhez vagy korszakhoz 
nem köti. Ezen §§-ok tehát egészen más kathe-
goriáju személyekről szólván, mint az 1 §., de kü-
lönben is az átmenetről szóló 5ik *s következő § -
ok a' törvényi5 §-ával közben esvén, három egé-
szen különböző tartalmú §§-ok semmi kapcso-
latban sem állván, a' formaszerinti átmenetet 
semminemű korszaktól nem feltételezhetni. 



De ellenkezik ez a* viszonyosság elvével is; 
mert tudva van, hogy a* kath. papság az evangy. 
gyermekeket, bár gyenge korúak legyenek is, 
felveszi a* maga egyházába, tőlünk pedig világos 
törvény ellenére azt megtagadja, *s bizonyos 
évekhez kötni akarja. 

Nem találván tehát törvényeinkben ezen k. 
intézmény rendeletének semmi alapját, azt véltük, 
hogy az talán előbbi kir. rendeletekből merítte-
tet t ; azonban bár mi soha el nem ismerhetjük, 
hogy alkotmányos álladalmunk mellett kir. intéz-
vényekkel kormányoztathassunk, 's bár a' vallás 
dolgában kibocsátott minden előbbi intézvények 
's rendeletek törvény által el volnának törölve, 
mégis ha fenállanának is azok, onnét a* 18 évet 
levonni nemcsak nem lehelne, söt a' viszonyosság 
elvénél fogva épen megfordítva mellettünk szó-
lanának.—Ugyanis 1782—ik évi maj. 21-én 3430 
sz. alatt, 1797-ik évi oct. 2-án 20248 sz. alatt 
's 1801. dec. 1. 26,457 sz. a. kelt k. intézmé-
nyekben kimondatott: „ut proles nullo habito ad 
aetatem respectu in íidecatholica institui et initiari 
possint"; 's miután a' mult országgyűlésen teljes 
viszonyosság elvének kimondása, mellett a' kath. 
vallásról az átmenetel valamellyik ev. vallásra, 
minden tekintet nélkül az évekre, törvény által 
megengedtetett, ezen k. intézvények, ha fenálla-
nának, szinte csak mellettünk szólanának. 

Végre lelkipásztoraink által nem is teljesít-
hető ezen k.intézvény; mert az 1844:3. t.cz. 10 
§-a szóval sem rendeli, hogy a* mi papjaink az 
áttérőt befogadják-e vagy ne; hanem azt mondja, 
hogy mihelyt az átmenni akaró a' 8-dik 's 9-dik 
§. rendelete szerint vett bizonyságleveleket azon 
vallásbeli lelki pásztornak , melly vallásra által-
menni szándékozik, bemutatja, — már ez által az 
átmenet egy vallásról a' másikra teljesen befe-
jeztetett; kövelkezéskép ha a' tövény által kí-
vánt bizonyítványok bemutattatnak, — nem függ 
többé papjainktól a' befogadás, mert az átmenet 
már ekkor teljesen be van fejezve. 

Ezen felhordott nyomós okoknál fogva ugy 
vélekedvén az egyetemes gyűlés, hogy a' fen-
tebbi k. intézmény sem törvényeinkkel, sem a' 
méltányossággal, sem felséges koronás fejedel-
münk által is nyilván kimondott viszonyosság el-
vével össze nem egyeztethető, őszintén kinyilat-
koztatja, hogy azt , mint fölötte sérelmes rendel-
vényt, el nem fogadhatja, 's lelkészeinket annak 
teljesítésére nem utasíthatja, hanem azt egész tisz-
telettel félretéve, mély alázattal 's egyszersmind 
teljes bizodalommal kéri a' n.m.m.k. htartó taná-
csot, méltóztassék ezen sérelmes és csak ujabb 
ingerültségre 's viszálkodásra 's kedvetlen vitat-
kozásokra alkalmat nyújtó intézvénytöl elállani. 

Dunántúlt l i i t jeleltek megcvlzsgá* 
lása ügyében tíj tervek. 

Bold. egyházi főnökünk az 1844-ki N.-Győ-
rött tartott ker. közgyűlésben — pártolván azon 
indítványt, hogy a' papi növendékek ezután a* 
ker. gyűlés színe előtt vizsgáltassanak meg, — 
kijelentette: „hogy a' felszentelendők megvizs-
gálását ker.törvényszéki birák előtt eszközlendi." 
Minek következtében még ugyan az év oct. ha-
vában Kőszegen, tavai Veszprémben, az idén pe-
dig Sopronban tartattak illy megvizsgálások az 
idézett jegyzőkönyv értelmében. 

Ezen eljárást nt. H— úr, egy tavai hozzánk 
is jött körlevélben sem gazdálkodási, sem tudo-
mányossági, sem erkölcsiségi tekintetben czélhoz 
vezetőnek nem tartja : 

a) Gazdálkodási tekintetből nem, mert a" gyű-
lésen tovább maradás feltételeztetvén, az által az 
idesereglett egyházi és világi urak, valamint a' 
hitjeleltek i s , nagy áldozatokra kénytelenítet-
nének. 

b) Tudományossági tekintetből sem, mert nem 
mindenütt találtatnak a' megkívántató könyvek 's 
más szerek, azonkül az examináláshoz gyakor-
lottság 's a* tudományokban otthoniság kell, — 
melly jeles tulajdonok ritkák; — valamint végtére 

c) Erkölcsiségi tekintetből sem, mert igazta-
lan volna bizonyos egyént most a' lelkészi pá-
lyára alkalmatlannak mondani 's rejiciálni, ha az 
iskolai és egyetemi pályát végig futnia megen-
gedtetett. A' vizsgáló consistorium ezen végzése 
által egy fiatal ember egész élete megbélyegez-
tetnék *) 's tán igaztalanul, — mert kitudhatja-e 
a' vizsgáló testület a' hitjelellnek első láttára és 
hallatára: micsoda szívű, kedélyű, jellemű, 's milly 
gyakorlott a' tudományokban ő? Minek követ-
keztében H— úr a' következőket indítványozza: 

AJ H— úr indítványa: Alapíttassák egyh.-
kerületünkben a'supdens elnöksége alatt egy leg-
alább 12, a' közjóért áldozni tudó és akaró egy-
házi férfiúból összetett, állandó vizsgáló testület 
(censurale collegium), melly a' Sopronban tanu-
lókat azon pillanattól fogva, midőn magokat a' 
tudományos pályára eltökélik, egészen addig, mig 
iskoláinkból kilépnek, theologusainkat pedig ordi-
náltatásukig figyelemmel kisérjen , mellynek kö-
telessége legyen évenként egyszer (legüdvösben 
tán a' téli examenek alkalmával) Sopronba ö.sz-
szegyülni, ott a' syntaxistól fogva felfelé minden 
tanulókat testi, szellemi és erkölcsi tekintetben 
megvizsgálni, pontos lajstromot tartani, 's az ille-
tőknek kértükre a' bizonyítványt kiadni. Jónak 
találja indítványozó úr, hogy a' vizsgálók a' tu-

* ) E z e n á l l í t á s n a k , u g y l á t s z i k , e l l en tmond a z o n t é n y , 
h o g y e g y a1 ker . c o n s i s t o r i u m t ó l e z é v b e n re j ic iá l t h i t -
je l e l t a' s z o m s z é d k e r ü l e t b e n b o n a fide m e g v i z s g á l t a t v a 
é s o r d i n á l v a lön; m e l l y e s e t b e n , n e m tudom, mi j o g g a l , 
a' „ b o n u s C a n d i d a l u s " a z e g é s z e g y h á z k e r ü l e t i r á n y á -
ban f é n y e s e l é g t é t e l t n y e r t . S c h . 



dományokat kedvök szerint szakonként magok 
közt felosztják, szükségesnek , hogy eskü által 
is kötelezzék le magukat önkénytes ajánlkozásuk 
hü teljesítésére. 

Melly, hü kivonatban adott, indítvány, ámbár 
ez ujdon-ujra tünteti ki e' szellem- és érdemdús 
férfiú egyházunk jóléte körül szüntelen tanúsított, 
fáradhatatlan buzgalmát, pártolásukat azért nem 
nyerhette, mert: 

a) Kivihetőnek nem tartjuk azt. Azt is feltevén, 
hogy e' főt. egyh.kerületben találkoznék 12 tu-
domány-alapos és az examinatori hivatalhoz al-
kalmatos férfiú: megengedi-e mindigazidö, hogy 
télhó utóján, tán messze tájról, Sopronba felmehet, 
megengedi-e azt erszénye,hivatala,gyülekezete, 
áldozni készsége? — 'S indítványozó úr még 
azt is akarja, hogy az érdeklett férfiak ollymire 
megesküdjenek, mit megtartani, bármi ritka eset-
ben is, lehellenség! — Nem hallotta-e lelkes hit-
tudósainkat hírlapokban és füzetekben is több íz-
ben igy szólamlani fel: ,,Kevesebb esküket, szen-
tebb esküket! ? " Továbbá 

b) Azt is kell megjegyeznünk, hogy II— ur-
nák, ha a' vizsgálatoknak más rendet és szerke-
zetet kívánna adatni, véleményét többoldalast 
kellett volna kifejteni, 's indítványának töredékes 
vázát egy pygmalion lehellete által élettel á t -
özönleni. 

H— úr indítványát pótlólag még egy más, 
körülményesb és philosophice a' dolog jelen stá-
diumát letükröző indítvány érkezett hozzánk: 

B) Nt. T— úr terve. Ámbár ez igen sok jó, 
practicus igazságokat tartalmaz, mégsem taglal-
hatjuk azt bővebben: mert tekintetbe nem vévén 
a' hitjeleltek előbbi tanidejöket és vizsgálataikat, 
egy idö- és tárgylagos hysteron-proteron nya-
valyájában sinlödik. — Igy T— úr a' ker. tör-
vényszéki bíráktól azt igényelheti, hogy csak most 
vizsgálják meg az egyetemről visszajött egyén 
testalkotását, szemeit 'stb., hallgassák meg kiej-
tését, 's tudják ki, hogy ez külsökép is alkalmas 
organuma az egyháznak. A' mikre, mint H— úr 
jól jegyzette meg, már évek előtt kellett volna a' 
fiatal tanulót figyelmeztetni. Átalán T— urnák 
tervében az a' hiba, hogy kevésbé a' múltra 
nézve hodegetikus, mint a' jelen órát tekintve di-
dactikus , hogy vagy sokat követel a' mostani 
ifjaktól, mit csak az iskolai vizsgálatok rendsze-
resítése utántőlök kívánni lehet: vagy nagyon is 
keveset, — midőn pl. a* consistoriumot arra inti, 
hogy a' hitjeleltek calligraphiájára és orthogra-
phiájára is figyelem fordíttassék. 

Ezen két, némileg egymást egészítő, de ma-
gában tökéletlen terv eszmekénti összeforrasz-
tására. 

C) Meg egy tervet, 's abban négy a' hittanu-
lókat illető vizsgálatot ajánlok nagyon tisztelt hi— 
vataltársaim és a* t. egyházkerület figyelmébe. — 
Hogy előbb-utóbb nálunk is ne valósulják az, mit 
Rabener satyráiban „nyomorult béresek a'lelkészi, 
akolba való becsusztatásokról," 's utána Strauss 
a' dogmatikájában éles gunynyal emlegettek: fo ly-
tonos felügyelés a' hittanulókra 's többszöri szi-
goruabb vizsgálat egyátalán szükséges: 

1) Theotogusok pdlyamegnyitdsi vizsgálata. 
Ez egy még életbe léptetendő kerületi isko-

lai-biztossági-tanács (Kreisschulrath) előtt és 
által megtartandó! Ezen a' soproni lyceum 4 
elöbbkelö oktatóinak koszorújából álló állandó 
terület elnökségét a" soproni convent részéröL 
egy a1 közügy és nevelés mellett buzgón fáradozó 
soproni lelkész, ki egyszersmind kerületi consis-
torialis tanácsos: az egyházkerület részéről egy 
a' közgyűlésen választandó, Sopron vidékén la-
kozó világi consistorialis tanácsos viseli; — ugy 
hogy ezen 2 erkölcsi egyén érdekei ezen elnö-
kökben külön képviseltetvék. — Ezen testület 
abban, hogy a* nyilvános vizsgálatokban buzgó 
és tettleges részt vesz, meg nem állapodik : ha-
nem egyszersmind a' tanév folyamában legalább 
kétszer teendő iskolai látogatásra is kötelezi ma-
gát, látogatásának eredményét a' ker. fögyülés-
nek évenként elébe terjesztendő. — Ezen testület 
ébren tartsa a' serdülő ifjúság figyelmét arra, 
hogy az egész kerület részvéttel kiséri előmene-
te l , (H— szerint) „serkentse a'szorgalmasokat, 
fenyítse a' hanyagokat, mozdítsa el az egészen 
alkalmatlanokat a' tudományos pályáról és g e r -
jesszen a' jeles tehetségüekben hajlandóságot az 
egyházi hivatalra." Továbbá különös figyelemmel 
legyen a* bölcselkedési és jogtani osztályban 
azokra, kik már rövid idő múlva theologusokká 
lesznek, híjjá ki minden illy ifjat külön a1 médi-
umba, (T — szerint) „ismeretet vegyen, az ifjú 
ép-e testalkotára 's tagjaira nézve, nem nagyon 
hibás-e szemei, fülei és szóló organumai tekin-
tetében." A' kiben kevesebb tehetséget és lan-
kadtabb képzelödést jó practicus ésszel 's szilárd 
szorgalommal párosultan vesz észre, annak al-
kalmat szolgáltasson iskolai seminariumba köny-
nyebb eljuthatására *): mig a' kezdő theologban 
különösen a' mélyebb szívbeli vallásos életet be -
csülje, keresse és felbuzdítsa. Egyébiránt e* foly-
tonos vizsgálat a' külön, és minden egyesekbe 
ereszkedő exament felesleggé teszi. 

A' ker. iskolai biztossági tanács közlései k é -
sőbb vezérfonalul szolgálhatnak a' superinten— 
densnekaz ezen választmánynyal egyetemben tőle 
tartandó 

* ) E z e g y é b i r á n t n e m e g é s z e n új t e r v , h a n e m k e v é s v á l -
t o z a t o k k a l u g y a n a z , me l ly már 1 8 2 4 - b e n n o r m a t í v 
g y a n á n t k e r ö l e t i l e g e l f o g a d t a t o t t . Sch. 

*) A' k i u t ó b b h iva ta l t érez m a g á b a n 's t e h e t s é g e t i s a ' 
papi h iva ta l ra , m é g mind ig é r h e t i e l s z á n d e k á t . L u t h e r 
szer int , , a z i s k o l a t a n í t ó k e g é s z e n ( s o e i g e u t l i c h ) a l k a l -
matosak a' l e l k é s z i h i v a t a l r a . " S c h . 
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2) Hitjelelti megvizsgáláskor. 
ErrÖl kevés a' megjegyzendőm, minthogy, 

valamint eddig, ugy ezután i s , a' soproni lyceum 
termében, a" szokott modor szerint mehet végbe. 
Óhajtható volna, hogy ezúttal a' Theologok némi 
szaktudományi könyvek kivonatát s szemelvé-
nyeket saját dolgozataikról mutatnának fel. — 
Egyébiránt itt legkivált tetszik ki az iskolai biz-
tossági tanács haszna; — mert ez a' föpásztort 
már előre ismertetheti meg az illető hittanulók 
jellemével, tehetségeivel, tudományos elömene-
teivel. Mert a' superintendens, bármilly éleslá-
tású, emberismerő legyen, mégsem mondhatja el 
egyszerre, mint az Úr: „íme ez az igazi Izraelita, 
kiben nincsen álnokság" (Ján. ev. 1 ,48) vagy az 
ellenkezőt isi — Tiszta erkölcs, vallásos buzgó-
ság többre még, mint a' tudományos haladás, be-
csültessék a- föpásztortól ezúttal, — ámbár leg-
alább azt az egyet ki merjük mondani: hogy azon 
hittanuló, ki már az egyetemre készül's az evan-
gyéliomot az eredeti nyelvben nem érti (ritka 
eseteket kivévén), visszautasíttathatik. 

3) Egyetemről hazatért, papságra készülő ifjak 
vizsgálata. 

Az egyetemről hazatért candidatus fel nem 
szenteltethetik mindaddig, mig magát meg nem 
vizsgáltatta a' kerületi vizsgáló consistorium előtt. 
Ennek elnöke a* supdens. Ez ugy van a1 zolnai, 
1610-ben és a' szepesvárallyai 1614-ben tartott 
gyűlések óta, mellyek jegyzökönyvében ez van 
felírva: „Supcrintendentis érit, candidatos s. The-
ologiae, qui quidem ab aetate et vitae integritate, 
ad id idonei fuerint, adhibitis cum proximo Inspe-
ctoro et Seniore, aliquot vicinis ministris, exami-
nare." Hogy ezen próbatétel fontossága annál 
jobban szembetűnjék, 1844-ben az is határozta-
tott meg, hogy a' vizsgálatok mindig a 'gyűlés 
színe elölt 's a' supdensi vagy helyettese valamint 
egy világi consistorialis tanácsos elnökségök alatt 
kerületi törvényszéki bíráktól tartassék. — Az 
examinálás nehézsége tekintetében igen kívánatos 
volna, hogy a' consistorium állandóan ugyanaz 
maradna, t. i. a' supdens vagy annak helyetteséből, 
mint egyházi és egy világi elnökből — azonkül 
3 papi és 3 világi ülnökből — egy egyházi jegy-
zővel. Mert a' tapasztalás mutatja, hogy miután 
Kőszegen, Veszprémben, Sopronban mindenütt 
más elnökök és ülnökök választattak, illy kérdések 
tétethetlek: „mit tudnak zsidóul, olvasni-e vagy 
ejtegetni?" „hány esztendeig élt Henoch?" vagy 
csaknem megállapodtak a' káté elmondatásában 's 
olly kérdések irányzatában, mellyekre, megval-
lom bizony, a'fellengzés és tudományos költészet 
azon korában én sem felelhettem volna! — Hogy 
a'consistorium sokat ne kívánjon, tadassa jó eleve 
theologjainkkal, hogy minő készültséget vár tö-
lök! —Adjon nekik jó tanácsot, hogy micsoda 
vezérkönyvek szerint beszéljenek, micsoda col-

legiumokat hallgassanak kiváltképen, micsoda ol-
vasmányt kedveljenek meg,millyen írásbeli mun-
kálatokat várnak examenre! — Ha szerénytelen-
séggel nem vádoltatnék, én //ase „Hutterusát" és 
„egyháztörténeti tanát" , Stirm „apologiáját", 
Daub „erkölcstanát", Baumgarten Crusius „bibli-
cus theologiáját", Deldette „bevezetését az ú j -
teslamentomba", Marheineke „practica theologi-
áját", Hüffell „az evangyélmi pap lényegét és hi-
vatalát", Augusti „archaeologiáját;" — a' mellett 
a' symboükus könyvek és mindeneknek előtte a ' 
szent irás olvasását tanácsolnám nekiek! — Min-
den esetre, ha vezérkönyvek nem praescribállat-
nak i s , igen helyén lesz, ha a1 consistorium a* 
thoolognak megmondja, hogy készüljenek hit- és 
erkölcstani kérdések megfejtésére, igyekezzenek 
otthonosokká lenni a' keresztyén archaeologiában 
és egyház történettanban, hallgassanak ó - és ú j -
testamentomba-bevezetést, exegeticai felolvasá-
sokat logikát és philosophia történetét; olvassanak 
egy pár könyvet a practica theologiáról is, és 
menjenek a'catechelica seminariumba; — különö-
sen pedig csináljanak kivonatokat az olvasott 
könyvekből, hogy azokat a' consistorium színe 
előtt felmutathassák. — Ezen extractusokkal és 
mindennemű bizonyítványokkal jelenjenek meg a* 
maga idejében a' kerületi gyűlés szine előtt, ott 
dolgozzanak rögtön eléjök szabott themákra, a' 
nélkül, hogy már könyv, mint egy biblia és egy 
concordantia legyen kezöknél,'s ha a' vizsgálatot 
jól állották ki, tudósítsák a' supdenst évenként 
kétszer hollétökről, csatlakozzanak az egyházme-
gyéjükben fenálló olvasótársasághoz és lelkészi 
conferentiához, 's egészben ugy viseljék magokat, 
hogy n. Hiláriussal felölök is lehessen egykor 
mondani: „ut et vita eorum ornetur docendo, et 
doctrina vivendo." — *) Hogy pedig a' jövendő 
lelkészek gyötrő kápláni vagy tanítói állásukban 
lelkük magasziosoágával végkép le ne sülyedje-
nek, hogy ingerök legyen összeköttetésben ma-
radni a' literariai világgal, még egy vizsgálatot 
bátorkodom indítványozni: t. i. 

A' szorosb értelemben ugy nevezett papi 
censurát. 

Ezt a* papi egyén nem akkor teszi l e , mikor 
felszenteltetik, hanem akkor, midőn önállásu pappá 
választalik's egy gyülekezetet magáénak nevezni 
kezd. — Würtembergában és több német állo-
mányban a1 pap mindannyiszor examináltatik, va-
lahányszor promoveáltalik! Azt mi sokaljuk! — 
De hogy az introducálandó pap megmutassa, hogy 
a' dogmatikus habozásnak vége , hogy szilárd, 
keresztyén elfogulatlan nézetei vannak, hogy 
Hüffell **) szerint már olly keresztyén mi vellsége 
van, melly a' symbolicus, vagy akármi köny-

* ) N a g y o b b spec ia l i t á sokat 1. nt . T — űr t ervében . Sch . 
* * ) Hüffe l l W e s e n und B e r u f d e s Geistl . I . p . 4 1 . S c h . 



vekre esküvést nélkülözheti, — hogy a' supdens 
előtt (ki ezen vizsgálatot főleg maga tartja), ka-
techizáljon, a' superintendia pastorálishoz tartozó 
egynehány kérdést megfejtsen és az egész theo-
logia mezején tájékozást tartson: az, a' mi véle-
ményünk szerint igen is helyén volna; — 's ám-
bár illy egyént csak egy időre lehetne visszauta-
sítani, ezen idő mégis az egyén javulásáig's fen-
költségeig egyik terminustól fogva a* másikra 
hoszabbíttathatnék. 

Ezen tervet készítém a* kőszegi n. convent 
egy ezen tárgyban kinevezett választmányának 
felszólítására — 's magam nevében ezekkel közre 
bocsájtom. S c h n e l l e r . 

G y ii 1 é § e k . 
A' pestmegye! evang.esperességnek 

ez évben második közgyűlése 
Aug. 11-kén tartatott R. Iíereszturon, melly 

t. Elefánt Mihály tisztitársunk által magyarosított 
's ugyancsak általa orgonakiséret mellett elzen-
gedezett Luther diadalénekével 's alulirt által 
mondott egyházi beszéddel nyittatván meg, — 
mint mondják, első magyar hangok a' r. keresz-
túri egyház falai között — mindenekelőtt föes-
peres urunk közbizodalommal megválasztatott 's 
a' felügyelői hivatal elfogadására késznek nyilat-
kozott t. Garamszegi Géczy Péter urat az espe-
resség nevében üdvözölvén 's az elnöki szék el-
foglalására megkérvén, hivatalába beiktatta. Szív-
ből eredt őszinte éljenzósek közölt foglalván el 
székét felügyelő urunk, mély figyelemmel hallga 
tók a* magyar protestantismus halhatatlan nagy 
bajnoka, néhai Balogh Péter unokájának, 's ezen 
esperességben mint felügyelő, nagy érdemeket 
szerzett néhai Géczy István fiának székfoglaló 
beszédét, melly tiszta, hü vonásokban tünteté föl 
előttünk a' részrehajlatlan elnöki eljárást; lelke-
sedve jellemzé a* buzgó protestáns szellemet és 
fölébreszté bennünk az édes reményt, hogy ez 
esperességnek évek óta háborgó hullámok közölt 
hányatolt sajkája ügyes tapitantu felügyelőnk 
kormánya alatt biztosan fog az annyira ohajtott 
békeparton kiköthetni. 

A' kerületi gyűlés más napon kezdődvén, idő 
rövidsége miatt csak a' legsürgetösebb tárgyak 
vétettek föl, mellyek közöl tán a' következők ér-
dekelhetik az olvasó közönséget: 

1) Az egyesült protestáns pesti főiskola alap-
jaul ajánlandó adományok följegyzésére kibocsá-
tolt aláírási ívek még több helyekről be nem 
adatván, lelkész uraknak meghagyatott, hogy az 
ügy fontossága által lelkesíltetve, minél nagyobb 
ajánlatokat aláíratni 's az iveket jövő gyülésünkre 
beadni igyekezzenek. 

2) A'váczi leánygyülekezet a'csomádi anya-
egyháztól, mellyhez eddig tartozott, elválni 's a1 

pestihez, hova a' vasúti közlekedéssel közelebb 
jutott, csatlakozni akarván 's az említett két anya-
egyháztól kedvező választ nyervén, esperességün-
ket is megkérte, hogy kebeléből leendő távozását 
'sa'pestvárosi esperességbe kebeleztetósét meg-
engedné: melly kérelmében az esperesség a 'fel-
hozott okok méltánylásánál fogva, beleegyezett. 

3) Az esperességi jegyzökönyvek és egyéb 
hivatalos körlevelek késedelmes köröztetése ellen 
panaszok emeltetvén: a' mennyiben ezen kése-
delmezést a" világiak okoznák, annak elhárítását 
felügyelő úr, — az egyháziak részéről e* részben 
netalán tapasztalandó hanyagság olvoslását pedig 
föesperes úr igéré. 

4 ) A' kerületi pénztár gyarapítására egy-
szerre 's mindenkorra minden lélektől fizetendő 
egy pengő krajczár lerovására a' csomádi és r . -
keresztúri egyházak, vagyis inkább ezek helyett 
megneveztetni nem akaró jóltevö kezek illetőleg 
26 és 15 pftokat fizettek le. 

5) A' kerüleli gyűlés megkérendönek hatá-
roztatott, hogy a* püspöki és felügyelői utasí-
tásokat esperességünkkel közölje. Tavaszi g y ű -
lésünk maj. elején Albertin fog tartatni. 

T o r k o s K á r o l y , 
kecskeméti evang. pap 's a' pestmegyei 

esp. főjegyzője. 

Í z evangyélmiak f. évi egyetemes 
gyftlcse. 

A' 34-dik szám 803-dik hasábján a' második 
sorban kezdődik e' gyűlés leírása, mellyböl a' sze-
dő a' czimet kifeledó, magam pedig épen a' revi-
sio alkalmával a' kórházba hivatván, a' hibát ki-
nem javíthatám. 'S most folytassuk D. úr. közle-
ményét. 

Szóba hozatván, mi szükséges volna a' kül-
földi stipendiumok mibenléte felöl bővebb és biz-
tosb tudósítást szereznünk'se'végre egy az egyh. 
által meghatalmazással ellátandó férfinak kikülde-
tése indítványoztatván, az indítvány megbukott.A* 
szarvasi gymnasiumot a' róthteleki segélydíjban 
részesitendjük aránylag. — A' nm. helytartóta-
nács azon intézménye ellen, melly a '18 éven alul 
áttérni kívánók befogadtátását tiltja — felírunk. 
Dierner egyházi történeteinek iskoláinkban taní-
tását tiltó intézmény ellen hasonlóan felírunk, ugy 
szinte a' külföldi egyetemek részéről egyházi é r -
demes férfiainknak tanári czimmel megtisztelteté-
sök elfogadhatását illető ellen is. Határoztuk, 
hogy az egyetemes ügyelő a' hozzá érkezett in -
tézményeket közgyűlési tárgyaltatásuk elölt vég-
rehajtás végett soha, hanem csak tudomásul kö-
rözze a' végett, hogy azokhoz a' közgyűlésen 
némi előkészület után szólhassanak a' tagok. — 
Az 1844-ki iii. czikknek hazaszerte egyenlő 
végrehajtása 's mikénti akalmazása iránt szüksé-
gesnek találtatott egy választmánynak kiküldeté-



se, melly e' tárgyban tervet készítsen, a' jövő 
közgyűlés elébe terjesztendő!. — A' nm. hely-
tartótanácsnak iskolai értesítvényeket illető in-
tézménye a' hozzá kapcsolt nagy táblázattal v é -
leményezés végett választmányra bízatott. D. 

K ü l - é s b e l f ö l d i t u d ó s í t á s o k . 
O l a s z o r s z á g ? . IX Pius pápa minap egy 

mind tartalmában, mind következményeiben neve-
zetes kifejezéssel élt: Az én népem u. m. méltán 
várhat tőlem igazságot és szelídséget, mert az én 
egyedüli sinórmértékem ezen könyv ! melly szavak-
nál az újszövetségre tette kezét. A' ritka 's pá-
ratlan Ganganelli óta, kinek a" conclaveban tartott 
legelső beszéde világszerte híres, ennél fensé-
gesb szavak pápai ajkakról alig hangzottak. Nem 
lehet tehát többé tartanunk, hogy a' hiendök 's t e -
endők isteni kútfejének terjesztői megtámadtatand-
nak. A' kegyelem 's a* szeretet Istene tartsa meg 
IX. Piust, hogy kezeit sok ideig támaszthassa az 
evangyéliomra. Eddigi intézkedései, kiváltképen 
az amnestia, nyilván hirdetik evangyélmiságát, s 
ha áldani lesz készebb, mint anathemisálni, hitkü-
lönbség nélkül fog a' világ szeretet- és tisztelet-
tel hódolni neki. 

U n n i a . Aug. 8-án. Az Accademia di Re-
ligione cattolica tagjai Asquini cardinál elnöklete 
alatt a' vegyes házasságok körül eddig követett 's 
ezentúl követendő gyakorlat kérdését vevék ta-
nácskozás alá. Nagyon érdekesek voltak azon 
közlemények, mellyeket Ricci tanár a' havastúli 
tartományokból e' tárgy egyházi 's politicai álla-
potja felől, hozzá érkezett tudósítások nyomán, ol-
vasott fel, mellyek hihetőleg oda mutatnak, hogy 
a1 curia, a' három utolsó pápának e' részben tett 
intézkedéseitől eltéröleg, a' jelenkor objectiv 
szükségeiveli kibékülést óhajtja helyreállítani. 

A p r ó s á g o k . — A' jó 's olcsó népiratokat 
erjesztő zwichaui főegylet 355 fiókegyletet 
számlál 13,000 taggal 2000 helységben (A. Z. 
f. Ch. u. K.). — Galicziában és Spanyolor-
szágban a' predikátziókra rendőrség ügyel föl (A. 
Z. f. Ch. u> K.). 

A' helvét vallástételt követő dunamellé-
k i egyházkerü le tnek , szabados Kecs-
kemét városában tartandó közgyűlése, e' folyó 
1846-ik év oct. 5-kén fogja kezdetét venni. Az 
ezt megelőző napon, főt. Polgár Mihály urnák, 
supdensi hivatalába leendő beigtattatása fog vég-
hez menni. B á t h o r y G á b o r , 

egyházkerületi jegyző. 
Selmeez. Szerkesztő ur igen csalatkozik, 

ha azt hiszi, hogy a1 Tatrin csak egy ártatlan 
társaság akar lenni, melly tót iskolai könyvek 

kiadásával lesz foglalkozandó. Azon sajátszerű 
phantasticus tollak, botok és kucsmák, mellyekkel 
itt Selmeczen nyilvános botrányt okozva nyar-
galózták végig az utczákat, nem arra mutatnak, 
hogy ezen urak tót iskolai könyveket adjanak 
ki. Öka' felső megyéket Szlovákia név alatt egy 
testté akarják átvarázsolni. Ön evangyélmi pap 
levén, 's az evangyélmi papok állván a'mozgalom 
élén, tán felszólíthatna valakit, hogy tudósítsa a1 

történtekről és történendőkről. *) 
Szarvasi fő iskoláról tudnivaló.. 

A' tisztelt közönségnek — 's kivált azoknak, ki-
ket a' dolog közelebbről illet, vagy illethet, mint 
minők a' szülök, — tartozunk azzal, hogy ha né-
mi körülmények előfordulnak főiskolánkban , azt 
velők tudomás 's alkalmazás végett tudassuk. 
Egyszerűen tehát, egyszersmind hitelesen van 
szerencsém tudtára adni az illetőknek, hogy a* 
szarvasi főiskolában tanulandó ifjak számára a* 
n.t. bányai kerület 250 váltó forintot 5 a' főt. 
egyetemes gyűlés pedig a' róht-teleki fejenkint 
100 váltó forintból álló stipendium jótékonyságát 
aránylag a' többi főiskolákhoz képest a' szarvasi 
főtanodéban magokat képzendő istenészet (theo-
logia) és bölcsészet növendékei számára (értet-
nek a1 kitűnők) kegyesen megajánlotta. 

J a n c s o v i c s . 
Szalay, orgonamiives. Egyházam 

számára készült e' folyó évben egy igen jó o r -
gona Szalay Károly ifjú derék művész által. Va-
lamint egyházam, melly szegény, 's azért volta-
képen, e' derék művészt illőn megjutalmazni nem 
képes azt kivánja háladatosság jeleül, hogy a* 
fentebb érintett művész a' közönség előtt ismer-
tessék meg. — E'szerint egyházam nevében ese-
dezem, miszerint ez óhajtásnak eleget tenni szí-
veskedjék. A' derék művész néhai Szalay Pál 
galsai ev. papnak fia, ki a' híres szegedi orgona-
csinálónálKovácsnál végezte tanulói éveit. Laká-
sa ezután Aradon leend. — Részemről azt állítom, 
több szakértőknek megegyezésével, a' kik ez or-
gonát látták, hogy jobb és jutalmasb müvet alig-
ha képes honunkban egy művész is kiállítani. 

S t e p h á n i D., szemlaki leik. 

Pesten, Eggenberger J. és fia, és Heckenast 
Gusztáv könyvárusoknál kapható: A' keresztyén 
vallástudomány kateehismusa. A' badeni főhgség 
evangy. keresztyén katechizmusa nyomán, az ev. 
magyar iskolák és családok számára, Koszta Jó-
zsef által. — Ára kemény bor. félbörbe kötve 24 
kr. p. p. 

*) Már m e g t e t t e m *s m e g k é r t e m t. Kuzmányi urat B e s z t e r -
c z é n , h o g y v i l á g o s í t s a f e l , miben áll e z e n m o z g a l o m , 
n e h o g y ismét a l a p t a l a n vádakka l t e r h e l t e s s e n e k t i s s t t -
társaink. S z é k á c s . 



PROTESTÁNS 

EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 
36. szám. ödik évi folyamat. Sept. 6. 1846. 

J e r , d icsérjük a ' d i c s ő f é r f i a k a t , e l d ő d e i n k e t d icsér jük s o r r ó l s o r r a . 

S i r a c h 4 4 , 1 . 

T A R T A L O M : E g y h á z i r e n d e z e t az 1 6 1 0 - d i k é v b ó l . — M e -
r e n g é s e k . VI . S z é k á c s J ó z s e f . — E g y f e l k i á l t ó 
s z ó I P a r r a g h J. — E g y kis vá lasz t. S p a n n a g e l úr 
k ö z l e m é n y é r e a1 b á c s - s z e r é m i e s p e y e s s é g k ö z g y ű l é s é r e . 
— Kül fö ld i i r o d a l o m . — B e l f ö l d . — L e v e l e z é s . — 

ü g y h á s i rendezet az 1610-lk évből. 
Nt. Spissák gömöri esperes úr szívességéből 

a* napokban igen érdekes okleveleket kaptam, 
mellyek megérdemlik, hogy a1 protest. egyház 
jövendő történetíróinak tudomására jussanak. Ha 
nem csalatkozom, volt már szó arról is, hogy az 
egyh.megyék és egyh.kerületek készítenék el a' 
levéltáraikban találtató érdekesebb oklevelek és 
kéziratok névsorát, olly formán, hogy mindenik-
nek rövid tartalmát is feljegyeznék 's ezeket kül-
denék be aztán az egyet, levéltárba. Ki a' magyar-
honi protest. egyház történeteit akarná megírni, 
annak kétségkívül igen sok nehézséggel kellene 
vívnia, épen azért, mert az adatok megszerzésé-
ben utaznia kellene ad quatuor climata mundi. 
Valamint a ' jó házigazdának, ugy az egyháznak is 
rendet és központosuló működést kell követnie. 
Mi szép volna például, ha Pesten vagy — mivel 
Klein Zett úr tán ebben is veszedelmet gyanítana — 
tehát Lázon Trenesinben, bizonyos épületben, a' 
hazában szerteszórt érdekesebb irományok egy-
begyűjtve, vagy legalább kimerítő jegyzeteik el-
téve volnának. Pium desiderium! Igaz, de mi 
sok dolog volt először csak pium desiderium, mig 
például valami pium legatum életbe lépteié. Ad-
dig is én szívesen veendem, 's a' közönség nem 
haragszik meg érte, ha illy levéltári tudósításokat 
elvárva, e' lapok utján közzé teendem. Nt. Spis-
sák György urnák nem sokára visszaküldöm az 
okleveleket 's kérem, közölje azokat e' lapok ut -
ján a' kövelkezö alakban: 

Tudósítás cC gömöri egyházmegyei levéltárról. 
I. Oklevelek: 

1) Thurzó György nádor oklevele 1610-ről, 
mellyben a' gömöri ev. papoknak engedelmet ad 
arra, hogy superintendenst választhassanak 's a' 
választandó suprensnek felügyelési, egyházláto-
gatási 's egyéb jogait megalapítja 

2) 'stb. 
Itt azonban mindenütt a' főczél az legyen? 

hogy cö.*k olly oklevelek közöltessenek, mellyek-
nek történeti nyomatossága bármi tekintetből bi-
zonyos, ha mindjárt ezek csak egyes helyhez vol-
nának is kötve. 

A' mi már a' jelen oklevelet illeti, meg kell 
jegyeznünk róla a' következőket: Fabricius György 
gömöri esperes, Sextus Péter alesperes és Már-
tini Leonhard rozsnyóbányai lelkész az iránt f o -
lyamodtak Thurzó György nádorhoz egész e g y -
h.megye nevében: ,, quatenus nos (Thurzó) leges 
seu articulos contubernii ipsorum scriptos nobisque 
in speciali libello exhibitos et praesentatos, autho-
ritate nostra Palatinali, approbare, ratificare, et 
confirmare dignaremur." 1610. jul. 10-én Thur-
zó György meg is tevé. Ezen czikkek aztán ma-
gyarra fordíttattak. A* fordítás régi 's ezért is 
érdekes. A' leirás hűségéért helyesírási tekintet-
ben nem állhatok jót, közlöm azt ugy, a'mint ve t -
tem. Hiszem , hogy a' mostani rendező korban 
sokan meglepetve érzendik magokat apáink s za -
bályai által, 's megvallják, hogy sokban csak-
ugyan degeneráltunk. A' dologhoz: 

Artieulusi Az mégh nem Változtathatott Au-
gustána Vallású Böesületes Attyafiaknak, Gömör 
Vármegyében lévőknek méltóságával, és javalla-
sával, Palatínus XJrunkk, Fö Ispán Urakk, Vice— 
Ispánokii, Es ez Nemes Vármegyéhez Tartozó 
Patrónus Urakk mégh Erősítettek Pöcsettekkel, 
és kezeknek való Írásokkal. Mellyekk Rendek 
Illyen. 

Az Első Rend Hivatallyokról vagyon az Anya 
szent egyház szolgájnak. 

Articulus I. Az Anya szent egyház Tanitó 
szolga nélkül lévén, élyvén némelly szomszéd-
ságbelj lelkes Pásztoroknak, és kiváltképpen Es-
perest Uramnak, Vagy legh közzeleb való Vice 
Esperestnek tanácsaval Valamelly jó remenségh-
nek ferfiat, a' próba tevő Predicálásra tartozik hinj. 

II. Valamelly tudós férfiú, valamelly Gyüle-
kezettől a* próba Prédicátió tevésre hivatattot, 's 
közzel való Vice Esperestül vagy az Esperestől 
eönen magatúl, Erre való szabadságot kérvén; 
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eö hozzá illendő Templombelj helyén Predicallyon; 
Es az ö beszédinek, az mennyire lehelt, némely-
lyeket az lelky Pásztorok közzül az Esperestől, 
vagy közzel való Vice Esperestűi kérvén; Halgatój 
legyenek, kölemben cselekedvén, megh vetettik. 

III. A' ki megh lött probaja után, az üres hely-
nek Embereitül méltónak ítéltettik; azzonnal tel— 
lyességessen meg ne fogatassék, de némelly sze-
mélyek által az Esperest eleiben állatassék; a' hol 
élette, Erkölcse, kegyessége, tudománya, Föl 
szentelése, és az ö Vallása felöl meg visgalas lé-
gyen ; És el olvastassanak, ha valamellyek vad-
nak nála előbbi maga viselesének bizonysági. És 
igy azután megh alkuthattik az helységnek Em-
berivel, az Ecclesiának jövedelmi felöl; Vévén 
maga melle, egy avagy kétt Attyafiakat, a' kik 
szorgalmatossan mindeneket föl jegyezzének. 

IV. Méltónak alitattot az Istenj szolgálatra, 
és mégh be nem álitattot; az szent Rendekért, 
az egész Attyafiságtul dicsertettö Levelekkel, az 
Esperest által küldetessék el; hogy a' Törvény 
szerint hivatattotnak, és az magan futónak, vilá-
gos ktilömbsége megh tessék. 

V. Az Fölszenteltetésröl megh térvén, a'nekj 
ajanlatattot Istenj szolgálatnak, bizonyság levelét 
az Esperestnek adgya és ott hadgya. És a' szent 
Sacramentomokat, minek előtte a' szokás szerint 
Ceremoniassan az Anya szent egyházban, be 
nem iktatlattik, kj ne szolgáltassa ; És ott visz-
szont az jövedelmek felöl való megh alkuvás elő 
hozatassék. 

VI. Az Ily Anya szent egyháznak szolga ja, 
midőn közönséges Gyülekezett vagyon, Tisztes-
ségessen kérje eönön magat a' szent Attyafiság-
nak köziben be fogadnj; Ahol Neve alaja való 
beirasaval, és ajanló engedelmességével; be fo-
gadásért, Avagy meg testesittésért egészen egy 
Magyar forintott tegyen le az Attyafisagnak la-
dajaban. 

VII. Senkj az Anya szent egyházból, a' 
mellyben hivatattot, hirtelen elne mennyen, de az 
megjelentendő hálaadásért, leg kevessebet egy 
Esztendőit tölcsének ha szinten eö nekj az Hal-
gattoktúl a' fölszentelésre menőnek, semmj útj 
kölcsegh nem adatattot, hanem ha az Halgattokk, 
eggyezö értelmekből, és akarattyokból tisztessé-
gessen el bocsattattik. 

VIII. Hogy Egyik, az másik ala plantallyon, 
avagy csalardúl magát az Parochiaban be szünlye; 
az mint eddig ez Istenes attyafiságban nem halla-
tott; Ugy ennek utannais, kj vetésnek büntetósse 
alat tiltva legyen. Az jó Érdemes Attyafiakk, elő 
menetelit, mindennek segítség. 

IX. Másonnét jővén a' tanító szolga hozzon 
bizonyságtételt; El menvén inned kérjen bizony-
ságtételt, melyért le tegyen egy Magyar forintott. 

X. A' Diaconusok, az ö lelkj Pasztoroktul az 
Halgattoknak öszve járuló Értelmekből hivatas-
sanak, és a' szent egyházban az Halgattók előtt, 

a' Predicálláss által, mégh próbaitassanak Be f o -
gatattak hüven tisztekben eljárjanak. Azeöelö t -
tök járóPásztorokk kegyes engedelmességet mu-
tassanak ; és azoktúl fügjenek, megh elégedvén 
régi mond szerint való rendeltettet fizetéssekkel, 
azokat az kösség előtt, ne gyalázzák hanem in -
kább dicsérjek. És ha az ö elöttök járó Pászto-
roktól valamj boszszűságot szenvednek, nem a* 
kösségh, sem az külső Pólgarj Magistratus élőbbé, 
hanem az Esperest és az Attyafiságh elejbe t e r -
jették. 

» 

Második Rend; az Tudományról és Sacramen-
tomokról. 

I. Minden Attyafiak es mj Attyafiságunkban 
lévők, a' Tisztán Augustana Vallason valók le-
gyenek; Új tudományt ki ne gondollyanak, de azt 
predicállyák az ö Halgatojoknak, melly a' Prófé-
ták és Apostolok Iratiban fundáltattik; és az há-
rom rövid Ékes mondássokban, az Apostoliban, 
nicenaiban és a' Tanazíaiban vagyon. Kölömben 
Tanítók, sem be nem fogatatnak sem nem szen-
vetetnek. 

II. Minden Tanítónak légyen, és Forgassa a' 
Szent Bibliát; Philep Molancthon Tudományának 
— könyvet, Luther Mártonnak kissebik Cathe-
cismusát, és egyéb megh próbaltattot Autorokat 
és szent Attyákat. 

III. Az Predikatiókban senki az ö Elméjét 
együgyüek előtt ne mutogassa sem híjába való és 
nem hasznos kérdésseket ne indítson; Ahol pedig 
köztünk főjeles férfiakk jelenvoltak, azokhoz al-
kalmasztathattya magát. 

IV. Az Vasárnapi és Innepnapi Evangelio-
moknak és Epistolakk olvasassj megh tartassanak, 
hogy az Halgattokk megh fogasához jól illenek; 
Böjti időben az Cathecismus hűségesen az ifiú-
ságnak magyaráztassek és legyenek kérdészke-
déssek; Vasárnapokon is ugyan az legyen. 

V. Megh keresztelendök az Gyermekek a* 
szent egyhazban a' szükségnek történetet ki v é -
vén, se az Vendégekert, vagy masunned várandó 
kereszt attyakért a' keresztség, mas, vagy har-
mad Napra károssá ne hallasztassék az Lelkj 
Pásztornak megh találása és engedelme nélkül. 

VI. A* keresztségnek Sacramentomát minden 
lelkj Pásztor Istenessen és buzgoságossan szol-
gáltassa és a* Krisztustól eleibe adatattot forma 
szerint hozzája adandó Istenes könyörgéssekkel, 
az babonaságos Ceremóniákat hátra hagyván és 
meg vetvén. 

VII. A' keresztelő az egyházban Tisztessé-
gessen és tisztán tartassék; És a' keresztségnek 
kutyához — egy részeges lelkj Pásztor, a' vagy 
kereszt Attya se járúljon; Az nyilván való vét-
kekkel meg förtŐztettek, karomkodok, hitszegők 
és a' kik a' Cathecismust tanulni nem akarjak a* 
keresztségtül el tiltassanak. 

VIII. Intés legyen az Föl fogadó Kereszt 



Attyákhoz; hogy mint fiokat gyakorta megh ind-
sék, miképpen legyenek a' tisztségben való szö-
vetségnek megh Emlékezöj tellyes életekben. 

IX. Ha Valakinek Gyermeke születendik , az 
Attya eö maga személye szerint, és nem az Bá-
ba , avagy aggnő az Egyházi szolgátul kérje a' 
keresztsége! Hasonlatos képen a' kereszt attyá-
kat, és anyákat maga az Attya hija; Útra távul 
lévén az attya, ezt cselekedgye az attyafiu, vagy 
szomszéd. 

X. Hogy az egyházba mindenek illendőképpen 
és rendessen legyenek. Az Bábákk a1 kereszt-
ségnek sacramentomát ki szolgáltatni, mint égye-
bekk mindenekk ez tisztkivül — valóknak tiltva 
legyen. 

XI. A' szorgalmatos Lelkj Pásztor, ottan ottan 
az ö Halgatóit, megh indse hogy az vallástételre, 
azután a' szent Vacsorához járullyanak; Le az ö 
életeknek utolsó leheleteik a* poenitentia Tartást 
ne halaszák. Mert az Ágoston mondja: A' késő 
poenitentia tartás ritkán igaz. 

XII. Az úr vacsorájának Igeiben, mj állattyuk 
a* Krisztus szavainak együgyű Sententiáját, az ö 
valóságos Testének és Vérének, igaz és valósá-
gos jelen volta és ki osztogatássá felöl móltoknak, 
és méltatlanyoknak. 

XIII. A' Vacsorának ki szolgáltatása legyen 
a' Krisztusnak szerzése szerint, hozzája vévén a' 
szokot éltettö állatokat, Kenyeret és Bort, kovász 
nélkül való kenyér, és nem közönséges nyui-
tassék. 

XIV. Az áldozás az, azzal Élők nélkül, ne 
cselekeltessék se a' Sacramentomokk ki szolgál-
tatásában a' közönségesnek, máss nyelven a' Pap 
neé l lyen ; és azzal nyilván és külömbesztet ve; 
hogy mindenek hallyák ós megh ércsék; Se az 
kenyér Fej felül ne emeltessék: Az Áldozatnak 
szabad rende elhagyatassék; Az elöljáróbeszéd; 
a' hol lehett énekeltessék. 

Harmadik Rend A' Ceremóniákról és Szo-
kásokról. 

I. Az Lelkj Pásztor masonned, az Anya szent 
egyházban, a' mellyben hivatattot jöven; megh 
ne változtassa a* dicséretes ós Istenes Ceremó-
niákat, az ellőtt abban szokottakat; hanem azo-
kat megh tartsa. Ha pedig szükségképpen vala-
mit megh kell változtatnj, azt nem maga aka-
rattya szerint, de az Esperestnek és az anya szent 
egyháznak értesével cselekedje. 

II. A' megh cselekedendő szentségekben él-
jen az Pap Egyházi öltözettekkel, mind a' Sacra-
mentomoknak kiszolgáltatásában, 's mind az te-
vendö Predicatiókban, és senkj azokat meg ne 
vesse. 

III. Az egyszer eltörültettet megh szenteló-
sek, azon neműek Vóltanak a' Viasz gyertyáké 
sóldaroké Az mi attyafiságunkk Anya szent egy-
házába többe be ne vétessenek. 

IV. A kigondoltattott szentekk Innepi Eltö-
rültessenek, A' megh tisztitattott Anya szent 
egyházaktúl be vétettek pedig kegyessen és egy -
eránt megh tartassanak. Ezek fölött pediglen 
Vagyon bizonyos rendelteltés lajstrom. 

V. Az Gyermek szülőknek be avatássok, leg 
kevessebb négy hétre légyenek ezek is nem ba-
bonássan, megh tartassanak mint megh holtak ne 
avatassanak be ; de elevennek intessenek megh, 
hogy megh esmérjék az Istennek jó téteményit 
és neki hálákat adgyanak; Es az gyermekecské-
ket nevelni tanúllyak megh; Vendégségüket a' 
szülökk, a' hol megh nem tilthatnyi, mind azon 
által, mértekletessen legyenek. 

VI. Böjti időben megh vettyük a' szentségte-
len Éneklést: Egézségel Királyné aszszony, melly 
helyet a' Cathecismusnak gyakorlása előtt szóno-
koltassék (ez) Király Krisztus egézségel vagy 
Deák nyelven a' Deákokért vagy születésbólin. 

VII. Az Egyházak Napjaiban, Vasár Napokon 
és Inepeken, semmi ne árultassek se Étel, se Ital, 
vagy másféle marhák a' meddig az Isteni szolgá-
latok az Templomba véghez vitetnek. Ezek ellen 
cselekedők megh büntetessenek. 

VIII. Az Estvéli könyörgésekben a' Soltarok 
szentül és Vontatva Énekeltessenek ; az Himnu-
sok pediglen, úgy minth a1 szentekk közben j á -
rások felöl ne Énekeltessenek, hanem megh jo-
bitattak. 

IX. Az megh Holtakk Temetésse legyen Tisz-
tességes; Az Isten felöknek Halottyak harangok-
nak Vonyasával, és Éneklésekkel, böcsüleies 
Pompával elkészítessenek. Mellyek mind Emlé-
kezette, és példazatta, az Archangyal Trombitá-
jának, és a' megh Holtakk föltámadásanak. Az 
mértékietlen sirássok, vagy inkább ordítások az 
Halott környül eltávoztassanak. 

Negyedik Rend, Az Scholák és azoknak Igazga-
tói felől 

I. Az Scholának Épülete az Templom mellett 
legyen, az Tanítandó Iffiuságh miat, melly kivált-
képpen való és tisztább része az Anya szent 
egyháznak. 

II. A' hol az Anya Szent egyháznak Lelkj 
Pásztora és az Schólának Épülete, ott tartassék 
az Schola Mester avagy Gyermekekk Tanítója az 
rendeletes jövedelmekből, mellyeket senkinek 
másnak nem kell magához ragadni. 

III. Az Schola Mester a'Lelkj Pásztortól hogy 
leg felyeb próbáltassák meg — midőn alkalma-
tosnak ítéltettik; Az után az népnek ajánlatassek; 
alája vetetve — légyen pediglen a' Schola mester 
az ö Lelkj Pásztorának, mind maga 's mind az ő 
Tisztbeli társai és Halgatój; kinek tisztaságot és 
illendő engedelmességet közönséges helyen, és 
magán való helyen adgyon; se az köz rendbéliek 
előtt azokk hízelkedve megh ne gyalazza. 



IV. Mivel az Scholák támaszaj az Isteni szol-
gálatnak a' Schola mesterek, leg elsőben is azon 
legyenek, hogy Gyermekei legyenek, mellyeket 
az lelki tudományokban, Isteni félelemben és jó 
Erköltsökben szorgalmatossan megh Tanícsanak. 
Azután az Egyházi karokba szerényen eljárjanak 
és az ö Lelbj Pásztorokk más dolgokban szolgál-
lyanak; a' mellyek pedig a' lelkj Pásztoroknak 
tulajdon tisztek, ugy mint a' keresztséget kiszol-
gáltatni és töbiket; azoktol — magokat telyesé-
gessen megh óvják. 

V. Az Schola Mester ne korcsmaroskodgyék 
a' vagy kereskedgyék, se az Tobzódásoknak ne 
adgya magát se Ejelj időkben idestova ne fut-
k ózzanak. 

VI. Az Schola Mester valakinek boszszúságot 
tevén, vádoltássék, nem az Biró, hanem az öLel-
ky Pásztora előtt, és midőn Józan, indse és dor-
gallya megb, mászor ne cselekedje; És ötet az ö 
Ellenségivel a' mennire lehet megh békéltesse; 
Ha az Schola Mester engedni nem akar , vádol-
tassák az Esperest előtt. 

VII. Az mint tisztességesen jö t , úgy böcsü-
letesen mondjon el az Schola Mester, nem va-
lamj könyüségtül indítattot, de az ö Ideit el-
töltve. 

VIII. Az Ellenkezők, szófogadatlanok, He-
nyélök, Tobzódók, és az Schólákat megh Eszte-
lenítök ki vetetnek érdemek szerint; Az Istenfé-
lőket pedig és az hasznosakat, mint az ö tagjait, 
élő mozdittya és táplállya az mi kegyes Attya-
fiságunk. 

IX. Az Schola Mesterek a'Gyülekezetben je -
len legyenek. 

Ötödik Rend, Az Hazassdgról és Menyegzökről. 
I. A' magzatok házasságra adgyák magokat a' 

szülőknek akarattyokból és egyező Értelmekből: 
Az mint pediglen Magzattyokat a' Szülökk sem-
miképpen nem kell kényszerítenj. Ugy nem is 
kell Törvény szerint való Házasságokat megh 
bántani. Hanem ha leendnek terhes és bizonyít-
haltó okok; Az alatomban való kézfogás lakodal-
mok, az Istenfelö szülökk egyező Értéssek nélkül, 
megh tiltva legyenek. 

II. Az szűznek Férhez menni Tízen ött Esz-
tendő és az Iffiúnak huszonegy Esztendő alat megh 
házasodni, meg tiltva legyen. Mivel az Házas-
ságban meg tölt életnek ideje kívántatik. 

III. A1 Vér szerint való Rokonságnak Gra-
dicsj az mennyire lehett eltávoztassanak; Az Há-
zasságok pediglen az Negyedik Grádicsig, avagy 
ízig berekesztve tilalmasztassanak, Mind az 
Vér szerint való Rokonságban 's mind az sógor-
ságban. 

IV. Az Uj Házasok az menyegzönek Pom-
pája elölt két héttel a' szokáss szerint föl hirde-
tessenek a' könyörgésekért és el távoztatandó 
vétkekért; Es Jőjenek az Vallastótelre (Gyó-

násra) nyolczad nap utan, mellyben megh vizs-
gáltassanak , minek előtte az Ur vacsorajával é l -
nének. 

V. Az öszve adásnak, az föl hirdeles előtt 
nem kell megh Iennj sem annak Eytszakaj idők-
ben, hanem az Estveli könyörgesekk Orajban 
cseleketessenek megh. 

VI. Az tilalmas megh történt együtt fekvé-
sek az menyegző elölt, mind az két rendbeli ma-
gistratustul közönséges helyen megh büntetes-
senek. Hogy az többi félelmet vegyenek, és az 
Isteni félelem a' tíszteséggel és szüzességgel megh 
tartassanak, Menyegzök Böitben ne legyenek, se 
Adventben. 

VII. A paráznák kurválkodok, Elhagyók az 
házasságot és egyéb gonoszok, ha az Városj ma-
gistratustul keményen meg nem büntetetnek ne 
szenvettessenek az közzel való helyekben; És 
illyen vétkekért Valahonned kivetetteket, senki 
a* mi Attyafiságunkban bene fogadgyon. 

Hattodik Rend, az Tanítókk és Halgatóknak Éle-
tekről. 

I. Minden Attyafi vigyáz az ő szomszedgyára 
és ha megh tapasztalandgya ötet valamiben vé t -
kezni attyafiságosan eö maga és az között mégh 
incse, hogy megh térjen, se ötet ne gyalázza az 
köz rendbéliek előtt; Legyen mindett Vigyázó 
magara is, hogy másokat tanicson, es maga nem 
Jámbor légyen, hanem légyen az hüvekk példá-
jok ; Eltávoztássa az alkatatlanságokat botránko-
zásokat karttyakk koczkákk, tekézéseknek jád-
szását reszegséget. Eph. 5. 

II. Az Lelkj Pásztorok az ö hivatallyokk tisz-
teket cselekedvén magokat ne egyelítsék má-
sokba; se más kereskedést ne üzenek szekerezés 
korcsmázást; se az korcsmákon tobzódásokban 
mulatozva, az köz rendbéliekk igen magokat Ba-
rattyoká ne tegyék. 

III. Senkj a' Tanítók közzül az ö Sárlóját 
másnak aratásába ne bocsása;Keresztelvén öszve 
eskütvén Beavatván menyaszszonyokat, vagy 
gyermek ágyasokat; De ha valaminek megh kell 
lenni, legyen az rendelt Lelkj Pásztornak enge-
désséböl. 

IV. Viz kereszt napján a' Lelkj Pásztorok a' 
keresztvei környül ne járjanak. A' Lelkj Pász-
torokk az ö Haígatójokkal cselekednj kell azt 
hogy azt a' mit kell és Ceremóniák nélkül elvé-
gezzék ; Ez légyen az soltarokk olvasásaért Nagy 
Pénteken. 

V. Az Lelky Pásztornak az ö nyáját az Espe-
restnek Értése nélkül nem kell el hadni, Ámbár 
törvény szerint hivatassék. 

VI. AzHalgattóknak is ne legyen hatalma ki-
vetni az Ecclésiának Lelkj Pásztorát akármi nemű 
terhetlen,könnyű okokért.De ha tudománya a' vagy 
az ö nem javalló Erköltsj találtatnak; Az Espe-
restnek jelentessék megh és Elégséges ki moz-



tiltásnak Okaj az Gyülekezetben elö hozatassanak. 
Ha pedig valakjk vakmerösségel az Lelkj Pásztort 
k j taszitandják; senkinek másnak az ö helyébe 
be állanj megh nem engetettik; hanem ha mél-
tán Eszekre jövendnek és az Attyafisággal megh 
egyezendnek; Inkább az Halgattók az ö Lelky 
Pásztorokat tiszteletben tarcsák, és engedelmes-
séget jelencsenek nekik mindenekben, a' mellyek 
az Istenj szolgálatott intik. Matthei 10 A ki tikte-
kethalgatt. Engemet halgattHebr. 13 Engedgye-
tek a* tj elötettek járojtokk. 

VII. Szombatj napokon el hagyván az Ejtszakaj 
Tobzódásokat, és Üvöltéseket; Az halgattók az 
Istenj szolgálatra készicsék magokat; Az átko-
zódások szítkok és miden gonosz mondások megh 
tiltassanak. Az engedetlének az világj magistrá-
tustul megh büntettessenek Tömlöczel, veresség-
gel, fizetései; a' Lelkiektül szóval. 

VIII. Senkj az ö Dorgáló Lelkj Pásztorának 
az Predicatio alatt ne feleilyen a' közönséges he-
lyen, se ötet ne gyalázza. Otet pediglen vétkes-
set az Esperest, és nem az városi magistratus 
előtt vádollya a 'k i könnyű panaszt az lelkj Pász-
tor ellen, be ne vegyen. 

IX. Pünkösd napján királyokat tennj az embe-
reket az ő uttyokban föltartani, és egyéb illetlen 
dolgok, tiltva legyenek. 

X. Az Egyházj régenten rendeltettét jöve-
delmeket az Tanítóknak táplálatokra szügségesen 
megh kell adnj; És nem az Elvétettek, hanem az 
jobbak hagyatássanak megh az Lelkj Pasztorokk 
Proverb. 3. 9. Tisztellyed az Urat a* te marhád-
ból — és az egész jövedelmednek első Zsengé-
jétől. 

VIII.Az Halgattoknak is szabad akaratbeli áldo-
zatot, babonás szokáss nélkül kel fölvenniek az jó 
kedvű adakozót szereti az Isten Post. Corinth. 9.8. 

XI. Az jövedelmeket is nem kell az lelkj 
Pásztorokk megh kissebíteni; ne találtassanak az 
Egyházi Jokk Lopojnak; és az utannok követke-
zökk predalójnak ki vetésnek büntetése alat. 

XII. Minden megh elégedgyék az Parochiának 
helyével: Es ne szolgáljon más üres helynek, se 
az Üres Ecclesiának Embereivel, megh ne al-
kudgyék hanem az Esperestnek és az Attyafiság-
nak meg engedésséböl. 

XIII. Az elmenőnek helyébe, senki bene 
mennyen, Míglen az Elsőnek tisztességessen, 
és tellyességessen megh fizetnek, külömben az 
hivatal semmit nem használ. Az be idéztettek, az 
meghhivásra, eljöjenek büntetés alat 

Hettedik Rend, A Gyülekezetről, és Magistra-
tusról. 

I. Az Esperest hirdetvén közönséges Gyűlést 
két héttel annak előtte el készülő levele által ki 
kell hirdetnj; Az dolgokk fejeit, (ha hasznosnak 
látaltik) föl jegyeze gyorsan tiszte szerint paran-
csolya megh, hogy kikj Jelen legyen. Ha valakj 

pedig vakmerően el maradand három Magyar f o -
rintal megh büntettetik. 

II. Az öszve hivó levelet senki sokáig, ma— 
gánal ne tarcsa, de följegyezvén oda az időtt ha-
marsággal az ő szomszédgyához által vinnj cse -
lekedgye. 

III. Az öszve hívásnak idein minden Lelkj 
Pásztor, az megh mondatot orara jelen legyen; 
Egy Magyar forint büntetés alat; 

IV. Minden attyafi kéttszer egy Esztendőben, 
tegyen le tizenkét pénzt a' Ladában. 

V. Minden fizetéssek es Büntetések Sz. György 
Napjára tellyességessen megh adassanak 

VI. Ha a'Lelkj Pásztor valakit megh bántand, 
ne vádoltassék az Világi Magistratus előtt hanem 
az Esperesthez vitessék. Ha pediglen köz rend-
beli készen a' Lelkj Pásztornak boszuszágot t e -
vője. Először az helységnek Bírája előtt vádol-
tassék, hogy a' megh bántásért az Lelky Pásztor-
nak eleget tegyen; Ha külömben, az Dologh az 
Esperest eleiben terjesztessek. 

VII. Kérjük az Földes urakat, magokk az 
Lelkj Pásztorokon Valamj hatalmat ne tulajdoni-
csanak, mind addiglan, Meddig igazan tanítanak 
és igazán élnek. Ha valamjek vagyon azok ellen, 
jelencsék megh az Esperestnek 

VIII. Amellyek jönek egész Esztendő által 
akármi módon, megh tartassanak a' Jegyzés sze -
rint az Esperestnek hűséges kézinél: Ha vala-
mit el költend az Altyafiságnak Hírével Esztendő 
eltelvén számot kell adnj szent György napja 
tajban, a' mikor elő adgya mind azokat is, a* 
mellyek a' közönséges ládában eö rea bizatattak. 

IX. Minden Esztendőben Szent György I n -
nepe taiba, föl köll adnj tisztet az Esperestnek, 
hogy az Attyafiaknak legyen szabad hatalma a* 
szokot rend szerint mást választanj. 

Merengések. 
VI. 

A' gyűlési napok délutánai barátságos tana-
kodásoknak valának szentelve, mellyeket a1 ke -
belben megörzeni könnyebb, mint szóval kimerí-
teni. Hálaérzelem buzgott fel sziveinkből az Atya 
iránt, ki Fia által alapított egyházát mind e' napig 
épen megtartá közöttünk. Örvendettünk, hogy 
szent Lelkének ösztönzése által megérlelé a' szi-
vekben azon meggyőződést, hogy a' Ielkismeret 
szabadságát bün nélkül korlátozni nem szabad; 
's felelevenítők emiékezelünkben apostoli kirá-
lyunk apostoli szavait s lelkületét és fel a' hon-
atyák evangyéliomszerü buzgóságát, miket mind-
nyájan a' legközelebb mult időkben tanusította-
nak. 'S valamint tisztünknek ismerők Isten l eg -
szebb áldásaiért könyörögni koronás fejedelmünk 
és a' honatyák fejére: ugy szent fogadást tevénk, 
hogy ezen indulatot átültetendjtik híveink sziveibe 
is, megmutatandók, hogy ezen egyház az érette 



működé és fáradó dicsőket a* forró hála legben-
sőbb érzelmeivel jutalmazni kész. 

Fájdalommal tapasztalok, hogy felkent kirá-
lyunk és a'honatyák Összhangzó akaratával hozott 
legújabb vallástörvény üdveitől — közbe jött 
akadályok miatt — sokan elüttetének. És itt 
egyik ezt, másik azt , egy harmadik amazt adta 
elő, mit e' részben tapasztalt. Az egyes testvé-
rek bajait, mindnyájunk bajává téve, a' csügge-
döket bátorítani, a' tanácstalanokat útba igazítani, 
a ' messzemenőket nyájasan visszatérésre inteni, 
kiváltképen pedig szükségesnek és lelkiatyai leg-
szentebb kötelességünknek véltük, felkérni a' be-
következő gyűlést, hogy e1 részben hathatósan 
intézkedni méltóztassék, intézkedni ugy, hogy ki-
rály és haza megtörhetetlen bizalmunk és hálánk 
világos jelét épen abban lelje, hogy az általok 
adott törvény iránti tisztelet és engedelmességben, 
magunkat semmi által megingattatni nem engedjük. 

Aztán egyéb dolgokra mentünk át. Örven-
dettünk, hogy az egyh.szerkezet annyi évek sora 
után legalább már valahára javaslatképen papi-
roson áll. Valamint annak legelső megpendítése 
24 évvel ezelőtt, a' béke malasztos korában tör-
tént,ugy hisszük, hogy az a' béke, rend, 's a' süker-
ben 's foganatban gazdagabb igazgatásnak leend 
eszköze. Valamint azt a' legutolsó 's el nem kerül-
hető mozgalmak érlelék, ugy hisszük,hogy az üd vös 
mozgalom ébresztője, a' káros vihar hárítója le-
end. 'S megegyezénk abban, hogy leöltve min-
den felekezetes szenvedélyt, 's felöltve egyedül 
az evangyéliom fegyverzetét, a' szentlélek leg-
szebb ajándékai, a' béke, egyetértés, szeretet, 
szelídség segedelmével veendjük tárgyalás alá 
annak egyes pontjait. 

A' csontokat és velőket megható fájdalommal 
hallók a' tiszai atyafiak között létező villongáso-
kat, mellyek a' hivatalban különböző de a'Krisz-
tusban hasonjogu testvéreket elidegeníték egy-
mástól. Sajnáltuk, hogy ezen villongások politicai 
hírlapokba vitettek által 's nem az evangyéliomi 
szelídség, hanem a' fogcsikorgató szenvedély 
nyelvével valának hirdetve. Elv gyanánt kifeje-
zők, hogy a' haldokló Melanchton szerint, az 
evangyéliomi egyház igazgatása a' dualismuson 
alapulván, oda irányozandjuk működéseinket, 
hogy ezen dualismus teljesen és mindenütt be-
hozassék. Azonban örömmel vallván be azt, hogy 
épen a' dualismusnak legelhatározottabb pártolói 
a ' nempapi személyek levén, az ezekkeli test-
vérülést, mellyet három század eszközölt, mind 
végig fentariani fogjuk, 's kötelességünknek tar-
íandjuk, nyilvános és magán körökben ezen test-
'vérüiés mellett szóval 's tettel nyilatkozni. Ezt 
pedig teendők leszünk nemcsak azért, mivel 
e ' nélkül az egyházszerkezet életbe léptetése le-
hetetlenné válnék,hanem mivel sem itt, sem egye-
bütt máskép cselekednünk nem lehet, nem sza-
bad, mint, egyházunk sarkelveihez képest, hason 

jogú testvéreknek ismernünk el őket. Meglevén 
gyökeresen győződve a' felöl, hogy ha sérelmek 
történtek, vagy történendenek, mellyek a' papi 
törvényes befolyást gátolhatnák, ök készek lesz-
nek, mint eddig valának, azoknak orvoslásában 
segédkezeket nyújtani nekünk. 

Szóba hozatván a' tótajku atyafiak között ke-
letkezett irodalmi összekocczanás 's elismertetvén;, 
hogy azok, miket a' IV Merengés irója e ' tárgy-
ról állít, sok részben hiányos, mint a' ki miscuit 
quadrata rolundis: szükségesnek találtatott, hogy 
e* dolog felvilágosíttassék 's a' bizonytalanságban 
tévedezö közönségnek tudtára adassék, miben 
álljon ezen mozgalom; a' munkálat elkészítésével 
Geduly Bogy. bízatván meg. 

Szőnyegre került a' pap-tanító-gyámolda is. 
Előzményei adatának elő. A' f. é. prot. egyh. és isk. 
lap 15-dik számában a' később Endrey urnák 
elnevezett —t —y úr, egyetemes pap- és tani-
tógyámoldát tervezett, mellynek czélja volna, se-
gíteni azon szerencsétlen tiszttársinkon 's tanítókon 
kik nem önhibájok miatt, szolgálatra képtelenekké 
tétettek. A' pr. e. isk. lap 17 számában felfog-
ván az ügyet, a' 391 lapon, f. é. aug. 14-én esti 
öt órára gyűlést hirdettem, szállásomon fartandót. 
E' gyűlésre senki más meg nem jelent, mint egye-
dül a* bányai kerülethez tartozó lelkészek. E* 
szerint, jelenleg az egyet, pap- és tanítógyámol-
dából lett: bányakerületi papgyámolda. Előadatott 
a* számadás, melly bői kisült, hogy f.é. aug. 14-ig 
az intézet számára begyült — — 51 f. 18 kr . 
melly mennyiség t. Lang M. pesti lelkész, mint e* 
végre választott pénztárnok urnák olly megbízás-
sal adatott át , hogy azt és a' később bejöendő 
pénzeket is a' takarékpénztárba tegye be. Meg-
emlékezvén sokan a' f. é. prot. lap 17 sz. 3 9 0 -
dik hasábján álló számadásról, mellyben az je -
lentetett, hogy néhányan, kik ott megneveztetnek, 
100 forintot adtak össze e' czélra, holott a' tár-
ban csak 51 f. 's 18 kr. van; a' volt pénztárnok 
jelenté, miként ö azon neveket és mennyiségeket 
csak azért nyomtatá k i . mivel azon bizalomban 
volt, hogy az ott említett, buzgóságukról ismere-
tes férfiak, készek lesznek járulni az ügyhöz; de 
hogy ez egyszer nagyon csalatkozott, a' mennyi-
ben közölök csak Valka, Bauhofer, Lang, Székács 
és Endrey küldtek be segedelmeket. Jövendőre 
nézve megállapodánk, hogy rni tekintetbe vévén, 
mikép tisztitársaink közöl némellyek ollykor sa-
ját hibájokon kivül, hivataluk folytatására's ekkép 
saját maguk és övéik eltartására képtelenekké 
tétetnek, az illyenek felsegélésére, papgyámolda 
nevezet alatt intézetet alapítani szükségesnek tar-
tottuk, melly egyedül a' bányai kerület papjaira lesz 
kiterjesztendő és kölcsönös értesülés 's elnyomo-
rodott testvéreink iránti irgalom ébresztése utján, 
akkép létesítendő, miszerint jelenleg kizárólag az 
önkéntesség és szabad akarat alapján, a' kerület 
papi tagjaitól gyűjtessenek pénzbeli járulékok, a i 



intézet valódi megalakulása ugy, valamint a' se-
gélydíjak kiszolgáltatása csak akkor lépjen életbe, 
mikor az egyes adakozások 500 pengő forintot 
teendenek. E' szent és üdvös czél előmozdítására 
*s illetőleg ahhoz járulásra kerületünk minden 
papjait ezennel testvérileg felszólítjuk. 

Egyébiránt a' gyűjtések az egyh.megyékben 
folytattatni 's e' lapok utján közöltetni fognak. Mit 
ezennel meg is kezdünk. 

Volt a'pénztárban 1846. aug. 14. 51 ft, 18 kr. 
Ehhez járult: 

Szeberinyi J. püspök úr 1846-ra 1 ft — kr. 
fiiszkup Nátán — — — „ 20 — 
Hajnóczy Sam. — — — 1 „ — — 
Esztergály Mih. — - - — 1 „ — — 
Geduly Bogyoszló — — — 1 „ — — 
Geduly Mennybék — — — 5 „ — — 
Aug. 15-kén egy esti nyájas tár-

salgásban gyűlt egy arany és 
19 ft, összesen — — - 23 „ 30 — 

Mi összesen tesz 84 ft 8 kr. 
ezüstben. 

A' gyámintézetröl volt mély hallgatás, volt 
tehetetlenségünket bevalló pirulás, volt hanyag-
ságunkat tanúsító mell verés Az e1 részben történt 
és történő gyakori, a' füleket és halántékokat el-
borító egyetemes pirulás, kiváltképen nekem szo-
kott jutni. Feljajdultam, Hodrusbánya, Léva, Ki-
kinda, Tállya 's most jajduló félben vagyok Vácz 
és Baja felett. Jajdulásimat meghallá az ég, és a1 

távol testvérekkel is meghallatá, nemcsak meg-
hallá és meghallatá, hanem meghallgatá és meg-
hallgattatá. És jött segedelem, és megóvtuk a' 
kőtyavetyétöl a7 templomokat, és Istennek háza-
kat épiténk. De minden levélben, melly a' sege-
delmet kisérte, ezen kérdés állott; Und was thut 
ihr denn, für Eure bedrángten Glaubensgenos-
sen ? Én pedig feleltem : Gebt nur her und war-
tet nur zu, wir wollen's schon machen! De ha az 
ember ezt 1843 óta minden évben tizenötször 
feleli és még sem tesz semmit 's nem váltja be 
szavát, azok pedig ismét minden levélben meg-
újítják ama kérdésüket, ne piruljon-e el az ember 
fel a' fülekig és halántékokig és le a' nyaknak az 
ő csigájáig. Több körülmény hátráltatja ezen 
mindnyájunkra nézve nélkülözhetlen intézet életbe 
léptetését. 

Hátráltatja; 
1) Hogy a' középponti választmány hanyag 

és semmit sem tesz, névszerint pedig az idén épen 
az egyetemes gyűlés alkalmával, még csak gyű-
lést sem tartott, hogy legalább igyekezett volna, 
befogadni a' dolgot pártoló gyülekezeteket, mily-
Iyen például Kőszeg és Győr dunántűi, kik a'pénzt 
is elhozták magukkal 's aztán visszavitték. 

2) Hogy a' papok közt sokan kákán csomót 
keresők, a' segedelmi készség felébresztésében 

kontárok, magok bajai mellett, mások 's az egye-
tem bajai iránt részvétlenek, a' gépen jobbra balra 
tapogatózók, de ügyetlenek épen a' gép billen-
tyűjét kitapogatni, az egyház egyetemes látköré-
hez felvergödni nem igyekezők, hanem saját pa-
rochiájuk körül a1 világ négy részeire négy ma-
gyar mértföldig terjedő láthatárukkal megelége-
dők, *s imáik, vágyaik, életök és halálok e' 
határok konyulatán belől csaponganak. 

3) Hogy a' világiak közt sokan az egyház 
iránt tartozó kötelességeik egész sommáját lefi-
zetve vélik az által, ha a' papokat, mint mondani 
szokás, sachban tartják. Köszönöm szépen, nem 
próbálhatnánk-e kissé többet is? Ti papok is 
vagytok az evangyéliom értelmében, ha csak-
ugyan azok volnátok. Fel tehát, hirdessétek mi 
az egyházra nézve szükséges, ajánljátok, mint 
felügyelök, mint egyh.tagok imádkozzatok, izzad-
jatok, fáradjatok velünk , — vagy tán épen he-
lyettünk, már a' mint jő. 

No de épen az hozatik kétségbe, hogy ez a* 
gyámintézet olly szükséges volna, 's ez a* 

4-dik akadály, mellyet a' választmánynak 
minden áron el kellene hárítania. Egykor, midőn 
a' fentemiitett német kérdés intéztetett hozzám, 
a' pirulás haragos vörös színével elborított ar-
czokkal merő kínomban ezt válaszolám: Igen is 
mi sokat teszünk a* gyámintézet meghonosítása 
mellett e1 hazában, mert az a' mi egyházunkban, 
már 300 év óta divatozik, csakhogy még neve és 
alakja hibázott. Itt minden, a* mit tehetünk, csak 
ezen alak előteremtése lehet. És tréfán kivül, 
nem lenne-e tetemes nyereség abban, ha ezen 
alakot, rendet, organicus összefüggést teremthet-
né elő a' gyámintézet ? Azt mondanám, gondol-
kozzunk felöle, de tudom, hogy hiába mondanám. 
Mert a1 ki e* sorokat olvassa, a' szerint a' mint a' 
fent előszámlált három pont valamellyike alá tar-
tozik, nem a' gyámintézetröl, hanem arról fog 
gondolkodni, hogy mi borzasztó vakmerőség az, 
illy vádakkal kelni ki az emberek ellen. Gondol-
kodni fogunk tán ünnepélyes protestatiók felől. 
Lépjünk szövetségre, ineamus pactum, a' követ-
kező két pont szerint: 

Primo : Én szánom és bánom a' három pont 
alatt mondottakat 's ha szombat nem volna, ki is 
törölném, egyszersmind türelmesen viselendem a* 
rám rovandó büntetést. 

Secundo: A' három pont alatti urak pedig 
kötelezik magukat, hogy a' gyámintézet életbe 
léptetése körül az emberileg lehető legnagyobb 
buzgóságot tanusítandják. 

Amen! Amen! 
S z é k á c s J ó z s e f . 

Egy fe lk iá l tó szó! 
Midőn ezelőtt néhány évekkel, Dobos urnák 

az 1842-ik évben kiadott „Egyházi Almanakra" 



lett észrevételeinken a* többek közt ezt olvasám: 
„végül ott állnak a' segédpapok, mint megannyi 
felkiáltó jelek:" mosolyogtam e1 furcsa ötleten, e' 
sajátságos hasonlaton; képzelve előre, milly hos-
szú szál válandik egykor belőlem is. És Isten ke-
gyelméből , csakugyan el is foglaltam közöttök 
helyemet. Hanem a' milly tréfás oldaláról vettem 
akkor még a' dolgot; ép olly komolynak 's szo-
morítónak látszik azóta előttem D. urnák ama 
nem roszul választott kifejezése. Komolynak 
mondom, — mert ha csakugyan közelről nézzük 
ingatag, semmi törvény, semmi szerkezeti alapsza-
bály, egyetlen egy statutum által sem védett, nem 
biztosított szerkezetlen helyeztetésünket: valóban 
meg kell vallanunk, hogy a'segédpapok, az egy-
házi személyzet soraiban, csakugyan nem egye-
bek puszta jegyeknél: kik közöl némellyek — 
kik tekintélyes személyek neve után szerepelhet-
nek felkiáltó jegyi alakjokban — igen is felra-
katnak csaknem minden megürült egyház elöl-
járói elébe; — míg mások,kik tán bizonyos dolog 
miatt megfeledkezve magukról, — kérdőjel ké-
pében merték fölütni fejőket, csaknem végké-
pen kifelejtetnek.— Távol legyen azonban tőlem, 
hogy jelen abnormis állapotunk okát egyesek hi-
bájában keressem, — nem, söt történetileg szán-
dékom kimutatni azon véletlenséget, mellynek 
következtében a'segédpapok állása minden szer-
kezeti alapszabály nélkül felejteték: hogy igy min-
denki tisztán lássa, miként változván a' körülmé-
nyek, változni kell ahoz képest helyezotünknek is. 

A' reformatio első századában — históriai 
kútfők után szólva — honunk még annyira szü-
kiben volt a' papi képességgel biró egyének-
nek, hogy 1550. körül 300 egyháznak is alig 
volt egy papja; söt hogy még 1625-ben is gyé-
ren lehettek: mutatja Samarjai János csallóközi 
superintendensnek a' lakszakállosi egyházhoz 
irott ama levele, mellyböl kitetszik, hogy az 
időtájban is 15—16 gyülekezetnek volt egy 
papja. ,,A' szerdahelyi gyülekezet — így ír — 
áll tizenhat falukból, — a' magyari hatból, — az 
egyházfalvi tizenháromból: — egyéb megyék-
ben is nem minden faluba járhat a' tanító." Ek-
kor hát még segédpapokról szó sem lehet, mert 
a ' felsöbbségétöl megvizsgált 's annak rendi sze-
rint ordinált ifjú papot egyszeribe kapva kapták 
az egyházak. — Az 1648-ik évben Szathmár-
Némethiben készült kánonok második száma, az 
egyház hivatalnokait következő renddel sorozván 
elő: „in ecclesia nostra, septem potissimum haec 
officia, seu ministeria in usu sunt: 1) Ministri 
V. D. seu Pastores Ecciesiae. 2) Seniores Dioe-
cesium. 3 ) Superattendentes. 4) Rectores Scho-
larum. 5) Cantores. 6) Presbyteri. 7) Aeditui." 
A ' segédpapokról szinte nem emlékezik, igy hát 
még ezen korban sem léteztek; mert ha lettek 
volna, olly rendező zsinatról — minő a' szath-
jnár-némethii egyetlen a'maga nemében a ' re for -

mátusoknál — fel nem tehetjük, hogy az ő tisz-
teiket, jogaikat 's kötelességeiket is ki ne szabta 
volna. 

Később a' többszöri békekötések által bizto-
sított protestánsok naponként szaporodván, be-
lölök népes és virágzó egyházak alakultak: de 
ekkor is a' tehetősb gyülekezetek, rendes papjok 
mellé nem segéd-, hanem erejük- *s tehetségükhöz 
képest, két három rendes papot választottak. Csak 
miután az 179°/,: 26. t. cz. által teljes vallásbeli 
szabadság engedtetett 's az egyház, kdl- és be l -
szerkezetót javítni, rendezni kezdé, elaggott pap-
jai vig óráinak biztosítására, módokról gondolko-
zott: tűnnek elö a' papi segédek, mint kik a' már 
hivataluk terhe alatt elerötlenült lelkészek mel-
lett szolgálni tartoztak. 

Az 1790-ik évet vehetjük tehát a' segédpa-
pok keletkezése időszakául: no már ezen év után 
nézzük, van-e egyetlen statutum, melly őket nyil-
vánosan kijelelt szerkezeti szabályokkal vette 
volna fel az egyházi személyzet sorába ? Van a* 
dunamelléki helv. hitv. egyházkerületnek 1796-
dik éven kezdődő 's aztán időről időre folytatva 
összeirott száz statutuma, *) mellyben itt-ott az 
50 felül ugyan találni némi nyomait a" segédpa-
pokra is kiterjedt figyelemnek; de bár az 1803. 
év apr. 24-én Peten tartatott kerületi gyűlés az 
esperesi látogatások, egyházak és prédikátorok 
ügyei, viszonyi rendezését a' mesterek kötelessé-
gei meghatározását tűzte is ki tanácskozási tárgyul: 
a' segédpapok sorsa felett intézkedni még ekkor 
sem látta szükségesnek; mert hihető, csekély szá-
muk még nem is igényelt valami különös szer-
kesztetést. Csak lassanként, idő- és körülmény-
parancsolta szükség idézvén azért elő a' segéd-
papi állomást: nem lehet csodálni, hogy senkinek 
sem ötlött eszébe őket, rendszeresen kidolgozott 
szerkezeti alapszabályokkal venni fel az egyházi 
rend személyzete közé; hanem csak ugy, usu et 
vulgari consveludine köztök vagyunk, mint q a* 
magyar Alphabetum, vagy mint 0 a' jelentő szá-
mok közt, minden jelentés nélkül. És ha néha a* 
messzevágó számításokban aggatni találunk: e l -
kihánynak bennünket, mint összezéskor a' kilen-
czeseket, ötödik-hatodik tractus ellen, a' nélkül, 
hogy tudnók vagy szabad volna felszólalni, miért 
és miokon ? Illy minden törvényes védelem nél-
küli, merő szerkezetlen állapotban áll 60 —70 
teljes papi minőséggel biró egyén a' főtiszt, ke -
rületi gyűlés szabad rendelkezése alatt. Pedig 
lehet-e annál nyomasztóbb 's szomorítóbb helye-
zetet csak képzelni is, mint azt sem tudni: hánya-
dán van az ember, mi ö tulajdonkép, hogyan, 
mi uton, mi jognál, mi érdemnél fogva reményi-
hét, vagy számolhat előléptetésre ? Illy ingalag 
szerkezet nélküli állapotban sínleni továbbra is 

* ) K á r , h o g y e z e n s ta tutumok ö s s z e s z e d v e k i n e m n y o m a t -
n a k , h o g y minden e g y h á z l evé l tárában fe l ta lá l lathatná-
nak. P. J . 



lehetetlenség, főként mintán a' segédpapi állomás 
jövendőre állandóul fenmaradandó hivatali állo-
másnak tekinthető; — hatvan-hetven felkiáltó 
jegy ébreszthet egykor már figyelmet!!! 

Most tehát, midőn megyék, városok, polgári 
és egyházi társulatok, szóval: minden testületek, 
abnormis állapotjuk rendbehozásával, coordinati-
ojával, olly erélyesen foglalkoznak, — most, mi-
dőn egyházkerületünk is — szabad legyen hinnem 
— új időszak derültének méltán néz elébe, mely-
lyet népképviselet életbeléptetésével, presbyte-
rium rendezésével 'stef. jellemzend az utókor, 
most, mondom, szabad legyen nekem is a* se-
gédpapok mind ekkoráig rendezetlen állapota szi-
lárdabbítása 's némi kis szerkezettebb alakba ho-
zása tekintetéből, a' főt. egyh.kerület figyelmébe 
legalább csak e' következőket ajánlanom: 

1) Alkottassék egy szerkezeti alapszabály, 
mellyben mind álláspontunk, mind viszonyunk 
egymás és a' rendes papság, főként pedig főnö-
keink irányában, világosan kijeleltessék: hogy igy 
törvény védjen bennünket a1 sok helyen tapasz-
talható alacsonyító, egyedül csak úr és cseléd el-
lenében megállható alárendeltség kicsapongásai-
tól; — mert tisztelet, becsület, de igazság is, né-
hol még a',tiszteletes4 czímsem bőven pazarolta-
tik, hanem e' helytt a'kedélyes ,öcsém uram4 van 
használatban: ugy hogy az ember eleinte alig 
képes njagát tájékozni, a' véletlen rokonságnak 
örüljön-e, 's a' bizodalmas ,bátyám uram4 kifeje-
zéssel viszonozza a1 megszólítást, vagy pedig 
mind ezt csak a' mély leereszkedés nyilvánítá-
sául vegye? 

2 ) Köteleztessék minden pap segédének évi 
díját pontról pontra megnevezve, hiteles bérlevél 
alakjában elkészítve előre általadni: hogy igy 
sem egyik, sem másik többet vagy kevesebbet ne 
igényeljen; ez által sok, igen kényes oldalróli 
érintkezésnek vétetik eleje. 

3) Minthogy gyakran megesik, hogy az egy-
házkerület legfelső sarkáról, például Gyöngyösről, 
annak legalsó szegletébe, Kórógyra rendelte-
tik valaki segédül, a' mikor a' törvényesen meg-
határozott 50 vft minimum alig elég az uti költ-
ség fedezésére: tehát mondassék ki általános kö-
telező törvényül, hogy a'segédpap szállítási költ-
ségét vagy főnökeik, vagy az egyházak viseljék. 
Mert különben az illy szegény egyén csak in-
gyen játszó sorsjegy leend, ki Pál ap. Korinth. 
irt 1 1. 9, 7.-be foglalt ama kérdésére: „Kicsoda 
vitézkedik valaha a' maga zsoldján ? " egyenesen 
felelheti: én. Végre 

4 ) Jeleitessék ki azon fokozatos lépcső, vagy 
azon szempont — már az akár nagyobb egyhá-
zakban tett terhesebb, akár csekély fizetéssel 
hosszasb idő ótai szolgálatjoktól, akár jelesebb 
készültségektől feltételeztessék — mellyen, vagy 
melly szerint elöbbléphetésöket bizton remónyl-
hessék. Mert az 1832-dik évben Kecskeméten 

tartatott generál consistorium ama határozata: 
„hogy a" két évet meghaladt káplánokba veman-
tia van, aplicaltatnak; ha nincs ,v ár okozzanak, mig 
a' sor rájok kerül— igen egyoldalú , határo-
zatlan, épen nem kielégítő. 

Ezek csekély nézeteim a' segédpapok jelen 
ingatag állása kissé szilárdabb, rendezettebb alap-
rai helyezése körül. Ugy hiszem, nem túlzottak 
kivánataim, ennyit tenni már magában a1 jórend 
igényli. Azonban meglehet, hogy én a' leglénye-
gesebbeket hagytam ki javítandó helyezetünk 
körül: ez okból felkérem minden tiszttársaimat, 
szóljanak ők is a" dologhoz, a* tárgy nem olly j e -
lentéktelen, hogy egy kis gondolkozást ne érde-
melne , — szóljunk mert néma gyermeknek anyja 
sem érti szavát; sőt folyamodjunk egyenesen ösz-
szes kérelemmel a' főtiszt, egyházkerületi gyűlés 
elébe, hogy jelen rendezetlen vetyengö állapo-
tunkon bölcs belátása szerint segítni kegyesked-
jék; —- mérje ki ne csak kötelességeink, hanem 
jogaink határát is, csakhogy ne ,sine nobis de 
nobis'; mert én részemről jobb szeretek a' leg-
szigorúbban kimért positiv törvények érez paizsa 
alatt állani, mint bona fide, akár egyesek, akár 
egész testület szabad kényére 's szeszélyére bíz-
ni sorsomat 's jövendő életszerencsémet. 

P a r r a g h J á n o s , *) n.-székelyi segédpap. 

kis válás £ t. Spaiinagel iir k ö z -
leményére a' foács-szerémi e speres -

séjK közgyűléséről . 
A' prot. egyházi és iskolai lap f. é. 23-dik 

számában ifjú Spannagel úr a' közönséget tudó-
sította a* legközelebbi esperességi közgyűlés 
eredményéről. 'S ezen tudósítás modorára czéloz 
csekély észrevételünk. 

A tudósító úr czikkében ugyanis e' szavak 
olvashatók: „Olvastatott a tót dekandtus tanítói-
nak egy folyamodványa, mellynek nevezetesebb 
pontjai ezek: a) Kéretik 'sat." — 'S már az első 
pontra nézve is van egy kis észrevételünk. Sze-
retnők ugyan tudni, miként juthatott ifj. Spanna-
gel úr azon gondolatra, segédpap létére, tót és 
még nem tudjuk, német-e vagy magyar decana-
lusra osztani fel a' bács-szerémi esperességet? 
Ismeretlen-e előtte esperességünk felosztáöa alsó 
és felső járásra ? Minden esotre itt tisztelt tudó-
sító úr érdemül kívánja felrovatni magának, hogy 
a1 magyar párthoz tartozik, holott mások a' gya-
lázatos pártoskodáson rég túlvannak. Mert ma-
gyarnak lenni minden magyar szent kötelessége, 
a' mire pedig valaki törvényszerüleg köteleztetik, 
az neki érdemül nem tulajdonítható. Ha van még 
ezenkül valami, a' mi tisztelt tudósító urat arra 
birhatá, hogy tót decanátust teremtsen a* bács-
szerémi esperesség keblében, ez, csekély véle-
ményünk szerint, egyedül az lehet, hogy bács-
* ) F i g y e l m e z t e t e m P a r r a g h J . urat a ' m a i szám e l s ő c z i k k é r e , 
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*fcVui m i esperességünk prot. iskolatanítói olvasó 
égy 6ot akarta a' „tó/" névvel belyegezni, a' mit 
túdósításából talán bátran lehet következtetnünk, 
hol a1 c) pont alatt ez van irva: „Eszközöltetnék 
az espereségi gyűlés által, hogy egyházmegyénk 
ben alakult német és tót tanítók olvasó társaságai 
egygyé válnának 'sat." Miről azonban szó sem 
volt. Különben erre még íme egy észrevételünk. 
Van igenis egyh megyénkben tanítói olvasó kör; 
van különösen egy kizárólag német csak türt ol-
vasó kör, mellynek, mint halljuk, tisztelt tudósító 
úr is nem régiben tagjává lön, — és van egy es-
perességileg elismert „bács-szerémi esperességi 
protest. tanítói olvasó kör," melly egészen bírja 
az esperesség elismerését és méltánylását. De ez 
a' keresztyén szeretet, tudományos fejlődés és 
műveltség elvén alapulva, minden nyelvkülönbség 
nélkül választja meg tagjait, a' mi rendszabályai-
nak 3 §-ból világosan kitetszik, hol szóról szóra 
ez áll: „Ezen olvasó körbe a' bács-szerémi és-
perességben létező minden protestáns isk.tanító, 
tagul léphet be ." — De helvét hitvallású, német 
magyar származású több tanítók is tagjai ezen 
körnek. Sőt még többet és mondunk. — Ha tisz-
telt tudósító úr méltónak tartja bepillantani a' sza-
bályokba, ám jöjjön és lássa, miként körünk nem 
tót, hanem egyik föczélja a' magyar nyelv meg-
tanulása és terjesztése is. 

Kár, valóban kár, felingeríteni illy meggon-
dolatlanság által a' kedélyeket, kár a1 nyelvekkeli 
harcz által okozott, már márbehegedezelt sebeket 
újra olly vétkesen felszaggatni 's hervasztani a' 
hon reménybimbaját! 

Hátra van még a1 b) p nt alatti tudósításra 
egy kis megjegyzésünk. — A' tudósítás igy 
hangzik: ,,Ne választatnának segédtanítókká 
ollyas személyek, kik a' földmivelésnél többet nem 
tanultak. E' bajokat leginkább a1 csekély fizetés-
ben, melly nálunk 60—100 vftot soha felül nem 
halad, találván 'sat." 

Már itt nem hallotta-e jól tudósító úr a' gyű-
lés határozatát, vagy készakarva ferdítette el az 
olvasó közönség ámítása végett, magunk sem tud-
juk; mellyik vélemény igaz e' kettő közöl, t. tu-
dósító úr maga legjobban fogja tudni. Mi csak 
annyit mondhatunk, hogy a' gyűlés határozata, 
mellyet a' jegyzőkönyvből igtatunk ide, egészen 
t. tudósító úr közleménye ellen nyilatkozik 's igy 
hangzik: ,,A' nagyobb egyházaknak segédtaní-
tók tartása ajánltassék, 's ezek müveit és tanult 
ifjak közöl választassanak; az egyházaknak ajánl-
tatni fog." 

Véleményünk szerint pedig hazánkban egy 
segédtanítónak fizetése, mellyet t. tudósító szerint 
60—100 vftra teszünk, nem olly csekély, ha a' 
czélt tartjuk szem elölt, mellyet a' segédtanító már 
csak önhaszna tekintetéből is követni köteles. A' 
segédtanítói hivatal, ugy hisszük, tekintendő mint 
előkészület az elemi tanításban, 's így némileg 

pótolja a' hazánkban annyi kárral nélkülözött nép -
tanítói képezdét. És ismerünk hazánkban nem 
egyet, hanem számtalan segédtanítókat, kik e* 
czélt tartva szem előtt, az említettnél még cse-
kélyebb fizetésért éveket szolgálnak, 's nem 
valami jött-ment országfuló, varga- 's szabó 
mesterlegényeket , vagy mint t. tudósító úr 
mondja, ollyanokat, kik a' földmivelésnél egye-
bet nem tudnak, hanem becsületes, derék, mü-
veit, iskolavégzett fiatalokat. És hány segéd-
lelkész van azonkívül hazánkban, ki 100 vftért 
6 — 8 esztendeig szolgál ? mennyivel inkább elé-
gedhetik meg tehát illy fizetéssel egy segédtanító? 
— ítéljen már most a' t. cz. közönség akár a' mi, 
akár a' tisztelt tudósító úr részére, — nekünk 
mindegy. 

Egyébiránt, hogy ha t. tudósító úr ebbeli czá-
folatunkkal be nem éri, ezennel az esperesség az 
érdeklett gyűlésre vonatkozó jegyzökönyvének 
III-dik pontjára utasítjuk, mint mindezek hiteles 
bizonyítására. 

Végtére fogadja ifj. Spannagel úr, mint tudó-
sító tőlünk, kiknek, mint öregebbeknek, ebben több 
tapasztalásunk van, azon szives barátságos intést, 
miszerint kérjük, szíveskedjék máskor, ha majd a' 
t. cz. közönséggel illyesféléket közölni fog, vagy 
az igazság mellett megmaradni, vagy pedig a' t. 
cz. közönség további botránkoztatását kerülendő, 
a' dologiul végképen elállani. 

R e i s z B e n j . , M i c h a l o v i t s S., 
R u t s k a l g . ev. isk.tanítók. 

K ü l f ö l d i i r o d a l o m. 
Das Gesetz Gottes. Erklarung der heil. zehn 

Gebote in dreizehn Betrachtungen über das erste 
Hauptstück deskleinen lutherischen Kathechismus, 
von Matthaus Rupprecht, Pfarrer. Erlangen, 
1843. k. 8. r. IV és 146 l. 

Luther kis kátéjának vagy egyes részeinek 
számos feldolgozásai közt a' tiz parancs jelen 
magyarázata nem utolsó helyen áll. Nem a 'gon-
dolatok újsága 's eredetisége, nem a' rendszer 
mélysége 's korekdedsége, nem a' felfogás sa-
játszerűsége az, mi neki becset kölcsönöz, hanem 
a' meglevő anyag hü 's gondos felhasználása, j e -
les bibliai megalapítása a' könnyen megérthető, 
keresetlenül népszerű 's mégis tiszta és nemes 
nyelv s előadás teszik azt mind tanítók-, mind 
papoknak ajánlatossá. 

Predigten für Straf- und Untersuchungsge-
fangene. Ein Beitrag zu Andachtsübungen in 
Besserungsanstalten und Gcfángnissen von J. G. 
Höfler, Pfarrer am Correctionshause zu Alten-
burg. 1. Bandchen. Altenburg, n. 8. r. X és 1541.. 

Épen e' mezőről idei lapjaink 19. számában 
mutatánk fel egy kellemes illatú virágot, 's most 
a' jelenre, szinte k e d v e s ® ' híjuk fel ügyfeleink 
figyelmét, valamint azokens, kikben szánalom él 



a' méltán vagy méltatlanul elfogottak 's bebör-
tönzöttek iránt és kik szívökre veszik Urunk sza-
vait: ,Fogoly voltam és hozzám jöttetek.' Illy 
speciális czélu homiletikai adomány maga szől 
magáért, mivel az irodalom e' mezejét gazdagnak 
még nem mondhatjuk 's illyen predikátziókban 
szükséget szenvedünk. Szerzőről általában el-
mondhatjuk, hogy lelkészeti (psychologiai) tekin-
tetben is a' szerencsétlen foglyok lelki szüksé-
geire ügyesen terjeszkedik ki, hogy beszédeit 
gyakorlati szellem tünteti ki, hogy nemes népsze-
rűen vannak irva 's a' sz. irás szavait dúsan és al-
kalmatosan adják. 

Dr. J. Fr. Bruch, Betrachtungen itber Chris-
tenthum und christl. Glauben. In Briefen. 1 Theil. 
Strassburg. 1845. XXIV. és 310 1. 

Szabadelvüen, őszintén, egyház iránt tartozó 
minden tisztelettel járt el sz. munkájában, mellyet 
alaposnak egyszersmind gyakorlatinak mondha-
tunk. Eszméinek felruházása nem költészeti, árt-
hetetlen, nem logicaiés száraz, hanem sok helyen 
szónoki lengületü, megkívántató melegségü és 
méltóságú. Nem a' speculativ pantheisticus, nem 
a' theol. és theosophiai, hanem az igazi, históriai 
Krisztus az, kinek e' könyv szentelve van 's ki-
nek szerető, éltető szelleme átlengi azt. 

B e l f ' o l «1. 
I*oIemia. 

„Belső-somogyi isk.tanítók többen" aláírással 
érkezett hozzánk egy czikk, mellyben Dobos ur-
nák a' kecskeméti oktatók észrevételeire tett vá-
laszában előforduló ezen két kifejezése: hogy pe-
dig ez iskolameteres lehordás hangjai és: hol egy 
faeultds az egyházigazgatds kormányrudjára fel-
tolakodván, azt amúgy iskolamesteresen kezelte, 
támadtatik meg. „Mit jelentenek" szól a1 czikk 
„ezen szavak: Iskolamester es lehordás és isko-
lamesteresen kezelte?" A' czikkirók erre azt 
válaszolják, hogy az első „gorombaságot, durva-
ságot, neveletlenség et,u a' második pedig hamis-
lelküségetu jelent. Megtörténvén igy az iskola-
mesteres szó interpretatiója, — mihez mellékesen 
legyen mondva, tán Dobos urnák volna legelső 
joga, ama közmondás szerint: optimus interpres 
verborum quisque suorum — elgondolhatja a' 
tisztelt közönség, hogy amúgy igazán lehordják 
a'somogyi több, azaz: három urak Dobos urat. Én 
soha sem kisértettem fogalmazni az iskolames/e-
res lehordást, de miután a' somogyi iskolatanító 
urak e1 lehordó czikkét olvasám, azóta tökélete-
sen tiszta fogalmam van az iskolamester es lehor-
dásról, 's kezet fogok a' somogyi iskolatanító 
urakkal, midőn azt „goromba, durva, neveletlen 
lehordásnaku nevezik. Csak egy kis példát, mely-
lyet fel nem hoznánk, ha nem tudnók, hogy vele 
Dobos urnák legfölebb is csak egy kis mulalságot 
szerzünk: ,,IIoltanulla azt Dobos úr", kérdik azon 
urak „hogy általába az isk.mesterek született g o -

rombák, durvák, neveletlenek's hamis lelkűek l é -
gyenek? Szeretnők tudni, ha vallyonD. úr volt-© 
iskolamester? Ha volt, ugy bizonyossan (nem: bi-
zonyossssan?) magába (an) tapasztalta az emlí-
tett tulajdonokat, különben nem lehetne olly nagy 
fogalma azokról, melly tulajdonokat, most már 
pappá nevelkedvén, sem tudott magáról levetkez-
niAzaz: Dobos úr goromba, durva, neveletlen, 
hamis lelkű pap és ember úgy-e? Értem 's most 
már tudom: iskolamesteresen lehordani csak any-
nyit tesz, mint gorombán, durván, neveletlenül 
bánni valakivel, mit természetesen csak durva, go-
romba, neveletlen emberek tehetnek. Tagadható-e 
a' consequentia? Semmiképen sem, de épen azért 
kár ugy dobni a'kövei, hogy saját fejünkre essék 
vissza , 's ugy állítni fel a' farkasfogó tőrt, hogy 
az saját nyakunkat csíptesse fogai közé. Az ura -
kat jégre vezették, szeretett atyámfiai! Én nem-
csak hiszem, hanem tudom is hiteles adatokból, 
hogy önök becsületes derék emberek, de ha az 
ember sokat bizonyít, igen gyakran maga ellen 
bizonyít és mint Plutarch mondja : Tolg xio[uxot$ 
naQzox? SiaTQt^tjv. Mert végre is feltevén, hogy 
D. úr csakugyan illetlenül bánt volna önökkel, 
mit az iskolamester kifejezésből még csak kisaj-
tolni is bajos leend: az erkölcstan mellyik czik-
kében van az megírva, hogy Önök hasonlót kö -
vessenek el rajta? Ha egyébiránt czikköket csak-
ugyan nyomtatva akarják látni, adják ki külön, az 
egész ugy sem sok, de ne tegyék föl felölem, hogy 
illyes dolgokat hajlandó volnék c' lapokba fel-
venni. Végre pedig egy kis vakmerőség kíván-
tatik ahhoz, hogy három iskolatanító magát feljo-
gosítottnak érezze h' somogyi tanítók többsége 
nevében szólalni fel. S z é k á c s J. 

M i s l i - o l e z . A' tiszáninneni helv. e.kerület 
algondnokául 231 szavazattal 119 ellen (melly 
8—10 felé ágazék) Lónyai Gábor választatott 
meg. Isten adta öt nekünk. Ö az egyh.kerületi 
közvélemény embere. A' mi dolgunk volt öt meg-
választani, most az ö dolga a'nagy várakozásók-
nak megfelelnie. Hiányzott közölünk a' rend, a1 

szabad és következetes kormány, a' buzgó javí t -
gatás törekvő szelleme, szóval: az ifjú, az eleven 
élet, mindezt tőle 's elvbarátitól várjuk; a1 mi jó 
volt hozza vissza, a' mi elcsüggedt, éleszsze fel, 
rendezzen, kormányozzon, söt teremtsen. 

Különösen karjáért eped főiskolánk. Annyival 
inkább, mivel benne az iskolaügy országos bajno-
kát szemléljük. Egyh.kerületünk e' tekintetben áll 
leghátrább; a' hires s.-pataki főiskola nem az 
többé, nevezetes emlékeinek párnáján andalog 
vénhedt erejében. Ö reá tehát főkép ez okbul volt 
szükségünk. Nem áldozatot kívánunk tőle, hanem 
országosan kimondott hazafuii meggyőződésének 
gyakorlatba vételét kívánjuk; ki , mint segéd-
fögondnok, egy főiskolát vezérelhet, mellyben 
majd kétezer növendék készíttetik a' haza szol-
gálatára, az áldja Istenét. 'S ö nincs elfoglalva 



hivatallal, mi által azon gyönyörű tér mivelésé-
ben gátoltatnék, mellyben arany kalászok helyett 
isteni fők teremnek. 

A1 főiskolai algondnokságra most nem is kel-
le t t volna szavaztatni. Ki legmelegebben indít— 
gatá meg az ország színe előtt, kellett volna an-
nak, t. i. az imént elválasztott egyh.kerületi al-
gondnoknak karjain hagyni e' saját szülöttét, 
egyesítvén magában tudományt, ismereteket és 
tekintélyt és vagyonosságot. Legtöbb szavazatot 
nyertek Komáromy Józs., Szemere György, alul-
irt és gr. Vay Károly, és igy most e* négy kije— 
löltre fog a" szavazás megtörténni seplember hó 
29-ig. És ép azért, hogy egyrészről a' szavazás 
ismét eredménytelen ne legyen, másrészről, hogy 
némelly t. egyházak szavazataikat ollyanra ne 
adják, kinek a'bizadalommal élnie most lehetetlen: 
tisztemnek ismerem nyilvánítani, hogy reám ezen-
túl szavazni ne méltóztassanak, miután e' gyö-
nyörű 's terhes hivatalt azért nem vállalhatnám el 
jelenleg, mivel polgári hivatalom miatt annak 
megfelelni képes nem volnék. A' főiskolai al-
gondnokság roppant fontosságát annyira érzem, 
hogy nem szégyenlenémamhiálni, ha mostani ter-
heim alatt is nem rogyadoznának vállaim, minden 
egyházi hivatalaink közt a' legfontosabbnak val-
lom. És csodálom, hogy némelly férfiak neveit 
versenygöleg nem látom egymás mellett feltüne-
dezni; ez a'tett mezeje, urak; a'hazának itt szol-
gálunk iegsükeresebben, az ifjak rózsafejei közt 
kertészkedvén; ülnökség, segédgondnokság tá-
vúiról sem nyújtja az isteni gyönyört, a'vallásnak 
híveket, a1 honnak hazafiakat, embert nevelni a" 
világnak. És e* hivataltól vonakodnak ollyanok 
is, kiket más teher nem nyomván, e' tisztteljesí-
téssel tartoznának. Az oltár hiában ég, nincs ki-
nek áldozni rajta. A' prot. buzgóság mindinkább 
kihal lelkünkből. Ollyan hivatalok keresésében 
küzdünk egymással, mellyekben nincs mit tenni. 
En megelégedetien vagyok mostani polgári hiva-
talommal, mivel az ez egyházi tiszt teljesítésé-
ben meggátol. 

Fájdalmas sajnálkozással irván meg e' nyilat-
kozatomat , egyházainkat szabad legyen arra 
figyelmeztetnem, hogy válasszanak férfiút, ki ta-
lentomos ismeretekkel bír, *s tekintélye alá gyűlnek 
dolgozótársak; ki ha nagy jövendőt nem nyit is, 
de azt el sem zárja, szóval: tudományos intézetet 
csak tudományos féríiu vezérelhet, más nem, 's 
illyen férfiúra egy főiskolának sincs olly nagy 
szüksége hazánkban, mint a patakinak, akár ta-
nárait, akár tanítványait, akár az iskolai közszel-
Jemet tekintsem. S z e m e r e B e r t a l a n . 

S a j ó - l a S m o r . Sietem közleni azon t. cz. 
-olvasó közönséggel, melly nemzeti tanodánk iránt 
hő részvéttel viseltetik, és annak további virág-
zását szívén viseli, azon örvendetes hírt, hogy t. 

t.Zsarnoviczky György úr, ki Csetneken, egy ne -
mes családok által megalapított intézetben, két 
évig igen sikeresen 's fáradhatlan szorgalommal 
működött, és nemcsak a' tudományok előadásá-
ban, hanem a'zongorászat- és zenészeiben is igen 
szép gyakorlati képességet nyilvánított, 's ezen 
utóbbi művészeteket itt is gyakorolni szándokolja 
bizalmas meghívás következtében, t. Szojka Ká-
roly úr halála által megürült harmadik oktatói 
széket örömmel elfogadta. — A* Mindenható en -
gedje, hogy ezen fiatal, jeles tudományu és nagy 
reményű férfi a' hon és tanodánk javára sokáig 
élhessen. S a j ó v ö l g y i . 

Á t t é r é s e k . A' helv. hitv. tiszántúli egyh. 
kerületben, az 184 3 / , ki III—ik t. czikk erejénél 
fogva átjött egyének száma, 1845-ik évről. 

1) Romai-kath. egyházból átjött 256 lélek 
2) Görög-kath. egyházból 106 lélek; öszve-

sen 362. *) 
C t y á s z h í r M o s z l o p r ó l * F. évi nyárutó 

17-kén tétetett hosszas nyugalmára Kóczán Jó-
zsef úr, elébb ajkai, azután adorjánházi, végre a* 
noszlopi ref. sz. gyülekezetben összesen 34 éve-
kig Ielkészkedett 78 évüagg bajnoka a'pápai ref. 
egyházmegyének. — Egyházi beszédet tartottak 
az elhunyt felett Szép L, teveli, Jeremiás L, a j -
kai, végre a' sírnál Oroszi J., hitszónok urak, — 
az első alaposan fejtegeté sz. János XVII: 4 és 5* 
vers nyomán, hogy általába az emberek, de kü-
lönösen az egyházi szolga, mikor dicsőíti az Atyát? 
Az utóbbbi órátiójában, egy pályáját jól végzett 
halandó gyászravatalánál minő hasznos tanúságo-
kat meríthet minden, de különösen a1 keresz-
tyén ember. Apostoli hatású buzgoságukat az ész 
és sziv terén egyaránt megmutatták. — Gyászol-
ják a* boldogultat — érdemes uri családján kivül 
a' pápai ref. egyházmegye, mellynek koszorúját 
tanácsnokságával diszíté, számos baráti, ismerősi. 
Áldás hamvaira!! 

l & ö n y v l i i r d e t é s . A'keresztyén val-
lástudomány kátechizmusa. A' badeni föherczeg-
ség evangy. egyház keresztyén tudomány káte-
chizmusa nyomán — az evangy. magyar iskolák 
és családok számára Koszta József által. — Kap-
ható Eggenberger József és Heckenast Gusztáv 
könyvárus uraknál Pesten. Ára kemény borítékba, 
félbörbe kötve 24 kr. p. p. 

l e v e l e z é s . A ' c s e t n e k v ö l g y i t a n í t ó s á g n a k , s a j á t -
k é p e n p e d i g az annak n e v é b e n s z ó l ó Kics iny Lász ló urnák azt 
a j á n l o m , h o g y k ö s z ö n e t ö k e t ne a' Lap utján, hanem külön , a z 
i l l e t ő úrhoz i n t é z e n d ő l e v é l b e n f e j e z z é k ki 's aztán ide c s a k 
a n n y i t Írjanak m e g , h o g y a1 k ö s z ö n e t n y i l v á n í t á s m e g t ö r t é n t . 
T e s s é k a jánlatomról g o n d o l k o d n i , m e g f o g n a k g y ő z ő d n i , h o g y 
az c s a k u g y a n e l f o g a d h a t ó . S z é k á c s . 

K ö s z ö n ö m e 1 k ö z l e m é n y t , annál inkább is, mivel a" több i 
hét e g y h . k e r ü l e t b ő l e" r é s z b e n é p e n semmi tudós í tás t 
sem vet tem. S z é k á c s . 



PROTESTÁNS 

EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 
37. szám. Ötödik évi folyamat. Sept. 13. 1846. 

Das* sich Luther auch um die Gesangweise sehr verdient gemacht habe, ist bekannt. Gleichwohl (ászt der 
Gesang in protestantischen Kirchen im Ganzén sehr viel zu wünschen übrig. Es ist zwar der in dieser 
Art unerreichbare Choralgesang, worin sich die Würde und Tiefe des Christlichen mit der Musik verei-
uigt hat, allgemein; aber unser Kirchengesang ist in der Regei schlecht, ob wegen zu vielerlei üblichen 
Melodien oder wegen Mangel an religiösem Sinne und musikalischer Ausbildung, wollen vir dahin ges-
tellt sein lassen, genug, man erbaut sich selten an dem Gesange und das ist sehr schlimm. Für den Li-
turgen, der für seinen Beruf erwármt ist, bleibt in jedem Falle viel zu thun übrig. Hü ff e l . 

TARTALOM: Éneklés tanítása iskoláinkban. F i g y e l m e z ő . 
— Elmélkedés az 1 8 4 4 - i k országgyűlésen alkotott vallási 
törvényczikk felett. M e z e i P . — Esperesi tiszti tudósítá-
sok. I l l é s P. és V i d o s J . — Iskola-ügy a ' moson-győri 
esperességben. T ö bb e n. — Oklevél. L á j p c z i g J . — 
K ü l - és b e l f ö l d i t u d ó s í t á s o k . — Levelezés. — 

Éneklés tanítása iskoláinkban* 
Méltó, hogy ©' fontos tárgyra is kiterjesz-

szük figyelmünket, mert tapasztaljuk, melly nagy 
azok száma gyülekezeteinkben, kik az éneklésben 
igen csekély mértékben jártasak, és melly sokan 
Tannak, kik épen nem is tudnak énekelni. Közön-
séges isteni tiszteleteinket kezdjük énekléssel és 
azzal végezzük is; és ha ez rendszeresen in-
téztetik, lélekemelőbbet alig gondolhatok. Szent 
énekeink azonban épen nem zengedeztetnek olly 
gyönyörű hangokkal és megkívántató rendesség-
gel, mint ohajtanók, miről az elmés Dobos már 
elég világosan értekezett egyházi lapunkmult évi 
6. számában. E fogyatkozásnak kettős oka van: 
egyik az, hogy az ifjúság arra nem oktattatik ta-
lán nagy gonddal; másik az, hogy a' szülék is 
elég hidegek gyermekeiknek a' szükséges tanul-
ságok megadására. 

Hogy hát a' gyülekezetben énekelni tudjanak 
mindenek, annak előmozdítói legelsőben is a' nép-
tanítók lehetnek. Minden iskolatanítónak, hivatalá-
nál fogva, saját érdekében, tisztességében áll, hogy 
a' gyülekezetben ö maga legyen a1 legjobb éneklő, 
kotta szerint, vagy a' nélkül is, és tudja szépen 
elmondani minden ének nótáját. Igaz ugyan, 
énekes könyveinkben sok énekek vannak, és 
azok nem hogy kevesbíttetnek, inkább többesít-
tetnek, mint látjuk a' kőszegi legújabb kiadásban 
azoknak hatszázat meghaladó számát. No de az 
se baj! A' toldalékot szükségesnek látta a* köny-
vet kiadó egyházkerület. 'S ugy hiszem, az éne-
kek nagyobb száma által az elzengedezés nincs 
tetemesen megnehezítve, minthogy nem az új 
melódiák szaporodtak, hanem csak az éne-
kek, mellyek közöl többen is ugyanazon nó-

tára mondhatók. Ezen kívül van még a' győri 
énekes könyv, második kiadásban; van végre 
Beliczay halotténekeket magában foglaló jeles 
könyve, szinte második kiadásban, mind a' mely-
lyekben a' melódiák czime néhol másként van 
ugyan feljegyezve, mint az egyházkerületében, 
mindazáltal az ügyes tanító itt is magán segíteni 
tud, mihelyt csak akar. Beliczay halottas köny-
ve iránt mellesleg azt jegyzem meg: vajha min-
den gyülekezeteinkben használatba vétetnék, ugy 
pedig, hogy minden háznál lennének példányok; 
mert míg öt-hat példány van csak egy helységben 
és halottaknál mégis abból énekelnek, a" többi 
nép pedig ott áll némán: addig tanácsosabb a* 
templombani énekes könyvvel jelenni meg teme-
téseknél, mellyekben szintén illy alkalmakra van-
nak énekek. — A' jól énekelni tudó iskolatanító-
nak érdemeihez a' gyülekezet első helyen szokta 
elmondani ezt: ,,illy jó énekes rectort nem ismer-
tünk; nincs ének könyvünkben, mellyel elénekelni 
nem tudna." Ha fényesebb gyülekezetbe hiva-
tik , vagy meghalása történik, öt ebbeli jelessé-
geért a' nép soká emlegeti, és kik töle tanultak, 
el nem feledik, mig élnek. Már csak ez is jeles 
jutalom, midőn a'tanító illy emléket hagyhat maga 
után a' gyülekezetben. Sőt tudjuk azt, 's vannak 
esetek maiglan is, hogy némelly tanítót csak 
azért is megszenvednek az ekklézsiában, mivel j& 
éneklő és jó orgonista, habár több kitűnő jelessé-
gei nincsenek is. 

Méltán megkívánhatja tehát minden gyülekezet 
isk.tanítójától, hogy jó éneklő legyen, 's ha lehetsé-
ges, a' használatba vett énekes könyv nótáit mindi 
tudja. Ebben legyen jó készültsége már hivatalba 
állásakor is, 's ha tökéletességre nem vitte volna,, 
addig ne nyugodjék mig minden melódiák tudá-
sában véget nem ért. A' régiebb tanítókról e l -
hinni kész vagyok, hogy ők e' tárgyban dicsé-
rettel kiáltanák a' vizsgálatot; azonban a' fiata-
labbaknál még készületlenségre találnánk. Az ifjú, 
midőn már tanítói állásra jutottéi, sokszor annyira 
meg tud feledkezni önkészületlensógéröl, hogy tn^ 
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dományát öregbítői nem iparkodik, söt hiszi, hogy 
4 már mindent tud, 's azért nem is tanul. Pedig 

A' ki nem tud, és nem t u d j a, hogy ö nem tud, 
Az mind örökké k é t tudatlanságban fut. 

A' ki nem tud, és t u d j a is, hogy ö nem tud, 
[ Ez az, ki még talán tudományra eljut. 

A' ki pedig tud és n e m t u d j a , hogy ö tud 
Az szamárt vezet szalmához imigy amúgy. 

A' ki tud, és azt is j ó 1 t u d j a , hogy ö tud, 
Sarkantyúzza lovát 's érdem-templomhoz fut. 

Egy faluban egy tanítót ismertem, ki derék 
testű, erös mellű, jó szavú fiatal ember volt, és 
máig is egyik jeles gyülekezetben tanító. Ez mi-
dőn az iskolai próbatét elmúlt, a' mi pedig húsvét 
hétfőn, vagy utána harmadik vasárnap szokott 
rendszerint megtartatni, nem tudta, mit tegyen, 
csaknem az unalom ölte meg. Jött-ment ide's tova. 
A' környékben egy vásár alig mult el nélküle, ha 
bár pénze nem volt is. Gondolám magamban, ez 
a'mi tanítónk czélját veszté, ö legjobb kereskedő 
lehetett volna, 's most illy szobai bevonult életet 
igénylő hivatalt kell folytatnia. Unalomgyötrötte 
életét nem nézhettem, sajnálkozván rajta, arra 
törekedtem, hogy neki dolgot adjak, miután ta-
pasztalásból tudám, hogy az éneklésben, orgoná-
lásban sok elöhaladásra volna szüksége. Ugy de 
hogyan vigyem őt munkához, hátha nem tetszik 
neki, mivel olly hiszemben van, hogy ő már sokat 
tud? A' perelés, háborkodás soha sem volt kedves 
előttem,de még a' nagy uralkodási-vágy sem; azért 
czélomat vele csak igen gyöngéd módon akarám 
elérni. Elérkezének tehát a' sz.háromsági vasárna-
pok, mellyek a' legjobb alkalmat nyujták, hogy őt 
saját tudományi fogyatkozásinak megismerésére "s 
öntökéletesítésére bírjam. Azon űrnapok délestjein 
katechizátiokat szoktam tartani, mint többi paptár-
saim; melly alkalmakkal a' körülem álló ifjúságnak 
€gy~ egy éneket is adtam fel betanulás végett, 's 
különösen ollyanokat, mellyekröl tudtam, hogy a' 
mi fiatal tanítónk sem tudja énekelni azokat; meg-
hagyván egyszersmind az ifjúságnak, hogy a'fel-
adott éneket először felmondják betéve, azután el-
éneklik; ha nótáját nem tudnák, utasítám azokat 
a* mester úrhoz, ki arra őket meg fogja tanítni. 
Mi lett igyekezetem sikere ? Az, hogy a' tanító ki 
sem jött isteni szolgálat végeztével a'templomból, 
hanem abc és kottájáról naponként és több izben 
tanulgatta orgona mellett énekét, ha pedig az neki 
lebötüzve nem volt, elment a' szomszéd helység-
beli collegájához, 's nála leírta, megtanulta és az 
ifjúságot is belevezette szépen teljes megelé-
gedésemig. 'S igy csak egy nyár lefolyta alatt 
sok ének melódiájának betanulásában haladott elö 
's felőle el lehetett mondani, hogy sok ének nótá-
ját tudja. Utóbb én a' gyülekezettől elbúcsúzván, 
mennyire haladott tovább, — mert még maradtak 
megtanulni való melódiák, — arról nem szólha-
tok ; itt csak azt akarám ez egy példával felmu-
tatni, hogy a'fiatal ember sokszor önfogyatkozási-

nak hályogát elhordozza magán, ha vele azt va-
laki lefosztatni nem törekednék. 

Megvan az a' nagy gyengeség sokunkban, 
hogy midőn hivatalba léptünk, másoktól tanulni 
nem akarunk, szégyenlünk, vagy arra kevélyek 
vagyunk, inkább elviseljük tudatlanságunkat, ta-
kargatjuk azt mindenfélekép, hogy ki ne lássék, 
pedig hiába, mégis csak megtudják nagy hamar, 
előbb, mint magunk észre vennők azt. Vajmi 
nagy hiányt okoz egy olly tanító a' gyülekezetben, 
ki hivatalának e'figyelmet érdemlő részét hanya-
gul folytatja! Ha soká egy helyen, teszem, husz 
évig van, addig mennyien maradnak tudatlanok a' 
tanító hanyagsága miatt,holott pedig szerettékvolna 
jól megtanulni az éneklést. Mikor a* tanítónak bi-
zonyos énekei vannak, mellyeket könyörgések 
alkalmával elénekel orgonája mellett, a" többieket 
pedig mellékeli, azt észre veszi a1 nép, még a' 
gyermek is. *S ha vasárnaponként nehezebb ének 
jeleltetik fel a' pap által, akkor, mint roszul gya-
korlott hivatalnok, orgonáján klimperoz klámpe-
roz, félkezével játszik, a' basston hallgat 's van 
dissonantia a' templomban. Bizony mondom nek-
tek, jobb ha illyenkor orgona nélkül éneklünk a1 

botránkozás elkerülése végett, 's fülünk is meg-
menekszik a' nem helyén szóló sikító sípoktól. 
A' saját gyengeségét ismerő tanító helyesen 
cselekednék, ha papjától hét elején elkérné a1 jö-
vő vasárnapi énekeket, 's azokba magát addig 
begyakorlaná. Tanulás soha sem volt szégyen, 
minden időben, minden életkorban böcsületet gyűjt 
az ember önfejére általa. Például: némelly gyü-
lekezetbenigen jó éneklők vannak, kiktől ha más-
tól nem lehetne, az ifjú tanító magáévá tehetné a' 
még be nem tanult ének-melódiákat, de ezt ö nem 
akarja, mert szégyenli. 

Jelenkorunkban talán nincsen is szükség már 
ez utolsó tanácsomra, mivel a' főiskolák bírnak 
tanítókat képző intézettel, mellyekbölaz egyház-
kerületekbe jól készült ifjak bocsátatnak ki. Sop-
ronban közel 16 éve, hogy illy intézet létezik és 
adott is már időnként jeles tanítókat. De mi Sop-
rontól joggal sokat várunk, mivel sok is van reá 
bizva. Megvárhatjuk, hogy versenyt haladjon 
minden tekintetben a'honbani tanodákkal; megkí-
vánjuk, hogy ébren legyen 's a' kitűnőségben 
meg ne elöztessék; óhajtjuk, minél több tanítvá-
nyokkal rakva legyen, kiket jeles oktatók vezes-
senek, kiken a" convent ne uralkodjék. — Az 
egyházkerületnek is Sopronnak ismét csak dí-
szére válik, hogy idején kezdett gondoskodni az 
iskolatanítók szükséges kiképeztetésóröl. Az illy 
tanítókat képző intézeteknek egyik feladata az 
éneklés tanítása tanulása 's a' minthogy va-
lóban orgonálni 's énekelni taníttatnak is az if-
jak. De hogy ezek mindeneket a'seminariumban 
megtanulhassanak, azt alig lehet elhinni, söt abból 
kiléptök utánra is marad elég megtanulni való. 

Melly jó és szükséges tehát már e* tekintet-



ben, hogy az iskolatanítók is maguk között társa-
ságot állítnak fel és össze jönek időnként ön-
tökéletesítésük végett. Ezen tanítói társulatok 
czélul tegyék azt is, miszerint az éneklésben ma-
gukat képezni igyekezzenek 's a' már létező tár-
saságnak mindegyik tagja azon legyen, hogy leg-
jobb éneklő akarjon lenni a' gyülekezetben, azaz: 
ha lehet, minden éneknótát tudjon, és azokra ta-
nítványit is megtanítsa. 

Előadom immár azt is , miként gondolkodom 
az éneklés tanítása dolgábani haszonnal czélt 
érésről. Két út viheti a' tanítót egy czélhoz itten. 
Első az, hogy irja fel a' tanító mind azon éneke-
ket, mellyek külön-külön nótára mennek. 'S 
legelőször tanítsa meg ezekre iskolás gyermekeit, 
megmondván nekik egyszersmind azt is, hogy 
például erre a' melódiára: „Mint a' szép hives 
patakra" ennyi és ennyi ének találtatik könyvünk-
ben ; e' melódiára: „Isten, oh szent Isten" van 
tíz vagy húsz ének, de a' mellyek mind csak 
egyenlőn énekelhetök, és igy tovább. A' ki már 
azt az éneket el tudja mondani: „Isten, oh szent 
Isten"— mind a'többit is elmondja, valahány csak 
van e' nótára. A' másik út pedig, melly szinte oda 
visz, hova ,az első, az, hogy kezdje az énekes 
könyvet legeslegelöl az első számnál, 's ugy ve-
gye sorra a* benne foglalt énekeket. Az én né-
zetem szerint leghelyesebben cselekszik az a* ta-
nító, ki nem átabotába tanítja a" melódiákat, ha-
nem következésök szerint. Ha jönek elő énekek, 
mellyek a' tanulóktól ismert melódiára mennek, 
azokból csak egy verset is mondasson el gyakor-
lás kedveért akár egygyel, akár együtt valameny-
nyivel, 's azután vegyen elő nekik más éneket, 
melly a' sorban következik. Ha olly énekek for-
dulnak elő, mellyek Luther munkái, azokra is 
figyelmeztesse a' tanulókat, a' zsoltárt pedig ke-
restesse fel a'bibliából és olvastassa el, ugy szin-
te megkérdezze mindenkor tanítványit, micsoda 
alkalomra használható énekek ezek, melly idöbeu 
mondhatók: Adventiak-e, karácsoniak-e vagy 
millyenek? Ebből az a* haszon, hogy tanítványai 
megismerkednek énekes könyvükkel tökéletesen, 
és utóbb a' reggelieket nem keresik a' karácso-
niak között és viszont. Ha az énekes könyvet ol-
vasókönyvül is használják, még akkor is jobb igy 
elein megkezdeni az olvasást, 's a'tanulóval meg-
mondatni : hányadik ének következik 's micsoda 
nótára énekelhető. Az énekes könyv az, mellyet 
a' nép legtöbbször elővesz, 's belőle olvasgat, 
énekelget. Ha bibliája nincs, tehát ebből akar 
épülni, gyermekségétől fogva hozzá szokván. 
Legyen is rajta minden tanító 's az ifjúság szivé-
be mélyen bevésse azt: hogy első keresménye-
det is szánd énekes könyv-vételre, mert ki a' 
templomba megy és könyvből tud, neki szégye-
nére válik, ha könyve nincs, és nem énekel. 

Az énekléstanításra használja a' tanító nagy 
buzgalommal a' mindennapi reggeleken kivül kü-

lönösen a1 szerdai és szombati délutánokat, ugy 
hogy akkor más ne is vétessék elő, mint ez, és 
még imádságok felmondaíása a'szünet végett. Az 
előbb tanított éneklést ismételni soha se mulassza 
el,elmondatván magányosan is mindenik gyermek-
kel, ki már arra való. 

Tanítsa pedig a' nótákra ugy, hogy minden 
szótagokat egyszerre kezdjenek, mondjanak és 
végezzenek a' tanulók. Az igen vontató lassú 
éneklésről gyorsabb menetre szoktassa őket, mi-
által az élénkebb lesz. Erős sikoltó hangon se 
énekeltessen, egy húzómban mindnyájával sokáig 
se , mert amaz torokfájást, ez pedig kábulást 
okozhatna. Jó lesz felíratni a' gyermekekkel iró-
könyvükbe: mindegyik hány és mellyik éneknó-
tát tudja, ha t. i. az első uton megy a' tanító e* 
dologban. Az úgynevezett harmoniás éneklés szép 
ugyan a* fülnek, de falun nehéz valamire menni 
vele és sok időbe kerül, *s ha a' tanító ezt eimel-
lözi, nem vesszük neki hibául, csak egyébkint 
legyenek tanítványi kellemes, tiszta, rendes han-
gokban éneklök. 

Nem akarom innét kihagyni az éneklés taní-
tásához szükséges azon fogást és modort is, melly 
által ezen tanulás a' gyermeknek igen könnyűvé 
tétethetik. A' tanító ugyanis azt az új melódiát, 
mellyre tanítványit oktatni akarja, legelőször ma-
ga taglalja fel, leírván az ének egyik versét a* 
táblára. Például igy: 

1 Az Úr az én hű pásztorom, 
2 És megtart oltalmában, 

3 Azért meg nem fogyatkozom 
4 Semminemű javában, 

5 Engem ő maga legeltet, 
6 Szent 's jó beszédével éltet 

7 Gyönyörűséges helyen. 

Most énekelje el maga a' két első rendet, 's ak-
kor mondja: hogy a' következő kettőt szinte ugy 
kell énekelni, és hogy a' harmadik és negyedik 
rendben a' két elsőnek csak ismétlése foglaltatik. 
Vagy: jegyezze meg számbetükkel a' sorokat 's 
akkor mondja: mint az első sor megy, azonképen 
a' harmadik, és a* hogyan énekeljük a' másodi-
kat, ugy kell a' negyediket is mondani. Az 5. ós 
6. sor is egyre megyen az éneklésben; vagy: a' 
mint éneklem az 5. sort, ugy mondom a' hatodikat 
is. Csak a' hetediknek nincsen párja. Igy az egész 
vers elénekeltetvén a' tanító által 's utána meg-
magyaráztatván, a1 tanuló könnyebben felfogja 
azt, mintha ahoz semmi világosítást nem tesz, ha-
nem csak addig énekeltet maga után, mig vala-
hogyan bele jönek a* tanulók maguktól annak 
útjába. 

Ha a' falusi tanítónak iskolájába úrfiak és uri 
leánykák is járnának, oh kérem, igen kérem öt, 
ezeket is rászorítsa a* szent énekek melódiái be-
tanulására. Mert szomorún kell megvallanunk, 
hogy vajmi sok úrfi felnőtt már ugy, hogy egy 
szent éneket sem tud elmondani; ellenben világi * 



dalokat eleget. Azért, ha templomba megy, nem 
is énekel, minthogy nem tud, 's vele a' szent do-
log nincs megszerettetve, azért még énekes köny-
ve is alig van. Ha szülei háznál neveltetett, 's je-
lenleg neveltetik, az informátor urak arra nem is 
gondolnak, hogy az uri rendnek is igen szüksé-
ges Istent éneklésben dicsérni. Természetes, mert 
sokszor megtörténik, hogy az informátor uraimék 
talán magok sem tudnak, és az úrfiak szülei által 
is e' gyönyörű foglalatosságra nem szólítat-
nak fel. 

E' szükséges jegyzés után, az uri rend palo-
táiból kisietek a' köznép egyszerű házaiba, és e1 

nép felöl azt mondom, hogy énekelni szeret, mint 
ezt a1 tapasztalás minden időben megmutatta, 's 
minél több énekmelodiát tud, annál inkább ör-
vendi azt. Mikor a' nagy ünnepek estvéi elér-
keztek, csaknem minden háznál hallasz énekzen-
gést 's illyenkor a* jó tanítót is, legyen életben 
vagy bár a' földben, hálásan megemlegetik, kitől 
a' gyönyörű énekek nótáit megtanulták. Mikor 
vasárnapokra virradunk, örömmel veszi könyvét 
reggel 's megyen azzal templomába, hol áhítato-
san énekelget, onnét haza menvén, házánál is 
csendességben épül abból. 'S hogy ezt teheti, és 
a'kedve szerint való énekeket elzengheti, köszöni 
ast az iskolának és jó tanítójának, 's áldást mond 
érte annak nyugvó poraira is. 

Menjünk most által a1 másik és nyomatéko-
sabb okra, minél fogva az éneklés tudása 's meg-
tanulása lehetetlenítetik. Mert az érdemes tanítói 
kar ellenem szólal, 's igy menti magát: Rajtunk 
nem múlik, eljárunk tisztünk minden pontjaiban; 
de ha tökélyre nem vihetjük e* valóban szüksé-
ges tudományt, annak inkább a' szülék az okai, 
mint mi. Igaz, én is azt állítom. Azért a' feljebb 
írtakat is csak feltételesen sorozám elő; ha ez t.i. 
igy volna, meg igy, akkor elmulhatlan tudatlan-
ságban kellene maradni a' népnek a' szép ének-
lésre nézve is. De hogy ennek nem a1 tanítói 
kar a" főoka, hanem a1 szülék, azt sok adatokkal 
lehetne bemutatni. Ha kivált a' falukat vesszük, 
ezekben a'szülék gyermekeiket nem engedik ele-
gendökép kitaníttatni, csak imigy amúgy. Iskolá-
ból kimaradásukkor soknak olvasása vakogás, 
irása semmi, számvetése meg épen semmi. Alig 
volt idő, mellyben a' gyermekre olly nagy szük-
ség lett volna a' falusi házaknál, mint jelenkor-
ban. A' szülék tán soha sem voltak önzőbbek, 
mint most; gondatlanabbak,mint most; a'szülék-
nek soha sem parancsolt a' gyermek ugy, mint 
most. Mindennek oka rejlik az egy forint iskola-
pénzben és a1 netalán szükséges könyvek, papir 
és ténta megszerzésében. Ha ingyen tanítná-
nak iskoláinkban, azok telve volnának; ha a' ta-
nító papirt ajándékozna, könyvet osztogatna: ak-
kor mindenik nembeli ifjúságot hagynák írásra 
tanítatni, és könyvből is jól olvastatni, igy lenne 
gyérmek az iskolában elég. De most bár a1 férfi-

gyermeknek vegyenek papírt; a' leányra rákiált-
nak szitokkal: minek neked az irás, te leány vagy, 
neked nem kell, ugy sem jársz többet iskolába; 
pedig szegény olvasni sem tud jól, az éneket fel-
keresni nem tudja, annál kevésbbé csak egyet is 
elénekelni. Én a' gyermeket nem okozom, mert 6 
tanulna, ha neki minden szükséges megadatnék, 
sőt sírni láttam öt azért, mivel azt nem tanulhatta, 
mit kedvvel tett volna. A' szülök közöl sokan 
maguk csak egy bukkot sem tudnak könyvből, 
azért nem is böcsülik a' tudományt, azért tudnak 
gyermekeik iránt is olly hanyagok lenni, és min-
den költséget, mit tanításukra kellene fordítni, 
ollybá tartják, mintha azt az utczára dobnák. Csak 
gyéren találhatni apákra 's anyákra, kik maguk 
nem tudván, igy beszélnek: „sajnálom, hogy én 
könyvből nem tudok, de ha azt érem, gyermeke-
met megtanítatom, akármibe kerül is." 

A' szülői hanyagságra nézve gyermekeik ki-
taníttatásában kötelességének ismerje minden ta-
nító őket arra birni, hogy necsak félig-meddig 
hagyják gyermekeiket tanulni, hanem minél gyö-
keresebben. 'S kivált mikor a' nevendék tanulásra 
legalkalmasabb, akkor ne engedjék őket az isko-
lából kifogni, mivel ez időkorban egy télen is 
többet tanul, mint előbb két annyi időn. 'S ha a* 
gyermek jól megtanult olvasni, énekelni, ezeket 
utóbb is örvendi 's nem is fogja elfeledni; de ha 
jó gyakorlottság nélkül hagyja el az iskolát, félre 
teszi könyvét, 's elő nem veszi azt, jól tudván, 
hogy abban semmire sem tud menni, csak egy 
pár sort sem levén képes abból hiba nélkül el-
olvasni. 

Tárgyamat bevégezvén, azon kívánsággal fe-
jezem azt be: vajha iskoláinkból minél alapo-
sabban megtaníttatott ifjúság jöjjön elő, és különb-
féle tanúságai között a' szent énekek tudásában is 
jeleskedjék! F i g y e l m e z ő . 

E!mélkedé§as i § 4 4 - k l o r s z n g e y u -
lésen a lkotott vallási torTcnyczikk 

felett. 
Az 1-sö § azt rendeli, hogy: „Azok, kik 18 

éves koruk eléréseig az evangyélmi vallásban 
neveltettek, a' nőszemélyek pedig férjhez mene-
telök után, ha bár még ezen időkort el nem ér-
ték is, sem maguk, sem maradékaik vallásos kér-
dés alá nem vétethetnek." 

Ezen törvényezikk leginkább azon esetekre 
vonatkozik, hol a' protestáns fél házassága alkal-
mával születendő gyermekeinek a'róm.kath. val-
lásban leendő neveltetésére reversalis által magát 
kötelezte, később azonban igéretét megbánván, 
már született fiúgyermekeit, a' kiadott térítvény-
nek ellenére, az 1791: 26. t.cz. értelme szerint 
protestáns vallásban nevelteté. — Vonatkozik to-
vábbá ezen törvényezikk olly esetekre is, mint 
millyen például az, ha protestáns egyének vala-



melly katholikus szüléktől származott gyermeket 
felfogván, azt protestáns hitben neveltetik. — Az 
első esetben a* r.kath. clerus ragaszkodván a' ki-
adott törvényhez, a' második esetben keresvén 
az illy felfogadott vagy talált gyermekek szülői-
nek róm. kath. vallását: nemcsak ifjonczokat, de 
.gyakran a'már emberkortért, sőt megaggott, 
öreg 's már újra gyermekeket nemzett család-
apákat is egész családostúl a' r. kath. egyház ke-
belébe visszakövetelték, és számos esetekben mind 
azok, kiknek vallásáról az apa térítvény által 
rendelkezett, mind szinte azok is, kikről be-
bizonyult, hogy r.kath. szüléktől származtak: szá-
mos évek múlva is a'r.kath.hitnek elfogadására 
Jsényszeríttettek, vigasztalásukat még az átmenet 
lehetőségében sem találván föl, mert az 1791:26. 

cz. ellenére a' r. kath. hitről a' protestáns val-
lásra leendő áttérést eddig maja 6 heti oktatás, 
majd számtalan legyözhetlen akadályok gátolták. 
— Ezen kellemetlen vallásbeli nyomozások, vizs-
gálódások megszüntetése végett alkottatott tehát 
ezen törvényczikk első szakasza, melly 18 éven 
tál vallása miatt senkit háborgatni nem enged, és 
tagadhatatlan, hogy ezen törvény által a* külön-
féle vallás-felekezetek közt, több rendbeli kelle-
metlen összeütközések fognak elkerültetni, és a* 
tórítvényeknek törvényink ellenére követelt ereje 
nem kis mértékben gyengíttetik. 

2-ik §. „Jelen törvény kihirdetése után ke-
letkező azon vegyes házasságok is, mellyek ev. 
lelkipásztor előtt köttetnek, érvényesek." 

Az 1791 : 26. t. cz. 15. §. szerint a* vegyes 
házasságoknak mindig kath. lelkész előtt kellett 
köttetniök. — Fél százados tapasztalás azonban 
kétségen kivül tette, hogy vallásbeli törvényeink 
közt ezen szakasznál az evangyélmiakra nézve 
sérelmesebb egy sem volt, mert a' vegyes há-
zasságok kath. pap közbejötte nélkül meg nem 
történhetvén, sőt ezeknek végrehajtása egyene-
sen és kizárólag a' kath. clerusra bizatván, tág 
tér nyittatott nemcsak a' reversalisoknak kierö-
szakoltatására, de az ujabbi időkben magoknak a' 
vegyes házasságoknak is akadályoztatására. — 
innen eredtek az áldás megtagadás miatti sérel-
meink. — Átlátták ezt még az 1840-ki ország-
gyűlésen egybegyűlt rendek is, *s ezen ország-
gyűlésről felterjesztett vallási 21. t. cz. között, a' 
fenemlített 1791: 26. t. cz. 15-dik szakaszának 
helyébe, olly törv.czikk indítványoztatott, melly 
szerint ezentúl a* vegyes házasságok mindig a' 
vőlegény papja előtt köttessenek.—Ezen törvény-
javaslat azonban el nem fogadtatván: az alig 
mult országgyűlésen nem lehetett mást tenni, 
mint az idézett 15—ik szakaszt akként módosítani, 
hogy a' vegyes házasságok ezentúl, ha pro-
testáns lelkész előtt köttetnek is, törvényesek. — 
Ezentúl tehát a' házasulandó felektől fog függeni 
magokat katholikus vagy protestáns pap által es-

i kelni össze. — Mivel azonban a1 törvénynek ereje* 
leginkább az alkalmazástól függ: 

A) Ha a' vegyes házasságra lépni kívánók 
I katholikus pap által kívánják magokat össze-
esketni : 

A' házasulandó pár hasonló módon minden 
akadály nélkül, mint a1 tiszta protestáns házas-
ságbeliek, három egymást követő ünnepnapon az 
eddigi szokás szerint a' templomban kihirdelen-
dök. Megtörténvén a* kihirdetés, vagy pedig a' 
protestáns fél magát ennek kötelessége alól az 
illető hatóság által felmentetvén, legyen az férfi 
vagy nő, mihelyt magát az illető lelkésznél jelenti, 
az esketésre szükséges elbocsátó levél — dimis-
sionalis — minden haladék nélkül kiadandó.—Mind 
e' mellett is azonban, ha a' vőlegény protestáns, 
el ne mulassák az illető lelkész urak figyelmez-
tetni arra, hogy az 1791: 26 t.cz. rendelete sze-
rint születendő férfigyermekei apjok vallását fog-
nák követni,térítvényt tehát azoknak kath. hitben 
leendő neveltetésökre ne adjon. — 'S mivel ezen 
említett 1791: 26. t. cz. rendelete is az egyenlőség 
és viszonyosság elvével meg nem egyeztethető, 
mert ha a' férj katholikus, annak minden gyermekei 
különbség nélkül kath. hitet tartoznak követni: ha 
pedig a'férj protestáns,vallását egyedül férjfi gyer-
mekei követhetik, miután ő Felsége ezen utóbbi 
orsz gyűlésen egybegyűlt rendekhez bocsátott két 
rendbeli kegyelmes válaszában kijelenteni mél-
tóztatott, hogy a' vallásos ügyek elintézésében az 
egyenlőség és viszonyosság elveit fogja követni, 
az illető lelkész uraknak erőteljesen fel kell lépni 
azon reversalisok ellen, mellyek a' ránk nézve 
már magában sérelmes 's a' viszonyossággal meg • 
nem egyező 1791-dik törvényt, magán hatalom 
utján még sérelmesebbé 's a' viszonyossággal meg 
nem férhetővö tették*, és ezért időről-időre az 
illető lelkészeknek fel kell szólalniok|a' nép előtt, 
különösen kitűntetvén, hogy a' lelkismeret emberi 
hatalom által le nem bilincselhető szabadságát 
mennyire sérti azon férj és apa, ki születendő 
gyermekeinek vallásáról előre rendelkezvén, leik— 
ismeretök szabadságát teljesen megszorítja. — Itt 
tehát az észhez és szívhez szólóelőterjesztésekkel 
kell fellépni. Az anyakönyvekben az illy vegyes 
házasságok olly megjegyzéssel volnának beiran-
dók, hogy az esketés a' kath. pap által vitetett vég-
hez.Megjegyzendö még e'helyen az is, hogy miután 
a' térítvények az ország fen álló törvényeiben 
legkevésbbé sem gyökereznek, az illető lelkész 
urak a' vegyes házasságból született gyermekek 
megkeresztelésére az 179° ,: 26. t.cz. 7-ik sza-
kasza értelmében járnának el. 

B) Ha a' vegyesházasságra lépni kívánók 
protestáns lelkész által akarják magokat össze-
esketni: 

A' házasulandó pár hasonló módon, mint as 
első esetben, három egymást követő ünnep napon 
kihirdetendő. — A* kihirdetés kötelessége alól* 



valamint a' protestáns fél az illető hatóség: ugy 
a* katholikus fél püspöki vagy vicariatusi dispen-
satió által felmentethetik. Megjegyzendő azonban, 
hogy mindaddig, mig a' kath. fél illető plébánu-
sától a' szükséges elbocsátó — dimissionalis — le-
velet elő nem mutatja: összeesketni még püspöki 
dispensatio mellett sem lehet. Mivel azonban elő-
re lehet látni, hogy a' kath. clerus az áldás meg-
tagadását 50 éves gyakorlat ellen, a* kath, hitnek 
változhatatlan dogmájául felállítván: olly esetben, 
hol a'vegyesházasságra lépni kivánókazon szán-
dékjokat jelentenék ki, hogy ők prot. pap által 
akarják magokat összeesketni; igen könnyen meg-
történhetik, hogy némelly túlbuzgó plebánusok az 
elbocsátó levélnek kiadását meg fogják tagadni, 
ekkor nehogy az ujonan alkotott törvény ismét 
kijátszassék, az elbocsátó levél következőleg lenne 
pótolandó: A' vegyesházasságra lépnikivánó kath. 
fél két általa választandó tanúnak jelenlétében 
szólítsa fel illető kath. lelkészét arra, hogy a' há-
zasságot szokott módon hirdesse ki, 's ez meg-
történvén, miután ö magát protestáns lelkész által 
kívánja összeadatni,az erre szükséges dimissionalis 
levelet adja ki. Ha az illető kath. pap ezen fel-
szólításnak következtében a' házasulandó feleket 
kihirdetni nem akarná, vagy az elbocsátó levél-
nek kiadását minden törvényes ok adás nélkül 
megtagadná: ugy a1 két jelen volt tanú, kiadván 
ezen felszólításról tett bizonyságlevelöket, en-
nek elömutatása mellett, a' házasulandó feleknek 
a' protestáns pap által történt háromszori kihirde-
tése után, a* vegyes házasságokat, a' különben 
szükséges elbocsátó levél nélkül is össze kellene 
esketni. — Az anyakönyvben az illy vegyes-
házasság a' történtek előadása hü kivonatával 
együtt beírandó lesz, — és a' szokott esperesi vi-
sitatiok alkalmával minden azon évben történt ve-
gyesházasságokról szóló anyakönyvi kivonat, az 
illető esperes uraknak lenne átadandó. 

A' 3-ik és 4-ik §-ok azon vegyes házassá-
gokat illetik, mellyek a' lefolyt 4 évek alatt, leg-
inkább Zólyom megye rendeléséből a' clerusnak 
áldás megtagadás miatt az 1791: 26. t. cz. elle-
nére evangyélmi lelkészek által köttettek. — Igaz 
ugyan , hogy ezen törvénynek hatása igen szük 
határok közé van szorítva, de azon néhány csa-
ládnak megnyugtatására, és az illy házasságból 
születendő gyermekek lörvényesítésére elmulha-
tatlanul szükséges volt olly rendelést tenni, melly 
az 1791: törvénynek kénytelen megszegését tör-
vényesítse. 

Az 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. §-ok a' róm. kath. 
vallásból az evangy. vallásnak bármellyikére le-
endő átmenetről szólnak. 

Az 1791: 26. t. 13. §-sa azon formákat, 
mellyek szerint a' r. kath. vallásból az evangy. 
vallások bármellyikére leendő átmenetnek véghez 
kell mennie, nem határozza meg, hanem csak azt 
rendeli, hogy az átmenet vakmerőn — temere — 

ne történjék, minden egyes átmeneti eset ő Fel-
ségének terjesztessék föl. — A* törvénynek ezen 
rövid és nem egészen világos rendeléséből ma-
gyaráztatott ki a' kath. clerus által a' hatheti ok-
tatás, és a'még hatheti oktatás után is az átmenni 
akaró, szándékát véghez nem vihette mind addig, 
mig ö Felségétől erre engedelmet nem nyert. — 
Az országosan egybegyűlt KK. és RR. mindazon 
visszaéléseket, üldözéseket, mellyek az átmeneti 
eseteknél e' hazában naponta előfordultak, mé-
lyen érezték, 's igy legfőbb figyelmöket az át-
meneti törvénynek alkotása alkalmával oda for-
dították, hogy az átmeneti eseteknél előfordulandó 
eljárás határozottan körüliratván, a' hat heti okta-
tást megszüntettessék, az átmeneti eset ö Felsé-
gének csak tudomás végett birtokon kivül vagy 
is magának az átmenetnek végre hajtása után je -
lentessék be; és végre a' kath. clerusnak az át-
meneti eseteknéli működése nem annyira tevőle-
ges, mint inkább szenvedőleges eljárásra szorít-
tassák. — Ezen 3 alapelvnek alkalmazása az át-
meneti törvénynek alkotásában sikerülvén, nem 
lehet szívesen nem fogadnunk azon törvényt, 
melly a'lélekismeret szabadságát biztosítván, két-
ségtelenül számos vallási súrlódásoknak, 's üldö-
zésnek vet véget, és számtalan hon polgárnak 
lelki nyugalmát adja vissza. —A' törvények vég-
rehajtása azonban egyenesen az eljáró protestáns 
lelkésznek levén átadva, szükséges volna itt is a* 
következőkre figyelni. 

1) A' törvény megengedi az átmenetet min-
den különbség nélkül bárkinek, 's igy mind azon 
személyek, kik átmenet végett az illető protest. 
lelkészeknél magokat jelentik,az evangy.hitvallásf 
követő egyház kehelébe befogadandók.— Kisebb 
gyermekek, kiknek értelmi tehetsége még fejlet-
len, csak szülőikkel együtt mehetnek; ellenben 
olly serdülő ifjak, legyenek férfiak, vagy nők, kik 
már ugy a' r. kath. mint a' protestáns vallásnak 
felfogására képesek, és azért a' róm. kath. val-
lásban beavattattak, már — bizonyos esztendő-
számot az átmenni akarónak korára nézve a' tör-
vény nem határozván — ha szabad akaratjokból 
és meggyözödésökböl az evangy. vallásra áttérni 
kívánnak: az eljáró prot. lelkészek által, a' tör-
vényben körülirt módon bevétethetnek. 

2) A' mint egy kath. egyén a' prot. lelkész 
előtt megjelenvén kinyilatkoztatja azon szándo-
kát, hogy az evangy. hitre akar áttérni: elsőbben 
is kérdeztessék ki a' protest. hit alapelveiről, 's 
ezeket ha még nem tudná, előtte előadván, oda 
kell öt utasítani, hogy a' törvénynek rendeletét 
teljesítse, azaz, vegyen maga mellé két tanút, 
ezek lehetnek kathol. lehetnek protestánsok, kik-
kel az illető plebánus előtt megjelenvén, nyilat-
koztassa egyszerűen áttérési szándékát, 's egy-
szersmind kérje meg a'plebánus urat, hogy adjon 
neki bizonyítványt arról, hogy előtte a* törvény 
rendelete szerint megjelenvén, élő szóval kinyi-



> latkoztatta azt, hogy a1 kath. hitről a" prot. hitre 
akar áttérni. — Ha a' plebánus a' bizonyítványt 
bármi okból kiadni nem akarná, vagy annak kia-
dását máskorra halasztaná, az áttérni akaró a'jelen 
levő két tanútól kérjen bizonyítványt, 's azt az 
illető prot. lelkész urnák adja által. 

A' két tanú által ezen első esetben kiadandó 
bizonyítvány mintája ez lehetne: Alulírtak N. N. 
katholikus egyén által felszólíttatván, N.N. t. ple-
bánus ur előtt megjelentünk, ki előtt önmaga N.N. 
élő szóval előadván azon szándokát, hogy a1 r. 
kath. hitről a* protest. hitre akar áttérni: t. plébá-
nus urat előttünk felszólította arra, hogy az erről 
szóló bizonyítványt adja ki, plebanus úr azonban 
a' bizonyítványt ki nem adta. Mellyről szóló bi-
zonyságlevelünket , aláírásunkkal megerősítve, 
szükséges használat végett ezennel kiadjuk. — 
Költ N.N. napon, N.N. évben 

N N jy' meghívott bizonyságok. 

3) Átadván az áttérni kívánó a'prot. lelkész-
nek az arról szóló bizonyítványt, hogy az illető 
kathol. plebanus előtt már egy ízben megjelent, 
figyelmeztetik ezúttal arra, hogy a' hat héti okta-
tás , melly különben is törvénytelen volt, ezen 
legújabb törvény által eltöröltetvén, a' plebánus-
nak hívására vagy parancsolatjára, a' közben eső 
4 hetek elforgása alatt, megjelenni nem tartozik, 
hanem inkább a' protestáns vallásnak, mellyre át-
térni szándékozik, tökéletes megismerésében, 
megtanulásában töltse idejét, mellynek tanításá-
ban ez idö alatt a' lelkész urak kedves köteles-
ségöket fogják teljesíteni. — Eltelvén a' 4 hét, 
ismét vegyen az áttérni kívánó maga mellé két 
tanút, ezek lehetnek ugyanazok, kik elsÖ izben 
a* plebánusnál voltak, de lehetnek mások is, kik-
kel hasonló módon, mint első ízben, a' plebánus 
előtt megjelenvén, ujolag nyilatkoztassa ki, hogy 
átmeneti eltökélett szándéka mellett tovább is 
megmarad, és ugyanez alkalommal szólítsa fel a' 
plebánust ezen másodszori megjelenésről és tett 
nyilatkozatáról leendő bizonyítványnak a'törvény 
értelmébeni kiadására, mellyet ha a' plebánus úr 
teljesíteni nem akarna, a' meghívott két tanúk 
következő másodrendű bizonyítványt adhatnak ki: 

Alulírtak felszólítatván N.N. által, N.N. ple-
bánus úr előtt megjelentünk, ki előtt N.N. előad-
ván azon szándokát, mellyet már 4 hetek előtt a' 
plebánus urnák szinte kijelentett, hogy a' r. kath. 
hitről a' prot. vallásra kíván áttérni, a' törvény 
értelmében kérte felszólított plebánus urat arra, 
hogy ezen már 4 hetek után előtte ismét előadott 
nyilatkozatáról a' bizonyítványt adja ki, plebánus 
úr azonban a' bizonyítványt ki nem adta. 

Mellyről szóló bizonyságlevelünkel, aláírá-
sunkkal megerősítve, szükséges használat végett 
ezennel kiadjuk. — Költ N.N. napon, N.N. évben. 

N N 
N ' meghívott bizonyságok. 

4) Előmutatván az áttérni kívánó, a1 protest, 
lelkésznél, az illető plebánus előtt ezen másod* 
szőri nyilatkozatáról kiadott bizonyítványt, mind-
azon formalitások, mellyek az átmenetet még to-
vább akadályoztathatnák, ez által tökéletesen meg-
szűntek, 's nincs egyéb hátra, mint az áttérni kí-
vánót újra megvizsgálván, kikérdezni, hogy a* 
protestáns hit-tannak alapelveit felfogta-e? és 
magát az átmenetet egyszerűen végrehajtani, 
melly az által, hogy az áttérőnek vallásunk szer-
tartása szerint az úrvacsorája kiszolgáltatik, és 
az új polgár a1 protestánsok közé beiratik: töké-
letesen befejezettnek tekintendő. 

Közli M e z e i Pál. 

Esperesi tiszti tudósítás. 
Alábbirtak a'lefolyt 184%-dik tiszti évünk-

ben folytatott hivatalkodásunkról a' n.tiszt. espe-
rességi gyűlést im e* következendőkben értesít-
jük ; úgymint: 

I. Az esperességet képviselöleg, három egy-
házkerületi gyűlésen jelentünk meg, névszerint: 
Veszprémben aug. 15-én. Sopronban mart. 10 
és maj. 6-án. 

II. Az egész esperességet a' jegyző urak kí-
séretében, az ekklézsiák terhelése nélkül egyhá-
zilag meglátogattuk; miután a' kemenesali egy-
házak e' szellemi jólétben nem voltak részel-
tetve superintendens által 1830. óta, esperes által 
pedig szinte 1808. óta, midőn ugyanezt a' fárad-
ságos munkát néhai Döbröntey Lajos esperes és 
Vidos Zsigmond felügyelő urak teljesítették. Egy-
házlátogatásunk jegyzőkönyvét és okleveleit is 
a' gyűlésnek ezennel bemutatjuk. Általán pedig 
örömmel dicsekedhetünk, hogy mindenütt szíve-
sen fogadtatánk, és egyházunkban, iskolákban 
mindeneket jó renden, hívek és tanítók között 
pedig békességet találtunk és botrányos esetek-
kel vagy keserű panaszokkal sehol sem szomo-
ríttattunk. 

III. Összesen 20 körlevelet bocsátottunk a' 
gyülekezetekbe, mellyek bár ez évben a'püspöki 
szék megürülése miatt számosabban bocsáttattak, 
mint más években , — mégis azoknak odább 
mozdításában a' gyülekezetek elég szerényeknek 
mutatkoztak. Ezen körleveleinkben pedig közlöt-
tünk a' felsőbb helyekről érkezett hivatalos ok-
leveleken kivül sok más érdekes tárgyakat is, 
mellyek közöl legyen szabad emlékezetbe hoz-
nunk : az esperesi beköszöntésnek ajándékpéldá-
nyait, — esperesi utasíttásokat az iskola-tanítók-
nak, — több hasznos uj könyveket és az egyházi 
és iskolai papnak az alulirt esperesfelügyelö ur 

*) Nem annyira tartalma miatt — melly azonban nem é r -
dek nélküli, — hanem inkább azért véltem közlendőnek 
ezen tiszti tudósítást, hogy minta gyanánt szolgálhas-
son azoknak, kik hasonlót (enni vagy megkívánni szük-
ségesnek tartanák. S z é k . 



"költségén előfizetett és közhasználatra szánt da-
rabjait. 

IV. Kedves ujdonságokképen e' lefolyt évről 
a" következendöket véltük köztudomásra mél-
tóknak: 

1) A* kis-somlyói egyházba a' mult évi Ad-
en 2-dik vasárnapján t. Magasy Dániel, volt 

mencshelyi prédikátor úr, új lelkésznek espere-
sileg beigtattatott. 

2) Kis-Köcskre, mint Dömölkhöz tartozó fiók-
egyházba a' hivek, a* nagy-köcskiekkel egyesül-
ve, f. é. februárban gyermekeik tanítására Sop-
ronból Szalay Mihály tanuló ifjút lehiván, iskolai 
tanítói állomást alapítotttak meg. 

3 ) Ugyan Dömölki fiókegyházakban, Mi-
hályfán és Ságon az iskolaépület egészen újra 
födeleztetett, és nagy-részint újra építtetett. 

4 ) E' lefolyt évben a'tagosztályi törvény jó-
tékonyságából részesültek Ns. Dömölk, ns. magasi 
anya-, és magyar-gencsi fiókgyülekezetek, 's 
tekintöleg egyházi hivatalok. 

5) Új harangok készültek: a' dömölki anya-
helyben és Magyar-Gencsen a'hivek buzgó köz-
adakozásából; Simonyiban pedig néhai érdemes 
Krompacher István vendéglő úr kegyes özvegyé-
nek Pfeifer Terézia asszonynak magány szíves-
ségéből. 

6 ) Magasiban vasárnapi iskolatartás vétetett 
gyakorlatba, böjt első vasárnapjától fogva mind-
szentnapig. 

7 ) A' hivek és az iskolatanulók számára ol-
csó kézi könyvek hozattak és terjesztetlek. 

8) Több szives kegyes urak által több iskolák 
tanuló szerekkel, szegény gyermekek pedig ké-
zi könyvekkel ajándékoztattak neg. 

9) Ugyan templomok és iskolák gyámolítá-
sára kegyes végrendeletek tétettek: Mihályfán 
néhai t. Noszlopy Gáborné születelt koltai Vidos 
Terézia asszonyság által, ki a' dömölki anya-
gyülekezetnek 500 forintot, a' dömölki iskolának 
100 ftot, a'mihályfai iskolának ugyan 100 ftot, a' 
mihályfai templomnak 15 ftot hagyott és Alsó-
Mesteriben néhai Agilis Finta István által, ki az 
alsó mesteri iskolára 50 ftot, a'dömölki templomra 
hasonlag 50 ftot testált. 

10) Az iskola-tanítók számára pedig serken-
tésül, a' t. vármegyétől szorgalom díjak és ju-
talmak vannak közhírré tevé. 

11) Mellyek sorában még megemlítjük azon 
szives adakozásaikat az egyházaknak és egyes 
híveknek, mellyeket az egyházkerületi nyuginté-
zetnek gyarapítására és a' kebelünkbeli puszta-
szent-lászlói gyülekezetnek felsegélésére tenni 
szíveskedtek. 

V. Ellenben megszomorító történetek e' tiszti 
évünkből: Néhai Beliczay Jónás esperes urnák ha-
lála , — a' tokorcsi fiókegyházban már néhány 
évek óta divatozott praeceplori állomásnak ez 
évben megszüntetése; — több meghasonlott há-

zas feleknek eleinkbe terjeszlett szomorú ügye,, 
kiket minden törekvésünk mellett sem voltunk , 
képesek egymással lakásra bírni; és a' közter-
hekhez fizetetlenül bátra levő pénz- és gabonane-
mü öszvegek,mint ezek lajstroma a' követelő hi-
vataloktól hozzánk bocsátva minden gyülekezettel 
közölve van. 

VI. Fölebbi helyekre az esperesi hivataltól 
beküldettek im ezen müvek: táblás-tudósítás 
minden nemű járandóságainkról a1 közterhekhez < 
(beküldve a' számvevői hivatalhoz) — észrevé-
telek a' vármegye részéről közhírré tett iskolai 
jutalmak iránt (beküldve az illető vármegyei vá-
lasztmányhoz) — tiszti tudósítás a' kemenes-
ali iskolákról (beküldve az egyetemes felügyelő-
höz) más ugyanazon tárgyban a' n. m. k. helyt.: 
tanácshoz. 

VII. Az esperesi hivatalkodásról külön j egy-
ző-könyv és napló alapíttatott meg, mint azt ide 
— ) mellékelve mutatjuk be. 

VIII. Örömmel jelenthetjük : hogy ezen népes 
és különböző hitvallású lakosokból álló megyében 
a' keresztyén-felebaráti szeretet 's béke uralko-
dik, mellynek jövendőre is szives óhajtásával fe-
jezzük be jelen tudósításunkat. Nemes- Dömölkön. 
Jul. 30. 1846. I l l é s P á l , esperes 

V i d o s J ó z s e f felügyelő 

Iskolai-ügy a' moson-györi espe-rességben. 
Hat éve már annak, hogy szeretve tisztelt 

Perlaky Dávid esperes urunk Libenyben tartatott 
esperesi gyűlésünkben megyéjebeli iskoláinkról 
szóló jelentésében panaszkép hozta fel a' gyűlés 
elölt a' népnevelést hátráltató egyik akadályt. Az 
18^/,0-ik években az iskolák — és azokban — 
mi módoni vizsgálata következtében szerzett ta-
pasztalása szerint ö azt iskolai könyvek hiányá-
ban leié , mert állítja: „Hogy, néhol az iskola-
tanítók holmi kéziratokba összeszedett — és sok-
szor hibás és homályt okozó tanulmányokkal 
fárasztják a' tanítványok elméjét, melly tanítás 
erkölcsi és szellemi hatást a' haladásra soha nem 
szül." Hogy tehát az iskolatanítók a'kor kivána-
tához megfelelöleg folytathassák hivataljokat a' 
rájok bízott nevendékek körül, indítványkép fel-
hozd tisztelt esperesünk ezen 1840-ik évi espe-
resi gyűlésben, mikép azon kellene lenni: „hogy, 
a vallás tanításra nézve kerületilcg egy olly ka— 
techismus adatnék ki, melly a' tanítókra nézve 
egyformasággal, elegendő magyarázattal és fel-
világosítással birjon; a tanulókra nézve pedigi 
elméjökhez és megfogásukhoz alkalmazott legyen.'6 

Az indítvány elfogadtatott, 's kerületi gyű-
lésre küldendő követeinknek utasításul kiadatott. 

Fájdalommal kell kijelentenünk, hogy ez üd-
vös indítvány elfogadása mindeddig visszhang nél-
kül hangzott el. Hol vagyunk hát jelenleg vallás— 



tanításunkkal iskoláink körében ? Ott, hol ezelőtt 
hat évvel, a' midőn az iskolavizsgálók tanítá-
sunkkal meg nem elégedtek. — Hát akkor hol 
voltunk?? Ott, hol annak előtte 6 — 1 2 - vagy 20 
évekkel, de még ott sem! ? mert a' régebbi idők-
ben voltak bizonyos iskolai könyveink a* falusi 
iskolák számára is.—Illyen volt a'vallástanításra, 
hogy többet ne említsünk, az apróbb gyermekek 
számára n.t. Perlaky Dávid n.-dömölki ev. lelkész 
és a1 dunamelléki gyülekezetek sup. föseniorjának 
illy czím alatt kiadott könyvecskéje: ,,A' kisde-
deknek első tanúságok." Melly minden falusi ma-
gyar iskolákban keresztyén ABC név alatt elfo-
gadtatott és jó sikerrel használtatott, de már most 
egészen háttérbe szorult, többszöri kiadatása 
után az utolsóbb kiadás is már elfogyván, felejt— 
kezének azt újra kiadatni,—vagy ha ezen szerke-
zet hiányos és elavult, helyét jobb ujjal töl-
teni be!! 

Panaszkodjunk-e? oh méltán!—de tartóz-
tassuk mégis egy kevéssé magunkat; fedezzük 
fel és lássuk esperességünk ujabbi iskolai ügyeit 
és sóhajtsunk! 

Az 1841-ikévi Rétiben tartott esperesi gyű-
lésünkben n.t. esperesünk a' maga mellé iskolák 
vizsgálására felvett segédeivel az iskolákról szóló 
jelentésüket beadván, mellynek következtében a' 
gyűlés némelly tanítókat (tehát e' kis megyében 
többeket?} jegyzőkönyvileg megrovatni 's espe-
res úr által megintetni, némelly eket (tehát megint 
többeket?) jegyzőkönyvbe vezetésen felül espe-
resi ügyvéd által az esperesi törvényszék elébe 
idéztetni rendelt czélszerületlen tanításukért. 

No ezeknek neveik szépen örökíttetnek ezen 
megyebeli ekklézsiák jegyzökönyveikben. 

Nem volna semmi aggodalmunk és szólásunk 
az illy határozatok felett, ha ennek okát okozan-
dók már a'mult évi gyűlésben n.t. esperesünk ál-
tal fel nem lettek volna fedezve 's gyülésileg is 
elismerve; de ezt tudva: iszonyodunk az illy té-
nyektől, s az orvosolható hibák sorvasztó ha-
nyagságától; mert ha megvetik — 's mellőztetik 
velünk azon szorgalmat 's haladási igyekezetet, 
hogy mi csak jól taníthassunk, örömmel ragadjuk 
nyomtatásban forgó új iskolai könyveinket, 's 
ezek nyomán készek voltunk magunk is munkálni, 
és sok tudományos férfiak munkáikból gyenge ta-
nítványaink értelmi megfogásához alkalmazott ki-
vonatokkal hatni a' nevelésben és tanításban, ha 
— mondjuk — mind ezt „holmi szedett vetettnek 
's a' czélnak meg nem felelőnek" tartják *s ve-
lünk eldobatják: adjanak hát elébb kezeinkbe 
munkahatási könyveket, czélnak és kornak meg-
felelőket; s ha azokkal közölünk bárki vissza-
élne, vagy azokat siker reménylhetése nélkül 
használná: akkor törjék el felelte a' kárhoztatás 
szégyenpálczáját, 's örökítsék nevét a' gyüleke-
zetek jegyzökönyveiben, <Jc még többet mondunk 
's többet is kívánunk, az illyenek atyai megintés 

nem hatása következtében rögtön a" tanítói karból 
törültessenek ki, igen, mert igy önhibájokért, nem 
mások hanyagságaért bűnhődnek. 

De menjünk tovább: 
Az 1842-dik évben Bezin tartatott esperesi 

gyűlésben az iskolai vizsgálatokról szóló jelen-
tések beadása, 's annak taglalása után világi fel-
ügyelő 's ügyelnök tek. koltai Horváth Dániel úr 
feléleszté a' már ezelőtt két évvel n.t. esperesünk 
által előhozott panaszt és okot a' nevelés és taní-
tás mezején; 's indítványképelöterjeszté: „mikép 
ö szükségesnek látná e* tárgyban haladéktalanul 
több tagokból álló választmányt kinevezni és meg-
bizni, melly az iskolatanítóknak tanításban hasz-
nált kézirataikat és vezérkönyveiket megvizsgálja, 
's a' ns megye által és a' népnevelés ügyében tett 
intézkedését figyelembe véve: mind az egyházi, 
mind a' világi tanokra nézve egy a' tanulók meg-
fogásához alkalmazott tanításbeli modort, melly 
szerint a' tanítók tanítani köteleztessenek, készít-
sen; melly tervet ezen bizottmány az egyházme-
gyének átnézés és jóváhagyás vagy megerősítés 
végett beadjon." 

Az indítvány lelkes pártolásra talált, 's azon 
gyűlésből több érdemteljes nagy tudományu 's ta-
pasztalásu egyházi és világi tagok neveztettek ki 
vizsgálás és véleményadás végett egyházi és vi-
lági elnökeink elnökségök alatt. 

A' fellobbant tüz, hogy nem szalma , hanem 
lelkesedés és szives részvét tüze vott,bizonyítá a* 
következmény, mert a* kinevezett tagok csak-
ugyan összeülének vizsgálás, tanács és tervezés 
végett; de mi lett az eredmény? vizsgálódásuk 
fonala megszakadt, vagy csak hamar befejezte-
tett, mert megyénkben a' fenálló tanítási rend-
szert, tervet, modort és tanítványokat bölcs belá-
tásuk szerint a' haladás utján nem pártolhaták; mi 
volt hát a teendő? új tervet, új rendszert és mo-
dort, új- 's a' kornak megfelelő tanulmányokat 
létre hozni, vagy a' létezőkből a' czélra vezető-
ket kiválasztani, mellyek által üdvös hatással ha-
ladjunk népünk kifejlósében 's apródai nevelé-
sében. 

Mit a* szükség tenni késztete, létesült az itt 
elvileg „tervben," melly terv elfogadása 's meg-
erősítése után beíratott minden anyagyülekezet 
másoló könyvébe. — Alakítának új tanítási rend-
szert, de a' mi több, és a' min leginkább lehet 
csudálkozni, ,,a' sok iskolai könyvek közt nem ta-
lálának kielégítőket" 's minthogy jeles tagokból 
állott ezen iskolai „bizottmány," mellynek mind-
egyik tagja erőt 's tehetséget érzett magában a' 
tudományok mezejéni munkásságra: ,,a' taní-
tásra szükséges tudományok népszerű kidolgozá-
sát magok közt feloszt dk, 's azokból majd min-
denik tag választott és fogadott el munkát önként 
ezen ülésbende bocsássanak meg azon lelkes 
honfiak, hogy a' midőn szfres törekvésüket, ma-
gok és munkásságuk felajánlását neveikkel egye-
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temben tudatjuk a' hazával: egyszersmind szives 
hálánkat nem rebeghetjük hü munkálásukért; söt 
fájdalmasan kell kijelentenünk, hogy szorult keb-
leinkből csak tört hangok és panaszok szállnak 
fel, 's azon szíves óhajtás: vajha már egyszer 
láthatnánk csak egyet is azon önként elváltait 
munkák közöl! vajha ne kellene éltünk, vagy 
csak hivataloskodásunk végéig sem várakoznunk 
megállapított tanítási rendszerünk melleit a' ta-
nítmányok velünk közlésére! ? / 

Nem lesz tán érdektelen ezek folytában azon 
iskolai bizottmány munkálatából (melly egész ter-
jedelmében elfogadtatott) egy pontot közölnünk, 
melly szórul-szóra, betüröl-belüre igy hangzik: 

„5-szer A' tanítmányokra határoztatott: 
„Tanitassék minden évben: olvasás, irás, 

számvetés, vallástan, mezei rendőrség, 's honfi 
kötelességek. Ezenkívül egyik éven: Földirat, 
Természet tan, és egésség tan; másik évben a' 
fenn említett nélkülözhetlenek mellett: Természet 
történet vagy is Termény irat, magyar történet 
tan 's egyház tan. — Ezen tanítmányoknak falusi 
gyermekek értelméhez 's fölfogásához illesztett 's 
Edvi Illés Pál kézi könyvének nyománni kidolgo-
zása a' választmány tagjai közt kiosztva. Honfi 
kötelességek kidolgozását elvállalá n.t. Perlaky 
Dávid Esperes; Föld iratot's természettant Tur-
csányi János győri oktató; Egésség tant Karsay 
Sándor Téti, Történet tant Tadgyas János nagy 
Baráti; Mezei rendőrséget Molnár Gábor Réti 
Lelkész urak 'stb. 'stb." 

Tisztelendő tudós lelkiatyák ! mondjuk-e azt, 
hogy az itt felhordott okok 's nevezett munkák 
elvállalása a' moson-györi esperességbeli anya-
gyülekezetek másoló könyvébe bejegyeztettek ? 
mellynek következtében minden ekklézsia tudja 
tisztelendöségteknek a' közügyre szánt feláldozá-
sát, 's várja adott szavok tetteli beváltását? De 
kivált mi iskolatanítók, mi, kik kívánunk haladni 
a' korral, 's a' régi slendrián szokás homálybur-
kaiból kivetkőzve megragadni az üdvöst és hasz-
nost a' magunk, de leginkább a' reánk bízott és 
még ezután is bizatandó gyenge nevendékek és 
apródok hasznára; egyesítjük tehát ezeknek ár-
tatlan könyörgéseikkel kérelmeinket, 's kérünk 
benneteket: vegyetek ki munkáitokért tett már 
hosszas, már unalmas és hasztalan várakozásaink-
ból 's juttassatok el Ígéretetek földére. Amen! 

T ö b b e n . 

O k l e v é l . 
Nos Superattendens et Seniores in Ecclesia 

Sancta et Catholica Jesu Christi, Augustanam 
Confessionem in Comitatibus Sempron: Castrifer-
rei et Zaladiensi Profitentes, una cum caeteris suis 
collegis, omnibus has literas Lecturis Salutem, 
Pacem et gratiam praecamurper Dominum Jesum 
Christum. 

Verissime dicitur nullám vocem in coelo et in 
terra unquam ardentiorem esse, quam precatio-
nem Filii Dei Jesu Christi in agone mortis in qua 
petit colligi et servari Ecclesiam, et regi a'piis 
bonis, et Sinceris Ministris, ut sit et maneat in 
Deo obquam filii suíprecationem. Deus Páter (si-
cut tempore gratiae et plenitudine misericordiae 
sólet) etiam inter nos cum dona sua largiatur 
Ecclesiam colligens, gratias agere ei debemus et 
Filio ipsius Domino nostro Jesu Christo Spiritui— 
que Sancto, Vivo casto et veraci, et gemitus nost-
ros adsummi Sacerdotis nostri Jesu Christi pre-
cationem adjungere tenemur, petentes, ut semper 
inter nosquoque colligatur aeterna Ecclesia. Hoc 
cum fiat predicatione Evangelii, et non aliter, si-
cut Scriptum est. Evangélium est potentia Dei ad 
salutem omni credenti, vult Deus vocari, et elegi 
ad docendum Evangélium Synceros et idoneos 
Ministros. Testamur igitur hunc pium et honestum 
virum D. Georgium Bogner Vocatum esse ad do-
cendum evangelium et ad administranda Sacra-
menta, in Ecclesiam Tétheniensem Cottus Moso-
niens. Cum autem a nobis petitum sit, ut explorata 
ejus doctrina, adderemus publicum ordinationis ri-
tum, diligentereum audivímus, etcomperimus eum 
recte percepisse et tenore summám doctrinae 
Christianae, et pie ac constanter amplecti purita-
tem Evangelii quam in Ecclesia nostra una voce 
et uno Spiritu cum Catholica Ecclesia Christi pro-
fitetur, ac a fanaticis opinionibús damnatis ju-
dicio Catholicae Ecclesiae Christi, veteribus et 
recentibus, quales sunt errores Anabaptista-
rum, Sacramentariorum, et similium haeretico-
rum, abhorrere. Promisit etiam in doctrina coe-
lesti dexteritatem et constantiam, et in officio fi-
dem et diligentiam; in vita quoque ac moribus 
pietatem et honestatem, in actionibus etiam deni-
que simplicitatem et candorem. Quare ei juxta 
doctrinam Apostolicam publico et pio ritu com-
mendatum est ministerium Ecclesiasticum docendi 
Evangelii et administrandi Sacramenta, juxta vo-
catíonem et regulám praescriptam is Propheticis 
et Apostolicis Scriptis, quorum summa compre-
hensa est in tribus symbolis, Apostolico, Nieceno 
Athanasino Confessione Augustana Imperátori 
Carolo V. exhibita Anno 1530 et ejusdem Apo-
logia: Item in Catechismis D.D.Lut. Minoret Ma-
joré Articulis, quibus additae sunt subscriptiones in 
Conventu Smalkadensi etc. et formula Concordiae 
de controversis Articulis Anno 1576. conscripta. 
His enim Scriptis se consentanea, anditoribus suis 
propositurum, necabeorum Sententia discessurum 
esse unquam, sancte promisit. Cum autem Filius 
Dei qui est Logos aeterni Patris det dona hominibus, 
Prophetas, Apostolos Evangelistas, Pastores et 
Doctores. Etsicutinquit: Egosum vitis, vos palmi-
tes: Sine me nihil potestis facere: toto pectore ora-
museum, utad sit hujus etiam ordinati ministerioet 
faxii ut fiat salutare, ipsum quoque hortamur, ut 



puritatem doctrinae retinaet et defendat usque ad 
extremum halitum totis viribus. Vere enim ibi est 
EcclesiaDei ubi sonat Evangelii voxincorrupta,et 
vere ibi datDeus aeternam justitiam et vitám, vere 
exaudit regit et gubernat invocantem ipsum, mi-
tigat etiam aerumnas hujus vitae, et in ira recor-
datur misericordiae suae. Qnia inquit: Si manse-
ritis in me, et verba mea manserint in vobis, quid-
quid volueritis petetis, et fiet vobis. Oramus etiam 
omnes Synceros Evangeliidoctrinamprofitentes et 
dmantes ut hunc optimum virum D.num Georgium 
Bogner sibi ad omnia Christianae charitatis officia 
commendatum habeant, neque aliter Sibi persva-
deant, quam quod ipsi Christo Filio Dei cum ho-
norem deferant, et ea beneficia prestent, quibus 
hunc discipulum ejus honoraverint. Nota enim 
sunt verba ejus: Luc. 10. Qui vos audit, me audit: 
et qui vos spernit me spernit: qui autem me sper-
nit eum, qui misit me, et Math. 10. Qui recipit 
vos, me recipit. Et qui recipit me, recipit eum, 
qui misit me etc. Páter domini nostri Jesu 
Christi eum dirigat conservet et adjuvet, ut cum 
magnó fructu venire possit ad accipiendam 
aeternam et immarcessibilem Coronam: Fidem 
verbis faciunt manuum nostrarum impositiones, 
item subscriptiones et communis Ecclesiae Sigilli 
ad calcem literarumimpressi corroboratio. Dátum 
et actum in Synodo Csepregini habita 20. May. 
Anno ab orbe redempto 1642. (L. S.) 
Bartholomeus Kijs Illmae Aulae ac oppidi Sárvár 

Concionator superintendens m. p. 
Paulus Schubertus Ecclae Semproniensis invaria-

tae A. C. Addictor. Pastor Vicinarumque Se-
nior m. p. Stephanus Lethenye P. Oppidi Csep-
regh et Senior m. p. 

Gregorius Ságody Senior m. p. Gregorius Musay 
Senior m. p. 

Johannes Terbots Senior m. p. Stephanus Nodifi-
cis nótárius m. p. 
Kiadta a' kezeinél levő eredetivel szórul-

szóra megegyezöleg Kapolcson aug. 10-én 1846. 
L á j p c z í g J. 

kapolcsi ev. zalavidéki esp. és Zala megyei t.biró. 

Híi l - é s b e l f ö l d i t u d ó s í t á s o k . 
Orosz ílrvény az átmenetről. 

Pétervárról ezt irják: „Nálunk azon ritka eset 
történt, hogy Gerdewitschow asszony, görög hitv. 
úrhölgy, a' fejérorosz földbirtokosnö, az igaz-
hitű görög egyházat elhagyván, r. kath. egyházba 
ment át, azután elszökött. E' tekintetben nem so-
kára legfelsőbb parancs jelent meg: Gerdewit-
schow asszony haladéktalanul felkeresendő 's hite 
elhagyásaért törvényes rendelet szerint megbün-
tetés végett a' törvényszéknek átadandó." Érde-
kes lehet a' külföldre nézve tudni e' tárgybani 
rendeleteit csak néhány hónap előtt újból megje-
lent büntető törvénykönyvünknek, melly itt még 

kevéssé, külföldön pedig épen nem ismeretes. E* 
rendeletek 195. és 196. czikkeiben foglalvák 's 
imezek: „Ha valaki az orosz-görögből valamelly 
más ker. egyházba ment át, az az egyházi felsö-
ségnek átadandó, melly őt meginti 's felszólítja, 
hogy egyházához térjen vissza. Illyen elpártolást 
az eparchialfönök haladéktalanul feljelentend a* 
synodnak. Ha illyen egyénnek görög hitű hűbé-
resei vannak, felfedezett elpártolása pillanatától 
fogva elveszti minden jogát azok birtokára. Egész 
vagyonának igazgatása gyámság alá adatik. An-
nak kerületében többé nem élhet; e' rendszabá-
lyok azonban megszűnnek ellene, mihelyt egy-
házába visszatért. De ha makacsul megmarad az 
idegenben, a' fenyítő törvényszéknek adatik át, 
mellynek legenyhébb Ítélete lesz: kolostorba hol-
tiglani bezárás vezeklésül's bűnbánatul, mire erő-
vel is fog kényszeríttetni. Ugyanazonfenyítő tör-
vényszéknek adatik át mindenki, a' ki megengedi, 
hogy neje 's gyermekei idegen vallásra térjenek 
át. Általában minden görög hitvallásúnak átme-
nete idegen, ámbár ker. egyházba szigorúan ti-
lalmaztatik. Az ide vonatkozó ügyekre a' belügyi 
miníster ügyel föl. Ez, mihelyt illyen esetet bizo-
nyosan megtud, az elpártolt iránti kímélet nélkül 
köteles ellene a' büntető törvények egész szigo-
rát használni. Ha a' vallásától elpártoltnak kiskorú 
gyermekei vannak, ezeknek az uralkodó egyház 
számára megtartása ügyében tett intézkedéseit a' 
minister a* császár elibe terjeszti. Egyének, kik 
görög hitsorsosokat egyházuktól elcsábítanak, el-
vesztik rangjokkal járó, ugy szinte polgári jogai-
kat'sTobolks és Tomsk kormányzóságokba nyu-
goti Szibiriába száműzetnek. Ha e'csábítók olly an 
rendhez tartoznak, melly testi fenyíték alait áll, 
bizonyos számú kacsunkaütésre''s a'javító-munka-
társulatoknak bizonyos ideig fizetendő adóra fog-
nak elitéltetni. Ha valaki görög hitüeket valamelly 
más ker. hitre beszéddel vagy Írással elcsábítani 
törekednék, ezért első izben néhány különös rang-
jogait fogja elveszteni vagy egy avagy két évig 
dologházba becsukatni, másodízben 4—6 évi vár-
büntetésre fog ítéltetni, harmadízben minden sze-
mélyes és polgári jogait elveszti 's a' föntebb em-
lített Tobolks és Tomsk kormányzóságokba szám-
űzetik. Ha testileg megfenyíthető, megkancsu-
káztatik. Görög hitű szülők, kik gyermekeiket 
ebben neveltetni kötelesek, azokat mégis más 
ker. vallás szokásaiban kereszteltetik meg 's 
neveltetik, egy vagy két évi börtönre fognak 
ítéltetni. Gyermekeik tölök elvétetnek 's nevelé-
sül görög hitű rokonaiknak adatnak. Ha ily— 
lyenek nincsenek, ugyanazon hitvallásból gyá-
mokat a' kormány fog nekik rendelni. E' vétsé-
get elkövető gyámok ugyanazon büntetés alá vet-
tetnek. Ki a' görög egyházba önként átmenni kí-
vánó személyeket szándékukban gátol, több hó-
napibörtönnel fog büntettetni. Idegen hitv. papok-
ra kisülvén, hogy kiskorú görögöketkatechisatio 



által vallásukkal ellenkező tanokkal megismertet-
tek 's ez által őket, habár akaratlanul, egyházuk-
tői elszakadásra vezérelték, elsöizben hivataluk-
tól ideiglen el fognak távolíttatni, ismétléskor papi 
hivatalukat vesztik el, egy vagy két évre bezá-
ratnak 's rendőri felügyelés alatt állandnak. Ha e' 
papok különös felsőbb engedelem nélkül görög 
egyént fogadnak vallásukba be, első izben szi-
gorúan megdorgáltatnak, másodízben hivataluktól 
két évig eltávolíttatnak, harmadízben hivatalukat 
's a' vele összkötött előjogokat vesztik el. Ki 
nyivános gyűlésekben illetlen vallási vitákat 
kezd, a' hitvallásokat gáncsolja vagy elsöbbsó-
gök fölött vizsgálódik, a' magaviseletét terhelő 
körülmények szerint kisebb vagy nagyobb bün-
tetés alá fog vettetni, jelesül a' törvényszék által 
szigorúan meg fog dorgáltatni, pénzben bün-
tettetni, több napi börtönbe záratni. Kath. papok 
a' nyugoti tartományokban, legyenek azok világi 
papok vagy szerzetesek, szolgálatban görög hitű 
embereket nem tarthatnak 's ha mégis tartanak 's 
hitöktöl őket eltántorítani nem is akarták, azért 
mégis minden egyénért 10 rubel birság alá vet-
tetnek." E' törvényvázlat legújabb büntetötör-
vénykönyvünkböl annál nagyobb érdekű a' kor 
eseményeit gondolkodva szemlélőnél, ha közte 's 
az orosz kelettengeri tartományok legújabb vallás-
viszonyai közt párhuzamot von (A.K.Z.). 

A p r ó s á g . Az irhoni bibliatársulat 1844-
ben 299 egész példányt, 1354 ó és 5228 új szö-
vetséget terjesztett el. (A. K. Z.). — 

Idei szent István király ünnepe 
Petrováezen. Egyházamban sz. István ün-
nepe, protestáns szabadalmaink és egyházi hit-
vallásunk következtében, esperességünk minden 
ekklézsiáival együtt máskép sohasem ünnepeltetett, 
mint reggeli órákban szokott templomba való me-
netellel és illendő isteni tisztelettel; hiveim pedig 
az ünnepet megelőző vasárnapon szónokszékröl 
a' zajt és botrányt okozható munkáktól magukat 
visszatartóztatásra megintetnek. Minthogy helysé-
günk lakosai csupa evangélikusok: a' béke kö-
zöttünk eddig fel nem zavartatott. — Ez idén 
azonban magam pesti egyházi gyűléseinken mulat-
ván, az ünnepet megelőző napon, a' helység há-
zából segédemhez érkezik vármegyei esküdtnek 
egy, czím nélküli, egyenesen senkinek sem szóló 
nyilt levele, mellyben valami új vármegyei, előt-
tem ismeretlen rendelés következtében, az ünne-
pet a' helységben kidoboltalni és megülni paran-
csolja. Segédem ugyan a' már általa vasárnapon 
kihirdetett ünnepet kidoboltatni nem ellenzi, de 
megbízásom nélkül az isteni tisztelet körül újítá-
sokat tenni vonakodik, annál inkább, minthogy az 
említett iromány egész alakjában minket nem is 
illetett. — Délután magam hazaérkezvén, a'biró 
a' dolog iránt rögtöni jelentése kögben abbeli 

nyilatkozatára: hogy ö az ünnepet ki nem dobol-
tatta, helyeslőleg feleltem, mert igenis felesleges ^ 
lett volna és csudálatos ezen szokatlan kidobolás. 
— De most aT biró a' lakosok botrány nélküli vi-
seletük mellett az ünnep kinemdoboltatásért a' 
vármegyetisztek által kérdőre vonatik, és szigora 
büntetéssel fenyíttetik, és meg is büntettetni fog, 
ha a' feleletnek terhét egészen magamra fel nem 
vállalom. — Egyébiránt figyelemre méltó, hogy 
ezen sz. István ünnep kidoboltatása egyedül Pet-
rováczon rendeltetett. S z t e h 1 o J., lelkész. 

Trés. Aug. 30-ka közörömet ós hálafohászt 
ömlesztett a' tésl helység lakosainak sziveikbe. 
Mert ezen napon, midőn, megbomlott egészsége 
visszanyerése után a' karlsbadi fürdőknek hasz-
nálásából hazatért földesuraságát főtiszt. Szalai 
báró Barkóczy László székesfejérvári püspök úr 
ö ngát — legelőször vala e' bakonytetön épült fa-
lujában tisztelhetni szerencsénk: a'kegyes és ne-
mes lelkű úr, ki legelső itteni megjelenése alkat-
mával még 1837-ki novemberben az ágostai 
vallástartó ev. gyülekezetet több holdakra terjedő 
szántó földekkel, utóbb pedig alkalmatosabb isko-
lának maga költségén építésével is megajándé-
kozván, nevének felejthetetlen emléket szerze 
még a' késő maradéknál is: — most a* tavaszi 
gabonának sovány termése felöl értesíttetvén, ke-
belének magas indulatát követve, egész faluja 
jobbágyinak, 's igy fele részre protestánsokból 
álló alatt valóinak is a' tölök járó 's majd 300 po-
zsonyi mérőre menő szemes dézma melletti 9-det 
és 10-det ezen évre egöszen elengedni nagylel-
küleg kegyeskedett. Valamint immár a'mlg. ura-
ságnak e1 magas kegyelmét hivei részéről (kik 
ezen ajándékozás által a' fenyegető sanyarú télre 
vagy illetőleg a' tavaszi vetésre nézve megvigasz-
taltatva érzik magokat, 's most áldást és hosszú 
életet kérvén le az egek urától kegyes uraságuk-
nak, hálás szemekkel néznek az égre) háladat-
lanságnak vétke nélkül elhallgatni em lehetne: 
ugy, a' maga részéről, méltónak és illendőnek 
itéli, hogy e* lapok hasábjain is illy nemes tett-
nek, ezen soroknak közönségessé tétele által, ál-
landó emlék szereztessék, a' közlő Turcsányi Gá-
bor, a' nevezett t. Veszprém megyébe kebelezett 
tési helység ágostai vallású evangelika lakosinak 
lelkipásztora. 

lievelezés* „N. N. iskolatanító" urnák czikkét 
nem adhatjuk, minthogy semmit nem nyújt, mi az általa v i ta-
tott tárgy felöl elmondva nem lett volna, 's mint hogy olly 
mezőn mozog, mellyen ügyeinkkel találkozni nem szeretek;, 
melly keserűséget sokat, hasznot igen keveset teremhet. — -
Nt. Lájpczig J . esperes úr irodalmi ajándékát köszönettel ve t -
tük. — Sz. S. úr czikkét a ' p r o t . p a p h á z a s s á g á n a k 
t e r m é s z e t s z e r ü s é g e é s c z é l i r á n y o s s á g a f e l ö l , 
őszintén szólva, tárgyánál fogva ollyannak tartjuk, melly nem 
eshetik vitatás alá, mint a1 miről senki sem kételkedhetik. 

S z é k á c s . 
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A z «íj tét n y e l v r ő l , e g y h á z i s z e m -
p o n t b ó l . 

Az egyházi és isk. lap néhány előbbi számai-
ban megjelent merengések írójának tetszett ama 
dolgozat végén kiterjeszteni figyelmét azon leg-
njabb újításra, melly a' tót irodalom terén kelet-
kezett, és a' szerző úr pártolólag nyilatkozott azoi» 
új, úgynevezett ,,köznépies" dialektus mellett, 
mellyet jelenleg leginkább a' pozsonyi tót lap 
képvisel, 's melly ez oknál fogva már is „slúriz-
mus"nak neveztetik. Én ezen merengések csu-
pán ezen egy pontját akarom kiemelni, miután 
azoknak tartalma egyébiránt szinte saját lelkem 
visszhangja, ott leginkább, hol a' két küzdött ('s 
vajha már végkép kiküzdött!) fél, t. i. az ultra 
magyar és ultra tót rész hibái oily jeles tapintat-
tal 's bátor őszinteséggel fedeztetnek fel és illően 
megrovatnak. Nyilatkozott egyébiránt a' kitű-
zött tárgyban Lódi is a'Pesti hírlapban, hasonlóan 
az új tót nyelv mellett, miután a' „hlasowé" czim 
alatt megjelent tót könyv bírálatában az ebben 
felhozott ellenvéleményeket magától elutasítá. 
Én e' kél hangot ugy veszem, mint magyar szel-
lemű egyházi férfiaktól származottak miulán pedig 
ugy teltszett, mintha egyházunk egynémelly, vi-
lági pedig tekintélyes tagjai is osztanák a 'két f e -
lebb előhozott czikkek ebbeli véleményét, ugy 
találom, hogy ovangy. egyházunkban a' magya-
rok között van az új tót mozgalomnak pártja, és 
én egyedül ehez akarok szólni, ezt akarnám a' 
dologról felvilágosítani, magával azon párttal, 
melly az új tót nyelv mellett tettleg munkál, tá-
volról sem akarván vitába bocsátkozni. Imigy ki-
tűztem a' szempontot, mellyből a 'dolgot nézni 
fogom, t. i. teljességgel nem az a' kérdésem: mit 
nyer vagy veszt a' tót nyelv irodalom ? de csu-
pán ez : mii nyer vagy teszt etangyélmi egyhá-
zunk a' tót újítás állal? 

Lássuk azon főbb okokat, miknél fogva pár -
toltatik a' tót Stúrizmus. Két főokot találunk, 1 ) 
a' népet, ugy mondatott, azon nyelven kell oktat-
n i ' s művelni, mellyet megért, — alqui evangy. 
tót népünk nem érti a' bibliai tót nyeltet: ergo 
Slur nyelvén kell hozzá szólni és irni. 2) A' pan-
szlavismus vádja végkép elhárít tátik egyházunk-
tól, ha imigy a csehektől, morváktól, 's minden 
más szláv népfajoktól elszakadván, önálló ma-
gyarhoni nem szláv, de tót nyelvet 's irodalmat 
alapítunk. 

Feleljünk az elsőre! Uraim, hitrokonok ! tud-
játok-e, mit mondotok, midőn azt állítjátok: hogy 

népünk az eddig használt bibliai tót nyelvet 
nem érti ? Három század óta e' nyelven hirdetjük az 
Isten igéjét, adjuk a' nép kezébe a' bibliát és minden 
vallásos könyvet, és a' nép bennünket ki nem hajtott 
a' templomokból, és az ájtatos könyveket ki nem 
dobta hazából, mit bizonyosan teendett, ha azokat 
nem értvén; semmi hasznát nem vehette. JEz tény, 
uraim! és ennek ellenében azt állítani, mikép népünk 
prot. elvei ellen magát általunk három századon ke-
resztül mystificáltatni engedte, kissé merész állí-
tás. Vagy azt mondjátok, hogy eddig értette ugyan, 
de most már nem érti? Hogyan? megváltozott-e 
népünk? más nyelven beszél-e most, mint azelölt? 
vagy alább szállott felfogási tehetsége ősei- 's 
apáihoz képest ? Ezt okosan állítani nem lehet, és 
ennél fogva csak ezen egy czáfolhatatlan tényt 
tekintve, már nem lehet olly ridegenés átalánosan 
oda állítani azon ítéletet, miszerint népünk a'bibi. 
tótságot nem érti. Hisz ugy régen el kelle vala 
hervadnia tót protestantismusunknak: hiszigy le -
hetetlen , hogy népünknek némi fogalmai l e -
hessenek vallásukról; hisz igy mi rég eltemettük 
a'protestantismus egyik főelvét, mellyet Pál jelöl 
ki 1. Kor. 14. 19. De nézzük a' dolgot mélyeb 
ben! Nem érti népünk a' biblia nyelvet! — Ügy 
de kisded korától fogva ebben oktaltatik. Az elsó 
abezés könyvtől kezdve minden iskolai, templomi, 
házi könyvei népünknek ebben iratvák, e' nye lv -
ben tanul olvasni, irni; tanulja a' kátét, bibliai 
históriát, 's minden iskolai tanulmányt; e' nye lv -
ben tanul imádkozni és énekelni; eddigi ájtatos 
házi könyvei* 's más nem vallásos könyvek» 
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például: a ' népnek k«zén forgó naptárak szinte 
e' nyelven szerkesztvék 5 mindenek fölött pe-
dig maga a' könyvek könyve, a' biblia, melly 
bizony, higyétek-el, uraim! szép számú példá-
nyokban találtatik falusi tót népünknél, e* nyel-
ven irva van, sőt az e1 nyelven irott biblia né-
pünknek vallásos életével összeforrott, elannyira, 
hogy hallgatóink nem szívesen veszik, ha papjuk 
sz. igéket idézvén, a' bibliai mondaton csak szó-
ban vagy betűben a1 biblia szavaitól eltér, mire 
nem tudok nyomatékosb tanúságot előhozni annál, 
miszerint azon némelly papjaink is, kik már Stúr 
modorában szónokoltak is, 's beszédeiket ki is 
nyomatták, a1 bibliai igéket mindenkor az eddigi 
bibliai nyelven adták elő. Tudnillik nem tárták ta-
nácsosnak a' szent igéket Stúr kaptájára felhúzni; 
mert tartottak a1 gyanuperlöl olly nép körében, 
melly közt vannak kiváló olly biblisták, kik töb-
bet és hívebben képesek idézni a' bibliából, mint 
saját papjaik. Experto crede! — Továbbá arról, 
mit ért, vagy nem ért a' mi népünk, nem kell 
ítéletet hozni kástélyi salonban, vagy irószobá-
ban, de tessék kijöni falura 's a' nép közé ve-
gyülni, majd egy kis vizsgálatot tartunk, és ón leg -
alább képes leszek olly bizonyságokat előállítani, 
mikből kitünend,hogy népünk nemcsak érti templo-
mi beszédeinket, de annak, kik azokat fötartalmuk 
szerint elmondani, sokáig emiékökben megtartani, 
sőt vannak, kik azokat maguk számára írásban 
feljegyezni képesek. 'S ha mélyebben betekintünk 
tót népünk életébe, találjuk, hogy ő maga nem 
csak érti, de használja is a' bibliai tót nyelvet; 
azon maga szól és ir gyakorta; ezt pedig teszi né-
melly házi ünnepélyek alkalmával, pl. menyegzői 
és halotti gyülekezéseknél, mikoron szokásban van 
némelly kiválasztott tisztviselők, násznagyok, 
vőfények 's a' t. által több izben beszédeket, ver-
seket elmondatni, mellyek sok helyütt a' népnél 
közkézen forognak, és a' leendő hivatalnokok ál-
tal maga idejében készítetnek 's betanultatnak. 
Ezen felül találkoznak köztük mindenkor szóno-
kok, kik bizonyos egyházi alkalmaknál, u. m. 
helybeli gyűlés , iskolai vizsgálat, supdentialis 
látogatás végével a' nép nevében bucsut 's kö-
szönetet mondanak a' jelen volt fensőbb egyházi 
személyeknek, 's illyenkor bámulva hallanotok, 
uraim! mikép bírja népünk a'bibliai nyelvet , 's 
mint képes benne ékesen és készület nélkül 
szólani! 

Mindezeknél fogva tehát az első argumentu-
mot legalább igen devalválni kell 's Iegfelebb olly 
értelemben lehet venni, miszerint a' nép bennün-
ket könnyebben meg fog érteni, ha köznépiesen 
szólunk hozzá, mint bibliai nyelven. Ámde mit 
bizonyít ez is? nem egyebet annál, hogy tót pór-
népünk ép ugy csak alsóbb fokán áll a' nyelvis-
meretnek, mint áll minden más nemzeteknél; mert 
hasonlag a' német, magyar nép is jobban érti a' 
maga saját pórnyelvét a' templomi- 's irodalminál, 

de azért még nincs mozgalom, melly a' bécsi, 
vagy pesti utczán elhangzó aljas német, vagy 
pedig a' palócz magyar dialectust akarná irodal-
mi nyelvre emelni. 'S ha német ós magyar pap-
jainknak megengedtetik, mindamellett tiszta iro-
dalmi nyelven szónoklani és írni a' nép számára: 
valljon mi joggal lehet követelni a' tót papoktól,, 
hogy ök szálljanak egyedül alá a 'pór szokott mo^ 
dorához, és a' fuvarosok, gyolcsosok *s olajáruló 
turócziaktól tót nyelvészetet tanuljanak? 'S ha 
pedig különösen a' Sturismust választjuk meg, 
kérdés: nyertünk-e az értelem tekintetében? Én 
legalább bátran merem állítani, hogy a' ki a 'bib-
liai nyelvet nem érti, Stur nyelvét sem fogja ér -
teni, mert ez nem népünknek általánosan, de 
csak egy részének, t. i a' liptóinak, dialektusa, min 
kivül van sok más dialektus honunkban, 's ennek 
mindenike követelheti, hogy az ő nyelvén szól-
junk hozzá, 's ha már kell dialektust v á -
lasztani, tehát ne ezen pórias liptóit, de a' tisz-
ta és szép nyitrait válasszuk meg, melly a' bibli-
aihoz legközelebb járul , sőt azzal azonos. Le-
gyen tehát csak a' mi bibliai nyelven elmondott 
beszédünk vagy irott könyvünk populáris; száll-
juk alá a' magas régiokból mind gondolatban, 
mind kifejezésben, e' mellett javílsuk az elemi i s -
kolákat, és adjuk a' népnek azt mit sajonnal nél-
külöz ; átalános jobb nevelést,— emeljük azt fel 
magunkhoz és mi hajoljunk kissé alább hozzá: 
ugy nincs kétség , a ' nép fog bennünket 
bibliai nyelven érteni, ugy, valamint eddig min-
den valódi praclicus embert meg is értett. 

Nézzük már a' második okot, a' panszlavis-
must és ennek ellenében ajánlott ugy nevezett 
magyarországi lót nyelvet. Mindenek előtt elmon-
dom ilt a' hirlapi mezőn divatos: „legyünk őszin-
ték" szót. Vannak a' magyar oldalon, kiknél ez 
argumentum csak palást, melly alatt rejtőzik amaz 
arriere pensée-jök,hogy e'szakadás által a'lótelem 
honunkban tetemesen meg fog gyengülni, a' mint 
én magam is hiszem, 's mondottam is több Sturis-
lának, hogy hasznosb szolgálatot a' magyar nemze-
tiségnek nem tehettek emez újításnál. De a' kik 
igy vélekednek, azokhoz nincs szóm, mert ez b e -
vág a' nemzetiségbe, én pedig csak az egyház te -
rén akarok maradni. Nem tudom, voltak-e egyhá-
zunk kebelében, főleg tót papjaink között, p á n -
szláv mozgalmak azon értelemben, mint a' más o l -
dalon vétettek; ha voltak, bizonyos — 's ezt már 
a' többség állal kezdi látni — hogy nem az egész 
evangy. tót papság, de csak annak egy töredéke 
vön bennök részt, 's bocsássa meg bűnét az Isten 
neki, mert minket és szegény evangy. egyházun-
kat nagyon compromittálta 's tetemesen ártott neki. 
De — esedezünk alázsan — ne tessék minket, kik 
nem akarjuk a' Sturismust, azon töredékkel azo-
nosítni. — Igen tiszták, igen távol vagyunk azon 
panszlavismustól. — Mert — és ez őszinte vallo-
másunk, mellyre különösen figyelmet kérünk — 



mi sem akarunk cseh, morca, orosz vagy bár mi 
más szlávfaju nyelvet behozni egyházukha, ha-
nem csak feltartani tovább azon műveltebb iro-
dalmi bibliai tót nyelvet, mellyel három század 
óta él evangy. egyházunk. Ez a' nyelv nem cseh, 
de legrokonabb vele a'többi fajok közt; ez a'nyelv 
a' valódi régi magyarországi tót irodalmi nyelv, 
mellyben írattak minden vallásos könyveink. Ez 
a' nyelv nem egy külön tájék nyelve, hanem 
mindenütt templomi 's irodalmi nyelv, mellyen 
szónokolnak papjaink Liptóban ugy, mint Nyit-
rában vagy Sárosban. Korántsem akarjuk mi a' 
cseh sajátságos szavakat's kifejezéseket használni 
az egyház terén, mi által érthetetlenné legyünk 
hallgatóinknak. És mi a' csinos és müveit bibliai 
nyelvünket soha sem fogjuk oda adni cserébe a' 

í liptói tátraalatti nyelvsöpredékért csak azért, hogy 
ekkép a' panszlavismustól végkép megtisztuljunk. 
Mert igy vannak Magyarhonban pannémetek,mind-
addig, migném.-irodalmi nyelven szólnak's írnak, 
's csak akkor fognának végkép a' pannémetesség 
gyanújától menekülni, ha budapesti bérkocsisok 
's gyümölcsáruló nőkhöz mennének iskolába né-
met nyelvet tanulni, — igy tán a' magyar honban 
római nyelvet mivelök a'régi római köztársaság-
gal, a' francziák Franczhonnal 'stb. kaczérkodnak 
csak azért, mert római, vagy francz irodalmi 
nyelvet müveinek. Bízunk tehát mi is a' sok jó-
zanok ítéletében, miszerint minket a' panszlavi-
smustóli félelem miatt nem fognak oda Ítélni egy 
tót dialektusnak, melly azonfelül nem is a' leg-
szebb tót dialektus, bizunk annyival inkább, mert 
mi panszlávok teljességgel nem vagyunk, és épen 
azértnem vagyunk,mivel népünk állal megérletni 
akarunk, mit cseh nyelven soha sem teendenénk. 

'S kérdjük már: mi jót tehet az egyházban ezen 
éj mozgalom ? Zavart — uraim! hitrokonoki — 
és semmi egyebet. Már is eléggé szenvedett sze-
gény egyházunk a'nyelvviták miatt, mostújharcz 
emelkedik, annál fenyegetőbb, mert — és ezt akar-
nám különösen némelly urak állal figyelembe vé-
tetni — az egyik fél egyenesen a' népszenve-
délyhez szól, 's ezt akarja megindítani, hogy ma-
gának párlot's győzelmet szerezzen. Mi ugyan e' 
szenvedélytől mit sem tartunk, mert már is van-
nak tapasztalásink, hogy köznépünk korántsem 
viseltetik rokonszenvvel ez újítás iránt, de meg-
engedjük, hogy zavarok 's összekoczczanások 
történhetnek 's már történtek is több helyen. Mit 
teend népünk, ha az eddigi ájlatos könyvek mellé 
más modorban írott lót könyvek adalnak kezébe? 
Eddig azt mondátok, hogy nem érti jól a' maga 
irodalmi nyelvét! Tehát az egy helyett jobban 
fog megérteni kettőt? 'S ha szakadás leend, 's A. 
faluban bibliai nyelven, B-ben Stúr-modorban 
szónokol a1 pap, fog-e ez állal népünk épülni? 
Vagy azt hiszitek, hogy Sfúrismus győzni 's ki-
túrni fogja az eddigi bibliát? Ne higyjctekezt, fe-
leim! nézzétek a'tót új énekes könyvet, milly ne-

hezen hozatik be egyházunkba; 's mikép lehetne 
minden addigi könyveinket hátratolni 's ujakkal 
becserélni? És én megvallom, ha nekem valaki 
azt mondja, hogy a' bibliát is Stúr nyelvén kell 
kiadni: akkor megindul az epém, mert ez annyit 
jelentene, mint a1 sz. táplálékot eddigi tiszta edé-
nyéből más mosatlan edénybe átönteni. Derék 
biblia ez a' tót, uraim! bátran mérközhetik akár 
a' magyarral, akár a' némettel; hiven van fordít-
va, tisztán világosan van irva. Ezt ne bántsátok, 
mert jobbat adni alig vagytok képesek. 

Egyébiránt elvárjuk az időtől, mi eredménye 
leend a' mozgalomnak? Fog-e magának tért ki-
vívni a' magyarhoni tótságban, meglássuk. Én 
csak az egyház javát óhajtóm, 's erre nézve ez 
ujílást csak veszélyesnek tarthatom. Irám többek 
megbízásából Gután, aug. 26. 1846. 

Geduly B o g y o s z l ó . 

Néptanítókat képzó tanoda Sopron-
ban. *) 

A' folyó évi 25-ik szám alatti „Prot. egyh. 
és Iskolai Lapban" t. Székács tudor úr, mint haj-
dani kedves tanítványom által felszólítatva az 
iránt, hogy a1 soproni néptanítókat képző tanodá-
ról újra valamit irjak: ezen valamit, ugy gondo-
lom, leghelyesben teljesíthetni, ha az említett in-
tézet keletkezéséről Ts mostani állapotjárói érte-
sítem a' tisztelt közönséget. 

Régen érezte a' dunántúli ág. hitv. ev. su-
perintendentia egy illy intézet szükségét. Mi cso-
da ? Én már mint gyermek fájlaltam ennek hiá-
nyát, midőn haliám, hogy a' mi mestereink (igy 
nevezem őket; minthogy ez tisztes, ám nem ma-
gyar név), miután a' latin iskolákon átmentek, 's 
szükségből — mert többnyire csak ez volt a' hi-
vatal-fogadás főoka — néptanítókká lettek, éne-
kelni jó énekes parasztemberektől, zongorázni 
egymástól skytala alakú betűk szerint tanultak. 
Igaz, hogy a'müveit eszü's lelkű Il-ik Józsefünk 
az úgynevezett praeparandiákat, mellyekben a* 
leendő bármelly hitű 's vallású néptanítóknak bi-
zonyos ideig a'tanmódot (melhodica) tanulni kel-
lett, divatba hozta; de ezek, a' mennyire tudom, 
a1 hivatal egyes foglalkozásaira, u.m. az éneklés-
és zongorázásra, nem adtak utmutatást 's oktatást 
a' külön vallásuaknak. Ezen uralkodó halálával 
ezek is megszűntek, 's leendő néptanítóink még 
az előbbinél is kevesebb készülettel vállalták el 
hivatalukat. Minden volt, csak néptanítókat ké-
szítő intézet nem, holott minden más működés-
hez-, mesterséghez- 's hivatalhozi előkészületek, 
utmutatások 's gyakorlatok szükséges volta álta-
lánosan elismertetett's divatozott. Mik nem voltak 
a* patvariák? 

Ezen hiány pótlására némelly jelesebb egyé-

* ) EU é vedrén, megké sett. S í é k . 



Niemayerből, Mildéből, Szilasyból és Demeterből 
készített,'s utóbb a'levéltárba bekért neveléstan-
ban, — mellyböl egész lapok Edvi Illés úr kézi-
könyvében , különösen a* fegyelemről, vannak 
hírem tudtom 's nevem nélkül (ml sine nobis et 
de nobis) elsajátítva—, az 1829-ki sept. elején 
elkezdtem, 's hála az égnek 1 mindeddig — milly 
sikerrel ? arról jólelkű tanítványaim ítélhetnek — 
folytattam: a' szent énekek és zenének (harmó-
niának) kóta szerinti tanítására, valamint a' zon-
gorázásra is, a' nagyobb tanulók közül, alkalma-
tos egyéneket rendeltem. A' szent énekek heten-
ként vasárnap reggel egy óráig, a' zene pedig 2 
óráig tanítatik. Ezekre minden alsóbb osztálybeli 
tápintézetiek kötelesek megjelenni— bár csak a' 
felsöbbiek isi kötelezni pedig kell; mert önként 
ugyan ritkán tanul ám ma egyik másik! habár 
holnap reá szorul is —. A' zongorázás tanulására 
6 jól tanuló ifjú választatik, többnyire az ékes-
szólás tanulói közöl, kiknek hetenkint 6 óra, 's 
egy-egypárnak 2 óra adatik. *) En magam pe-
dig egyik évben a' népszerű neveléstant, a' má-
sikban a' magán ügy iratok szerkeztét és a' ka-
lechetikát gyakorlatilag is tanítom. Nem rég a* 
rendőrségi törvények tanítása is rendeltetett. — 
Megtettem: de többé ugyan betéve vagykönyv-
nélkül azokat nem tanultatom, hanem általuk el-
olvastatom. Igy annak több haszna lesz. 

Im tehát elmondám ezen intézetnek mind ke-
letkezését, mind állapotát. Ennél soha egy sem 
volt szükségesebb, 's mégis talán soha sem tar-
tatott fen a' szelíd Musákkali szebb egybekölte-
téssel egy illyfélc is, mint ez, mert én ugyan an-
nak barátja nem vagyok'snem leszek, hogy azok 
Mehádiára vagy Orsovára szállíttassanak, 'sa' tu-
dományos iskoláktól egészen elszigeteltessenek: 
söt azokkal, szerintem, a'Iegszorosb kapcsolatban 
kell lenniek. Miért? Azért; mert én a' jó tanító-
tól mindenkori művelődési haladást — nemcsak 
iskolázást, kívánok. Minél többet tud a'tanító, 
annyival üdvösb hatású lehet tanítványaira nézve. 
Nem is engedném soha, hogy a' syntaxistából — 
mint az Tolna megyében történik — egyszerre 
néptanító legyen (a' vak vezesse a' vakot!); ha-
nem a' leendő tanító legalább az észtant (logicát) 
végezze. De ezenkívül nem is tartatott fen soha 
e gy i'ly tanoda is kevesebb költséggel; mert az 
én 200 vftomon kivül, a' zongora tanításaért 
évenként csak 60, a' szent énekek és zene taní-
tásáért 50, a' zongorák kiegészítéseért mintegy 
20, és igy összesen csak 330 vft fizettetik, ré-
szint egy külön alapítványból, mellyböl a* 200 ft 

uek, u.m. Nagy Pál komáromi, Halasy kispéczi, 
tSchnelIer kőszegi lelkészek már előbb készítettek 
terveket 's javallatokat, mellyek megbirálására 's 
egybeforrasztására a* superintendentia az 1826-
<liki aug. 16-káni közgyűlésében egy választ-
mányt rendelt. Miután ennek munkája a* super-
intendentia által helybenhagyatott, annak foga-
natba vétele módjáróli tanácskozásra újra egy 
választmányt rendelt, melly az 1829-ki jun. 20-
kán Sopronban összeülvén, azt határozta, hogy 

1) A* nevezett intézet a' soproni lyceumban 
állítassék föl, annak tanítójául egyik rendes ok-
tató választassák, ki minden szerdán és szomba-
ton délután egy óráig tanítsa a' növendékeket, 
mind az oktatástanban (didactica), mind a' magán 
ügyiratok, u.m. kérelem-, adós-, nyugtató- 'stb. 
levelek szerkesztésében, mind végre a1 községek 
számadásai vivésében. 

2 ) A' kinevezendő oktató fizetése évenként 
200 vft. legyen. 

3) A' tanító minden év végén egy közönsé-
ges vizsgát tartson. 

4) Ezen intézetbe csak olly tanítványok vé-
tessenek fel, kik a' szófüzési osztályt elvégezték 
és a' soproni iskolákban tudományaikat mint ren-
des tanulók folytatják. 

5) A' tanítás folyama 2 évre terjedjen. 
6) Az oktatás ezen intézetben az 1829-diki 

sept. 1 jén kezdődjék. 
7) Két esztendő lefolyása után az egész su-

perintendentiában csak azok választathassanak 
iskolai tanítóknak, a' kik a' meghatározott két évi 
folyamot elvégezték's elömentök felöl megkíván-
tató bizonyságlevelet tudnak előmutatni. 

8) A' növendékek a' soproni convent által 
felállított ének- és zongora-iskolában is részt 
vehelnek fizetésért, 

A' választmánynak ezen határzatai az 1829-
ki év julius l-jén tartott ker.gyülésre beadattak, 
helybenhagyattak, 's az intézet tanítójaul, a' sza-
vazatok többsége által, én alulirtt választattam, 
olly kötelezéssel, hogy a'választmány által javal-
lott, 's utóbb a' superintendentia által még bő-
vebben előadandó rend szerint tanítsak, évenként 
szemlét tartsak *s a' tanítványok magok viselete 
's az intézet elömentsége iránt a' superintenden-
tiának évenként tudósítást adjak. 

Mir.d e' mellett még is a' sok bába közt csak-
nem elveszeti a' gyermek; mert a' vadosfai gyű-
lés 4-ik czikkjének ezen szavainál fogva ,,a' su-
perintendentia által még bővebben előadandó 
rend szerint" boldogult superintendens urunk az 
1829-ki nov. 10-ki körlevelében újra azt szor-
golta a' senior uraknál, hogy megyéjök részéről 
©' tárgy iránti vélekedésöket akár ö hozzá, akár 
a' jövő közgyűlésre beküldjék; engemet pedig, 
midőn tőle azt kérdeztem, hogy „mikor kezdjek 
a' tanításhoz?" Tudja Isten!-nel igazított el. 

'Smind e' mellett én a* tanítást, az általam 

# ) Nem mellőzhető itt azon szívességnek, mellyel ezen in-
tézetet különösen a1 kemenesalji esperesség fogadta, 
említése. Midőn t. i., ugyanazon, vagy a 'köve tkező 
évben, ez iránt keblében a ' választmány egybeült, a* 
jelenlevők zongorákra 1 2 0 vftot adakoztak, mellyen két 
zongora vétetett, egyik a' tanító számára , a' másik a" 
tanítványok magán gyakorlatára. 



többnyire kitelik,részint a' superintendentia pénz-
tárából. Adja Isten, hogy minden superintendentia 
illy olcsón állíthasson egy illy valóban szükséges 
„néptanító-képdét" I S z a b ó J. 

soproni oktató. 

S z e p e s i t a n í t ó k . 
Működéssel akarom e' lapok olvasóit megis-

mertetni, melly tíz év óta szerény csendben mun-
kálkodván, hatásában olly üdvös, reményben olly 
gazdag, hogy megérdemli a' nyilvános megismer-
tetés méltányló szavát, megérdemli, hogy után-
zásra méltó példa gyanánt említessék. Értem a' 
szepesi evangy. tanítók esperességi összejövete-
lét f. é. aug. 13-kán Szepes-Szornbaton. 

Tíz év előtt, néhány szepesi tanító, Heutsch 
Sámuel mattheóczi tanító indítványára, az espe-
resség helybenhagyásából összegyűlt, 's hogyan 
leendő működéseiről tudósítván az egyházi felsöbb-
séget, ez azokat K.-Lomniczon 1836-ban hely-
ben hagyta. A' czél, Nebe szavaival, ez: „Mi ta-
nítók összejövünk, hogy előleges elkészülés után, 
iskolai tárgyakról tanácskozzunk, feladott pontok 
felett szoros vizsgálatot tartsunk, hogy igy köl-
csönösen okuljunk, értelmileg 's gyakorlatilag ha-
ladjunk, 's a* tanítói 's nevelői hivatás iránt egy-
mást lelkesedéssel és hajlammal betöltsük." E' 
föczél mellett más czélok: négy hangú éneklés-
beni gyakorlás, kölcsönös megismerkedés, és a' 
mennyiben az erejökhez képest eszközölhető, a' 
magyar nyelv ápolása. 

Czéljaik elérésére igy intézkedék : 
1) H°gy pénzösszeg gyűjtessék, mellyen 

a' tanítói szakba vágó könyvek és iratok sze-
reztessenek ; kiki egyszerre és mindenkorra 1 ft. 
pgö 's azonfelül évenként 20 krt p.ben fizessen. 
E' pénzen jelenleg a' következő érdekes munká-
kat járatják : Der Schullehrer des XIX. Jahrhun-
derts, Allgemeine Schulzeilung, die Volksschule 
von Riecke, Rheinische Blátter von Diesterweg. 
Azonkívül szerezlek már több nagybecsű iskolák 
elrendezését's az egyes tanítási tárgyak Iegczél-
szerübb tanmódját tárgyazó könyveket, Diester-
weg, Harnisch, Hentschel, Dinter 's más ismert 
jelességü szerzőktől. —'S im! mi egyesnek soha 
nem sikerül — mert az angusla res domestica kö-
zös osztályrésze az evangy. kivált néptanítónak 
— azt az egyesült erő kivitte. Most mindenegyes 
tanító 14 — 15 p.ftnyi könyvek olvasásához jut 
évenként egy pangő húszasért, melly szellemi 
tekintetben olly gyönyörű kamatot hajt, millyet 
anyagi tekintetben Magyarország legnagyobb 
uzsorása sem képes előmutatni. 

2) Az összejövetelekben iskolát érdeklő tár-
gyakról van szó. E' czélra több kijelelt tárgyból 
két-három tanító egyet-egyetválaszt,otthon egy 
év lefolyta alatt tehetségeihez mért értekezést 
készít, 's azt a'legközelebbi évben felolvassa. A' 

helyeslő vagy ellenkező nézetek elmondatnak 's 
igy sokszor viták keletkeznek, mellyek minden 
ellenzés mellett, sok érdekkel, nyugalmas hig-
gadtsággal folynak, s tanúságos élvezetet adnak. 
A' felolvasott munkák köröztetnek. Azonkívül 
szóbeli értekezések is tartatnak, kinek-kinek sza-
badságában állván tárgyat előterjeszteni, mellyről 
mások elmondják nézeteiket. Illy tárgyak, mely-
lyekről addig leginkább írott értekezések adatlak 
be p. o.: Miként lehet már a' betüzés tanítása mel-
lett, a' gyermek gondolaltehetségét gyakorolni? 
Miként szerezhet magának a' tanító tekintetet és 
tiszteletet mind egyházában, mind átalában ? Hogy 
lehet több osztályt egy iskolában 's egy időben 
legczélszerübben foglalatoskodtatni? Miként has-
son a' tanító növendékei erkölcsiségére iskolában 
és iskolán kivül? Millyen nemeit a'jutalmaknak 
és büntetéseknek lehet a' tanítónak okszerűen 
használni ? írja le mindenki a' tanmódot, mellyet 
osztálya tanításában követ. Miként ébresztheti a' 
tanító növendékei tanulási vágyát általában; 's 
miként különösen tanítási előadása által ? Miért 
van az, hogy jól képezett tanító is nem mindenkor 
jó hatású is ? Miként ébreszszen és ápoljon a' ta-
nító növendékeiben vallásos érzelmeket ? mennyi-
ben lehet és kell a' tanítónak iskolán kívüli vét-
ségeket fenyíteni? Mi módon lehet a' gyakori is-
kolamulasztásoknak elejét venni? Illy és hasonló 
kérdéseknek, practikus tanítók által való megvi-
tatása 's megfejtése csak hasznos lehet. 'S ím! mi 
egyesnek soha nem sikerül — mert magában 
mindenki „hét puszta falu környékében a' legpá-
ratlanabb gyerek" — azt kiviszik egyesülve töb-
ben. Az erösebbtöl tanul a* kevésbbé erős, 's a* 
jobb is csak nyer,ha öntudaltal's tiszta felfogás-
sal jól teszi azt, mit előbb tán egyedül gyakor-
lati ügyességgel és szerencsés tapintattal tett jól. 
Ugy nyelvtani szabályok ismerete annak sem fe-
lesleges, ki anyai nyelvét jól érti. 'S ha tekintjük 
azt, miként képeztetnek, mondanom kelle, nem 
képeztetnek néptanítóink, lenézett nagyszerüségü, 
csekély, de nagy hatású, jutalmatlanul nehéz taní-
tói 's nevelői pályájokhoz; ha hozzá vetjük még 
a' mostoha állást, mellyben nagyobbára tengőd-
niük kell: csak méltánylaltal és köszönettel a' ne-
velés ügyében kitüntetett fáradalmaikért kell em-
líteni azoknak igyekezetét, kik mint férjek, atyák, 
egyházszolgák 's gondokkal halmozott házi gaz-
dák is haladni akarnak és haladnak a' pályán, 
melly szük jövedelmen kivül, számukra olly ke-
vés rózsákat terem. — Nem sokára tán, gondos-
kodni fognak népnevelöket képző-intézetek arról, 
hogy terv szerint kiképezett néptanítók lépjenek 
a* tanítói hivatal pályájára: de tanítói körök akkor 
is üdvösek lesznek,söt szükségesek — mennyivel 
inkább mostl 

33 A' tanítók, hivatalos közlések könnyítése 
's könyvek és folyóiratok rendszeresebb köröz-
tetése végett, körökre vannak osztva. Havonként, 



a' közel egymáshoz lakók egybejönek leginkább 
négyhangu énekdarabok betanulása végett. Ne£y 
hangú énekekre való hangjegyekkel bőven van-
nak ellátva, 's hatalmas harmóniával ömlik ajka-
ikról gyűléseik kezdetén a* „Komm heiliger 
Geist." 

20 tanító azonkívül külön társaságba lépett 
özvegyeik és árváik biztosítására. Pénzalapjok tíz 
év előtt 500 pft volt, mostanig 1000 pftra növe-
kedett. Az alapító özvegye első húzza a* 20 pft-
nyi segélydíjt. Adjon Isten az intézet tagjainak 
hosszú életet, hogy nagyra növekedett töke mel-
lett, özvegyet nem, 's csak ellátott gyermekeket 
hagyhassanak magok után! 

K r a m a r c s i k K á r o l y . 

dimáviiuli evagy. egyházkerületi 
g y ű l é s -'0 

Aug. 6. 7 és 8-án tartatván, egyházi elnökül 
e' gyűlésen nt. Borbély József tolnai esperes vá-
lasztatott közfelkiáltással. Majdnem két napig 
azon püspöki utasítás tárgyaltatott az esperessé-
gektöl beérkezett vélemények szerint, mellyet az 
érdemes olvasó közönséggel már közlöttem e' la-
pok utján. — A' módosított pontokat majd pótló-
lag közlendem. — Legkevesb vitára adott alkal-
mat az egyházlátogatásról szóló fejezet 's betű 
alatti utasítás, mellyben sokan önkényes fagga-
tásra használható eszközt féltek 5 de mivel a' lel-
kipásztorokra ügyelés a' püspöknek evangyélmi és 
törvény-igényelte joga 's kötelessége az idézett 
betű alatti részletes utasítás általanosságban hatá-
roztatni kimondatni. Nem kevésbé meleg rész-
véttel tárgyaltatott a' symbolicus könyvekre vo-
natkozó azon észrevétel: „mennyiben a'sz. Írás-
sal megegyeznek," melly a* papi jelöltek ugy, 
mint a' püspök esküformájában foglaltatik, és 
melly meghagyatni rendeltetett. — A' püspöki 
fizetés 600 ft. ezüst pénzben állapíttatott meg. — 
Gyámoldánk pénztárából 1100 v. frt. osztatott ki. 
—Ezen üdvös intézetünk ujabban módosított rend-
szabályait a' helytartó tanácstól egy feliratban 
visszaküldetni kérjük, — reménylve, hogy oct. 
6- ig az akadályok hárítva leendnek; melly napon 
Pápán leszen püspökválasztó és beigtató gyülé-
sünk. X. 

§cénák a1 b gyi egyházmegye 
f. é. február 17—20. tartott na&y 

gy iiléséböl. 
Mik e* Lap 11-dik számában B.-Somogynak 

mult febr. tartott gyűléséről már elmondattak, 
mind ugyanok és ámenek : de a' fénypontok le-
vén csak kiemelve, egyoldalúak, és igy még 
nem kimerítők. — Név szerint a1 gyámintézet, 
központi iskolánk pénztára, papi tanakodás, és 
más egyéb tárgyak, mellyek pedig érdekesek, mint 

*) Elkésett. S í ék ács . 

állnak nálunk, ezekről M. G. úr a1 gyűlésről tett 
közlésében mit sem szólott; szabad legyen hát ne-
kem a' levelező úr jogába vágva, ezeket közle-
nem. — Bevártam a' jegyzőkönyvet, hogy a' 
közlendőknek nagyobb hitelességet adhassak, de 
nyíltan kimondom, hogy azt, mint a' sovány, zavart 
előadás szülöttjét, nem használhatván, emlékező 
tehetségemhez kellett folyamodni; ha mindazon-
által valakinek fülei másként hallottak, mint az 
enyimek, ki hátul ültem, e1 Lap, reménylem, elfo-
gadandja a' czáfolatot; de hiszem, hogy ezt tenni 
nem lehet, mert én tiszta igazságot beszélek. 

1-sö Scena. Megyénk gyámintézete hogy 
szőnyegre került, egy közpap és egy ülnök lel-
kesen mutogatták, hogy ez azon tárgyak közé 
tartozik, mellyek változtatást kívánnak ; elmon-
dák, hogy az osztó igazság azt hozza magával, 
hogy ha holtunk után özvegyeink 's árváink egy-
formán élvezik a' pénztár kiadásait: tehát mint 
actionariusok, a' pénztárba egyformán fizessünk. 
— De bizony ezt az igazság elveivel megegyező 
indítványt az önérdek megbuktatta, predikátiot 
tartván felette ezen alapigéröl: „a1 ki nagyobb 
egyházban van, az többet fizethet." — Uraim! 
Veszprémben már nem igy beszélnek, pedig az is 
reform, e.megye; ott jobban értik, mi az igazság 
(lásd e.lap 9-ik sz. I. 212); pedig ti azt mondjá-
tok, hogy B.- Somogy viszi a* kerület előtt a' ha-
ladás zászlóját — „gyümölcseiről ismerjük meg 
a' fát." 

2-ik Scena. Szóba jött központi iskolánk cse-
kély tökéjének egy pár ezernyi kamatlábon álló 
része, melly nagyobbára kamatokból gyűlt, de most 
annak ezere vesztöfélben van; midőn ez tárgyal-
tatnék, lön mély hallgatás, kivált a' papi részről. 
— Tiszteletes ülnök szent atyák egy szót is ér-
demileg a' dologhoz nem szólának, de szokás ez 
nálunk illy kényes kérdések körül; hasztalan a* 
nyilvánosság, — hát a' letett eskü? bizony vagy 
akarjuk, vagy nem, nem soká maradhat ki Szé-
kács triásának egyike: az egyházi szerkezet ki-
javítása és a' restaurátio. — Mit szóljak közpap-
társaimról? hátulsó kerék első nyomán megy; 
ezek várták olly nehezen, mint zsidók a' szaba-
dító nyilvánosságot — eljött, övéihez jött ez is, 
de azok nem élvezik áldott hozományát, közgyű-
lésekre elmennek, szinte mint zsidók Jánoshoz 
Jordán mellé újságot látni, — nem nyilvánosság, 
nem szabadság ezeknek, hanem vissza az önkény 
Egyiptomába 

3-ik Scena. — 10 éve már, mióta a' kerület 
's a' megye az ezüst fizetéssel vesződik, világi 
hatóságokhoz is folyamodott, 's azok közölt So-
mogy megye e1 kereset igazságosnak 's karhata-
lommal is behajtandónak Ítélte, és mi történik? 
egy ülnök czélba veszi ezt, megbuktatni az által, 
hogy híveinek ezen czélszerü intézkedések mel-
lett is elengedi; erre több egyházak követe-
lik papjainktól az ezüst fizetés elengedését;6 mi-



dön ezen dolog szőnyegre jővén, az ülnök 
egy körpap által megrovatnék, de igen szelíden : 
felcsattan egész hévvel, és replicázza: „ne 
gondolja ám T. uram, hogy ezért valami nagy 
ember lenne belőle" — erre a'hierarchiai zamatu 
válaszra lön guny mosoly, fejcsóválás, mély 
csend, de mégis a" tettet illetőleg semmi ered-
vény, csak manet alta mente repostum. 

4-ik Scena. Azon kerületi indítvány tárgyal-
tatván, hogy egy személy csak egy hivatalt vi-
seljen, vagyis hogy a' hivatalok halmozása szűn-
jék meg, lássuk, mi történik? A'zöld asztal örjei 
közöl némellyek ezt elfogadni vonakodnak 's ál-
lítják, hogy ugyanazon egy személy lehet püspök, 
gondnok, jegyző pénztárnok és ülnök 's egyszer-
smind számvevő, egy szóval, egy személy egész 
superintendentia. — Ugy-e, hogy sokra mentünk? 
Szeretném Székácsot az egyházi szerkezet kija-
vítása indítványozásával gyűlésünkbe személye-
sen oda állítani, lenne neki mivel küzdeni. 

Van még egy tárgy, mellyet el nem hallgat-
hatok. Egy lelkész azért folyamodott a' superin-
tendens úrhoz, hogy atyja halála után azon egyház 
jövedelméből, hol atyja lelkészkedett, az örökösö-
ket több illetné, mint mennyi nekik a' consisto-
rium által ítéltetett. Leküldetvén a' folyamodás, 
lön zajongás; elmondaték: minek fogad el super-
intendens úr illyesmi folyamodásokat ? Egy szó-
val, a' jelen levő folyamodott lelkészt ugy meg-
hökkentik, hogy ill a' berek nád a' kert. — Evan-
gyélmi szelídség! 

A' papi tanakodásról, vagy jobban, körökről 
kellene most már irnom, hogy van-e annak va-
lami nyoma nálunk ? vagy mutatkozik-e iránta 
rokonszenv ? mondhatom , ha kártyázni kellene, 
lennének részvényesek, mint a' nagy gyűlés est-
véin és éjszakáin történt. 

Ezekre, előre gondolom, Székács úr ezt mond-
ja: én bizony ezt ki nem adom, mert handabandák 
compolitora lenni nem akarok, nincs benne sem 
galambi szelídség, sem kígyói okosság. *} — De 
kérdem: Jerikó falai is nemde kürtölésre omlot-
tak le? azért ha többet tennünk nincs erőnkben, 
csak kürtöljünk,**) talán egykor a'visszaélések, 
a' hibák a' kürtszóra pirulva leomlanak. 

R i n n a m e n t i. 

Alsó-borsodi ref. egyli. megyei oszi 
k ö z g y ű l é s : 

Tartatott Eger-Lövőn, sept. 9. 10. a* papla-
kon szokott iker-elnöklet alatt.Rövid ima után a* 
tiszti kart kiegészítendők szavazatok bontásukhoz 
fogtunk; eredmény lön: hogy az aljegyzői 's két 
világi táblabírói hivatalok túlnyomó többséggel 
betöltettek , két átalános többséget nem nyert 
egyházi táblabiróságra pedig négy-négy leg-

*) Legyen neked a1 te hited u e r i n l ! S z é k á c s . 
* • ) Tessék! S x é k á c s . 

több szavazatot nyert egyének jelöltettek; 's 
hogy a* tiszti kar teljes száma nem léte miatt 
közügyünk ne szenvedjen , a' választó sza-
vazatok beadását 's feltörését Poroszlóra — 
hol a* kerületi gyűlés is tartatni fog — épen e' 
gyűlést megelőző nap délutánján tartatandó egyh.-
megyei gyűlésre, sept. 23-ára elrendelök. Majd 
követé ezt nt. esperesünknek mult emödi gyülés-
töli tiszti eljárásainak bemutatása: a' bölcs tapin-
tatu férfiú működései a' jelenvoltakat éljenzésre 
indították. Némelly felolvasott egyh.kerületi ha-
tározatok közöl kiemelendönek vélem: hogy ha az 
esperesek vagy segédgondnokok közöl valamely-
lyik , három egymásutáni kerületi gyűlésen, az 
illető elnökletnek beadandó nyomos ok nélkül meg 
nem jelenendik, hivataláról lemondotlnak tekin-
tessék ; mint szintén az egyh. ülnök is az e.rae-
gyei széken, ha három gyűlést, maga elnökleté-
hez benyújtott helyes ok nélkül elmulatand; hogy 
e'jeles rendelet sikerdús lehessen, mi még egyh.-
megyei székünket illetőleg hozzá tevők: hogy az 
egyes esetek bejelentését, a' jegyzői hivalalszo-
ros 's múlhatatlan kötelességének ismerje. Az 
egyh.megyei dékán bemutatott számadásaiból ki-
világolt: hogy pénztárunkra nézve minus nihilo-nk 
van ; de az özvegy-'s árva tár kerületi dékánunk 
számadása szerint szépen növekedett. A* scontró-
ban a' restauratio dolga miben-létét, az egyház-
megyei hivatalokra nézve, — melly a' papi gyű-
lésen az előtt már más tárgyban kinevezett vá-
lasztmányra bízatott — nem hallók megemlítve; 
lehet azonban, hogy a' halmaz tárgyak tömkele-
gében figyelmünket kikerülte. Tudtunkra adaték, 
egyházkerületi és főiskolai segédgondnokságra 
beadott szavazatok felbontására, a' s.-pataki ker. 
gyűlésből kinevezett küldöttség munkálatának 
azon eredménye: miszerint az egyh.kerületi s e -
gédgondnokságra általános nagy többséggel — 
231 — az érdem tek. nagy-Iónyai és vásáros-
naményi Lónyai Gábort felkerestette, a' több 119 
szavazatok huszonegy egyénre esvén; és 
hogy a' főiskolai segédgondnokságra beadott 
349 — huszonnégyfelé menő — szavazatok 
senkire nézt átalános többséget nem mutat-
tak ; 's hogy az említett választmány által meg-
hatalmazásilag, négy többet nyert egyének je -
löltettek , a* szavazatok Poroszlón september 
24-én tartandó egyh.kerületi gyűlésre bevárat-
ván. Ekkor szólalt föl egy egyház követe , je-
lentvén ujabban egyházának szavazáskor is be-
adott óvását az egyh.kerületi segéd-gondnoki 
név iránt, ajánlván azt helyettes fő-gondnoki 
czimre változtatni; mire egyh.megyei székünk 
határozá: hogy bármelly tisztes elnevezési czi-
mekkel kívánja a'közszeretet által fölkarolt egyént 
díszositni , a' kijeleléskor megnevezett czimet 
akarja jelenleg megtartani; *s a* segéd-gondnoki 
czimnek általváltoztatását helyettesre, csak azon 
időkre kivánja halasztatni, midőn elválasztatott 

Í - • Mnytéfi 



jelesünk diszes pályáján koszorút aratva mükö-
dendik. Másik egyház írásban beadott 's okokkal 
támogatott indítványt teve az iránt: hogy a1 

jegyző, táblabiróságra az egyh.megyei széken 
elválasztatván, bizonyos határideig jegyzői hiva-
talát necsak megtarthassa, de megtartani köte-
leztessék; az ellenokok túlnyomósága azon több-
ségi nyilatkozatot mondatta ki, mi jelen gyakor-
lat szerinti: miszerint a' jegyző elválasztatván 
ülnöknek, jegyzői hivatalát csupán más egyén 
elválasztatásáig 's esküje letételeig tarthassa 
meg. Itt tartom megemlítendönek, hogy álta-
lunk egy második aljegyző is, bár zárt ajtóknál, 
de nagy 's közmegelégedés örömével választat-
ván, esküjét letette. Esperesünk indítványa, mi-
fzerint: egyik vallásról a' másrai átmenet esetei 
a' lelkészek által, az esperesi hivatalnak — a' 
végett, hogy ö is fenebbi helyen tudomásíthasson 
— mindenkor följelentessenek, elfogadtatott. Az 
egyházkerületi szék megkéretik az iránt: hogy 
rendeletet, mellynek erejénél fogva áldozó csü-
törtökön a* vallásszabadságot tárgyazó régi or-
szággyűlési elkallóit törvények olvasása alól ke-
belbeli papságát felmenteni kívánja , írásban ve-
lünk tudatni méltóztassék. Felkéretvén egyh.ker. 
szék által egyh.megyei közönségünk: vájjon a' 
papi fölszentelés előtt inasok szolgálók, 'stb. jelen-
létében templomban végbevitelni szokott vizsgá-
latot továbbra is akarná-e megtartatni? cgyh.me-
gyénk ez említett szemlét eltöröltetni, de a' be-
kebeleztetési, kibocsátási, és szentelést megelőzni 
szokott vizsgálatokat minél nagyobb szigorral, a' 
felszentelést pedig a'legnagyobb ünnepélyesség-
gel kívánja végbevitetni. Tavaszi emődi egyh.-
megyei gyűlésünkből kebelbeli iskoláink czélsze-
rübb elrendezésére kinevezett választmány bea-
dott munkálata elfogadtatott, egyszerűsített köz-
lését következőkben helyheztetem: 

1) Kéressék meg a' kerületi szék tanítót-
képzö-intézet alakítására, mit bár a' választmány 
nem S.-Patakon kívánna létesíteni, beleegyezik 
abba is, hogy az anya-iskola bensejében legyen, 
csak hogy ez intézetben elkülönözve kótszak ér-
tök tanítsanak. 

2) Tanítói egylet alakíttassék, még pedig 
kettő, mindenik két-két járást magában foglaló, 
melly is elnökül egy-egy papot válasszon. Ezt 
mindjárt munkába veendők , minden iskolai ta-
nítót oct. 2-dika nyolcz órájára V. J. miskolczi 
oktató elnöklete alá, Miskolcz városába egylet-
alakítás végett begyülni rendelénk. 

3) Az iskolai látogatói rendszer hiányai ki-
pótolására minden négy 's öt helyre körlelkész 
rendeltessék, az e' felett munkálkodó bizottmány 
két lelkész és két világiból álljon; egyenes fel-
ügyelője minden iskolának a'helybeli pap legyen 
két egyháztagi látogatóval; a' lelkész honn min-
dent elkövessen, mit az iskola felvirágzására 
szükségesnek látand ; a1 hanyagtanítót oktassa, 

intse, — ez nem használván, a'körlelkésznek, ez 
a' bizottmánynak, ez ismét az egyh.megyei szék-
nekföljelentse. 

4) Betüzés, szótagolás helyébe hangoztató 
rendszer hozassék be. Ennek betanulására min-
den tanító a' Varga-, 's oktatás nevelés- és a' 
Szeremley neveléstanját megszerezni kötelez-
tessék. Itt megneveztetnek a' tanítandó könyvek. 

5) Két vagy három éves iskola-tanító ez 
egyházmegyében csak az lehessen, ki a' s.-pataki 
tanító-képzö-intézet tagja volt. (Vége követ.) 

E g e r v ö l g y i . 

K ö n y v i s m e r t e t é s . 
1) Megjelent: Földleírás, physikai vagy ter-

mészeti, mathematikai és politikai. Szorgalmas 
fiúk és leányok számára. Irta: Illinyi Sándor Ödön, 
a' papi hivatal jelöltje. Budán, 1S45. Ára 30 kr. 
pgö. 8-rét 67 lap. Egy metszett táblával. 

E' földleirási könyvecskének czíme, ugy lát-
szik, hogy nagyobb és terjedelmesebb munkára 
is illenék, mert természeti, mathematikai és poli-
tikai földleírás sok tárgy 67 ritka nyomatú 8 rét 
lapra; de a1 szerző mégis bebizonyítja, hogy ez 
ennyire reá fért, csakhogy oda kellett volna még 
a' könyv czimére irni: „elemi" vagyis „legele-
mibb" vagy pedig „legelső földleirási fogalmak 
's értelmezések"; illy hozzáadással megfelelne a' 
munka a' czímnek, mert csakugyan elemi. Értel-
mezi az a' legközvetlenebb geographiai nézlete-
ket, tanítja a' gyermeket a' földleirási nyelvre, 
mit kelljen értenie p. o. száraz föld alatt, 's itt mit 
a' halom, domb, hegy, hegyláncz, kráter, havas, 
jéghegy, jégsikam, hóroham, hótömeg, hógúlya, 
sivatag, puszta, rét, barlang'sa't. alatt. Igy a' viz 
elemében az e' körül előforduló elnevezések alatt. 
A' légi és vizi meteorok (tünemények) alatt, 
(összesen 99 §-ban, ugyanannyi 's még több de-
finitio.) Azután jő a' mathematikai rész. Itt szó 
van a' bolygó, üstökös és álló csillagokról, nap-
rendszerről, föld alakjáról, földkép, égtáj, földkor, 
vonalok 'stb-ről 50 §-ban. — A' könyvecske 3 -
dik része : a' politikai földleírás, 's itt 39 §-ban 
igyekszik megértetni a'szerző a' gyermekkel illy 
fogalmakat: nemzet, álladalom, ország, országlás, 
rendek, vallás-, nyelv- és műveltségi különbség, 
emberfaj, termék, kereskedés, uralkodói czím, 
igazságkiszolgáltatás, hadierö 'stb. 'stb. Valóban, 
sok illy kis könyvre és még több, ha tekintetbe 
vesszük, hogy legtöbb elnevezésnek még német 
neve is oda van téve. — Én a' munkát egy kis 
geographia-szótárnak vagy legfeljebb dologelne-
vezési tárnak nézem, a' mellyben az értelmezés 
(definitio) a' magyarázat, a' műszó a' magyará-
zandó fogalom. De a' mint nyelvnél nem tudom 
megfogni és helybenhagyni, mint képesek némelly 
tanítók szótanultatás módszere szerint nyelvet 
tanultatni: épen ugy nem tudom megérteni, mint 
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kívánnak némelly oktatóink, műszavak betanulta-
tása vagy azoknak dolog nélküli és tantárgy nél-
küli értelmezése által tanulmányt közleni. Én azt 
tartom, miként a' szó a1 dologgal együtt jár 's az 
értelmi felfogás együtt a' dolog megértésével. 
A' geographia tanulása közben, a* mi műszavak 
abban előfordulnak, hahogy a1 tanítvány azokat 
egyelőre még nem értette volna, vagy már ma-
gával nem hozta volna értelmüket a1 nyelv birto-
kával együtt az életből — megtanulandja a' do-
loggal együtt nézlelve a gömbön és földképen. 
Ezt tartom a* dolog természetes módszerének 's 
a* ki igy tanul, ha soha sem tanult volna is értel-
mezést, fog tudni értelmezni. — Különben a' 
szerző, az — a1 mennyire lehetett, igen népszerű 
értelmezési módszer mellett, elhagyta legalább, 
a' mit mások hibásan és, ugy szólván, hida-
kul a' tanítóknak tesznek — elhagyta, mondom, 
a* kérdéseket minden §. és külön definitio fején, 
feltevén miként a' tanító a' feleletet értve, csak 
fog tudni kérdezni! — A'munkácska nyelve erö-
tetlen és értelmes. A' legislegelsö földleirási ta-
nulásnál lehetne ajánlani, hahogy attól nem kel-
lene tartani, miként a' gyermek, azon esetben, ha 
a' tanító sokkal többet nem találna tudni és ma-
gyarázni, mint a1 mennyi a' könyvben van, emlé-
kezni és szorul szóra meg fogná tanulni p. o. azt, 
mi a' sziklapad, az artesiai kut, a'csudaesö, föld-
öv 'stb. de nem fogná érteni,—már pedig a' föld-
irati alapfogalmakat kell, a' mennyire lehet, érzé-
keltetni, sétákon, rajzok, képek és gömb által 
vagy talán a1 homokban is, mint sokan teszik 's 
mit illy értelemben már akár a' kisdedovó inté-
zetben is tenni lehet, mert bizony mindennapi a' 
nyelvben a' hegy, völgy, folyam, kut 'stb. 

2) Megjelent: NeueDeklametionen für Töch-
ter von C. Th. Seltenreich. Inhaber einer Mád-
chen-Erziehungsanstalt zu B.-Gyarmat. Pest, 
1845. Ára 20 kr pgö. Bizományban Heckenast 
G.-nál, 12-rét, 139 lap. 

MiJ e' német szavalmányokat illeti, az mon-
datik róluk, hogy „ujak"; ez tán csak annyiban 
áll, a' mennyiben eredetiek; mert hiszen a' szer-
zőtől régiebbeket — tudtomra legalább — nem bí-
runk, újról pedig csak ott lehet szó, a' hol régibb 
is van. — E' könyvecske három szakaszra van 
osztva, a' két első mintegy 56 apró költeményt 
foglal magában, a' 3-ban 19 beszélgetési versezet 
van. A' szerző a' gyermeki kedély hangula-
tát, ugy látszik, hogy finom nevelői tapintattal, 
igen jól meg tudja lesni, különben nem sikerült 
volna nekie ezen versfüzetkében a' gyermek 
szájába adni azt, mi a' romlatlan keblű növendék 
szivéből önkényt fakadozik. Némelly költemény-
kénél azt hinné az ember, hogy a' kisded leány-
kák magok irák azt 's hogy a' szerző legfelebbis 
a' rímnek csinos rámájába foglalá a' gondolatot. 
En azonban a' könyvecske olvastánál mégis csak 
a' nevelöt láttam mindig a' háltérben, a* ki a' 
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gyermeket már reflectáltatja játékánál, holott a* 
gyermek azt tenni nem szokta. A' gyermek — 's 
itt a' leányka tán még inkább, mint a' fiu — örök 
jelenlétben éli világát, játékát valóságának nézve, 
nem eszmélget felette, mert birja azt és a' gyer-
mek a' birtoknak örvend. Én részemről nem sze-
retem, hogy a' szavalmány által is minduntalan 
csak moralizálgassunk; a' morál, remek szavai-
mányi mü mellett, már maga a' szépség, a' nyelv 
tisztasága, a' költői képek zománcza 's az alaki 
befoglalvány telleme. Ne erkölcsi mondások, de 
a' szép mü maga lelje lenyomatát a' gyermek 
nézletében, hahogy ehez — de természetesen a* 
mü aesthetikai folytában — még bölcs és jámbor 
mondatok is csatlakoznak, annyival jobb, de nem 
ez a'fő, a'fő és lényeges a1 költői szép mü, illyen 
lehet a' gyermeki szavalmány is. Ezek szerint, 
bizony nagy feladat egy egészen saját eredetű 
szavalmány-gyüjteményt egyes embernek sze-
rezni, de tán épen ollyan nehéz olly müvet ösz-
szegyűjteni. Mi könnyen tévedhet itt az ember, a* 
mennyiben egyfelől arra kell néznie, hogy gyer-
meknek való legyen a' szavalmány, más felöl pe-
dig, hogy az igazán költői és müszép legyen. 
Magyar irodalmunkban illy gyűjteményünk még 
nincs, legkevésbbé gyermekek számára, pedig mi 
nagyon érezzük szükségét e' „szónok-költészr4 

szavaló korban, a' midőn már a' kisdedek által 
szavaltatjuk el a' „hazádnak rendületlenül" — és 
a' „harmincz nemes Budára tart." — Szavalni 
tanuljon a1 gyermek, a' mint tanul nézni és hallani; 
de valamint nézni és hallani sem tanul még mint 
gyermek rafacli vagy beethoveni művön: ugy 
bizony szavallani sem Schiller „glocke" vagy 
„ideáljain." — A' szavallalnál mü a nyelv ma-
ga s ennek szépségéről kell, hogy a' szavol-
lónak é r z e t e legyen. De mivel illy é r z e t 
csak értelem mellett nyílatkozhatik, ennélfogva 
a' gyermeknek is értenie kell, a'mit szaval. És itt 
a'bökkenő. Mi azt szoktuk mondani, hogy a* 
gyermek nem érti a' költészetet, hololt egész 
gyermeki nyelve köliöi. Vagy tán gyermek-köl-
tőre volna szükségünk? Nem, nekünk csak nép-
költő kell, mert a1 gyermek közvetlen életében 
ollyan, mint a' nemzetben a' néposztály, nemcsak 
egyenlő az érzete 's egyenlő az értelme. 'S hál* 
az égnek, nekünk népköltönk már is van, én Pe-
tőfit tartom annak. És a' ki szavalati versgyü-
teményt fogna összeszerezni, tudom, hogy müvej-
ben sok gyöngyöt fogna találni, a' melly a' népi-
és gyermeknek egyiránt kedves adomány lesz, a* 
nélkül, hogy a magasabb költői élvezet után vá-
gyódó kebel szintúgy ki nem elégítetnék ezen 
ajándék által. 

De el is térénk már. Ez közönséges bajunk, 
jóllehet ennek itt volt a' maga helye, mert az 
irányt akarám sejtetni, mellyben egy kis magyar 
szavalati gyűjtemény egyik jó barátunk által 
készítve épen e* napokban lesz sajtó alól kikerü-
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lendő. Annak idejében erről is többet. Most visz-
sza S. úrhoz. Sajnáljuk még1, hogy a' könyvecske 
német; szeretném, ha fordítója akadna,hogy leány-
káink, a' kiknek hivatása a* „Mádchens Beruf"-
ban ki van jelelve, magyar anyákká neveltetné-
nek. Mióta prédikáltatik, hogy a'nevelés az anya 
neveltetésével, a* leendő anyáéval — mint Fáy-
ink is mondá — kezdődik, már pedig, ha leendő 
anyáink ajkát még mindig a' német nyelv szép-
ségire tanítjuk, mire fogják későbben azok taní-
tani gyermeköket ? Inkább megengedem, hogy 
bámuljon olasz festvényt és gyönyörködjék olasz 
vagy német zenén a'leány, de müszép szavallásra 
magyar nyelvben taníttassék. Hogy szépet gon-
dolva és képzelve magyar nyelven magyar ki-
fejezésekben és nemzetünk nyelvképiben gondolja 
és képzelje azt. Tudom, miként S. úr maga is ör-
vendene, ha könyvecskéje magyar volna, mert ö 
is magyar leánykákat nevel, a' mint a' 78. lapon a' 
„Mein Ungarland" czimü versezetben a1 leányka 
mondja; „ich liebe dich"'stb. De mondjuk el ma-
gyarul : 

Szerellek, oh hazám, 
Te drága kegyes hon 

'S mint te valál anyám, 
Ugy én is egykoron 

Leszek anya — és magzatom 
Nevelve, néked áldozom. 

y L a j os . 

H i i l f ö l d l i r o d a l o m . 
Die christliche Lehre von der Sünde. Darges-

tellt von Julim Müller. I. Band. Neue Ausar-
beilung. XX és 318 1. II. Band. XX. és 587 1. 
Boroszló, 1844. Ára 5 l /3 tall. 

Rendkívüli szorgalommal kidolgozott munka, 
rendkívül gazdag történet- és magyarázattani, 
bölcsészeti és hilágazati anyagban, söt a' szép-
irodalom sem maradott érintetlenül. 'S ezen anya-
got nemcsak összehordá a' sz., hanem alaposan 
áthatá 's lelkismeretesen föl is dolgozá azt, 's 
tömegétől nem nyomatott el, hanem annak ura 
maradott mindenhol, mély szemlélődéssel hatván 
abba be 's ha nem épen eredeti gondolatokat tüntet 
is mindenütt föl, mégis a' már kimondott gondo-
latokat kitünöleg szemes és éleselmü conbinalio 
által sajátságosan ujdonul 's meglepöleg köti ösz-
sze. Előbbi munkálatokra szenvedélytelenül ter-
jeszkedik ki; a' hol kell, élesenitél, de a' hol igaz-
ság-mozzanatokat lel, azt őszintén elismeri 's gon-
dosan használja. Az adottnak criticája leginkább 
kitűnő, egyszersmind legjelesb eleme e' munká-
nak. 'S a' szorgalmas munkából mély erkölcsi ko-
molyság, söt, mondhatnók, áhítatosság szelleme 
leng felénk. Látni a* munkán, miszerint szerzője 
azon tudattal dolgozá azt ki, hogy szent a' föld, 
mellyen munkálkodik. Így az előadásnak is ele-
venné 's vonzóvá kelle lennie. 

Kii 1- és belföldi tudósítások. 
A ' waadti ügy. Lausannéból ezt irják : 

Hogy mindig érezhetőbb paphiányon az uralkodó 
egyházban segítni lehessen, a' statustanács meg-
hívást intézet minden francziául beszélő, képesí-
tett papjelölthöz, ki hajlandó volna szolgálatát a' 
waadti egyháznak felajánlani 's illyenek rendkí-
vüli megvizsgálására 's felavatására főnöke, 
D r u e y, elnöklete alatt intézkedett. E' cselek-
vény meg is történt, de abban a' kormány szol-
gálatában megmaradt két istenészetoktató közöl 
csak egyik vön részt, mert H e r z o g oktató, ki 
szinte meg volt híva, inkább elbocsáttatását 
nyujtá be egy nyilvánosan is közlött nyilatkozat-
ban, mellyet minden jó akaratú tetszéssel foga-
dott. A' kormány felhívása következtében mintegy 
12 egyén jelenté magái a' felavatási választmány-
nál, kik közöl némellyek visszavettettek ugyan, 
de a' többség elfogadtatott. Ezen új, mohón beik-
tatott papokról Ítélni tartózkodunk; de igen jel-
lemzi a' hatóság szellemét az, hogy lausanuci 
pappá Monod V i l m o s t (a'hires párisi Mo-
nod F r i d r i k és montaubani M o n o d A d o l f 
félörült tesztvérét) nevezé ki, a' ki, mint tudva 
van, némi idő óla új messiás születését feleségé-
től várja 's: l a b i l e b s a n s v o i l e . G e n é v e 
1844. munkájában egy mysticus - pantheismusi 
esztelenség rendszerét terjeszté el. E' rajongó, 
eszével többé nem biró szerencsétlenre most, 
mintegy gúnyul, az ország első szószéke van 
bízva. Végre febr. vége felé a' kormányi egyház 
osztályai öszegyültek 's a* lelépettekhez felszólí-
tást hivatalaikba visszalépés iránt intézetek. E' 
felszólítás ámbár tisztes hangon volt irva, ered-
ménye még sem volt, mert a' lelépettek arra hi-
vatkoztak válaszaikban, hogy most is, mint az-
előtt, az egyház teljes biztosítatlansága a'kor-
mány irányában folyvást fenáll, igy kilépésök 
okai is teljes erejökben vannak. 'S mivel ezen, 
valószínűleg kormány részéről intézett kísérlet 
is, hogy az gázoljon ki a' folyvást növekvő za-
varból, hajótörést szenvedett, most arról beszélnek, 
hogy a' lelépett papok száműzessenek(B.A.K.Z.) 

Apróságok. A' berlini városképviselök 
csakúgy belefogtak már a' papi palástdijak eltör-
Iesztésébe 's azok helyeit fölebb emelt állandó 
fizetés megállapításába (A. K. Z.). — Hannove-
rában egylet alakult a' prot. egyház reformjának 
előkészítése végett (B.A K.Z.). — Bordeauxban 
egy papota' fegyházi törvényszék 10 napi börtönre 
's 50 fr. birságra itélt el, mert egy kis, makacsul 
vonakodó leányt poffal akart processióra mene-
telre kényszeríteni (A. Z. f. Ch. u. K.) — Né-
metország valamennyi egyetemén, Ausztriát, Kiélt 
és Rostockot kivéve, 1845. — 1846-ban 2824 
istenész, ezek közt 703 r. kath. tanult (A. Z. f. 
Ch.u.K.).— A' Dorfzeitungban ezt olvassuk: Cöln 
r. kath. városban Remény ujdon épített hajót bo-
csátottak tengerre. Kapitánya Ronge, kormányosa. 



Luther. — Luthernek Möhrában állítandó emlé-
kére Coburg hg. 175 a* weiraari nhg. 500 Römhild 
városa 100 f.küldöttek (A.K.Z.). - A' brüsselizsidó 
község az iránt folyamodott a' zsidó consistorium-
hoz, engedje ez meg neki, hogy istentiszteletet va-
sárnap tarthasson (A. Z.f. Ch.u.K.). — Az orosz 
keleti tartományokban 26 görög templomot épí-
tenek, valószínűleg az átment 20,000 ev. számára 
(A. Z. f. Ch.u.K.). — Francziaországban 1837. 
— 1843-ig 850 egyházközségben 1493 kis 
gyermekiskola keletkezett, mellyben 96,912 kis 
gyermek kapott ápolást és oktatást (A. Z. f. Ch. 
u. K.) — Egész Belgiumban 1844-ben elemi 
oktatásra fordított összeg 2,366,760 fr. (A. Z. 
f. Ch. u. K.). — A' bibliának Spanyolországban 
10 óv előtt elkezdett terjesztése a' rettenhetlen 
angol Borrow György által a* spanyol nép figyel-
mét Lutherre is egészen sajátságos módon fordí-
tá. A* nagy reformátor azelőtt sá'ánnak tartatott, 
ki emberalakban Isteni káromla; 's már 1839-en 
Borrow Madridban nem egyszer emberektől kéz-
ben bibliával látogattaték meg, kik buzgóan és 
őszintén tudakozódtak a' nagy Márton tr. felől, 
kiről némellyek azt vélték, hogy még él. Borrow 
e* mellett azon megjegyzést teszi, hogy a' refor-
matiónak valamennyi előmozdítói közöl a* spa-
nyolok csak Luthert ismerik, hogy valamennyi 
vallási vitairat közt fontosaknak csak Lutheréi 
tartatnak; Luther válogatott munkáinak jó fordí-
tása tehát Spanyolországban nagy hatású lehetne 
(A. Z. f. Ch. u. K.). — Bármennyire ismeretlen 
is sok spanyol pap a* sz. írással (Borrow egy 
szerzetessel találkozott, ki, ámbár azelőtt bölcsé-
szet oktatója volt, a7 bibliát Virgil munkáival cse-
rélte föl), vannak mégis papok, kik a' bibliában 
igen jártasak 's rögtönzött beszédeik a' sz. Írás-
hoz hü ven simulnak és igazán épületesek. Bor-
row azonban csodálkozva jegyzi meg, hogy ily— 
lyen papok valahányszor helyeket idéztek a* sz. 
Írásból, e' helyek többnyire apokryphumokból 
voltak véve (A. Z.f. Ch.u. K.). — 

< » y á s z ] i í r . Kis-Kur-Fülöpszálláson f. é. 
august. 17-kén tétettek nyugalomra a' 77 éves 
földi pálya ősz bajnokának t.n. nánási Szabó Ist-
ván urnák mulandó földi részei — ki mint táb-
labíró a' t.n. Iíis-Kun-Kerületnek — mint e . -
kerüleli 's egyh.megyei ülnök különösen a* n.t. 
Solti egyházmegyének sok hasznos szolgálatokat 
tett. — Benne bús özvegye t. Bankos Zsuzsánna 
asszonyság 48 éves hű pályatársát, czeglédi pap 
's egyházkerületi ülnök n.t. nánási Szabó Károly 
úr *s szeretett neje ns Péter Anna asszonyság 
mélyen tisztelt édes atyjokat, sok felnevelt árvák 
hü gyámolukat méltán siratják. Béke lengjen 
porai felett! I 

Halálozások XB.-Somogyban. A* 
merenyei egyház lelkésze néhai t. Tóth József 
úr április 24-én papsága 13-ik, élte 39-ik évé-

ben, — a* gyöngyös-melléki egyház lelkésze 
pedig, néhai t. ifjabb makiári Pap József úr aug. 
11-én élte 32-ik, papsága 4-ik évében szálltak 
sirjokba. — Nyugodjanak csendesen I 

Hála-nyi latkozat . A' balsors csapási 
által megsebhedett szivekre, az Istenben helyezett 
bizodalmon kívül, a' nemeskeblü emberbarátok 
szives részvéte nyújthat leginkább enyhítő irt. 
Illy részvétet tanusítának azon, prot. egy. 's isk. 
lap f. é. 34. számában megnevezett t. cz. világi 's 
egyházi rendű egyének is, kik tiszt. Fabó András 
evagy. lelkész úr felszólítása következtében, szo-
morú özvegyi sorsom némi enyhítésére 28 pfrtot 
összetenni kegyeskedének. Melly öszlet általvé-
telének elismerése mellett ugy a' tiszt, felszólító, 
mint a' t. cz. adakozó uraknak a* legszivesb kö-
szönetemet ezennel nyilvánítom. Miskolczonsept. 
6-án 1846. F á b r y A m á l i a , 

néh. Némethy Pál Özvegye. 
Eperjes. Egyházunk valahára választott. 

Választása Torkos Kár. kecskeméti leik. úrra esett, 
ki néha magyarul is szónokoland. Reméljük, hogy 
azon ritka szép viszony, melly az érdemekben 
megőszült tisztes Schwarz és a' jeles Kőiben-
heyer között létezett, fen fog állani Torkos úr és 
a' nagyon tisztelt esperes úr között is. 

Jelentés. Ax 1846-ik évi bányakerületi 
jegyzőkönyv nyomtatásban megjelenvén, kéret-
nek az illető n.tiszt, esperes urak, hogy azokat 
biztos alkalommal az egyházi jegyző távollétében 
alulirltól elvitetni méltóztassanak. Pesten 1846. 
sept. 14-kén Soltész Albert bányaker. világi 
jegyző, lakik Feldunasor hg Iíoburgház első 
emelet. 

S o p r o n . T. Tatay István úr új tanárunk 
sept. 1-jéni beiktatása pompás volt. A' soproni 
convent részéről tt. Kolbenheyer úr művelt ma-
gyar styllel szónokolt, mire az új tanár olly re-
mekül rögtönzött, hogy az által minden jelenlevők 
bámulatát 's bizodalmát nagy mértékben meg-
nyerte. Végre tt. Szabó József úr, mint jelen 
igazgató tanár, öt közönségünknek 's tanuló 
inainknak ajánlá. 

Ezennel más újsággal nem szolgálhatok, egyéb 
azzal, hogy azután sept. 4-én az 1845-ben Zay-
Ugróczon alkotott új törvények, miután azokat a' 
helybeli convent is czélszerüeknek találta, az 
egybegyűlt ifjúság előtt elolvastattak *s életbe 
lépteltek. *) 

A' sept. 8-kán tartatott convent-gyülésben 
az 52 ingyeni tápintézetiekhez még 9-en vétet-
lek fel. Az eddigi 35 ftot fizetőknek száma pedig, 
melly 24-re ment, újra 24-el szaporítlatott; de az 
évenkénti fizetés, a' bekövetkező drágaság miatt, 
40 vftra emeltetett. 

Itt a ' lyceumokat illető törvények értetnek, nem e1 k ö -
zéptanodáké. Azokat, a1 mint értém, az egyetemes g y ű -
lés is elfogadta 's csak a' közép-tanodakét rendelt® 
ujonan készítetni, A' b e k ü l d ő . 



Értesítés székfrtglalásról. Mind 
azon t. uraknak, kik t. Némethy Pál úr kora halá-
lával megürült a' miskolczi ágost.ev.hitv. középta-
noda szónok-költészeti és szófüzeti osztályai 
igazgató-oktatói széke elnyeréseért folyamodtak, 
valamint azon t. cz. szüléknek 's gyámoknak, kik 
gyermekeiket, vagy gondviselésük alá bizott 
fiunövendékeket tanodánkba szándékoznak hozni, 
— kötelességem tudtul adni: hogy t. Máday 
Károly úr, ki is miután több nagy uri háznál mint 
magány nevelő sikerdúsan működött , — a' 
berlini 's greifswaldi egyetemek polgára — Né-
metország, Schweiz- 's több külországban tett 
utazásai által tapasztalatit bővítve — előle-
ges megválasztás 's meghívás következtében e' 
folyó hó 7 énigtattalék igazgató-oktatói székébe, 
melly ünnepély után a'rendes tanórák az említet-
tem osztályokban t. igazgató-oktató úr által azon* 
nal mégis kezdettek 's szakadatlanul folytattatnak. 
Mikolcz sept. 8-án 1846. 

Közli S z á n l h ó János , oktató. 
Báes-s seréin! esperességi prot* 

isii tanítók f. évi tavaszutó 27-kén Új-
Verbászon gyűltek össze. Tt. Rohonyi János úr, 
az olvasó egylet hasznos czélját tartalomdús be-
szédében, a' szép számmal egybegyűlt tagokat, 
nem különben egyéb igen érdemes urakat, öröm-
mel üdvözölvén, 

1 ) Nt. Sztehló János föesperes urnák a'taní-
tók és iskolák körüli fényes érdemei 's könyvtá-
ruknak több hasznos könyvek ajándékozása által 
i s , annyiszor bebizonyított nemes részvéteért 
legforróbb köszönet mondatott. 

2) Előkerült új-verbászi tanító Schmidt Ist-
vánnak már tavai elfogadott azon indítványa, 
melly szerint a' nevelés ama nagy hősének Pes-
talozzi Henriknek nevét örökítő „Pestalozzi-ala-
pítvány" — száz éves születése emlékéül — ho-
zassék létre. — Az indítványozónak előadására 
határoztatott, hogy minden tavaszi összejövetelen 
jelen levők által egy vagy két darab arany gyűj-
tessék össze, 's az az Új-Verbászon létező pro-
gymnasiumban minden év julius hó végén tartatni 
szokott vizsgán egy (vagy két) olly ifjúnak adas-
sék „Pestalozzi-alapítvány" neve alatt jutalom-
díjul, ki mind tanulásbani szorgalma, mind erköl-
csös magaviselete által e' jutalomra érdemessé 
teendi magát. — A'nevelési szent ügyért hőn bu 
zogván, minden jelen volt urak és tagok olly szi-
ves készséggel járultak az ez évi Pestalozzi-szor-
galomdíj kiegészítéséhez, hogy egy pár szem-
pillanat alatt két aranyt felrugó öszveg gyűlt ösz-
sze, melly már az idén, a' határozat szerint, ki-
osztandó. — Az adakozóknak ezennel legszíve-
sebb hálaköszönet nyilvánítatik. 

Alapítványról levén a' szó, ezennel, bár nem 
épen ide tartozó, helyén találom megemlíteni, mi-
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szerint már ezelőtt három évvel t. Fördős Péter 
k. k. ispán úr egy olly szorgalomdíjt alapított, 
hogy egy körmöczi arany minden évben a1 nagy 
vizsga alkalmával az új-verbászi progymnasium-
ban tanuló nem magyar származású ifjúnak adas-
sék jutalmul, a' ki erkölcsös magaviselete mellett, 
a' magyar nyelv ismeretében kitűnő előmenete-
leket teend. Ugy hiszem, az egész esperesség ne-
vében forró köszönetünket nyilváníthatom ezen-
nel a' nevelés ügyébeni e' szives részvéteért a' 
nemeslelkü hazaünak. 

3) Különös örömünkre volt, midőn alulirt 
egy nem csekély tartalmú levelet olvasott fel dr. 
Teichengraber Lajos, a' pesti ev. tanodák n. érd. 
igazgató-oktató úrtól, mellyben az egy épen ta-
nítók-'s nevelöknek való igen hasznos könyvet 
ajándékképen küld meg 's egyszersmind barátsá-
gosan üdvözli az e' vidékbeli tanítókat. Neki is 
forró köszönet és hála buzgó részvéteért. 

4) A' szerzendö olvasmányok jutván tárgya-
lás alá, nevelési tárgyú több könyvek meghoza-
tásán kivül, mint eddig, ugy ezután is, a1 prote-
stáns egyh. és isk. lap járatása határoztatott. 

5) Több kor- és czélszerü indítványok szü-
lemlettek. Ez indítványok az esperességi gyűlés 
elébe fognak terjesztelni. — Róluk majd máskor 
bővebben. Schmidt I s t v á n . 

l evelezés. Hely és dátum kiírása nélkül, H.— 
G. aláírással egy levelet vettem, mellyben érzékenyen pana-
szolja II. G. u r , hogy a' 31. szám 740-d ik hasábján álló 
csillag alatt a' Gábor angyaltól vett hasonlat által ö t p r o s t i -
t u á l n i akartam volna. Biztosítom H. — G. urat,hogy nem őt, 
hanem az azóta mindnyájunk örömére helyettes főgond-
nokká elválasztott Lónyay G á b o r urat , nem is H.—G. úr 
, ,a ' népnevelés lényeges akadálya" czímü értekezését, hanem 
Lónyay Gábor urnák a"1 mult országgyűlésen benyújtott q j a s -
s i c u s munkálatát értettem. És igy ha prostituáltam valakit, 
nem H.—G.t hanem L.(ónyai) G.(ábor) urat prostituáltam. De 
hogy ezt nem tettem, onnan gyanítom, hogy még nem talál-
kozott ember, ki a' megnevezett csillag alatti jegyzetkémben 
a' prostitutiónak csak árnyékát fedezte volna is fel. Hogyan 
vehette H. — G. úr jegyzetemet magára, azt máskép nem fog-
hatom meg, hacsak azt nem gondolom, hogy az általam mon-
dottak satyrává válnának, ha ö reá fognának alkalmaztatni. 
Ez szándékomban nem volt 's nem lehetett, 's ha most satyra 
lett a" dologból, nem én tettem azzá. Mert én komolyan és 
elhatározotfan nyilvánítom, hogy én L(ónyay) G(ábor) urat 
ollyaonak tartom, millyennek felőle a' csillag alatt nyilatko-
zám, ""s hálát adok a' gondviselésnek, melly hitsorsosaink lel-
két ugy vezérlé, hogy ezek épen ö reá ruháznák az olly ter-
hes mint üdvös hivatalt. Egyszersmind nyilvánítom, hogy H. 
— G . úrra nem is gondoltam volt, 's ha gondoltam volna is, 
bizonyosan óvakodtam vala őt — már akárki legyen — 
prostituálni akarni. — A1 b.-somogyi egyh.megyében diva-
tozó tanítási rendszert nem vettük. A' dunántúli papi censurát 
vettük, de nem adjuk. A'b.-somogyi scenákat tehát, Isten neki! 
adni fogjuk, eddig is csak azért nem adtuk, minthogy a' han-
gulat benne nem egyházi és evangyélmi, hanem inkább világi, 
pedig a' különbséget szeretjük tisztelt levelezőink által meg-
tartatva tudni. Csak polémia ne legyen belőle. 

S z é k á c s . 



PROTESTÁNS 

EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 
39. szám, Ötödik évi folyamat. Sept 27. 1846. 

Magister sit eruditus, — prius discat quam doceat. 

B o e t h i u s . 

TARTALOM: Könyvismertetés: A' Pesten felállítandó prot. 
praeparandia terve Szönyi Páltól. . . . s . . . s. — 
Alsó-borsodi ref. egyházmegyei gyűlés. (Vége) E g e r -
v ö l g y i . — Tükröcske a"1 tiszamelléki ref. e.kerület-
ből. — y. — Ujabb szózat a ' Stúrismus ellen. H1 a -
v á t s J ó z s e f . — S z e n - I a n t : Hymnus. F a r k a s F. 
Koporsó fölött. B a c s ó . — Vegyes köz lemények .— 

K ö n y v i s m e r t e t é s . 
A* Pesten felállítandó protestáns praeparan-

dia terve. Készítette Szönyi P. nevelő. Ruda, 1846. 
ára 50 kr. finomabb papíron 1 frt. p. p. 

Ezen könyv ugyan már két hírlapban volt 
ismertetve: de szükségesnek látom azt minél 
többen megismertetni, — 's az egyházi lapban 
épen elmulhatatlannak. Ezen könyv ugyanis 
egyfelől szép bizonysága annak, hogy azon pesti 

- pr. főiskolai választmány —, mellynek nagyszerű 
feladata: a'Pesten felállítandó prot.főiskola 's ez 
által közvetve az annyira kívánatos unió létre-
hozása, — nem szűnt meg még most is higgadt, 
de épen azért kilürö buzgalmával nagy czélja el-
érésére munkálni; — más részről saját erőnkkel, 
tehetségünkkel 's jelen állásunkkal — ezeket 
több statusokéival is egybe hasonlítva — annyira 
megismertet, miszerint ismertető nem hiszi, hogy 
ezek tudása 's egybehasonlítása nélkül valaki a' 
népnevelés ügyéhez akár egyházi-, akár ország-
gyűlésileg okszerűen hozzá szólhasson. Ismer-
tető nagyon óhajtaná, ha e' könyvnek olvasása 
által minél többen meggyőződnének a'felöl, hogy 
a' népnevelés ügyébe nem olly könnyű és semmi 
errekészültséget nem igénylő dolog ám okosan 
beleszólhatni, mint ez nálunk olly igen napi ren-
den van, hogy ha valaki semmi egyébhez nem ért 
i s , ebbe épen ollyan joggal vél beleszólhatni, 
mint mikor a' faluból iskolamestert, vagy egy 
bornyupásztort kell elcsapni. Hogy sz.-nél sem 
az olvasottság, sem az olvasottaknak okos egybe-
hasonlítás általi felhasználása nem hibázik, ar-
ról mindenki meg fog győződni, ha a' 151. lapu 
kis könyvecskét átolvassa. Azokra nézve pedig, 
kik ezt nem tehetnék, megkísértem a' könyvnek 
vázlatát néhány érdekesebb adatokkal együtt köz-
leni: különben is ezt tartom valamelly könyv 
legczélszerübb megismertetésének. 

Szerzőt a' praeparandia tervének készítésére 
a' pesti prot. főiskolai választmány kérte fel, és 
igy feladata ebben állott (lásd 27. lap.): Föltéve, 
hogy a1 czélba vett intézet anyagi kellékei nem 
hiányzanak; 's tudva, hogy a' pesti prot. főiskola 
azon terve, melly az e' végre koszorúzott pálya-
munkákból, nevelő Kiss Lajos által öszvleilesztve 
elfogadtatott, mit, mennyit és mi renddel foglal 
magában: egy olly praeparandiát kelle terveznie, 
melly a' nevezett főiskolával, á kor lelke 's nemze-
tünk szüksége-sugalta kapcsolatban álljon; jól 
képzett tanítókkal lássa el alsóbb iskoláinkat 5 
haladást idézzen elő népnevelésünk ügyében: de 
ideált léptetni életbe, hasztalanul ne erőlködjék. 

Sz. könyve elején mindjárt az elvet mondja ki, 
melly öt vezérlé,'s mellynek a'pesti prot. főiskolai 
választmányt is vezérlenic kell, 's ez: merészleni 
gondolkozni és tenni. A1 pesti prot. föisk. és praepa-
randia felállítóinak, — úgymond — reformátorkénl 
szükség fellépniük 's épen azért nagyon meg kell 
gondolniok, mi lesz tanácsosabb: más nemzetett 
különösen ollyat, melly már előttünk messzire ha-
ladt, vakon utánoznunk-e ? vagy a' tettre termet, 
magyar jellemhez hiven, magunkból indulva ki, 
elvetnünk a1 roszat, 's megtartanunk a' jót eddigi 
intézkedéseinkből? Ö ez utolsót javalja, 's a' pesti 
képezde alapelveit igy állítja fel: 

1) Ne legyen az a' főiskolától elkülönözve. 
2) Képezzen egyszersmind falusi és városi 

tanítókat, ugy, hogy a' több évre terjedő folyam 
— cursus — elsőbb éveiben a' falusi tanítóságra 
már készek legyenek az ifjak. 

3) Elemi-, nép-, polgári- ésgymnasiumi ta-
nítók ugyanazon intézetben, de külön években ké-
peztessenek. 

4) Ideiglenes tanítókká, azaz, a' tanítóság 
mellett más hivatalra is készíttessenek. 

E' szerint külömböznék hát képezd énk a' 
külföldiektől , a' mennyiben azok a) egészen 
külön-álló intézetek; b) vagy csupán városi, 
vagy csupán falusi tanítókat képeznek; c) 
gymnasiumi tanítóságra nem adnak elég kép-
zettséget, és d) végezetre holtig való tanítókat 
képeznek. Mégis nagyon hiszi sz., hogy alapel-
vei 3 elsejébe mindenki könnyen beleegyezik, ki 
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gondolóra veszi körülményeinket, *s hogy korunk 
mérsékeltebb kivánatainak igy is elég volna téve: 
de annál botránkoztatóbbnak hiszi első tekintettel, 
az olvasó közönség nagyobb részére nézve, az 
állandó tanítóság eltörlését. Híjában! mi ugyan 
szeretünk ásiai eredetiségünkkel és sajátságos in-
stitutioinkkal dicsekedni: de azért mindentől irtó-
zunk, a* mi előttünk még szokatlan, 's más euró-
pai népnél sem látjuk példáját. Az állandó taní-
tóság mellett is a' szokás szól leginkább, bár ta-
gadhatatlan, hogy más okokkal is lehetne védeni. 
Mert a' ki tudja azt, hogy ö belőle semmi más nem 
lehet, mint tanító, már a' képezdében jobban neki 
fekszik kenyér-tanulmányának; működése körében 
pedig évről évre jobban-jobban bele jön a' tanul-
mányoknak módszeres előadásába; 's későbben, 
mint családos ember, mint már maga is atya, még 
szorosabb kapocscsal érzi magát tanítványihoz 
fűzve, 's bánásmódja sokkal szelídebb leend. 

Ez elméletben mind állhat: de a' tapasztalás 
tükre egészen mást mutat; mert nemcsak hogy 
tanulmányiban nem halad a' világgal az állandó 
tanítóknak felette nagy része, miben módjok és 
alkalmuk sincsen: de előadásuk nyomosságát 's 
nyájas bánásmódjokat is nagyrészben elöli az 
elégtiletlenség, — 's ki tűzzel és teremtő lélek-
kel kezd pályájához, 10 év múlva öntudatlan 
géppé aljasul. Pedig Ábécéje hatalmasabb a' 
fegyvernél, az csak testet és pillanatra szúr: 
de egy illyen egyén tanítási modora évtizedek 
alatt be nem forradó lelki sérelmeket ejthet. Nem 
történik-e ugy leggyakrabban, hogy magában a' 
képezdében visszaborzad már a' magát vagy 
meg nem gondolásból, vagy kénytelenségből ta-
nítói pályára szánt ifjú azon pályától, mellyben ö 
bizonyos szegénységnek 's megvettetésnek néz 
elibe, mire Diesterwegnek, a' nevelés porosz 
bajnokának tapasztalatát is idézi szerző. Söt 
előre csak ollyan ifjak mennének már a' ké-
pezdébe, kik magokat a' nép alsó osztályából 
kasza-kapakerülés , honoratiorok közé emel-
kedhetési vágy 's a' katonáskodás alóli mene-
külhetés reménye miatt kívánták kiemelni: pedig 
mint a' gyémántot pallérozni csak gyémanttal, — 
ugy az embert műveltté tenni csak müveit ember 
által lehet. Házasságuk is nagyobbrészint sze-
rencsétlenül szokott kiütni; mert hiszen ki is lenne 
örömest társ a' holtig tartó szegénységben ? 

Az igaz, hogy minden bajon segítve lenne, 
ha jó fizetést adnánk nekik. De az akarat nem 
mindegy a' cselekedettel; pedig a' puszta akarat 
is sokakban hibázik, söt ha akarnók sem telnék 
tőlünk, nemhogy elegendő iskolák felállítása és 
fentartása , de mostani tanítóink jól fizetése sem 
Ezt sz. a' népnevelésben legkitűnőbb állású or-
szágokból vett példák 's hiteles adatok által elle-
nemondhatatlanul bebizonyítja. 

Franczhon tömérdek öszveget áldozik éven-
ként a* nemzetnek tudományos és népszerű nevelés 

sére; csak ezen évben is 17,218,233 frankot kap 
az Université de Francé 's a' 8 fajta katonais-
kola 2,466,360-at, a' juliusi napok óta pedig 
minden évben 10 millió frankkal segíti a' népne-
velés ügyét; mire pedig a' családok, községek és 
departemenlok is külön évenként 13,305,000 
frankot adóznak. Mégis 1841-be?i még 30,075 
elemi tanítói közöl 23,048-nak volt évi íl̂  e -
vesebb 200 franknál, a' midőn ugyanezen síaius-
nak egy-egy gályarabja évenként 319 frankba 
kerül. 1840-ben pedig 4,196 községe volt iskola 
nélkül, hol 500,000 gyermek nélkülözte a' tanítást. 

Irland csak 2/3 népességű, mint honunk, még-
is 1842-ben 1,490,850 forintot költött 2,337 
népiskolájára: de azért egy-egy tanítójának közép 
számmal csak lOOpft évidíjt sem adhatott, pedig 
100 lakosra csak 4 iskolás gyermek esett. 

Helvetiában Bern, a' legelőbb kelő cantonok 
egyike, olly lelkesedéssel pártolja a' népnevelés 
ügyét, hogy 2,707,373 frankra menő budgetjé-
böl 824,121 fkot ada egy pár évvel is ezelőtt a' 
népnevelési departementnek,a' midőn a1 katonainak 
csak 402,479-et, az igazságügyinek pedig csupán 
235,073-at. Mégis tanítói nagyobb részének nem 
megy fizetése 200 fkra's 1837-ig 2/3ának cseké-
lyebb volt évi díja a' tehenészek- 's hetesekénél. 

Bajorhonban még egy évvel ezelőtt 1,216 
segéd-tanító fejenként csak 87,/2 tallért, 203 pe-
dig annál is kevesebb évi díjt kapott. Falusi ta-
nítóinak nagyobb része pedig 1844-ben még a' 
kenyérben sem evett eleget, ha csak szünóráiban 
a' Lajos csatornához ásni, vagy vasárnapokon a' 
csapszékekbe musikálni nem járogatolt. 

Würiembergben 1455 ev. tanító közöl 305's 
870 kath. közöl 150 kap 200 fknál kevesebb évi 
díjt. Egy 1S44. mart. 19-én kelt consist. rende-
let szerint ugyan a' képezdei ifjak mellékesen a' 
mértanból is elkészíttetnek annyira, hogy a' ké-
pezdei folyam végeztével valamelly ügyes mér-
nök mellett gyakornokoskodván, iskola-tanító-
korukban legalább mint 3-ad rangú mérnökök 
kereshessenek valamit a' nyári napokban, mint-
hogy most az egész ország felméretése vétetett 
műbe, mihez mérnökei nincsenek elegendő szám-
mal. — De hát ha majd az ország fel lesz mérve, 
mit mér akkor a' szegény iskolamester — kérdi 
sz. — hogy általa pénzt kereshessen ? tán sze-
génysége határát? Ezt, ugy látszik, még soká mé-
regetheti. 

Hannoverában a' Felde 1844-ki adatai sze-
rint több száz tanítók laknak a' helység barom 
pásztoraival egy fedél alatt, sokan pedig évenként 
sorban a' lakosok házainál. Szegény honnoverai 
tanítók! — igy kiált fel sz. — nektek bezzeg 
van módotok vendégszerepeket adni az emberi-
ség művelődése színpadán! s minő lelkes találko-
zástok lehet gyakran ebédnél, ha tudjuk, hogy a' 
hannoverai falukban a' lakosok épen ugy sorban 
tartozván megvendégelni az éji őrt és barom-



pásztort is, sokszor azért is egyszerre hívják asz-
talukhoz mind ezen három tisztviselőt, hogy dip-
lomaticus ebédöket egy füst alatt kevesebből ki-
állíthassák. — Hannoverában 436 tanítónak jut 
naponta fejenként 3 garasnál-, 735-nek 5-nél-, 
's 1648-nek 6-nál kevesebb fizetés. 

Poroszhonban 30,000 elemi és népiskolai ta-
nító közöl 12,000 van Mager szerint, kinek évi 
díja kevesebb 200 franknál, le a' hihetetlenség-
gel határos 25 frankig. Beckersdorf szerint pedig 
városi és falusi tanítók közöl 12,698-nak megy 
100 tallérnál, a' csupa falusiak közöl pedig 
1,180-nak 20 tallérnál kevesbbre évi díja. Csu-
da-e hát, ha Berlinben f. évi jan. 12-kéi tudósí-
tás szerint egyszerre 3 népiskolai tanító örült 
meg, 's a'4-dik főbe lőtte magát? annak nyo-
masztó érzése miatt, hogy fizetéséből nem élhe-
tett, más életmódot pedig már nem választ-
hatott. — Kell-e hát nálunk még most állandó 
tanító általánosan? kérdi szerző. Hiszen igy 
praeparandiát és örültek házát egyszerre kellene 
építenünk. — Ez okozza azt, hogy a' poroszok-
nak 45 seminariumok van, mégsem képezhet-
nek a' tanítóságra elég egyént, hanem kénytele-
nek arra olly káplárokat is alkalmazni, kik a' ka-
tonaságban 12 évet becsületesen eltöltvén, ma-
gukat valamelly képezdében rendes zsoldjoknak 
húzása mellett félévig a' tanítóságra készítették. 

Ennyi tekintélyes példa után tér sz. Magyar-
országra, 's elmondja, hogy ennek népessége Fé-
nyes szerint 12 millió, mellynek mind a' mellett 
is, hogy 14,674 községben 's 1,204 pusztán la-
kik, csak 8,821 elemi iskolája van. Az egész ha-
zában levő minden tanítók száma pedig — egye-
temieket és háziakat is ide értvén — 10,000-nél 
többre nem megy; egynek-egynek fizetését már 
közép számmal 400 v. ftra téve, fizet az ország 
minden tanítóinak öszvesen 4 millió ftot. Úgyde 
5,853 községeink vannak még iskola nélkül, még 
azon esetben is, ha minden községre csak egy 
elemi iskolát számítunk, — pedig hány város-
ban van akár a* népesség-, akár hit- vagy 
nyelvkülönbség miatt több elemi iskola! Eze-
ket iskolával és tanítóval ellátni csak maga 
többe kerülne 4 millió ftnál, mennyibe eddig ösz-
ves tanítóink kerültek az országnak. Ha csak ott 
akarnánk is állani a'népnevelésben, holFranczia-
ország 1840-ben állott, mellynek még akkor 
4,196 iskolátlan községe volt, már ugy is 25 ké-
pezdénknek, 183 kisdedóvónknak, 1,134 vasár-
napi iskolánknak, 's évenként legalább 10 millió 
ft. öszvegnek kellene biztosítva lenni. Hátha még 
azt akarnók tenni, mit a' józan népnevelés elve 
kiván, a' mire törekednünk kell, hogy t.i. minden 
5 és 15 óv közt levő ifjú iskolába járjon ? a* mi, 
hogy nem lehetetlen, Poroszhonnak rajnai tarto-
mányában látható, hol már 1842-ben 2 millió la-
kos közt 400,000 tanuló volt; sőt a' népnevelés 
ügyében még nagyon hátra levő Csehországban 

is minden 100 gyermek közöl 93, Tyrolban 97* 
a* bécsi föegyházmegyében pedig 99 iskolázta-
t3k; ha továbbá egy tanítónak keze alatt 60 gyer-
meknél több nem lenne, ugy 2,400,000, volna az 
iskolázandók száma, 's a' tanítóké 40,000 kiknek 
fizetésére, na egy-egy tanító fizetését közép-szá-
mítással csak 200 p. ftra tennők is, mint a' mult 
országgyűlésen a' népnevelés tárgyában kiküldött 
ker. választmány tevé, évenként 20 millió v. ft. 
kívántatnék. Ha ezen roppant öszvegnek 2/3-át 
a' községek és szülék által fizeíni szokott föld— 
termesztmény- és pénzilletöségre számítanék is^ 
's csak %-át vállalná magára a' status pénztára: 
miből fizetne ki évenként 6,666,666 frt. 20 krt 
ezen szegény hon ? Hiszen a' mult országgyűlési 
ker. választmány a' másfél ét alatt felállítandaní 
tervezett iizennyolczl képezdére a' közadózás 
reményében sem mert 2,500,000 v. ftnál többet 
megajánlhatónak tervezni, 's ez is csak 10 év 
alatt lenne lefizetendő; midőn Poroszhonban csak 
a' fenyítő intézetek fentartása 1,875,000 v. ftba 
kerül, mind a'mellett is, hogy ott nem kerül fog-
ságba annyi gonosztevő, mint nálunk. 

Csak illendő évi fizetésöket sem tudnók hát 
tanítóinknak kiteremteni! És ez ám azon erős 32. 
ok, mellyet nem olly könnyű legyőzni, mint ellene 
szólani; mert legyőzésére adatok kellenek. Hát 
nyugdíjakról, özvegyi és árvái gyámtőkékröl 
bogy gondoskoshatnánk ? Pedig valameddig az 
angolok ki nem találják, miként kell 150—200 
lóerejü tanító-gépet készíteni, mindig lesz tanító, 
a'ki talán az ifjabb éveiben túlságosan vitt munka 
miatt második gyermekké erötlenedett; kinek tü-
zét , bármint igyekezett legyen is magát évről 
évre tökéletesíteni, a' kérlelhetetlen idő felemész-
tette. 'S mit teszünk az illyen testben és lélekben 
elgyengült tanítóval ? megtartjuk-e hivatalában, 
mellynek meg nem felelhet? vagy eldobjuk ma-
gunktól, mint üres czitromhajat, mellynek levét 
kifacsartuk ? Azon férfiút, ki egész életét az előre 
ellátott és elkerülhetetlen szegénységért a' nép-
nevelésre szentelé, családjával együtt inség ör-
vényébe taszítsuk, hogy ha koldulni szégyenei, 
vesszen el éhhel? — Eddig — az igaz — ezt tet-
tük; de, az Istenért! ne tegyük ezentúl; ne ne-
veljük rendszeresen a' szerencsétlenek számát, 
azaz: ne tartsunk mindaddig állandó tanítót, míg 
annak illendő fizetést nem adhatunk, 's jövőjét 
nem biztosíthatjuk. Hiszen egy iskoláját most vég-
zett ifjú örömest elvisel 2—3 évig egy tanítósá-
got azon csekély díjért is, miből egy család vagy 
igen nehezen, vagy nem is tudna kijöni; sőt ezen 
ifjú még félre is tehet valamit jövő pályájának 
megkezdhetésére; mi a' helv. hitvallásuaknál már 
régóta szokásban van. Ne neveljünk hát képez-
dénkben csupa tanítókat; ne akarjuk minden áron 
német czipöre ütni a' magyar sarkantyút! ne már 
csak azon okból is, mert ez magának a" németnek 
szűkebb lábait is szorítja. Ne féljünk valamitől 
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csak azért, mert az eredeti. Idegen istenek nem 
üdvezítik azt soha, ki keble Istenét mellőzni tud-
ja. Nincsenek-e nekünk már több ollyan régi in-
tézkedéseink , mire a' külföld csak mostanában 
kezd rá jőni ? Illyen az egymás általi tanítás — 
wechselseitiger Unterricht — is; mint szinte azon 
intézkedés is, hogy a' helv. hitvallású lelkészek 
közt kivéíclhjpen is alig találhatni ollyat, ki már 
a' főiskolában neveléstannal elméletileg és gya-
korlatilag ne foglalkozott volna. Poroszhon pedig 
leendő lelkészeit a' neveléstan hallgatására ez-
előtt csak egy pár évvel kezdte kötelezni. 

Szerző egyátalábannem egyez hát abba bele, 
mit némelly községek mostanában tesznek, hogy 
ideiglenes tanítóikat állandókkal — professorokkal 
— váltják fel, még pedig ugy, hogy a' már csa-
láddal számítandó professornak kevesebb fizetése 
lesz, mint volt a1 csak magános iskolamesternek. 
Ez valódi hátralépés ! vagy talán ifjaink nem töl-
tik többé ugy be ezen hivatalt, mint eddig betöl-
ték? Ez nagyon igaz! mert ki ne látná, hogy is-
koláink nagyon hátra maradtak a' kor szükségétől, 
mit a' latin nyelv és káté tudása többé ki nem 
elégít, melly reál tudományok után szomjazik. De 
ennek orvoslására ne czímet emeljetek és fizetést 
szállítsatok ám, uraim! hanem állítsatok tanító-
képző-intézeteket főiskoláitok mellé; mert a" ki 
a' századunk-parancsolta reál tudományokban és 
az új paedagogikában mind elméletileg, mind gya-
korlatilag nem jártas, az bizony, kivált elemi-, 
nép- és polgári-iskoláinkban nem fog a' tanítói-
karnak ezentúl díszére válni, ha professornak és 
nem iskolamesternek hivatik is. 

De nem is hiszi sz., hogy annyit és olly jól 
taníthatna egy állandó tanító több éveken keresz-
tül, mint egy ideiglenes ifjú mester, ki ifjú ambi-
tioval fogván meg a' dolog végét, nem vet számol 
erejével, fel is vállal, meg is felel olly hivatalnak, 
millyen alatt leroskodna, ha azt 5—6 évig kel-
lene is folytatnia. Ugyan mit csinálna a' karczagi 
iskolában azon szegény professor, kinek polgári 
iskolai és gymnasiumi 6 osztályt éveken keresz-
tül kellene egyszersmind tanítani ? Most pedig 
nincs hátrább azon iskola sok ollyan intézeteknél, 
hol állandó tanító kevesebb osztályt tanít. 

Azt sem lehet az ifjú *s nőtelen tanítók ellen 
felhozni, hogy ezek igen gyakran erkölcs 's ille-
delem határain túlcsapongó lépésekre fajulnak; 
mert az illyet egyszerre el lehet hivatalából moz-
dítani, a' nélkül, hogy jövendő pályájára ennek 
kihatása lenne, — mig igen gyakran évekig va-
gyunk kénytelenek túrni, hogy az állandó tanító-
nak neje vagy gyermeke sértő botrány gyanánt 
áll előttünk: minek orvoslása vagy a' jó tanító 
elmozdításával történnék, vagy egy egész család 
életerén tenne metszést. 

Hogy az ideiglenes tanítóság esetében épen 
akkor mozdíttalnék el a' tanító hivatalától, midőn 
abba már igazán belejön, az sem áll; mert meg-

fogjuk tapasztalni, hogy ezen könyv második ré-
szében előadandó képzés segítségével képes az 
ifjú tanító alkalmazásának első évében mindjárt 
kívánt sikerrel működni az elébe szabott téren. 
Azonban a1 millyen mértékben tapasztalatunk a' 
tanítói pályán öregbül, — tüzünk is épen azon 
mértékben lankad, mi a' sikert nem szokta emelni. 

Azt is igen hathatós's élettani igazságon ala-
puló okul hozza fel sz., hogy a' tanítónak kedé-
lye, gondolkozás-módja mintegy akaratlanul el-
ragad a'gyermekekre. Már pedig mikor volt ta-
nuló nemzedékünknek arra nagyobb szüksége, 
mint most van, hogy szíve egy élte tavaszát még 
most töltő, melegkeblü, tűzről pattant, még min-
den szépre és jóra fogékony tanítóvali társalgás-
ból forró hazaszeretetet, visszarettenni nem tudó 
bátorságot 's csüggedhetetlen kitartást kölcsö-
nözzön ? 

Végezetre igen alaposan mutatja meg sz., 
hogy nemzetünk költség nélküli nevelésének esz-
közlésére az ideiglenes ifjú tanítók átalánossá té-
telénél nagyobbszerü lépés nem volna, 's erre 
figyelmet kérek, uraim ! Ha bölcs ok vezérlé ho-
nunk atyáit, midőn a'katonai szolgálat idejét elébb 
10, később 8 évre leszállíták; ha ennek is leebb 
szállítását ohajtatja sokak keblében annak tudá-
sa : hogy alig van módunkban egy-egy czélsze-
rübb lépést tennünk népünk alosztályának pénz 
nélküli nevelésére: hát az ideiglenes tanítóság 
behozatalát nem épen csak ugy ajánlja-e népünk 
közép-osztályának, 's ez által közvetve az alsónak 
is pénz nélküli nevelése? Hiszen miként a' kato-
nai szolgálatot végzett egyének a' katonai élet-
ből hozott rendet, pontosságot, engedelmességet 
és tapasztalatot elterjesztenék a" nép alosztályá-
ba : ugy a' képezdéböl kikerült 's tanítóságot vi-
selt egyének, a' neveléstanban elméletileg szer-
zett, 's gyakorlatilag is életbe léptetett ismeretei-
ket a' közép osztályban honosítanák meg, honnan 
mindezeknek az alsó osztályra is üdvös befolyása 
lenne? Igy egy pár évtized multával a' honora-
tiorok nagyobb részének családja mind megannyi 
czélszerü nevelőintézetül tekintethetnék; 's az 
illy szülék a' népnevelés ügyében is üdvösebben 
emelhetnének szót, tanítóinkkal is méltányosabban 
fognának bánni. 

A' második rész a' képezdének szerkezetéről 
és működéséről szól. 

A' képezdei folyam az academiaival szoros 
kapcsolatban 5 évet tenne , mellyek közöl az 1 -
sőben az elemi-, a' 2-ikban a1 nép-, a' 3-ikban 
a' polgári's a' 4-ikben és 5-ikben a' gymna-
siumiosztályok tanítására képeztetnének az ifjak. 

Állandó tanárok — az írás, rajz, zene és 
testgyakorlat rendes tanárjain kivül — lennének 
legalább is négyen. Ezek közöl: egyik az elemi 
és népiskolábani tanításra-képzést maga végezné 
be 2 év alatt; másik tanítana magyar és német 



nyelvet a' polgári- *s egyszersmind latint ós gö-
rögöt az ide tartozó segédtudományokkal együtt 
a' gymnasiumi osztály tanítására képzendőknek; 
harmadik a" földrajznak mind 3 nemét földisme-
rettel, történettant, törvényt és statisticát, a' ne-
gyedik mathesist és a' természeti tudományokat. 
Sz. annál jobban szeretné ugyan, minél több ta-
nárok közt lehetne megosztani e' különböző tu-
dományokat; de legkedvezőbb esetben sem lehet 
— úgymond — négy tanárnál többhez reménye. 
Vallást pedig a' polgári és gymnasiumi osztályok 
tanítására képzendőknek azért nem akar taníttat-
ni, mert azt ezen osztályokban mindig papi állású 
egyénekre, p. segéd-lelkészekre, szeretné bizni, 
kiknek teendői közé osztán büntető eljárást nem 
sorolna. 

Ezután a' praeparandiábani működés eszkö-
zeiről, a' kézi könyvekről, kimerítöleg értekezik 
sz.: de ismertető nem terjeszkedhetvén ki min-
denre, kénytelen az olvasót a' 99—104. lapok 
átolvasására utasítani, hol igen sok jó van mond-
va, 's a* többek közt nagyon czélirányos azon in-
tézkedés, hogy az elméleti neveléstannak kisebb, 
csak 4—5 ívre terjedő darabjával kezdetnék meg 
a' képzés, 's csak ennek végezte után bocsáttat-
nék a1 képzendő ifjú gyakorlati órákra. 

Az órák is olly ügyes kiszámítással osztatnak 
fel, hogy az ifjú, academiai tanulmányitól sem 
vonatik el, a'praeparandiai tanulmányokra is elég 
ideje marad. Midőn ugyanis valamelly ifjú a' 
gymnasiumot bevégezve, academiai folyamra bo-
csáttatik, 's vagy tanításra való hajlama, vagy a' 
szülék szegénysége esetében majd a' tanítóság 
által szerzendö, 's öt életpályára segítő keres-
mény reménye által indíttatva, magát a* praepa-
randusok közé írathatja, mint már akkor 17 — 18 
éves ifjú bizonyosan meggyőz hetenkint 25 kö-
zönséges órát, 's mellette még marad az önmun-
kásságra elég ideje. 

Ebből 18 elég az academiai tanulmányokra, 
's ekkor még 7 marad a'praeparandiának, mi kö-
vetkezőleg lenne felosztva: hétfőnés csütörtö-
kön adna nekik az illető tanár egy-egy órát el-
méletileg; kedden és pénteken is egyet-egyet, de 
ezt már gyakorlatilag, maga tanítván elöttök a' kis 
gyermekeket; szerdán és szombaton mindeniken 
másfél órát ugyan csak gyakorlatilag; mert ekkor 
már egy órán a1 praeparandusok közöl sorban 
e&y"egy tanítaná a' gyermekeket a' tanár jelen-
létében, a' ki a' gyermekek eltávozása után fél 
óráig az ifjaknak egymás tanítási ügyessége vagy 
hiánya felöl való vélekedésüket hallgatná ki, 's 
mondaná ki végül a' magáét. Ez lenne az első 
éves praeparandusok foglalkozása. 

Vájjon az úgynevezett kenyértudományoktól 
elfogattatnának-e ez által? 's mégis nem lenne-e 
elég idejök maguknak tanítókká képzésére? Hi-
szen eddig csak azt sem tettük meg leendő taní-
tóinkkal, hogy, mint a' mesteremberekben, a' külső 

ügyességet kifejtsük. És most évenként legalább 
is 72 órán nyerendenekelméleti oktatást; 72-en 
lehetnek annak tanúi, miként alkalmazza a' me-
thodicai és didacticai szabályokat maga a" prae-
parandia tanára; 72-n pedig maguk kisértették 
meg azoknak alkalmazását; 's végre 72 ízben 
nyújtatott nekik alkalom a' praeparandia tanárá-
nak felügyelése alatt 's kellőleg tett módosítása 
után hallani az Ítéletet jól vagy roszul végzett 
tanításuk felett. 'S a' ki ennyi minden oldalróli 
készítés után az elemi osztályban talpra esett ta-
nítóul nem léphet fel, az bizonyosan fejére esett. 
A' másod éves praeparandusoknak ismét 7, a' 3 -
dik, 4-ik és 5-ik éveseknek pedig 10 órájok van 
már hetenként. — Öt éves pályájok végén alkal-
mazási vizsgálatot adnának ; 's ha azután tanító-
ságra bocsáttatnának, nem az academiai tanulmá-
nyokbani elöhaladás, hanem a' praeparandiai pá-
lyán kitüntetett jó erkölcs, igyekezet és ügyesség 
játszaná a* főszerepet: mi ismét múlhatatlanul 
szükséges. 

Óhajtaná mégsz., ha a1 tanárok tanítványaik-
kal havonként legalább egyszer összejövetelt tart-
ván, ebben azokat a' legjobb nevelői könyvekre 
és czikkekre figyelmeztetnék, 's különböző ide 
tartozó tárgyak felelt élő szóval vagy írásban ér-
tekeznének egymással 'stb. 

Nehogy azonban valaki azt gondolja, hogy 
a' gyakorlati órákon az elemi osztály növendékei 
eszközül áldoztatnának fel a' tanítók képzésének, 
mint sok beteg a' kezdő orvos gyakorlatának: 
sz. nem tud, nem is akar olly főiskoláról beszélni, 
hol a' testgyakorlatok minden osztályon keresztül 
rendszeresen ne taníttatnának, az ezt nélkülözni 
kívánókat vagy kényteleneket akarja ö ezen órára 
iskolában marasztani. Vagy ha ezekre számítani 
nem lehet, minél több, 4, 8 vagy 12 csapatra 
szakítja az egész osztályt, hogy minden gyermek 
hetenként, vagy 2 - 3 hétben, csak egyszer ma-
radjon bent a' gyakorlati órára, mi mind a' gyer-
mek, mind annak szüléje által csak köszönettel 
vétethetnék. 

A' harmadik részben a'kiképzett ifjaknak mi-
ként alkalmazásáról szól sz., 's midőn ezt minden 
egyes gyülekezet saját körülményeinek módosí-
tása alá kénytelen bocsátani; legalább elmondja, 
hogy alkalmaztatná őket helyben a' pesti főisko-
lában ; mert hogy a' város különböző részeiben 
elemi iskolák állíttathatnának fel, ahoz még csak 
reménye sincs. Itt ismét azon téren van kedves 
alkalmunk szerzővel találkozni, hol számításában 
több czél elérését egyesítvén, egy csapással — 
mint mondani szokták — legalább is két legyet üt. 

Az elemi iskolákat annyi osztályokra kívánja 
szétszaggatni, hogy egy osztályban legfeljebb se 
legyen több 30 gyermeknél, mi mind az egészség 
és rend fentartááát, mind a' tanítás sikerét elő-
mozdítaná; de azért csak egy rendes tanító lenne, 



*g ennek osztályai számához képest egy-két se -
géde. Igy azután a' tanítmányok is szakrendszer 
szerint lennének felosztva, ugyanazon egy tanító 
is tanítaná minden osztályban ugyanazon tudo-
mányt; de a' költség is nagyon kiméltetnék a' 
tanítók fizetését illetőleg. 

A' nép- polgári-, és gymnasinmi-osztályok-
ban az éneklés, muzsika, irás, rajz és testgya-
korlat tanítása állandó tanítókra bízatnék; 's ezek 
lehetnének ugyanazon egyének, kik egyszersmind 
a' képezdébenis működnének. A1 többi tárgyak ta-
nítására pedig ideiglenes szakrendszer szerint, 
de ugy, hogy ugyanazon egyénre 3, legfelebb 4 
rokon tudomány, 's nem több, mint 2 — 3 osztály 
tanítása bízatnék. — A' szakrendszer szerint vá-
lasztott tanítóknak pedig évenként csak egy har-
mada lépne ki hivatalából, 's igy évenként csak 
ennyi űj tanító alkalmaztatnék; ezek is pedig ugy, 
hogy alkalmaztatása előtt mindenik egy évig lett 
légyen elődjének gyakornoka, kinek minden ta-
nításain megjelent, 's talán betegsége esetében 
helyét töltötte be. Ezen gyakornokoskodásra szánt 
év pedig a' praeparandiai öt év után következ-
nék, a' mikor az ifjúnak semmi más elfoglaltatása 
nem lenne. 

Még egy Függelék járul a' könyvhöz, melly-
ben sz. a' tanárok választásáról, képezdei és kézi 
könyvek készítéséről,'s a'tanítók évenkénti gyű-
léseiről nyomosán értekezik. 0 nem barátja a' ta-
nári szék csőd általi betöltésének, 's megmutatja, 
hányszor eshetik példa a' csőd szabályainak ki-
játszására akár nemtelen utak, akár a'puszta vé-
letlenség miatt. Tehát minden más tekintély mel-
löztével olly egyének közöl választaná a* képezde 
első tanárait, kik első önmunkásságukat is taní-
tással kezdék meg annak idejében, azóta pedig a' 
magán- és köztanítói pályán, vagy ha lehet, még 
a' népnevelés körében is folytonos gyakorlatában 
voltak azoknak, miket, mint képezdei tanárok, a' 
képzendő tanítóknak átadni kötelesek leendenek, 
's igy a' bennök helyzendö bizalom meg nem szé-
gyenülése iránt legalaposabb reményt nyújtanak. 
Azontúl pedig olly férfiakat kellene választani, 
kik már a' képezdében a' tudománynak nemcsak 
elméleti oldaláról, hanem gyakorlatilag is, mint 
sikeres tanítók kitüntették magukat. Igy be lenne 
hozva elvben azon megbecsülhetetlen rendszer, 
— a' magánytanítók (docensek) és rendkívüli ta-
nárok rendszere —• melly a' némethoni egyeteme-
ket annyira felvirágoztatta. Némethonban próbára 
teszi a' tanítóságra készülőket ezen intézkedés, 
a* nélkül, hogy irányukban a' status vagy bár ki 
magát valamire kötelezné. Nálunk a' képezdei öt 
évi folyam 's az ezt követő 3—4 évi tanítóság 
tenné illy próbára az ifjakat; ez idő alatt mindig 
lehetne már előre kiszemelni alkalmatos tanáro-
kat ; mi ifjú tanítóinknak is nemes ösztönül szol- j 
gálna kötelességük minél pontosabb teljesítésére. 

Ekkor nem jutnánk soha azon kellemetlen hely-
zetbe, hogy valamelly kitűnő tudományu, de a* 
módszeres előadás hiánya miatt tanítóságra alkal-
matlan férjfiut csak azért legyünk kénytelenek ta-
nári székében tűrni, mert mi zártuk el más élet-
pályától. 

A' kézi könyvek készítése módjáról való ér-
tekezésben, ismertetőnek legjobban tetszik azr 
hogy a* legjobbnak ítélt könyvet se legyen sza-
bad megjelenése után egy évtizeden túl, egy-
szer megjelent állapotjában használni, ha ugyan 
tartalma a' haladó világ kivánatához időről időre 
czélszerü átalakítást enged. 

Igen üdvös lenne végezetre, ha azon javaslat 
életbe léphetne mindenütt, minek első része a' 
helv. hitvallásuak békés-bánáti egyházvidékében 
már életbe is lépett; ha t. i. minden 6—12 egy-
házak lelkészei közöl egy, ezen egyházak isko-
láit minden félévben legalább egyszer sorra járó 
és megvizsgáló, 's közvizsgálataikon censoroskodó 
úgynevezett födékán választatnék, 's e' mellé a* 
tanítók közöl egy al-dékán. Az al-dekán minden 
két hónapban egyszer összejönne — de mindig 
más-más községben — tiszttársaival legalább egy 
nap tartandó gyűlésre, hogy ott a' praeparandiá-
ban gyakorlott tanítói 's népnevelői eszmecseré-
léseket folytassák; ezen gyűlésről a' födékánnak 
jelentést tenne, ki aztán az egyházvidéket, 's 
ez által közvetve az egyházkerületet tudósíta-
ná. Az egyházkerületi minden tanítók pedig 
évenként egyszer egy a' praeparandiának va-
lamellyik tanárja elnökösködése alatt tartandó 
nagy gyűlésre hivatnának össze. — Tárgyait 
tennék ezen gyűlésnek: főleg olly Írásban és élő-
szóval! értekezések, mellyekben részint az el-
nök ismertesse meg a' tanítókai a' nevelés és 
tanítás ügyének a' közelebb lefolyt évben feltűnt 
kincseivel; részint azok sorolják neki azt elő, mi 
nagyszerű, ritka 's figyelmet érdemlő jelenésnek 
ők tanítói hatáskörükben közelebb tanúi voltak; 
vagy minek értelmezését saját tudni-vágyásuk, 
más helyre is alkalmazását pedig ügyszeretetük 
javasolja. Hogy igy midőn egyfelől a' tanítók al-
kalmat nyernek egymást hivatalos működési ér-
demök mértékével mérni, másfelöl maga a' köz-
ség, mellyben ez összejövetel történik, szokjék 
ezen gyűlés- 's ennek tárgya a' népnevelés iránt 
komolyabb gondolkozásra térni. A' praeparandia 
tanára pedig, ki az itt egybegyűlt tanítók közöl 
egyben megdicsőülve, másban tán meghiusulva 
látná régi reményét, ezen jelenések okainak für-
készéséböl 's az egész gyűlés tárgyaiból^ lefoly-
tából meríthető uj tapasztalással térjen mind an-
nyiszor vissza a' praeparandiába, hogy ott aztán 
annyival czélirányosabban képezhesse az ezentúl 
képzendőket, kiknek képzési szükségét tanuló 
szobája falai közt soha ki nem okoskodhatná any-
nyira, mint igy a'már alkalmazott tanítókkali súr-
lódásban. 



Tanácsbirák lennének ezen nagy gy 'ilósen a' 
fő- és al-dékánok; amazokat az egy ház vidékek 
3 — 4 évre, ezeket pedig ezen nagy gyűlés vá-
lasztaná csak egy évre, a' már legalább is 2 évet 
betöltött tanítók közöl. 

Az egész munkában nagyra becsüli ismer-
tető, hogy sz. minden kútfőt, mit használt, 's 
mellyböl adatait meríté, pontosan megnevez. Eb-
ből lehet látni, mi nagy hézagot töltend be ezen 
kis könyvecske azoknál, kik a' népnevelés ügyé-
hez tárgyavatottan akarnának szólani, de ennyi 
és illy sokba kerülő könyvek 's folyó iratok meg-
szerzésére tehetségök, olvasásukra idejök nincsen; 
50 p. krt pedig, és 10—15 órányi időt örömest 
szakítanak rá. 'S ezt tenniök annyival inkább 
ajánlhatja ismertető, mert sz. ezen különben 
igen száraz tárgyat, némelly a' tanítóság köréből 
vett élethű leírásai, jellemző megjegyzései, talpra 
esett elménczségei, mint szinte nyelvének tiszta-
sága, szabatossága, határozottsága 's fesztelen fo-
lyékonysága által kellemes olvasmánynyá tudta 
tenni. A' könyvet külső csínja, papírja és nyo-
mata is nagyon ajánlja. 

Adja Isten, hogy ezen munka a' népnevelés 
és unió tárgyában, azon sok jó igyekezetnek, 
mellyekkel olly gyakran találkozunk, de a' mely-
lyek egy közös elv hiányában nem egymás mel-
lett, hanem igen gyakran egymás ellen működ-
nek, kellő irányt adjon! mert ismertető erősen meg 
van arról győződve, hogy az unió mindaddig so-
ha szép szerível létre nem jöhet, mig az előké-
születeket iskoláinkon meg nem tettük ; 's mig a' 
Kálvin és Luther követői nem látandják, hogy is-
koláikban ugyanazon tudomány, még pedig ugyan-
azon kézi könyv után taníttatik. 

. . . s . . . s 
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6) A' hanyag isk.tanítók a' felügyelök által 
megintessenek, a' meg nem jobbultak az egyház-
megyei szék által elmozdíttassanak, az ügyesek 
és szorgalmatosak egyházlapiiag megneveztes-
senek. 

7) A' tanulás ideje öt évre szabassék, az is-
kolázható, ha nem jár is iskolába, fizetni tartoz-
zék, a' nem iskoláztattak urvacsorájához ne bo-
csáttassanak. E' pontra nézve az egyh.kerület is 
felszólítassék, hogy ez ügyet országgyülésileg is 
pártoltassa. 

8) Fizetésök javíttassék, ugy, hogy senkinek 
száz pgö forinton alól fizetése ne legyen a1 taní-
tók közöl. 

9) A' választmány a' kisded-óvásra is for-
dítván figyelmét azt eredeti fogalmához kívánja 
visszavinni. Tekintetbe vévén a' pénzerő sem-
miségét, megelégednék jelenben a' választmány 
azzal, ha az iskolákkal kapcsolatba hozatva az 
óvás , mindenütt egy jámbor istenfélő öreg asz-

szonyra bízatnék, ki a1 gyermekek anyagi szük-
ségeiről gondoskodnék , a' szellemi reájuki fel-
ügyelés a1 tanítóra bízatván, amaz kapna fizetésül 
a' gyermekek által hetenként fizetendő egy váltó 
garast, ez a' tanítási dérnek egy harmadát. 

Megemlítendő még e' gyűlésből, hogy ebben 
égre kiáltó bűnök, letartóztatott papi munkabérek 
is valának feljelentve; panaszt emelt e' részben az 
összes papság, és találkozott, ki a' követelőket 
szolgabíróhoz, ügyészhez's pandúrhoz utasítá; de 
hát hova fognak igy majd papnak betenni kicsin-
töl nagyig mindnyájunkat? Illy mostoha sorsunkra-
hagyatás rövid nap arra fog birni bennünket, hogy 
mi is — mások példájakint — a' helyt, tanács utján 
legjobb fejdelmünkhez folyamodjunk, hogy ha cse-
kély fizetésünk nem emeltetik is, Iegnlább mellyek 
jelenben fizetésünket tennék, azok behajtásáról ö * 
Fensége kegyelmesen rendelkezni méltóztassék. 
Jegyzökönyvünk meghitelesíttetett. *) Pap jelen 
volt 43 közöl 21, világi a'segédgondnokon kivül 
kettő, ez is egyik sem ülnök. Tavaszi gyűlés-he-
lyül Tisza-Nána tüzetett ki. E g e r v ö 1 g y i. 
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E' Lapok 36-ik számában szívem keserűsé-
gével olvasám Szemere Bertalan nyilatkozatát, 
's illetőleg a' pataki főiskolai gondnokságra lehető 
választatásáról lemondását. E' szerény lemondást 
rejtő nyilatkozat néhány soraiban, 's magában a' 
t. férfiú ezen tettében sok van, miről már hallgatni 
nem lehet, nem szabad; kedvem volna ezen tette 
ellen izgatni is, de már késő, az idö sept. 29-éig 
rövid levén: de jövőre legyen elmondva, mi mon-
dani való. 

Négy avagy öt év előtt néhai Fáy Ferencz 
úr halálával megüresedvén a' pataki főiskolai 
gondnoki szék: tanakodánk, vájjon választás utján 
töltessék-e be ezen fontos hivatal és illy férfiú 
után? vagy az egyh.kerületi gyűlés a' régi szo-
kás szerint, az előtte talán inkább ismeretes tudo-

*) Mult emödi gyülésröli közlésem alatti jegyzetében tisz-
telendöséged által főjegyzőnk és egyh. közönségünk 
keményen meg vala leczkéztetve a' jegyzőkönyv még 
azon gyüléseni meg nem hitelesítéseért. Talán közön-
ségünk, melly közöl sokaknak béketűrése jegyzőkönyv 
hitelesítéseig nem szokott tartani, ezen megrovást mél-
tán megérdemlé: de pontos, hü, széptollú főjegyzőnk 
védelmére előadom: hogy az aljegyző az emődi gyű-
lésben nemesük leköszönt, de ebéd végével haza is 
ment: 's igy főjegyzőnk, bár szorgalmas tollú, nem 
mindent tehető , hogy éji 10 óráig a" gyűlésben j e -
gyezgetvén , egy rövid éjen keresztül egyesegyedül 
négy 's több íveket fogalmazzon. Bejelentem tisztelen-
dőségednek azt is : hogy az e,-lövöi gyűlésen gazda-
asszonykodó nagyságosok, tisztelendőséged által készí-
tendő dicsérő ódára magukat nem érdemesíték ; és hogy 
mi elégségig ettünk, ittunk és aludtunk, de dolgaink 
tárgyalását illó időben el nem mulattuk. G. 



jnányos férfiakból nevezze ki ? Ez utóbbi eszme 
győzött, mert nem ok nélkül lehete falusi presby-
teriumaink és magányban ólö papjainknak e' rész-
beni ügyességöket kétségbe venni. Az eszme 
maga nem vala rosz, mert tudományos intézetet 
csak tudományos férfiú vezérelhet, más nem, mi-
ként Szemere is mondja, és még néhány óv 
előtt nem vala egyházunkban annyi nyilvánosság, 
olly szabad tér, hol és mellynek világító szövét-
neke mellett a' tudományok, különösen a' pro-
testáns literalura, fórfiait megismerhettük volna. 
Ekkor tehát kinevezés utján nyerénk iskolai gond-
nokot, ki ezen tisztéről lemondván, az előbbi kér-
dés most ismét föleleveníttetett, és annyival in-
kább, mivel a' kinevezést szült okok megszűnvén, 
az egyházunk szelleméhez jobban illő szabad-vá-
lasztás mellett többen nyilatkoztak. Nem vala most 
kétségünk, hogy egyházaink szabad szavazata 
tudományos férfiút fog választani. Azonban itt 
meg kell állapodnom, mert még nincs választás: 
de a' szerte-ágazó eszmék 's fogalmak tarkasága, 
millyet és mennyit ezen iskolai gondnoksághoz 
tetszik sokaknak ragasztani, arra birt engemet is, 
hogy azok felett szemlét tartva, véleményemet 
Szemere Bertalanéhoz csatoljam: „hogy tudo-
mányos intézetet csak tudományos férfiú vezé-
relhet, más nem, és ha nem illyet fogunk válasz-
tani, ugy ismét hibáztunk, és e' hibát jövőre ki-
kerülni törekedjünk. 

Első és föhibát követik azok, kik nem tudo-
mányos főt, de tekintélyes családu egyént, va-
gyonos, telkes embert keresnek, és aztán ennek 
feltalált jelleméhez , tulajdonihoz mérik a' gond-
noki hivatal tiszteit és kötelességeit. A' személy 
jellemzi a' hivatalt, ki ha történetesen nem tudo-
mányos, ugy az intézet szelleme nem halad előre 
semmit, ha bár más tekintetben nagy kár nem 
történt is. Ámde ez nem elég, mert bármennyi 
ezerek nyeresége sem pótolja azon szellemi vesz-
teséget, melly egy tudományos igazgató hiányá-
ból ered. — Azután igaz-e az, hogy a' tudomá-
nyos férfiú rosz gazda, hibás számító, hanyag és 
ügyetlen? - Igaz-e az, hogy a' nem-tudomá-
nyos ember jó gazda, jó számító, szorgalmas, és 
ügyes ? Az életben tapasztaljuk azt, hogy a' tu-
dományok szeretetével sok más ügyesség is meg-
fér : de a' ki tudatlan, az rendesen olly szenve-
délyekkel küzd, mellyek erejét utóbb is fölemész-
tik. — Egy nevelő-intézet feladata a* tudomány 
és erkölcs müvelése, fejlesztése; az igazgatónak 
ismerni kell ezen tért, és azon személyek jelle-
mét, kik e* feladathoz járulnak. Ez egészen szel-
lemi élet, ezért illy intézetet más, ki nem tudo-
mányos, nem is vezérelhet, de nem is ismerhet. 
Nem szükség, hogy tudományos főket nevezzek, 
kik egyszersmind jó gazdák is, még sem nyertek 
eddig szavazatokat, mert még más hibáink is van-
nak, mellyek miatt iskolai gondnokot nem tudunk 
választani; jelesül; 

Második hiba az, hogy ezen szellemi hivatal-
hoz olly kötelességeket ragasztunk, mellyek ahoz 
teljességgel nem tartoznak, például: hogy vagyo-
nos legyen azért, hogy az iskolai közvizsgálatok 
alkalmával nálunk ősi szokás szerint számosan 
beseregleni szokott szüléket, egyházi hivatalno-
kokat asztalához ültethessen. Ne mondjuk pedig 
azt, hogy azért, mert az iskolai pénztár biztossá-
got kiván, mert ezt a' senior-deák kezeli szám-
adás mellett, az évenkénti számvevő-széken aa 
egyházmegyék küldöttei előtt; továbbá az igaz-
gató oktató, és az iskola rendes ügyészei, kik az 
egyházkerület minden megyéiben számosan kivá-
lasztva vannak, melly számvevő-szék a'Patakon 
évenként ez okból tartatni szokott egyházkerü-
leti közgyűlésnek szokott jelentéseket tenni, 's a* 
további utasításokat itt készítik. Illy ellenőrség 
mellett az iskolai gondnok vagyonosságára épen 
semmi szükség sincs, ki maga sem kölcsönözhet 
a' pénztárból, ha a' kölcsönözésnek ujabb törvé-
nyeinkben gyökerező föltételeit nem teljesíti, — 
és ha teljesíti, akkor nincs baj, 's ha kár történt, 
az is régebben történhetett maga az egyházke-
rületi gyűlés gondatlansága miatt. Mi illeti az is-
kola fekvő javai gazdaságát: ezt is az iskolai igaz-
gató-oktató és senior az alárendelt cselédséggel 
kezeli, szénát gyűjtetnek és szőlőket miveltetnek. 
De most már nyuljunk kebelünkbe. Szükség-e, il-
lik- e ezekért a* tudományos férfiakat mellőzni? 
Nem tudunk-e magunk emberségéből ebédeket 
enni gyermekeink lakásán, vagy a' városi vendég-
lőben,vagy a' vendégszerető szives oktató uraknál? 
kiknek, ha tetszik, ezen terhet meg is jutalmazhat-
juk 'sat. Sokan kívánatosnak tartják azt is, hogy 
a' gondnok közel lakjék az iskolához, és ez helyes 
kívánat is. Tudtommal is több tudományos férfiak 
vannak, kik nem messze laknak az iskolához, mi-
ként Szemere Bertalan, Szemere György, Pa-
lóczy László, Kazinczy Gábor, Nagy Gedeon, gr. 
Vay Károly, Bernáth Zsigmond, Szemere Miklós, 
Ragályi Károly, Budai András, Nyomárkay Jó-
zsef, és mások mindnyájan tekintélyes és a' pro-
testantismus kitűnő férfiai. Azonban a" közellakás 
nem conditio sine qua non; mert ha sürgető do-
log van, az egyházi gondnok és helyben lakó 
esperes nt. Somossy János úr teljes joggal és ha-
tósággal van mindazon tisztekre fölruházva, mik 
a' világi gondnoknak egyszersmind kötelességei. 
Azonban sat cito sí bene, — a' ki nem érti hiva-
tását, bár közel lakjék, sem fogja betölteni, mi-
ként tapasztaltuk. 

Harmadik fokiba , melly minden egyházi 's 
világi hivatalaink választásában garázdálkodik, a' 
politikai corteskedés, és ki a' megyei választá-
soknál legnagyobb lármát üt: az bizonyos lehet 
egyházi ülnöksége felöl. Az illyenből aztán min-
den kitelik, az illyen mindenhová alkalmaztatik, 
mig maga elunván, le nem teszi, vagy pénze el 
nem fogy. — Igaz az, hogy a' politikai téren 



küzdő érdemes férfiakat egyházunk sem mellőz-
heti el,söt illyenek iránt hálás elismeréssel is tar-
tozik, — mert a' protestáns érdekek mellett küz-
deni nem igen jutalmazó fáradság, — sok bajjal, 
vigyázattal, bátorsággal, függetlenséggel, áldo-
zat-készséggel, türelemmel, tudománynyal és ül-
döztetéssel is jár: de az áldozat nem az ebédek-
ben ésgyámintézetre-adakozásban fekszik egye-
dül, hanem sok más egyebekben. Gyámintézet! 
fenséges egy eszme! Örök tisztelet a* lelkes Sze-
merének, ki külföldi utazásainak főtárgyául tevé 
ennek hazánkban megismertetését, és létre-hozá-
sát! De bizony háladatlar egy találmány ez, mint 
a* puskapor, — jóra roS"ra lehet hssználni; igen 
számosakban vastag maíerialismust költött fel és 
táplál, a* szellemieket háttérbe szorította. — Mon-
dám, hogy publicistáinkat méltányolni kötelessé-
günk. Ámde nem publicista az, ki a' tanácstere-
mekben hallgat, mikor szólani kell,—vagy a' hi-
vatalokért költekezik, mert ezt nem a' protestan-
tismus javáért teszi,'s ha hivatalba lépett sem tett 
annak semmi hasznot, söt kárt okozott — tudat-
lanságból, irigységből olly szövetséget kötött, 
melly öt is, mint szakács a' czitromot, elvetette 
majd. — De már itt főbb papjaink evangyélmi-
ságában, politikai jobb tapintataikban volna az 
orvosszer, kik egyszer's másszor a'politikai gyű-
léseken megjelenvén 's ott figyelmezvén, gon-
dosan előkészítenék falusi papjainkat protestáns 
publicistáink megismerésére. Azonban nagyobb 
része ezeknek is csak a' választásoknál jelenik 
meg, holott lehetetlen elhinni, hogy vagyonos 
egyházak jövedelmeiből évenként egy pár napi 
gyűlésre ne juthatna. 

Csudálkozik Szemere Bertalan, hogy némelly 
férfiak neveit versenyzöleg nem látja egymás 
mellett az iskolai gondnokságra, mellyet maga sem 
szégyenlett volna más körülmények között am-
biálni: de a' világ jobban csudálkozik azon, hogy 
Szemere Bertalan csak 33 szavazatot kapott 350 
közöl!!! — és többeknek neveik, kik közöl elég 
legyen csak az országos-hirü Palóezy Lászlót 
a' Bernáth Zsigmondot említeni, még csak kije-
lölésbe sem jöhettek!!!. Pedig nincs igaza Sze-
merének abban hogy illy férfiak vonakodnának e' 
tisztességtől, lelkökböl kihalt volna a' protestáns 
buzgóság, vagy más hivatalok keresésében küz-
denének másokkal! De csak nem tolakodhatnak 
szemtelenül olly előítéletek 's vélemények elle-
nében, miket fentebb elö-soroltam, és csak né-
mellyeknek magánykörben megpendített felszó-
lításukra sem nyilatkozhatnak ? 

Nem akarok sérteni senkit, legkevésbbé azt, 
ki el fog választatni, mert tán olly férfiú is fog vá-
lasztatni, ki nem fog homályt vetni azon nevelő 
intézetre, mellyböl régibb időkben nagy férfiak 
emelkedtek ki: — czélom csak azon balitéletek 
és ferde fogalmak megrostálása volt, mellyeknek 
eredménye lett, hogy nem Szemere Bertalan vá-

lasztatott , és a' kijelölésből több nagy és fényes 
nevek 's talentumok kimaradtak. Ezeknek tulaj-
donítom azt, hogy a' derék Szemere Bertalan, a' 
tudományok avatott embere, a' nevelés országos 
bajnoka, a' fáradhatlan munkás és mindenre képes 
férfiú, önbecse büszke és nemes érzetében a' pá-
lyatérröl lelépni kényteleníttetett. — Akármi lesz 
az eredmény, csak az vigasztalhat, hogy Lónyai 
Gábor el van választva, ki segéd-fögondnoki 
kedves kötelességének fogja tartani a' s.-pataki 
főiskolát régi fényébe vissza-helvezni, és illy kö-
rülmények között's ezt tudva, nem is kellett volna 
algondnokra szavaztatni. 

Bizony! mondom néktek: ha nem javulunk, 
nincs jövendője a' magyar protestantismusnak, 
még kevesebb a' papságnak! — Nem sokára 
még több mondani, valóm is lesz. Ki nem hibás-
nevegye magára! —y. 

IJjabb szózat a' Stiirismus ellen a9 

magyarhoni ev. egyházban. 
Már több lapok- 's ujabb könyvekben, mellyek 

Stúr és az ö annyi veszekedést 's zavart szült 
szerencsétlen vállalata ellen megjelentek, azt ol-
vasám, hogy a'nyelv, mellyet ö lapja- 's más ira-
taiban használ, liptói beszédmódnak neveztetik, 
igy beszélvén a' liptómegyei szlávok. Mint liptói 
születés, kötelességemnek tartom, ezen tévelygés 
ellen föllépni *s nyilván óvást tenni: midőn, mint 
mondám, liptói születés levén, Stúr nyelvét még 
is részint nem értem, részint a' legnagyobb un-
dorral, benne alakja- 's anyagára nézve idegen 
beszédmódot hallok 's olvasok. Ez, nem élő nyelv, 
vagy valamelly megye beszédmódja, hanem zagy-
valék, mozaik valamennyi tót pórnép jargonaiból, 
egészen sajátságos, csak Stúr önkényes agyának 
szüleménye, hasonló ama bábel-tornya építése-
korihoz. 

Az én vegyes, tót-német, egyházamban Kör-
möczön, temérdek német, mint szinte tót nyelv-
járás létezik. Van itt német-quad nyelvejtés, 
Blaufusz és Honesheyban, — a' handerburczokat 
Körmöcz vidékén, minden történetbuvárok a' régi 
quadok maradékainak tartják; — van itt krikeheyi 
jargon, melly német és quad egyveleg; van sváb 
jargon, p. o. Svábfaluban; van szász szóejtés kü-
lönbféle módosításokkal: hanem mindezeken be-
szélők megértik a' szász-lutheri bibliai nyelvet, 
azon történik a* szónoklat, 's ezt is mindnyájan 
értik. — Vannak Körmöczön mindenféle nyelv-
járatu tótok is, különösen túrócziak, kik német 
leányokat vesznek nejeikül 's kiknek gyermekeik 
német 's tót nyelven beszélnek, ezek közt talál-
kozott néhány elcsábított stúrista is, és lön sza-
kadás 's egyenetlenség; én, a' csend 's egyetér-
tés helyreállítása végett 's hogy az egyház nyelve 
ne legyen idegen a' fülek- 's sziveknek, megtil-
tám tótjaimnak a' Stúr-féle lap járatását 's olva-
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sását, megemlékezvén a' szent írás szavairól: 1. 
Kor. 13: 1. „Ha embereknek vagy angyaloknak 
nyelvökön szólnék is , a' szerelet pedig nincsen 
bennem, ollyá lettem, mint a" zengő érez és pengő 
czimbalom." — Alaptalan 's nevetséges a' Stú-
rismus panasza bibliai nyelvünkre, mert nem em-
lítve azt, hogy a' biblia fordításában született szlá-
vok is vettek részt, mint p. o. a' túróczi szárma-
zású Jeszenszky, — minden anyanyelv kétféle, 
t.i. aljasb 's póriasb és műveletlen, és magosb, 
müveit, 's ezt tanítani 's tanulni kell, ha a' népet 
művelni, képezni akarjuk. — Mi bizonyosan igen 
türelmesek vagyunk r.kath. keresztyén atyánkfiai 
irányában: hanem mi evangy. papok, egyházi 
elöljárók is vagyunk, kiknek vallásunk java vagy 
veszélyének szivünkön kell feküdnie, ha nyomorú 
napszámosok nem akarunk lenni. Már pedig min-
den részrehajlatlan olvasó kénytelen megvallani, 
hogy minden, a' Stúrféle új nyelven irt munkák 
és hírlapok tagadhallanul r. katholikus szint vi-
selnek magukon, mi prot. embernek igen feltűnő. 
Nézze az ember Stúr hírlapjának vagy a' „Sas" 
czikkeit, 's egy evangy. papra vagy levelezőre 
bizonyosan 3 — 4, sőt több róm.kath.iró fog esni. 
Minden lehető alkalommal, dicséret- 'smagaszta-
lással égig emeli Stúr a' r. kath. Bernolak, Holly 
'stb. írókat, a'midőn az evangy.irókat vagy egy-
általában elhallgatja, vagy a' leggyalázatosabb 
módon fitymálja 's gúnyolja, mint ezt minden au-
gustus havi lapja vagy O Potrebe czímü köny-
vecskéje bizonyítják. Az ő örökös szerelmi ka-
csingatása a'nyitraiseminaristák és a'nagyszom-
bati clericusokkal protestáns keresztyénre nézve, 
a' leglágyabban mondva, nyugtalanító, a' prot. 
ifjúság végett, melly Stúrt környezi 's lapját ol-
vassa.— Mellyiklelkismeretes pap óhajtaná, vagy 
engedhetné pedig meg, hogy vagy maga Stúr, 
vagy hívatlan apostolai tüzet vessenek csendes 
gyülekezeteink keblébe ? Félre tehát a' Stúrismus-
sal, félre tapasztalatlan 's elcsábított iskola-növen-
dékeink sturomaniájával! H l a v a t s J ó z s e f , 

körmöczi evangy. lelkész. 

E1 fölség jöttét tudatják 
Angyalok karéneki, 

Víg a" lég, halálsápadtak 
A' pokol rémszellemi. 

A' világ még illy nem látott 
Történetre felcsodál, 

A' tiport halál hatalma 
Végenyésztén sírdogál. 

És dús harczibér reménye 
Buzdítván vitézeket, 

Életet fölszánva tűrnek 
Minden szenvedéseket. 

Egyetlen fiu atyáddal 
És szent szellem társatok 

Oh hó részt a' harezosoknak 
Győzelemben adjatok ! 

F a r k a s F. 

Nagyt. kisjáezi Szeles Sámuel úr koporsója felett. 
(Ajánlva főtiszt, szoboszlsi Pap István úr ő nagyságának.) 

Isten ! ki változatlan akaratod 
Szerént, a' pályát Te magad mutatod, 
Mellyen az ember fusson caéljára, 
Köz- 's magány-jóllét alkotására. 
Te adsz bölcs és nagy fiakat népednek, 
Kik nevedben hősökként vitézkednek. 

Bár a' föld fiát teremtéd képedre : 
0 mégis Téged hányszor elfeledne, 
Ha nem küldenél Tanukat néki! 
Üdvét koczkára hányszor tenné k i , 
Ha nem adsz bölcs Mózest és buzgó Áront 
Bizton vezetni őt, a ' vész ha rá ront! 

Illy kezekben van országod hatalma, 
Illy szájakban szent igéd diadalma. 
A' buzgalomnak tüzét ök szítják, 
A' népet Qdvutára tanítják. 
'S melly igen boldog az a" gyülekezet, 
Kit Isten illyen Pásztor által vezet! 

Im e1 koporsó, melly előttünk fekszik, 
Illy jó pásztornak hamvával dicsekszik. 
Ah egykor, — melly most értté kesereg — 
Benne milly boldog volt e1 gyász se reg i 
Mert Isten igéjét hordozva száján , 
Hiven vezette az élet pusztáján. 

Évek folyának, — és Ö nem lankadott, 
Míg a1 pusztulás rá föl nem lázadott. 
Itt volt a' határ — mi láttuk sírva — 
'S rajta letiltó „ne tovább!4 ' irva. 
' S a' bujdosó nép hös-lelkü vezére 
Be nem mehetett igéret-földére. 

N z e n t - U n t : 
Ifymmis. 

Krisztus mennybemenetelére. 
(Buchanán után.) 

Zengd vigan keresztyén egyház 
Győzedelmi énekid! 

Hős vezéred im ma égbe 
Száll , megtörve ellenid. 

Atyjának be ott mutatja 
Dicsbabérját, sebhelyét, 

Mint csatát kiküzdött bajnok 
Vértusája diszjelét. 

A1 felleg leszállva igy zúg 
Nagy királyod lábai 

Alatt . — lépjetek be sergek, 
Tárvák a1 menny ajtai, 

Isten! Te küldted nékünk őt vezérül, 
Gondot viselni Házad jóllétérül. 
"S midőn szód tőlünk most visszakéri, 
Néped könyekkel gyászban kiséri. 
0 kiküzdötte harcza fáradalmát; 
Emléke fenn lesz. — Te add meg jutalmátl 

Bacsó. 



V e g y e s k ö z l e m é n y e k . 
IliMálozás. Nagy tiszt, kisjáczi Szeles 

Sámuel úr meghalt. Ki, és mi volt ö , hosszasan 
előadni, azoknak, kik öt ismerék, felesleges, — 
kik nem, kevésbé érdekes. Legyen elég annyit 
említeni, hogy ö a' m"«ja nemében ritka ember 
volt, mint ember, mint pap, mini L .talnok, egy-
iránt kitünö jelességekkel. Bölcs belátásának, ér-
telmi sokoldalú műveltségének, a' kétség esetei-
ben magát hirtelen feltaláló elme-élének, alapos 
és rendszeres tudományosságának, ingatlan elv-
szilárdságának , tántoríthatlan igazságszereteté-
nek , csüggedetlen hivatalbuzgóságának , aka-
dályt nem ismerő erélyességének tanuja a' lacz-
házi népes és fényes egyház, mellyben 29 éve-
ket töltött páratlan buzgalommal és figyelmet-
érdemlő sikerrel, az egész nép bizalom- és 
tartózkodásból vegyült osztatlan tiszteletében, 
— tanuja azon díszes szentegyház, melly nagy-
részint az ö gondja, fáradozásai által épült fel,— 
tanuja az e.megye és e.kerület, mellyek ügyes-
ségét 's kitünö tehetségeit használni akarva, 
egymással vetekedve ékesíték a' tanácsbirói, fö-
esperesi, főpénztárnoki fontos hivatalokkal, — ta-
nuja azon megkülönböztetés, miszerint a' nagy 
Bátori, ereje hanyatlását érezve, a' megnemjelen-
hetése által üresen maradt egyházkerületi gyűlé-
sek elnöki székét egyenesen ö általa vélte betölt-
hetőnek, — tanúja azon lelkesedés, melly olly 
határzott küzdelemre indító az egyházkerület 
nagy részét az ö főpapi székre emeltetéseért, a' 
mi ha igaz, hogy inkább ügy-, mint személy-
kérdés volt, annyival világosabban mutatja ki-
voltát. 

Hideg tetemei f. hó 17-én adattak át az örök 
nyugalomnak. Koporsója felett predikátziot mon-
dott Bárczay Sámuel dömsödi lelkész, 4. Mós. 20 
29 szerint „a' valódi főpap kellékeiről" — ora-
tiot Szép István tassi lelkész, arról: „Mikép válik 
el a' hü lelkipásztor az ö híveitől? felelet: 1) Ön-
tudattal, — 2) áldással, — 3) intéssel, - 4 ) 
reménynyel. — A* simái beszélt Tóth István 
áporkai lelkész: a' nagy emberek koporsója fe-
letti közönséges fájdalomról, — kik közöl az első 
talpra esett életre való gondolatokkal tömött, 
classicus izü, de olly fris virágos kifejezésekkel 
ragyogó beszéde — meglepöleg könnyüded ter-
mészetes elmondása, — a' második a' készületre 
engedett idő boszantólag rövid volta daczára is 
kimerítő, világos,'s evangyélmilag népszerű szó-
noklata, 's kevés észrevétellel igen jól talált al-
kalmazása, — az utolsó pedig tárgyától átha-
tott lélekből folyó érzékeny előadása által, mi-
dőn a' nagy halott koporsójára , méltó halotti 
koszorúkat fűztek, másrészről egyszersmind ma-
goknak is közmegelégedést, figyelmet és tiszte-
letet arattak az egész gyásztisztesség-tevö gyü-
lekezet előtt. 

Élt a' boldogult 61 esztendőt. 
Rövid életrajza vagy e' Lapokban, vagy a* 

most szerkeztendö egyházi Almanachban fog — 
mint hihető, még rövidebben — közönség elébe 
kerülni. 

0 élt, készült, munkált, 's hatott, 
'S a ' czél előtt leroskadott. 

Lengjen szelíd nyugalom porain! 

B a c s ó J á n o s , segédpap. 

Szomorú liír. Ntiszt. Kossá László úr, 
a' felsö-baranyai egyházmegye föesperese, tek. 
Baranya vármegye tbirája nincs többé, — sept. 
10-kén éjfélkor, belső részei vég elgyengülése 
következtében, jobb létre szenderült, élte 67-dik 
évében. 

Mint pap, hallgatói szakadatlan szeretetében 
Siklóson szolgált 35 évet 5 mint tanácsbiró 27, 
mint esperes 9 évig őrködött ernyedetlen buzga-
lommal Sión békesége fölött. 

A' 36 év alatt olly szende nő, most kesergő 
gyászos özvegy ns Király Juliána, — a' gyengéd 
szeretet tüzével felnevelt gyermekek, Juliána, 
viszlói pap t. Belevári F. úr neje; Jusztina, foki pap 
t. Csányi Lajos úr neje; László, tek. Baranya me-
gye esküttje, Lajos vejti pap, Ferencz mérnök, 
hullatják a' bánat érzékeny könyeit. 

Gyász beszédet tartottak nt. Szabó Péter aJ-
esperes, alapigéül vévén fel a' 118-dik zsoltár 
17-dik versét a' halhatlanságról, gyönyörű logi-
kával, majd Bogárdi Sándor vaiszlói pap, bájoló 
előadással, kellemes taglejtéssel, szószéken csak 
egyedül neki saját nemes bátorsággal ugyancsak 
a' halhatlanságról szónoklá velős beszédét, a1 sír-
nál Hamar András oldi pap. 

És most szabad legyen visszatekinteni a' bol-
dogult esp. nyilvános életére, mellyröl az egyik 
szónok hallgatást ígérve, Istenre bizá az ítéletet, 
hogy ö is ne ítéltessék, szabad legyen kimondani 
az igazat. Az a' nyugott csendesség, melly távol 
tartá tőle nemcsak a' haragot, hanem még a' bo-
szankodást is, melly egész életén vonult keresz-
tül, szinte párnélküli vala. — Amaz elvéhez hiven 
„senki házamból szomorodva ne távozzék," még 
a' nyilvános bűnöst is, mintegy szerető édes atya, 
halántéksimogatás közben intette a' megtérésre. 
Sokszor haliám tőle, áldó a' gondviselést, hogy 
az Egyházi Lap világot látott, mert, mint mondá, 
rendezetlenségünket előtárván, zavart állapotunk-
bóli kibontakozásra hathatós gyógymódokat re-
ményi hasábjaiba fogadni. Ö volt az, kivel ügyes-
bajos dolgaikban igen sokan szerettek takaród-
zani 's ki állal igen sokan meg is szabadultak. 0 
volt az a' jézusi szelíd lelkű , ki még azt is sze-
retetlel ölelte , ki csak addig használta takaróját 



mig baja volt, szabadulása után pedig keményen 
rugdalódzott ellene nyilván. Ö volt az első min-
den református hivatalnokok közt, ki a1 tisztújítás 
szükségétől meg levén győződve, a' még eddig 
senki által meg nemczáfolt okokat előadván, ké-
relembe foglaltatá, 's a' kérelmet tulajdon neve 
aláírásával adá át a' gyűlésnek. És bár az elv a' 
világi elnökség önkénye által később meglön hiú-
sítva: lélekben örült a' harcznak, mellyet előidé-
zett az egyházi lap mezején. 

A' boldogult halálának híre villámként hatott 
mindenkire, komolyan érzők, hogy kimultával 
igazán árván maradt oz egyházmegye, a' világi 
elnök, lemondása mellett még tavai és az idén 
is levelekben szilárdul nyilatkozván: árván ma-
radt a' siklósi egyház, melly benne nemcsak lelki 
tanítóját, hanem szelíd édes atyját, teljes szere-
tetének méltó tárgyát, bajainak ritka hűséggel 
gyógyítóját veszté. 

Ezért a' végtisztességet tevők roppant nagy 
száma, mellynek fele befogadására is alig lön ké-
pes a" tágas szentegyház, — a' tanács-birói kar 
— egyet kivéve, a' köz papság nagyobb része, 
a' tanítósággal együtt, fejünknek elesett ékes ko-
ronáját síri nyugalma helyére kikísérve szívvel 
és szájjal együtt éneklé: 

Boldog, a1 kinek élete 
Hlyen nyugottsággal foly le ; 
Béke fedezze az ő hamvait! 
Áldás követi hült pora i t ! 

Tóth F e r e n c z . 

Suuiii cuique! Nyilatkozat. E'lap 
f. évi 11-dik számában Jakabfi által a' hálái 
senatus meg volt támadva, mintha az ottani ma-
gyar stipendiumok kezelése körül a' subtractiót 
ügyesen használná. A' nevezett czikkecske olly 
kapós lett Hálában, hogy német mezben is azonnal 
megjelent, 's veszedelmes vérlázt okozott az 
érdeklettekben; csak az jó, hogy a1 dörgő felle-
gekből a' vakmerő író fejére az öldöklő gyánta-
lángot le nem pattantotta. Azonban a'vészjóslat-
ból csupán szelid levelezés eredeti Jakabfi és a' 
hálái senatus közt, 's a' criminalis pör végeredmé-
nye az lön, hogy a' vádlóféllel a' stipendiumok-
róli számadást közlötték. De millyen Cicero pro 
domo sua volt ez! Az igazolás, mellyet előbb kí-
vántak 's majd mindjárt nem hagytak közleni e' 
lapban, annyiból állott, hogy kevés kamatot kap-
nak, — hogy Hálát számos magyar hitjelelt láto-
gatja, — hogy 44-ben is csupán utipénznek 90 
tallért adtak-ki. — Illy kézzel fogható 's nyo-
matos igazolási okokkal Jakabfy természetesen 
le volt győzve, 's nem tehetett lélekismeretesb ígé-
retet, minthogy illy igazítást közöl e'lapban, mint | 

következik: „Ezennel nyilvánítom, miszerint e* 
Prot. Lap f.évi márt. 15-röl kelt 11-ik számában 
közrebocsátott, a' Jakabfy névvel aláirt és a' há-
lái senatust az ottani magyar stipendiumok hűtlen 
kezelése felöl váddal illető közléshez ferde ada-
tok következtében jutottam, *s mostan jobban ér-
tesülve a' dologról, a' pénzkezelés igazságos 
voltát átláttam, annyira, hogy szinte fáj, misze-
rint ez ügybe olly megtámadólag vegyültem, 's 
hogy valóban sajnálom, ha azon közlés által a9 

pénzkezelés csalfa színben nyilvánosságra jutott. 
Jena aug. 14-én 1846." 

És igy nincs más hátra, mint hogy azt mond-
jük, hogy ök vagy igaz kezelök, vagy nem. Ha 
igen, akkor hiszen mentsék fel magokat a' vád 
alól 's czáfolják meg a' hamis közlést; — ha nem: 
akkor talán jobb hallgatni, mondva: Wir kennem 
nicht gegen Wahrheit! 's azon lenni, nehogy a* 
rögzött roszban megőszüljenek. — (Mért nincs 
panasz a' jénaiak, göttingaik és greifsvaldiak el-
len ?) Gyanúra egyébiránt most is nagy okunk 
van még a' hálaiak ellen, mert 

1) Jakabfyvali levelezéskor a' szemrehányás 
ellen legkisebb mentséget sem tőnek részökröl; 
például: mért kellett némellyeknek háromszor 
négyszer is zörgetni, mig a' stipendiumokhoz ju-
tottak? — háromszor visszautaltaltak e' tagadó 
szóval: nincs! a' negyedszeri zörgetésre pedig 
volt. 

2) Olly tömérdek nem volt mindig a'magya-
rok száma, söt voltak évek, midőn igen is ke-
vesen voltak. Hát akkor ki húzta a' pénzt ? Tán 
az egyetemépület emésztette meg? 

3) Hogy kevesb kamatot kapnak, e* mentséget 
már akkor tették, midőn 14-böl 12-öt csináltak. 

4) A' stipendiumokból de regula minden év-
ben egynekegynek 5 tallért húznak le, mi sze-
rintem igen sok, 's elég lenne minden 3-ik esz-
tendőben ennyi, vagyis évenként ennek harmada* 

5) Mert felelőség terhe alatt nincsenek. 
Ugyan nem volna-e czélirányos, ha ez ügy-

ben némi lépéseket az egyetemi gyűlés akarna 
tenni ? — — Még egyet a' fordítóra nézve. 

De hát ki lehetett a' német fordító, ugy-e 
szeretné tudni a' nyájas olvasó? Hisz nem káp-
talan ugy-e a' hálái senatus, hogy magyarul is 
tudjon ? — Biz az tehát magyarhoni volt, még 
pedig ugyanazon kardos vitéz, a' ki két izben 
hajtatott a' párviadalra. Boszu ingerié e* tény 
re. Mit ? boszu ? hiszen ö jól ós kiszámoltan cse-
lekedett, mit a1 következés bizonyít,mert épen 
ezen egyén az, ki, a* legközelebb mult egyetemi 
gyűlés alkalmával, a' többi fölött különösen ki-
tüntettetettt. — Fide, sed cui, vide l! 

J a k u b o v i c s . 



PROTESTÁNS 

EGYHÁZI fiS ISKOLAI LAP. 
40. száin. Ötödik évi folyamat. Oct. 4. 184(8. 

Heerden ihren Hirten hören, 
Folgen seiner Stimm alléin: 

Hirten sich zur Heerde kehren, 
Wenn sie rufen grosz und klein. 

S. v o n B i r k e n . 

TARTALOM: Lugossy József oktatói szókfoglaló beszédé-
nek töredéke 1841-bö l . T. L. — A' józan ész és 
a"* kijelentett vallás. (Parabola.) H o r v á t S á n d 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 . — 

Inyossy József oktatói székfoglaló 
beszédének töredéke l§4l-böl. #} 

Mint egykor Róma dicső hölgyeinek egyike, 
a' Gracchusok anyja, kösöntyüikkel kérkedő ba-
rátnéinak legbecsesb kincse 's ékszere gyanánt 
mutatá föl hazájának szült, hazájának nevelt 's 
később csakugyan hazájának diszeivé lett derék 
két magzatát: ugy a'tanítőnak minden kincse, min-
den dicsekedése tanítványiban határozódik, 's 
azon boldogító öntudatban, ha a'hűsége alá bízott 
ifjú nemzedékben az emberiségnek jeles tagokat, 
a' hazának jó polgárokat 's az anyaszentegyház-
nak buzgó gyámolokat képezett. 

Miként tehát Cornelia egész világát saját csa-
ládkörében, egész társalkodását magzati oktatá-
sában , nevelésében feltalálta: ugy a' tanítónak, 
erejének egész munkásságát iskolájának virágoz-
tatása, idejének minden perczét tanítványinak mű-
veltségre 's boldogságra vezérlése igényeli. — 
Gyakran hasztalan keresik öt szemeid az ünne-
pélyek fényes lakomáinál, a' vidám társas-körök 
mulatozási között; — hasztalan intik öt kedves 
szórakozásra Tiburjának kies virányai, Hedone 
istennő tarka vigalmai: hivatala magas kivánati-
nak kedveért lemonda ő sok örömélvezetekről, 
8ok kényelmet, sok magányos és társalgási örö-
möket vona meg magától, hogy napjait egyedül 
tanítványi javának szentelje; — míg mások, apró 
szenvedélyeik kielégítésével,utazási gyönyörök-
kel, családgyarapítással, gazdasági üzérkedéssel, 
irodalmi pályázással áldoznak saját nemtőjöknek: 
6 nehéz hivatalának oltárán gyakran legártatla-

# ) A' magányos és helybeli viszonyokra vonatkozók ki-
maradnak, ugy a ' beszéd eleje 's vége is egészen. 

T. L. 

nabb kedvencs vonzalmit is föláldozza; bogv a1 

költöbölcs arany szavait: „Légy ura tisztednek, 
nem minden telhetik egytől — betűig teljesítse, 
önként lemondván a' nagy tömeg külsőségeken 
alapuló kedvezéseiröl, le a* kül-ragyogásról, — 
tudván, hogy neki azokat olly áron, millyennel 
fizettetni szoktak, mint tanítónak, megvásárolnia 
nem lehet, megvásárolnia nem szabad; — 's 
jutalmát csupán önkeblének megnyugtató hely-
ben-hagyásában 's kevés jók és bölcsek mél-
tánylásában, mindenek fölött pedig fáradalminak 
tanitványit boldogító sikerében keresvén, olly fo-
kát fejti ki az önmegtagadásnak , mellyröl a' 
nemtanítónak fogalma is alig lehet. 

Azonban elveszettnek tartathatik a' tanítónak 
minden igyekezete, 's a' legjobb akarat mellett 
sem eszközölheti szerette tanítványinak előmene-
telét, ha a' kor kívánatit nem érti, ha iskolája 
magányos körülményeit tekintetbe nem veszi. — 
Első esetben nem képezhet életbölcs, és a' társa-
ságnak hasznos egyedeket: mert ki a' múltnak 
neveltelett, nem élhet az a' jelennek; a' múltnak 
élni pedig, — egyedül az óságok tudományos 
búvárát véve ki, — senkinek, ki a'multak makkja 
helyett a'jelen kenyerét ízleli, nincs megengedve. 
— A' második esetben pedig örök kapkodás és 
ingatagság, lehetetlenségek vadászása és árnyék 
utáni esengés, szintúgy egyes tanítványok jelle-
mére, mint egész intézet szerkezetére károsan 
befolyandók,bélyegzik hivatalos pályáját;—rend-
szere nem egyéb lészen a' szemlélet és gyakorlat, 
— az iskola és élet — az átalános és részletes 
— a' közönséges és különös — a' szabályszerű 
és kivételes közti örök harcznál, örök ellenmon-
dásnál ; vagyis rendszere maga a' megbecsesült 
rendetlenség lészen. Mert bár az iskolaügy ec-
clecticai uton, azaz: a' hon és külföld tudomá-
nyos intézeteinek rendszabályait összeválogatva, 
's éleibe léptetve, nem kevéssé gyarapodik is: ki 
azonban ezt criticai biztos tapintat, különösen pe-
dig a' helybeli körülmények tekintelbe-vétele 
nélkül cselekszi; ki a' valahol diszleni látott nagy-
szerűt a1 legkisszerübb viszonyok közt is alkal 
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mázni, — a1 sajátságost, melly honi földén kivül 
hervadását leli, erővel átplántálni, — ki azt, mit 
a* dús alapítványokkal ellátott angol, és a' hu-
manitas magas fokán álló porosz tanintézetekben 
ohajtatost és örvendeztetőt szemlélt, hallott vagy 
olvasott, egyenesen ós a' szükséges előzmények 
teljesítése nélkül, anyagi és szellemi szegénység-
gel egyiránt küzdő intézeteinkben akár hiu di-
csöségvadászatból , akár jámbor öncsalódásból 
létesíteni törekednék: az hüs éghajlatunkat füge 
és granátalma termésre, kisded Tiszánkat az 
oczeán roppant gözösinek hordozására kény-
szerítené, — 's a' milly kétségtelen az, hogy 
az önkebelböl fejlesztett erők mind biztosab-
bak , tartósabbak azoknál , mellyeket csak 
utánzás vágya hozott létre , 's mellyek több-
nyire idetlen erőlködések maradnak: épen 
olly bizonyos az , hogy ha intézeteinkben 
mindent, mit a'müveit nemzetek példája ajánl, ho-
nosítani akarunk: azon fának sorsára juttatjuk azt, 
melly a' minden egyes ágaiba külön nemű ritka 
gyümölcsök gályáit oltani akaró kertész fürészecs-
kéje alatt kiszáradt, mig mellette egyoltványu 
lestvére buja lombokkal diszlett föl, 's birtokosát 
nemes gyümölcsök bő termésével örvendezteté. 
—Igy például: ki kisded anyaiskolánkban a' nagy-
szerű egyetemek példájára, a' nevelés-ügyét egé-
szen külön választaná az oktatási ügytöl,'s a' tanítói 
kart az erkölcsi fölügyelés terhe alól fölszabadítaná; 
az oktatás tárgyában pedig, hasonlóan az egyetemi 
mód szerint a' felolvasási rendszert elegendőnek 
tartaná: vastag ismeretlenségét árulná el, mind 
korábbi házi nevelésünkkel , mind iíjuságunk 
érettségi fokozatával, mind általában a' humanitás-
nak nemzetünknéli állásával , — 's képes volna 
csupán ez egyetlen balfogás által illy kiskörű in-
tézetet sírjába dönteni. — En ugyan,mihelyt a' köz-
bizodalom felszólítása e* jeles anyaiskola sorsával 
szoros érintkezésbe hozott: komoly vizsgálatot tart-
ván hivatalom munkaköre fölött, ugy találtam,hogy 
jóllehet honunk iskoláiban a' tanítóegyedek neve-
lői foglalkozása mostoha körülmények miatt nap-
rólnapra szűkebb korlátok közé kezd szorulni,any-
nyira, hogy a'mondott egyedeket az ifjúság erkölcsi 
állása iránt egész felelőség alá vonzani nyilvános 
következetlenség volna: nem lehet mindazáltal e' 
pontot illetőleg, lelkiösmeretes tanítónak — bár 
saját kényelme ezt javallaná, 's a* közönség 
nem csekély részének véleménye is oda nyilat-
kozik — nem lehet, mondom, lelkiösmeretes taní-
tónak e' pontra nézve ingatag korunk imez té-
vesztett követelésének akként engedni, hogy az 
ifjúság erkölcsi vezérléséről vagy átalán lemond 
jon, vagy legalább mellette, mint elveszett ügy 
mellett, hanyag egykedvtiséggelugy szólván, kö-
nyörületlenséggel haladjon át, — tudván, hogy 
a' tanítói állással hajdan együtt-járó erkölcsi föl-
tigyelést még eddig semmi más pótlékintézkedés 
nélkülözhetövé nem tette, — meggyőződésem 

szerint tehát, bár milly sok kedvetlenséggel jár-
jon is együtt napjainkban e' sokszorosan megvi-
tatott nevelői beavatkozás: a' tanítói egyednek 
egyesíteni kell személyében a' tanítót a' nevelő-
vel. — Azon két főpont tehát, mellynél jelen hi-
vatalom az ifjusággalérintkezésbejövend: az ok-
tatás és nevelés,vagy a'tan- és fegyrendszer.— 
Mindkettő felöli véleményemet bizodalmas keb-
leitekbe rövid szavakban kiönteni szükségesnek 
látom. 

A* mi a' tanrendszert illeti: mielőtt oda tér-
nék, hogy az általam választott oktatásmódot, 
mellyet más módok fölött szivem javala, okosko-
dásom helyesle 's gyakorlati kivitelem Isten sege-
delmével elfogadand, alapvonásokban legalább 
mind a' mélyen tisztelt közönséggel, mind a' sze-
retett iíjusággal megismertessem: egy mellékes 
tárgy foglalja el figyelmemet, melly az általam 
tanítandó tudományok megválasztását illeti 's 
mellyet lehetlen ez alkalommal néhány szóval fu-
tólag nem érdeklenem. — Hogy e' tárgy itten 
csak említésbe is jöhet, annál különösebb, 
mivel hiszem, e' tudományok mély belátásu isko-
lai elöljáróság által tüzetvék ki,*s végig tekintvén 
rajtok, minden ugy találandja, hogy e' tudományok 
minden müveit nemzetek iskoláiban nagy szorga-
lommal taníttatnak és tanultatnak. — Mi ok indít-
hata tehát arra , hogy e'tárgyat immost ünne-
pélyesen szőnyegre hozni hasznosnak lássam? 
Van jelen korszakunknak egy különös nyavalyája, 
melly ismét kiáltólag tanúsítja azt, miről senkinek, 
ki közrehatni akar, egy pillanatig sem szabad 
megfeledkezni, hogy korszakunk átmeneti, és igy 
ingatag és jellemtelen korszak. — Az ifjú, de 
örök realismus nagy fontosságú harcza az ősz, de 
hasonlóan halhatatlan humanismus ellen még el-
döntetlenül folyvást tart; e' harcz , — ha jó 
istenink azon buzgó óhajtásunkat teljesítendik, 
hogy kiegyenlítés utján döntessék el , — elébb-
utóbb áltudományok virágzásának örvendetes idő-
szakát derítendi föl, — az általán véve üdvös 
harcznak azonban némi káros hatását a' részle-
tekre, tagadni nem lehet. — E' káros hatások 
egyike különösen az, hogy a' szellemi fegyverek 
csattogása fülébe jutott a' tanuló ifjúságnak is, 's 
vizsga szemei megpillanták a' két örök eszme 
ügy vivőit,ellenségesen állani egymás ellenében.— 
Tárgyismeretlenség 's a'szenvedélyesb túlzók ro-
szul értett heves szóváltása megbotránkoztaták az 
ifjúság hajdani boldog hitét , '8 azon balvéle-
ményt öntötték bele, hogy az új kor fölvilágosult-
ságának egyik legnevezetesb eredménye azon 
bölcseség körének megtalálásával fölérő föl-
fedezés, hogy egyedül és kirekesztöleg a' real-
tudományok korszerűek és figyelemre méltók, 
midőn a' humanismus szorgalmas müvelése áta-
lában a' mult századok kedvencz gyarlósági közé 
számítandó. — 'S még ez hagyján! de a* mi még 
sajnosabb tévedés, a' realtudományok nevezete 



alatt nem bira egyebet érteni, mint kenyér!ado-
mányt, melly az elélhetésre csalhatlan hitlevelet 
nyújtson kezébe , *s a* jövendőre kézzel fogható, 
közvetetlen ekehasználatosságu legyen. — A' 
melly tudományok immár nem ez osztályzat alá 
esének: azok haszontalanoknak bélyegeztettek, 's 
midőn a' tanulandók lajstromába ollyak Boroztat-
tak, mellyek az élet nagy czéljára, az emberi lé-
lek tökélyesítésére legelhatározottabb befolyá-
snak ugyan, de az anyagi jóléthez nem olly vas-
tag kötelekkel szövék, mellyeket a'kövér szemek 
is fölfedezhetnének: panasz és elégtelenség kárté-
kony magvai unalmat tenyésztének az ifjúság kö-
zött 's eldöntve lön, hogy az iskolai tanulmányok 
nagy része hasztalan, életre szükségtelen 's csupán 
az ifjúi eleven szellőm méltatlan gyötrésire létezik. 
—-E' vád sujtá legközelebbről az ó classica littera-
turát, mint a' humanismus alapczikkelyét; azután 
egyenként magokra a' reáltudományokra is került 
a' sor a* szerint, a' mint a' tanuló ez vagy amaz élet-
módot tűzött ki magának 's rövid tekintete egyikét 
vagy másikát magára nézve nélkülözhetőnek látá; 
a' jogpályát tapodó teljesen megveté a' vegy- és 
természettant, —a'hittudomány mezején kenyerét 
aratandó irtózva említé a' mathesis nehéz száraz 
formuláit, 's nemcsak az ó, hanem az ujabb nyelvek 
is találtak a' nisi utile est nek olly alkalmazóira, kik 
az utile-l a1 leganyagibb, legvastagabb értelemben 
véve, hirdeték következetlen bölcseségöket; — *s 
mind egyiknek az lön követelése, hogy az elemi 
betüzés után mindjárt ugy nevezett czélravezető tu-
dományát tanulhassa,—és ha az általa ószerüeknek 
nevezett értelmesbek figyelmezteték, hogy a' mű-
veltségre nem egy, hanem több tudományokbani 
jártasság kívántatik, 's a* bevett szokás és or-
szágos vagy iskolai törvények is e' mellett nyilat-
koztak : kedv és siker nélkül uszá meg iskolai 
éveit. — Igy keveredének egymásután rosz hírbe 
az ifjúság előtt a' tudományok leghasznosbjai 's 
leggyönyörüségesbjei; igy aljasodék le a' meny-
nyei származatu philosophia's majd minden szem-
lélődő tudományok, sőt a' kenyérhozóknak elis-
mert tudományoknak is azon részei, mellyek nem 
egyenesen az aranybányák gazdag ereire veze-
tőknek találtattak; —innen azon fájdalmasan ne-
vetséges tünemény sok tanuló intézetekben, hogy 
a" tanulás mint legnagyobb részben szükségtelen, 
csupán az iskolai bizonyítvány betüszámjainak 
keserves kivívására való, 's minden, mi e' czél 
határain túlterjed, egyátalábanfölösleges; innen, 
hogy a' tanintézet minden más inkább, mint 
tanintézet lön; hogy az iskolai pálya főfeladata 
lön örök ellenszegülés a* fáradozó tanítók és elöl-
járók jámbor intézkedései ellen. — Szerencsét-
len irány! milly sok jeles ifjat téritél el a' valódi 
nemesbülés és tökéletesbülés ösvényétől, — 's 
milly vészterhesen készíted előre a* humanismus 
és vele együtt a' nemesb realismus megszünteté-
sével a' középkor történeteiből ismeretes vasszá-

zadodat, mellynek nyomaidon csakhamar bekövet-
kezendő visszatértét — ha a' halandó világ dol-
gait intéző kéz szerencsés fordulatot nem adand 
— bölcseink nem hiában jövendölék! — De nem 
kárhoztatlak én titeket föltétlenül, szeretett ifjú 
barátim ! bűnötök terhének nagy része nem tite-
ket nyom; nem a* ti jóra inkább, mint roszra 
hajlandó szivetek a' mérges mező, melly önként 
termené meg a' balitéletek maszlagos gombáit — 
kivül gyökerező okok eszközlék azt, 's mi, kik 
ismerjük ez okokat, szelíd szózattal hívogatunk ti-
teket a' bölcseség és tökéletesedés biztos pályá-
jára, — durva szemrehányás helyett csupán ko-
runk egyik legnagyobb bölcsének 's kormányfér-
fiának szavait intézzük hozzátok, mellyeknek ta-
lán inkább hisztek, mint a'szerintetek immár kia-
vult római bölcs szintén illy tartalmú intésének: 
„Lássátok, — igy szól a' lelkes angol bölcs — 
lásáátok a'tudományok csodaszépségülánczolalát, 
mint segélik, mint egészítik ki ezek egymást köl-
csönösen! örök lemmák, mint a' világrendszer 
egymásra viszonyló nagy gömbjei! mint nyújt 
kölcsönt a' philosophia mennyei testvéreinek, de 
csak azért, hogy minél gazdagabb kamat háruljon 
rája vissza azokról! milly szivárványi finom ár-
nyéklattal ágazik be egyfelől a' jog, másfelöl a' 
hit 's ismét a' természettudományokba, — mint 
lövell fényt és meleget a'történetírásba,a'tisztes és 
élettudományokba, 's mint alkot ezekből egy dicső, 
egy egyetemes egészet mellynek kerekei szüntelen 
egymásba vágnak. Egy a1 tudomány, mert a' tu-
domány nem egyéb, mint a' tudnivaló; tudnivaló 
pedig minden, kirekeszlöleg Istenig, ki maga meg-
foghatatlan. — Ki bár mellyiket balgatagul hasz-
talannak káromlá: ekeszarvat tenyerébe! meri 
jele, hogy az istenek nem kegyelik." 

De jobb jövendők reménye alatt fátyolt vetek 
minden illy kellemetlen jelenésekre, 's őszintén 
biztosítván ifjú barátimat, hogy lelkes elöljáróik, 
mint eddig, ugy ezentúl is gondoskodandnak a' 
tanulandók laistromának czél és korszerűsége 
felöl: sietek közleni oktalásmódomat, mellyel a* 
tanulandókhoz vágyat, a'tanulás alattiakhoz ked-
vet és szorgalmat *s a' már megtanultakhoz ket-
tős sikert varázsolhatni, tapasztalásom taníta meg. 
— Nem alkalmaztatható ugyanis nálunk a' már 
említettem fölohasási rendszer, melly a7 nagy 
egyetemekben divatozván, higgadtabb vért, éret-
tebb éveket kiván, mint a' millyennel intézetünk 
növendékei pályájokat futják, — melly nem any-
nyira elemi ismeretek közlésére, mint a'tudomány 
fentebb légköreinek gyors beutazására van szá-
mítva, — melly fölöslegessé tevén a' tanítói 
ügyességet, 's csupán a* tudománybani jártassá-
got kívánván meg, tagadhatlanul nagyot könnyít 
a1 tanítón, de semmit nem könnyít a' tanulón, — 
melly majd minden értelmező magyarázatot kire-
kesztve, sajátlag egy kézi könyv óránkénti e g y -
szerű felolvasásában határozódik. — Képzelhetni, 
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milly kevéssé lánczolja le e' tanításmód a' röp-
kedő figyelmet, 's melly igen hasonlítna nálunk 
egy illy tanító az evangyóliom magvetőjéhez, 
kinek kezéből a' gazdagon szórt magvak siker 
nélkül pergettek szét, sziklákra, útfelekre és tö-
visbokrok közé! — De a* felolvasási rendszer-
nél még kevésbbé helyeselhetjük a' tanultatdsi 
rendszert, melly az oktatásnak legalsóbb, legdur 
vább foka, — alig érdemlő az oktatásmódok közé 
számíttatni, *s legfölebb scholasticai formulák be-
tanulására alkalmazható. — E' rendszer a' tanító 
kényelmén kivül a' köz vizsgálati gyors és folyé-
kony feleletekre, műveletlenebb szülék gyarló 
örömére, 's az iskolaügynek az értelmesebbek ré-
széröli elhanyaglására van számítva; fi- és leány-
képző intézetekben alsóbb és fensőbb osztályok-
ban, honunkban, és a' külföld számtalan iskolái-
ban üzi még lidérczkedését,'s aranykora csak nem 
rég kezde aláhanyatlani, mióta fögyámolit, a' bo-
lozási és örök börtönzési bünhesztésmódokat, 
emberiebb gondolkodású századunk a' tanulóin-
tézetek falai közöl száműzni szükségesnek látá. 
— Maga e' rendszer neve nyilván mutatja, hogy 
itt a'tanítónak csak szakmányosztó foglalatossága 
vagyon; — az értelmező magyarázatról, a' ta-
nulók fölfogásának könnyítéséről szó sem lerat; 
az emlékező-tehetség elkoptatásig kínoztatik 5 az 
Itélö-tehetség parlag elhagyatásban sínlik; — 
testi és szellemi csenevészés, szolgalelkűség, és 
a* tisztességes tudományok iránti kiolthatlan kora-
gyűlölet valának e' nyomorú rendszer természe-
tes következményei. — Azért örömmel vallom 
magamat azon rendszer követőjének, mellyet ta-
lán legbélyegzöbb czimmel alkalmazkodási rend-
szernek nevezhetnék, 's mellynek kulcsa a' tanít-
ványok helyhezetébe leereszkedés. — Magas te-
kintély fényköre, ragyogó bölcseség nimbusza 
nélkül — circum caput omne micantes deponens 
radios — kivetkőzve a' terrorismus fegyvereiből 
— egyedül az akarat tisztaságának fölemelő ér-
mésével, 's a' tanítványok részéről szeretet és bi-
zodalom és humanitás égi paizsával védve jelen-
jen meg a' tanító azoknak körében, kikkel a' tu-
domány édességét megkedveltetni első tiszte, — 
's második, őket annak örök csarnokába nem ha-
talommal vagy kónyszerító:sel erőltetni, hanem 
szelídséggel vezérleni. — Ereszkedjék le azok-
nak gyengébb fogalmaikhoz, — az olvasottság és 
tapasztalás szinmézébe mártsa a* tudomány szá-
raz tételeit, a' magyarázat elragadó varázsá-
val bűvös vesszőként illesse a' szilaj kedélye-
ket, 's legyen tulajdonképen nem is tanító, ha-
nem legyen első tanulótárs, ki a' tanítványok-
kal együtt láttassék kezdeni minden csomónak 
megfejtését, minden kétségnek eloszlatását; ve-
lek együtt láttassék haladni, gyarapodni; — ne 
ihagyja el őket a' szövevényes kérdések tömkele-
gében segéd nélkül, hanem velők együtt mind-
addig munkálódjék minden egyes megtanulandó 

tárgyban, mig a1 tiszta fölfogás tető-pontjára ve-
lök együtt föl nem érkezik. — Mert a' fokonként 
fejlesztés leginkább egyez emberi természetünk-
kel, 's jól esik az ifjúi léleknek, ha vezérlője nem 
csupán szóval ad utasítást a1 magasság lépcsőinek 
meghágására, hanem maga mintegy próbamutat-
ványt ad az azokoni fölfelé haladásban. — Ek-
kor, mint kalauz, a' magas halom tetejéről muto-
gassa be nekik a' leküzdött nehézségeket, — a* 
kies virányokat, mellyeknek bájló szőnyege ön-
ként terül el immár szemeik előtt, a' termékeny 
völgyeket, mellyeknek kalászdús abroszát immár 
terjedt láthatáruk körébe nyerték: de figyelmeztes-
se egyszersmind őket a' következő, még magasabb, 
még gyönyörűségesebb kilátású halmokra/s új erő-
vel, új buzgalommal töltse el kebleiket a" még hátra 
levőknek beutazására, — szüntelen, mintegy ész-
revétlenül haladván a' kedves végczél felé, mind-
addig, mig végre szent teljesülés jutalmazandja 
fáradhatlan törekvéseiket. — íme, szeretett ifjak! 
itt ajánlkozik nektek illyen hozzátok és fogalmi-
tokhoz alkalmazkodó, a1 tudományok nehézségei-
nek leküzdésében előttetek vezérkedendő, de egy-
szersmind veletek együtt haladni, együtt küzdeni 
látszó első tanuló-társ, kinek czélja és tiszte nem 
szakmányórákat tölteni veletek, hanem kedves 
társaságtokban, épüléstekre, tökéletesedéstekre, 
napjainak nagyobb részét föláldozni, hogy benne-
tek és általatok hazájának javát, az emberiség ha-
ladását, az anyaszentegyház virágzását, erejének 
parányi mértékéhez képest, előmozdíthassa. — 
Tárjatok azért nyilt kebleket felém örömmel és 
szeretettel, miként az enyém szeretettel és öröm-
mel tárúl elétök, gondjaimat bizodalmatok, áldo-
zatimat szeretetetek, törekvésimet szorgalmatok, 
időm veszteségét haladástok, életerőm hovato-
vábbi lankadását tibenneteki megifjodásom 's e* 
tudományos intézet új meg új életre virágzása 
fogják nekem tenni feledhetőkké, fogják nekem 
tenni elviselhetökké, fogják nekem tenni kedves 
emléküekké! Majdan midőn egykor kilépvén az 
életbe, ti is a' hon javának kisebb nagyobb osz-
lopai lesztek: repesni fog a' tanítói sziv kebe-
lemben, *s örömkönyükkel fogok és dicsekedve 
emlékezni, hogy ez oszlopoknak idomításában az 
én formáló ujjaim is egykor gyönyörűséggel fá-
radozának. 

A' mi a' fegyrendszert illeti, meg kell valla-
nunk, hogy bár sokak még mind a' polgári, mind 
az iskolai életben a' cryptoclynamisták, söt itt-ott, 
mint nem ok nélkül rovatott meg, a' század em-
beriséget lehelő szellemével éles ellentétben nagy 
és apró kényurak nyilván is űzik erkölcsiségből 
kivetkeztető eljárásmódjokat: de másfelöl ismét a' 
túlzás hullámára ragadá el a* jószándókuakat is, 
arcztani tévedésbe ejtvén őket a' való szabadság 
és korcs testvérének a' féktelenségnek egymástóli 
különségére nézve — discrimen obscurum, solutis 
crinibus, ambiguoque vultu — ugy, hogy itt ismét 
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sajnálattal kell emlékeznünk arról, hogy korunk, 
ugy szólván, nem korszak, hanem két korszakot 
csudálatosan egybeforrasztó átalakulási közidö, 
pezsgő és forrongó, kivánatiban önmagát czáfoló, 
jellemében állhatatlan, ujdonságiban kimeríthetlen, 
's azt, ki meg szokta tetteit állandó elvek zsinór-
mértéke szerint mint férfiú intézni, nem egyszer 
legkellemetlenebb skepsis tévkertjébe merítő. 
— A'szerkezetek régibb alapjai megrendíttettek, 
az ujak ingadozók; 's mig a' fenálló iránti tisz-
telet és kiméletesség naponkint hanyatlásra sü-
lyed: mérséklett javítók ós dühös reformerek el-
szántan küzdenek egymással az elvért, melly je-
lenben a' század vezérczikke, idővel a' história 
márvány-lapjára annak diszkoszoruja vagy gya-
lázatbélyege legyen. Nem mondhatom ki, meny-
nyire nehezíti e' körülmény a' tanítói, különben 
is igen kényes helyzetet. — Elv és annak alkal-
mazása, szemlélet ós gyakorlat, ó és új rendszer, 
meggyőződés és a' divat követelései, fegy és sza-
Ibadelmüségnek neveztetett korlátlanság, alapos-
ság és felületesség, valódiság és látszani-akarás, 
gyakran látszatni kénytelenség éles összeütkö-
zésben a' haladás és közjó kárára, a" nemzedék 
sirathatlan veszteségére, fogyasztják az erőket, 
tékozolják a" minden kincseknél becsesebb per-
ezeket. — A' tanrendszer elvetette mázsás saruit, 
el rejtélyes jeligékkel barkáit nyeglesüvegét, el 
mysticus sötét palástját: de könnyű öltözete alatt 
hasztalan keresnéd a'régi szorgalmat, kitartást 
és rendíthetlen akaratot, nyomosságot és önáldo-
zásokat; — a' fegyrendszer nemesebb, emberiebb 
a lakot ölte magára; a' büntető és megtorló modort 
iskolai mint polgári bünhesztésekben javító modor 
kezdi felváltani: de miért tagadnók, hogy a' javí-
tási buzgalom sok helyen áthágta a' netovább 
szentesített vonalát, vigyázatlan kezekkel tépé ki 
az ifjú kebelből a' kegyeletek gyöngéd virágát; 
's mig joggyeplöket, phaétoni erőtlen karokkal 
forgatandókat ada tapasztalatlan kezeibe, meg-
fosztó másfelöl a' minden jogérzetnél nemesb kö-
telességérzettöl, — holott a' kötelességek szerény 
érzete, hűséges és angyaltiszta teljesítése teszi 
az ifjúkor egyedüli ékességét, szeretetre-méltó 
voltát, veti meg jövendő erényei *s boldogsága 
biztos alapját. A' régi Slendrián félszeg ördöge 
visszasántált éjanyjának sötét méhébe: de a' for-
radalom szörnyű kanócza, melly felnőtt gyerme-
kek közé sem lobbanhatott soka a' nélkül, hogy 
iszonyú rombolásait meg ne tette volna, — éretlen 
szabadelmüség parittyájából hányatott az ifjúi 
sziv bástyái közé, 's lángba borítva annak gyú-
lékony részeit, a' hit és remény gyönyörű alkot-
ványit, pusztulást hagya annak égi megelégedés-
lakta belsejében, *s örökre felröppenté békés haj-
lékiból az ártatlanság és maszlagtalan hűség sze-
líd nemtöjét is, Dikeként a' csillagi fények közöl 
soha, soha vissza nem térendöt. — „Szablyával 
cseréltétek ki" igy feddödzik korunk egyik nagy-

tapasztalásu bölcse — „szablyával cseréltétek kí 
a* gyermek fakardját, 's a* kerekes ló helyett dü-
hös ménre ültetétek; a* kora tudásnak almájával 
űztétek ki öt ártatlansága boldog édenéböl: meg-
lássátok, hogy szellemi sorvadás és erkölcsi halál 
követendik a' kora beavattatást, 's az anyatermé-
szet nemesise rettenetesen boszulandja a1 titkok 
saisi szent fátylának időelötti föllebbentését." — 
Mit tegyen illy körülmények között az ifjúság 
javát szivén hordozó tanító, midőn lelke a' ret-
tegtetési rendszertől irtózva fordul el ? — a' taní-
tói atyáskodás köre, mint feljebb is sajnálattal 
említém, naponként keskenyebb határok közé kezd 
szoríttatni, 's mégis annak mulhatlan voltát kiáltó 
szükség igényli? Látnivaló, hogy az üdvnek itt 
egyetlen szoros utja levén, t.i. az ifjúság teljes 
bizodalmának bírása, ennek megnyerésére kell 
fordítni a' tanítónak minden gondjait, mivel más-
ként nem lehet erkölcsileg hatnia arra, miként a' 
zárt kelyhü virág éltére sem éltető napfény, sem 
ujjá szülő harmatcsöppek nem munkálhatnak. Ám-
de a'föltétlen szigor elvei megöldöklik a'szeretet 
gyöngéd csiráit, — a' föltétlen engedély elvei el-
lenben másfelöl sírt ásnak a' tisztelet szent indu-
latának : szeretet és tisztelet pedig két lényeges 
alkotó része a' bizodalomnak; ezt vagy amazt 
vedd el bár, 's bizonyos lehetsz benne, hogy ne-
velői hatásodat, befolyásodat visszahozhatlanui 
elvesztetted. E* szeretetnek azonban nem aljas 
pajtáskodáson,sem aljasabb hizelgésen, az ifjúság 
gyarlósági iránti hizelgésen kell épülnie, — e* 
tiszteletnek nem zsarnoki durvaságon, sem az 
ifjúság köréből feszes eltávolodáson kell alapul-
nia: égi kezeknek kell szöniök e1 viszonyokat a* 
barátság égi fonalszálaiból; ama nemesb barát-
ságéiból , melly amaz örök becsű szép regény 
szerint Odüsseüs hős magzata *s a' mentori alak-
ban rejlő Athéné között létezett, ama barátságéi-
ból , mellyel az istenember és emberbarát Jézus 
ölelte kebelében nyugovó tanítványát. — Igen-
is! a' fegyrendszer, mellyet én közöttetek követni 
akarok, nem a' szigor, sem a' lágyság egyoldalú 
elvéből induland ki, hanem a' barátság tiszta kút-
fejéből veszi szökpontját, *s ugy hiszem, egész 
leendő nevelői pályámat tisztán terjesztem sze-
meitek elébe, midőn magamat egy pár rövid szó-
val ifjúság barátjának dicsekedve nevezem. 

A' valódi baráti szív türedelmes ugyan az el-
nézésben, de nem rest, sőt az idegennél nyíltabb 
és őszintébb a'feddésben;!— maga részéről köny-
nyen bocsánatra hajló: de annál szigorúbb biró 
a' közjót és átalános erkölcsiséget érdeklő pon-
tokban; — szeretet hófehér palástja alá rejti a* 
gyarlóság tévedéseit: de cherubi lángfegyverrel 
kel ki a' jellem szennyeit tanúsító aljasság ellen; 
midőn kegyel, kegyelése nem haszonlesés roko-
na, hanem az erény magasbecsü helybenhagyása, 
— midőn fenyít, fenyítése nem boszú-állásra, 
hanem egyfelől erkölcsi elégtételre, másfelől ja-



vitásra van irányozva. — Őszinte fájdalom égeti 
szivét, midőn az eltaszítás kínos szükségét látja, 
's mig lehet, ismételve kész mentő karjait szere-
lettel terjeszteni ki a' sülyedö szerencsétlen felé: 
de kész kiszakasztani szivéből legédesebben ápolt 
hajlandóságit is, ha a' rák orvosolhatatlan, 's az 
eltaszítás áldozatát, melly nála mindig áldozat, 
megtenni erkölcsi törvények fensőbb kötelessé-
gei kívánják. Nem a' félelem tehát az, mi az illy 
tanító előtt a' nemesen képzett ifjúi szivet meg-
hajolni készti, hanem erény kölcsönös elismeré-
sén 's becsülésén alapuló tisztelet; sem a' tó 
hullámi közé vetett lécz értelmébeni gyávaság az, 
melly a' tanítványt illy tanítójához biztos közele-
désre inti: hanem az emberszeretet jótékony me-
legétől áthatott nyájasság és szelíd bánás, melly 
felé, mint éltető sugárú tavaszí nap felé, önkény-
telen fordulnak az ifjúi szivek tárt kelyhei. — E' 
néven, az ifjúság barátjának nevén lőnek na-
gyokká és halhatatlanokká az ó és ujabb kor szá-
mos bölcsei, kiknek áldott emiékök az emberiség 
történeteiben nagy hódollatók ragyogó emlékénél 
tiszteletesb helyet foglal; a' szép-lelkü Gellérlet 
említem csak, 's az örökké való Szókratészt, ki-
ben fényesen megbizonyítá az utóvilág, hogy az 
igazi érdem nem hiában hivatkozik a' késő mara-
dók igazságos birói székére. Legfényesb jutalom, 
miben illy tanító részeltetheti jó tanítványit, he-
lyeslő megelégedésének és szeretetének érezte-
tése; leghathatósb ösztön, mellyel őket a* rosz-
nak kerülésére 's az erény tiszteletére serkent-
heti, a1 nemes büszkeség és becsületérzés Föl-
ébresztése ; legnagyobb fenyítés, mellyel a'gon-
dolatlan kihágásokat kötelesség ösvényére vissza-
utasítja, roszaló helyben nem hagyása, 's legna-
gyobb büntetés, mellyel az elvetemedettet sújtja, 
szivének bezárlása, 's szeretetének megvonása. 
— Ah, vájjon remélhetem-e, hogy a' ti keblei-
tek illy magasb nemű jutalomra, ösztönre, fenyí-
tékre és büntetésre eléggé érzékenyek, eléggé 
fogékonyak lesznek? remélhetem-e, hogy midőn 
én titeket, nemes születésű *s neveltetésü— és a' 
misokkal fontosabb, nemes erkölcsű s jellemű 
ifjakat illető bánásmóddal tisztellek meg, ti vi-
szont engemet nemes születést és lelkületet tanú-
sító viseletetekkel ajándékoztok meg? Nem, én nem 
fogok ti bennetek csalatkozni; ti nem fogjátok én-
bennem félreismerni a'feddhetlen szigorúságú, de 
szóval, tanácscsal, tettel, mindenemmel titeket 
boldogítani, segíteni kész barátot, ki egyedül a' 
nemtelen elvetemültségnek, de nem az ártatlan 
és nemes örömöknek ellensége. — Soha ne érjen 
engemet azon nehéz vád, hogy valakit közöletek, 
szenvedélyektől elragadtatva, méltatlanul megke-
serítettem : de soha ne piruljak önlelkem birói 
széke előtt azon hanyagságért is, hogy midőn mó-
dom lett volna titeket szorgalomra, rendszeretet-
re, pontosságra, hűségre,. nemes erkölcsökre 's 
tettekre, a' rosznak, az aljasnak eltávoztatására 

inteni, buzdítani, kényszeríteni: azt saját lelkis-
meretem ellenére, a' ti megsirathatatlan károtok-
ra, 's a' közjó nagy veszteségére, valaha elmu-
lasztottam volna: meri tudjátok meg, hogy az 
idejében való feddés és jó czélra irányzott fenyí-
tés is a' barátság szent jogai közé tartozik. Jer-
tek! azért, a' szó legnemesb értelmében vett ta— • 
nulólársaim és barátim! nyújtsatok bizodalmas 
jobbokat azon szép viszonyoknak, mellyeket sza-
vakkal előadók, teltei is életbe léptetésére. 

De áttérve egyszerű beszédemnek ígéretem 
szerinti második és igen rövid czikkelyére: merész 
vállalatnak láttassék bár első tekintetre, hogy ta-
nítói álláspontomat minden oldalról tisztán felfo-
gandó, azt nemcsak a' tanuló ifjúsághoz, hanem 
különösen a' nagytekintetü pártfogó testülethezi 
viszonyaiban is , csekély belátásomhoz képest, 
magam és a' nyilvánosság elébe állítani próbát 
teszek: ugy hiszem mindazáltal, hogy a'jogsze-
rűség imez századában minden hivatalnoknak ön-
magával 's körzetével ekként előre számot vetni, 
sok kellemetlenségek kikerülése, sok homályos 
viszonyoknak tisztába hozása végett, nemcsak 
üdvös, hanem minden tekintetben szükséges is: 
mert e'nyomozás eredménye leszen egyszersmind 
a' két fél közötti szent szerződésnek becses ok-
levele, 's az előforduló kétes esetekben útba iga-
zító biztos gönczölcsillaga. 'S ugy hiszem, hogy 
alig bizonyíthatnám meg bármi által is inkább a' 
nagytekintetü iskolapártfogó kormánytest iránti 
őszinte hódolatomat 's tiszteletemet, méltányos-
ságában 's korszerű felvilágosultságában vetett 
határtalan bizodalmamat, mint midőn olly kérdés-
nek rövid megfejtésébe bocsátkozni bizton bátor-
kodom , mellynek szőnyegre hozásában méltán 
lehetne az értelmetlenek megbotránkozásától tar-
tanom. Szerencsés én! hogy e' tekintetben telje-
sen nyugodt lehetek a' nagy-tekintetü pártfogó 
kormánytest fölemelkedett gondolkodás-módjának 
ellenében; söt bátran remélhetem, hogy miután 
tiszta keblem ömlengései szerény ajkak csator-
náin igény és követelés nélkül, alázatosság kris-
tálycsöppjeiben csörgedezendnek alá: leplezetlen 
nyiltszivüségem szózati a' tekintetes iskolai párt-
fogó kormánytest müveit lelkű egyedeinek keb-
lében nemcsak helybenhagyásra, hanem sokszoros 
és örvendetes viszhangra találandnak.—Azt mon-
dom tehát először is , hogy a' tanítói hivatal nem 
valamelly idegennemü, 's a' müveit világi rendek 
állásától osztály szerint elkülönözött, szerzeti vagy 
kaszti értelemben elszigetelt hivatal, mellynek a* 
pallérozott osztályoktóli különbözését még öltö-
nye saját szinében 's szabásában, sőt társalgási 
alkalmazkodásának feszesen-komoly ünnepélyes-
ségében is kitüntetnie kelljen; csak vastag pe-
dantismus alapíthatá illy nyomorú költségekre a' 
tanítói hivatal méltóságát, olly korban, mellyben 
annak befolyása alóli mentességgel fejdelmek és 
fejdelmi udvarok, 's a' világi legfényesb hivatal-



nokok sem dicsekedhetének. Hogy valaha a' tudós 
osztály, mellybez a' tanítók közelebbi rokonságu-
kat vélték, maga adott alkalmat sok tekintetben e' 
ferde nézetre, tagadni nem lehet: de miután immár 
ez is a' társasági közilledelem 's egyenlőség kivá-
natihoz alkalmazva magát, lemonda szeszélyes kü-
lönczködésérökillö, hogy a'müveit világ se vonja 
meg tőle azon méltányosságot, mellyre, fájdalom! 
még némelly elfogultakat emlékeztetni nem fölös-
leges: hogy a' tanítói osztályt sem pariai elvettetett 
alacsonság, sem ellenkezőleg brahmini képzelt 
szentség magassága nem távolítja el a'status bár-
milly rangú 's rendű tisztes tagjaitól. De ha a'taní-
tóság elleni most említett előítélet,miután dicső feje-
delmek is gyakorlati jó példával mentek elő ennek 
legyőzésében, korunkban immár a'ritkább jele-
netek közé tartozik: annál hatalmasabban kezd új 
erőben mutatkozni egy másik balvélemény, melly 
bár hasonlóan sötét kor maradvány bélyege, 's 
pártolóinál, nem mondom ugyan, hogy mindég 
józan itélö-tehetség 's emberséges indulat hiányát, 
vagy, mint sokan valósággal állítják, ugy a' szív 
durvaságát, mint az értelem pallérozatlanságát 
árulná el: de minden esetre nagy elfogultságnak 
egyfelől, másfelöl nagy szeretetlenségnek jele, 
— 's melly ellen én föllépésem első perczeiben 
ezennel óvást tenni, 's óvásomat, ha szükség kí-
vánná , az egész müveit emberiség tribunaljáig 
fölvinni bátorkodom, azon balvélemény t. i., melly 
a' tanítói tisztes helyzetet bérencz helyzetévé ala-
csonyítja, 's ezt a' tanítóval mindannyiszor érez-
tetni elég méltánytalan, elég szerénytelen. — Bi-
zonyos, hogy minden hivataloknak a'status híva-
talnokságától, a' legutolsó tiszviselöségig, meg-
van bizonyos tekintetben bérillaljok, a' mennyiben 
t. i. minden munkásság kifejtése természetszerűleg 
kölcsönös visszapótlást föltételez, 's a' milly érte-
lemben Nazareth nagy bölcse is mondá, hogy 
méltó a' munkás a' maga jutalmára: s miérthogy 
mégis épen kitünöleg a' tanítói hivatal az, mely-
lyet a* bérlevél örök emlékezetbe hozása által 
zsoldos nép sorába alázni szükséges ? honnan e' 
gyöngédtelenség gyakran olly férfiaktól is, kik, 
mint világosság igaz baráti, magának a' nevelés 
és oktatás cselekvényének nemcsak polgárzati-
lag hasznos és szükséges voltát, de minden más 
hivatalok fölötti nehézségét 's tetemes önáldozatba 
kerülését, annál fogva tiszteletre-méltóságátben-
sőleg elismerik, söt nyilvánosan vallani sem vo-
nakodnak ? — honnan e' mostohaság egy olly hi-
vatal iránt, melly épen legtöbb lelkismeretességet, 
haszonleséstöli tisztaságot, nemes önmegtagadást, 
napokon és éjeleken szakadatlanul átvonuló erő-
feszítést, Stoa szellemű higgadt erényességet kí-
ván; mellynek egyedül erkölcsi felfogás alá eső 
magasb nemű kötelességeit, nincs számítás, melly 
a' bér filléreinek kulcsa szerint föltaglalni képes 
volna, — annyival inkább, mert nincs helyzet a' 
kerek ég alatt, mellynek anyagi jutalmaztatása 

érdemlőségével kiáltóbb aránytalanságbán álljon, 
mint a' tanítói helyzeté? — Az ifjúságképzékeny 
szivének igen nagy szüksége van arra, hogy 
azokban, kiknek tekintélye és gyámsága lépteit 
vezérli, úgymint a' szülékben és tanítókban, va-
lamint egyfelől feddhetlen erény példányképeit 
birja, ugy másfelől őket világilag is tiszteletben 's 
becsültetésben állani lássa, s ne legyen kényte-
len megaláztatásuk, megbecstelenítésök botrán-
koztató jelenései által kigúnyoltalni látni a' mag-
zati és tanítványi legszentebb érzelmeket: 's hon-
nan van mégis, hogy valamint sok szülék keve-
set aggódnak azon, hogy erkölcsi meztelenségök 
magzatik előtt lehetőségig fedve legyen: ugy ki-
csiny dolognak tartják az ifjúság előtt a' tanítói 
helyzet felöl megalázólag nyilatkozni, 's ekként a* 
fiatal szivek visszapótolhatatlan kincsét, nevelőik 
iránti ama határtalan bizodalmat és ösztönszerű 
jóvélekedést, melly egyedül képes azokat az er-
kölcsi fenségnek 's tisztaságnak olly csodálandó 
fokára magasztalni föl, kíméletlenül csonkítani, 's 
a' hűség és benső ragaszkodás gyöngéd virágit 
durva kezekkel kitépni nem irtóznak — ? Alig 
van pedig e1 nemben mód, melly a' gyermeki és 
ifjúi szent hitet mennyéből kiméletlenebbül rántsa 
alá, mint midőn a1 tanítót zsoldosként állítjuk 
elébe, kiben ő e* szerint inkább bérbefogadott 
poroszlóját, mint boldogságának melegkeblü elő-
mozdítóját, ingatag lépteinek bölcs és jó lelkű v e -
zérét, gyámtalan éveinek hü őrangyalát tekinteni 
kénytelen. — Illynemü megaláztatások idézik elő 
aztán azon szomorú 's fájdalom! sürü tapasztalás-
igazlotta visszahatást a' tanítók részéről, hogy 
látván magokat 's becsületüket a' bér nemtelen 
mértékfája mellé állíttatva sülyedni a' közvéle-
ményben, sülyedni azok előtt, kiknek hűsége és 
szeretete bő kárpótlást nyújtana különben minden 
küzdelmeikért, minden másnemű méltatlanságok-
ért: megkeményedett arczczal's megfásult kebel-
lel, melly nem bir többé a' legtisztább becsület-
érzés nagyszerű rugékonyságával, vakmerően 
mérték felök is ugyan csak a'bér szennyes mér-
tékével kötelességeik határkörét/ mellynek pedig 
ideális felmérhetlensége, 's az ezzel egybefüggő 
megjutalmazhatlanság felemelő érzése az, mi az 
önáldozás szakadatlan lánczából álló tanítói hely-
zet valódi érdemét teszi. — Nem szükség, nagyon 
tisztelt férfiak! fejtegetnem előttetek, hogy a' taní-
tói helyzet imez lenézése azon erő, jogi kor ma-
radványa, mellyben lantját a' troubadour, perga-
mentekercseit a' tanár, panacaeait az orvos, te-
kéit és abroszait a' csillagos ég avatottja, ecset-
jét és vésőjét a' művész, durva kelevézesek 's 
lándzsatörök lábainál rakák le, mellyekben a' tudo-
mány férfia, ha elég alacsony nem volt tudomá-
nyával a7 babonás gyáva tömeg rettegtetésére 's 
ámítására élni vissza, vagy udvari bohócz süvege 
alá rejtezve nem űzte, alig merem meghatározni 
csúfosabb-e vagy kínosabb alakoskodásit,— meg-



vetettebb vala a* zsoldosok legutóbbikénál. — E' 
kor immár dőre hőseivel 's véleményeivel együtt 
letűnt; az érlelem kivívá jogait, s hol a' kor jobb 
szelleme kijelelé a'tudományok rangját az emberi 
törekvések sorában, ott foglalnak helyet a' taní-
tók is a' tisztesbek sorában; — a'nevelés és ok-
tatási ügy magával az emberiség ügyével ugyan-
azonosíttatván, a1 nevelői és oktatói álláspont is 
emberiség-érdekűvé emelkedett,'s felvilágosodott 
korunk legjobbjai, legbölcsebbjei a' tanítói és ne-
velői helyzet eredete 's értéke felöl a* jogok phi-
losophiáját kérdezvén meg: halljátok, minő ered-
ményre jutottak! — Az oktatók és nevelök — igy 
szól a' philosophia — eredetileg nem egyebek, 
mint munkatársai a' szüléknek, 's társaséleti szem-
pontból véve, munkatársai a* statusférfiaknak egy 
igen szent és magas czél elérésében, az ifjú nem-
jsedékboldogságra és tökéletességre-vezérlésében. 
— Mert valamint gondoskodott a* bölcs természet 
arról, hogy a' testi élet a' hanyatló embernyomok-
kal meg ne szűnjék, hanem születés utján az ujabb 
nemzedékre ruháztassék át: a' szellemvilági élet-
nek az által kellvén tovább plántáltatni, hogy a' 
meglevő ismeretek kincstömegét nevelés és ok-
tatás utján örökségbe nyerjék az új ivadékok: 
látnivaló, hogy mind egyeseket véve föl, a* szü-
léknek, — mind nagyban a' polgárzatnak köte-
lessége gondoskodni a' közértelmességnek neve-
lés és oktatás utjáni nemcsak fentartása, hanem 
időnkénti tovább képzése felől, — nem is említve 
most azt, hogy a1 magzatok, mint erkölcsi lények 
tökéletesítését illetőleg, szüléknek és statusnak 
milly nyomos köteleztetéseik vannak. — Ámde a' 
szüléket nagyrészt az élet gondjai 's nem ritkán 
a' magok fogyatkozásukkal teljes voltok is nem 
engedi magzataiknak aránysoros vagy progressiv 
nevelést adniok; a* status viszont, mint testü-
let, egyedek használata nélkül intézményeinek ki-
vitelében nem boldogulhat; 's idejárulván az e* 
czélra szolgálandó egyedeknél az előleges és 
szakszerinti kiképzés szükséges volta is: igy lépe 
életbe egy saját osztályban személyesítve a' ta-
nító és nevelő eszméje; kik tehát nem egyebek, 
mint a' körülményekhez képest, most a' szülék, 
majd a* status nagy bizományosai, kik az amazo-
kon fekvő nevelési és oktatási terhes kötelesség 
egy részét átvállalván, lesznek, mint imént mon-
dám, szülék és statusférfiak nevelésbeni munka-
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társai, pályatársai. — Es e1 pont immár az, hová 
együgyű beszédemmel törekedém, hogy kijelel-
jem e' tisztes hivatal tihozzáloki állását és viszo-
nyait; — e* tisztes czím alatt, mint munkatársa-
tok, örömmel és megelégedéssel foglalom el ok-
tatói *s nevelői székemet III — — — 

Közli T. L. 

A ' j é z a n é s z é s a ' k i j e l e n t e t t v a l l á s 
(Parabola.) 

Egy régi hegyvárnak ragyogó pompájú Ts 
ékességü nagy teremében két fivérek éltek, név-
szerint : Coelestin és Eulogius. Mind kettöjöknek 
egyaránt kegyes és jóért, szépért hevülő indula-
taik voltak ugyan; mindazáltal abban különböz-
tek egymástól, hogy Coelestin — az idősb test-
vér — inkább csak érzelmekben élt, és önmeg-
adó szende módja vala neki, — mig az ifjabbik-
nak, ki minden fölött vizsgálódni szeretett, a* 
nemes büszkeség 's magatartás még szemeiből is 
kicsillámlott. Nevelésök (senki sem tudhatta, 
miért,) ugy volt intézve készakarva , hogy leg-
korább gyermekségök óta abban a' teremben be-
zárva tartattak, magukon kivül nem látván hoz-
zájok hasonló lényt senkit; — és mint valamelly 
varázskéz által ugy vévén mind táplálékaikat, 
mind mulatságaikat, valamint a' műszereket is 
dolgaikhoz. Nem volt csuda tehát, hogy egymást 
igen gyengéden szerették ; különböző gondolko-
zásuknál fogva mégis csak kevés tárgyak fölött 
voltak ugyanazon vóleménynyel. Ebből az lett, 
hogy magok között igen sokszor összeszólalkoz-
tak. Vitázásuk igaz, hogy rendszerint nem tar-
tott sokáig, és hamar megengedett egyik a* má-
siknak: ós ebbeli cselekedetöket az előbbinél két-
szerte forróbb szeretet szokta követni minden-
kor. — Egyszer azonban olly tartós és komoly 
villongás támadt közöttük, melly eddigi szép 
egyetértésüket örökös megszűnéssel látszott fe -
nyegetni, a* mi hogy mégsem történt velők, va-
lamelly fensöbb lénynek, geniusnak tulajdonit-
hatni. Volt tudniillik lakó-teremökön egy nagy 
világos ablak, mellyen nyeré világosságát az egész 
terem, és a1 melly nekik messzekilátást nyújtott 
a' legmosolygóbb és tágasabb vírányokra, fo-
lyókra, városokra és falukra. Sokszor álltak a' 
két ifjak ez ablaknál, azt az élénk festvényt szem-
lélgetvén, melly szemeik előtt kiterült. *S mikor 
aztán a' nap leáldozott, *s helyébe a' távol látha-
táron a' hold jött föl éjszakai teljes pompájában; 
mikor a' nap égető heve után, a' kies völgyek-
ből felszálló fris fuvallat keblöket hivesítette: 
milly boldogok voltak ök illyenkor, és miként 
merültek el sejtéstele álmodozásokkal ezen előt-
tök végetlenül elterülő lálmánynak dicsősége felől! 

Függött pedig a' falon ez ablaknak átellené-
ben egy csudás tulajdonu nagy tükör. 'S abban is 
épen azt a' vidéket lehetett ugyan látni általán: 
de itt-ott az mégis másképen tünt a1 szem elébe, 
— élénkebb színekben, téresebb láthatárban, és 
(a1 mi legnevezetesebb volt) mindég egyarányo-
san, akár borús idő szolgált, akár derült. 

Egyik napon mindketten e' tükörbe nézgeltek, 
midőn Eulogius felkiáltott: „milly szép dolog, bá-
tyám, hogy mi ugyanazon kilátásnak két helyen 
is örülhetünk. Mert ha bár e1 tükör optikai csala-
tásokat vegyit is az igazság közé, de hiszen tud-



jak, hogy ezt csak a* világosságsugároknak meg-
törése okozza benne. 'S aztán ablakunkban csal-
hatlan eszközünk van próbára tenni, mi valóság, 
mi csaiatás." 

„Csalatás-e?" viszonza Coelestin, ki a1 tü-
körbe-nézelgést jobban szerette, mint az ablakon 
kilátást. „Vájjon nekünk ajándékozta volna-e a' 
várnak ura e' tükröt, ha valót nem mutatna? Nem ! 
kedves öcsém csak csupán azért, — mivel az az 
ablak a' vidéket tökéletlenül rajzolja, — adta szi-
ves Urunk nekünk e' tükörben igaz képmását a1 

vidéknek. Nem látod-e, mint borítják ottkin a' 
völgyet esőfelhők : és e1 tükörben mégis derült 
fényben látszik minden?" 

E. „Ugy bizony látom!" (mondá Eulogius). 
„Véleményem szerint, a' tükör minket a' völgyre 
akar emlékeztetni, midőn az éjbe 's ködbe lát-
szik lenni beborulva. Mindazáltal — hogy millyen 
legyen a' vidék ottkin valósággal, ezt csak ak-
kor tudhatjuk meg, ha derült légalkattal az abla-
kon nézdelünk ki." 

C. „Melly igen sajnálom hitlenségedet, öcsém! 
melly szerint hát a' tükröt te csak semminek 
tartod." 

E. „Én viszont nem győzök csudálkozni azon, 
hogyan böcsülheted többre a' tükröt az ablaknál, 
holott amaz csak visszafénylését mutatja ennek?" 

C. „De mit ? Hát én most azt mondom neked, 
hogy e' várnak ura, — midőn egykor hozzám 
közellétének jelét adta, — nekem bizonyosképen 
olly felvilágosítást nyújtott, hogy egyedül a* tü-
körben mutatkozik a' szín-igazság; ellenben az 
ablakon kinézésre nem támaszkodhatni minden-
képen." 

E. „Hát te e' vár urát isrnernéd-e ? és saját 
szemeiddel öt láttad volna-e? — Hogyan állít-
hatod, hogy ö és nem más valaki szóllott veled." 

C. „Oh Eulogius! elhiszem én ezt, bizván 
egy szózatában belsőmnek. Ebbe én annál inkább 
bízom, mivel az ablakon kinézés olly szükhatáru 
és sokszor olly igen borús. Szivünknek ama kies 
völgybe végetlen ohajtozását vájjon kielégítheti-e 
ez?" 

E. „Miért nem ? csak derült légalkatra vi-
gyázz, és az ablakon által elég tárgyakat vehetsz 
észre, hogy szived vágyását kielégithesd." 

C. „Nosza, hadd halljam okaidat, mellyek-
böl a' tükör ajándékát igy megveted: majd elle-
nök én is felhozom az enyémeket." 

E. „Távol legyen, hogy én a' tükröt megves-
sem. Csak abban a'te állításodban találok sok ne-
hézséget, melly szerint azt hozod fel erősítésül, 
hogy az ablakot korábban bírtuk, mint a' tükröt." 

- C. „Igen is; épen azért, mivel a' tükör a* tö-
kélyesebb. Neki kell as ablak hiányait kipótolni." 

E- „Úgyde, a1 mint mondják, e' várban több 
illy tükörnek is kell létezni, mellyek közöl a' tájt 
mindenik más-más fényben mutatja. 

C. „Azt jól tudom; de e'nehézséget legyő-

zöm abban a1 tükörben vetett hivő bizodalommal, 
melly számunkra vagyon adatva." 

E. „Vájjon bölcs és kegyes embernek mond-
hatnók-e ezen várnak urát, ha az ablakon kiné-
zéssel minket csalni akart volna, és ha e' tükör 
által csak nagyította volna bizonytalan tudo-
mányunkat a' kül-világ felöl." 

C. „Oh öcsém! nem tudhatjuk mi, melly tit-
kos okokból tartatunk bezáratva e' teremben. Any-
nyival inkább nem tudhatjuk, miért engedtetik né-
künk az ablakban tökéletlenebb, a' tükörben pe-
dig tökéletesebb kilátás." 

E. „Te e' vár urának bizonyságára hivatko-
zol, azon állitásod támogatására, hogy csak a* 
tükörben van igazság, 's ennélfogva azért kel-
lene állításodnak hitelt adni, mivelhogy az ablak 
megcsalna.Ugyan mondd meg magad: nem rettentő 
eltérés-e ez az állítás bebizonyításától ?4-

C. „Épen nem. Mert én elhitettem magammal, 
hogy urunk szavait hallottam, — csupán abból, 
mivel másként meg nem foghatnám, honnét jöné-
nek e' szavak, ha igazság nem volnának." 

E. „Oh l vajha igazság volnának, — kiált fel 
nagy hévvel Eulogius. De én csak a' mellett ma-
radok, a' mi előttem bizonyos, hogy azon az abla-
kon a' völgybe nézek alá." 

C. „Megegyezek veled: de mivel ezen kilátás 
olly hiányos, azért azt hiszem, hogy a' tükör ne-
künk az igazságot tisztábban adja elönkbe." 

E. „Igen!, — tudom, — *s meg vagyok győ-
ződve: az ablak azért van nekünk adatva, hogy 
egyetlen egy kútfeje legyen mindazon világos-
ságnak, melly beszolgál teremünkbe." 

C. „Én ellenben azt vélem 's hiszem; nekünk 
a' tükör azért van adatva, mellynél fogva a' tö-
kéletlen kilátásról felemelkedjünk a' tökélesebbre." 

E. „Én nem érzek magamban semmi vétsé-
get is arra, hogy e'terembe bezáratva élek. Azért 
nem is akarom én ezt ugy tekinteni, mint bünte-
tésnek és csalatásnak helyét, hanem vigan's bíz-
vást nézdelek ki ablakunkon a'szép világba " 

C. „Nekem pedig egy belső szózat azt sugalja: 
hogy én valami nagy vétségbe eshettem, 's onnét 
van e' mostani állapotom. Épen azért nem is bi-
zom én semmibe, valami e' börtönben van; és 
egyedül a' számunkra ajándékozott csuda-tükör-
ben helyheztethetjük bizonyos kútfejét vigaszta-
lásunknak." 

Itt Eulogius egy ideig elhallgatva eszméike-
dék, 's aztán mondá: „De hát az ablak és tükör 
közötti különbözés fölött elfeledjük-e, hogy a* 
dolog velejére nézve, mindkettő ugyanazt a' ki-
látást nyújtja nekünk ?" 

C. „Ne, öcsém! ezt annál inkább se csele-
kedjük, mivel meglehet, nem sokára, 's talán mi-
dőn nem is reménylenők, vitatkozásunknak véga 
szakad, és elválik, mellyikünknek volt igaza." 

Ezen szókra a* teremajtó hirtelen megnyílt és 
' belépett a' várnak ura, kit az ifjak még soha nem 
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láthatának. Fenséges tekintete, csudafénye olly 
bámulást *s meglepetést gerjesztett bennök, melly 
szerint ellenállhattanul arczra borulva rogytak le 
ö-elötte. De a' vár ura kegyesen felemelte őket, 
's mondá: „Idv néktek, nemes ifjak! ha ahoz, a' 
mit utolján kimondtatok, szilárdul ragaszkodtok is. 
Nektek, önmagatokra hagyatva, nem volt ugyan 
lehetséges a1 vitatkozást elvégezni, de magában 
e' vitatkozásban mégis vagyon valami jó. Téged, 
idösbiket az megakadályozott, hogy a' tükör szem-
lélése mellett ezt az ablakot és véle együtt ezt 
az egész teremet el nem feledted, és magadat 
munkátlan álmadozásnak ált nem engedted. Te 
pedig, édes Eulogiusom! bátyád által szüntelen 
emlékeztettél arra, hogy e' terem örök maradás-
tok helye nem lehet, minél fogva egyszersmind 
megóva lettél a'szerfölötti kevély önbizakodástól 
A' próbáitatásnak és előkészítésnek ideje most már 
kitelt. Jertek karjaim közé, hadd szorítsalak szí-
vemhez. Mert tudjátok meg, ti mindketten gyer-
mekeim vagytok, — nem ugyan hibátlan, de mégis 
szeretett gyermekeim énnékem. Nosza í most 
menjünk már alá ama völgybe, melly felé olly 
sokszor reraénynyel-vigan kinézdeltetek. Ottan 
nektek minden talányok oldva lesznek; mert ott 
fogjátok eléldelni mind azt a* gyönyört, melly 
néktek születéstek órája óta készíttetett. 

H o r v á t S á n d o r , 
dömölki ev. segédlelkész. 

KAI- é s b e l f ö l d i t u d ó s í t á s o k . 
További tudósítások a ' dissid.-

katitol ikusokról . Egy évi hivataloskodása 
alatt Brauner berlini pap 60 gyermeket keresz-
telt, 38 párt esketett, 10 személyt eltemetett, 8 
gyermeket confirmált. Történt kellemetlenségek 
következtében a' korosbak collegiuma azt végzé, 
hogy új tagok elfogadásában legszigorúbban fog 
eljárni. Az ugy nevezett tiltakozó katholikusok-
ról írják, hogy mindinkább szaporodnak, tagokat 
részint a" római, részint a* diss.-kath. egyházak-
ból nyervén. Bernhardt thorni pap néhány napig 
Berlinben mulatott, minden apost.-kath. egyház 
egyesítését előkészítendő. — A' königsbergi egy-
ház apr. 13-kán a* franczia ref. templomban ün-
nepié alapíttatása ünnepét, midőn 10 új taggal 
növekedett. Az egyház most 500 lelket számlál, 
mintegy harmadrészét Königsberg r. kath. lako-
sainak. — Danzig mart. végén, gyermekeken ki-
vül, 480 tagot számlált. Az egyház mart. 23-kán 
ünnepié alapittatása napját. — Elbingben apr. 
l-jén egyház alakult, mire. okot egy fiatal pap 
vakbuzgó föllépte szolgáltatott. Biscbofswer-
derben ugy nevezett tiltakozó kath. egyház ala-
kult. — Posenben mult ősz óta 200-ról 600 sze^ 
mélyre nőtt az egyház, melly pünköstkor szép 
esüst oltárkelyhet kapott ajándékul Berlinből. — 
Schneidemühlben jun. 2-kán ima- 's beszéddel 

avatá fel Czerski a' ker.-kath. temetőt. Néhány 
roszakaratu megzavarni törekvék e1 komoly ün-
nepélyt. Czerski Angliából 500 tall. segedelmet 
kapott. — Sziléziában apr. 11-keig 58 egyház 
volt 16,500 lélekkel. — Bischofswaldéban diss.-
kath. magániskola fog alapíttatni a* kormány en-
gedelmével. — Ronge új káté kidolgozásá-
val foglalatos. Jelentök, hogy egyik munká-
jaért bűnvádi kereset alá vétetett, mert a* 
fenálló ker. egyházakat megsérté; a1 boroszlói 
városi törvényszék öt egészen fölmenté. A' bo-
roszlói egyháztagok jegyzéke már 2400 házszá-
mot mutat. — Jun. 4-kén ugyancsak Boroszlóban 
Regenbrecht elnöklete alatt második sziléziai ker.-
kath. tartományi zsinat tartatott. Képviselve volt 
52 egyház. Az első kérdés: „Határozzon-e a' 
zsinat azon mód felöl, mellyel a' ker.-katholicis-
mus gyakorlativá tetethessék?" tagadólag mellőz-
tetett. Ohajtatul azonban kimondatott, hogy a* 
községek és papok, a' hol lehet, olvasó-egyletek, 
oktató-előadások és beszélgetések által, mellyek 
azonban imaórákká soha ne fajuljanak, oktatás-
és szellemi fejlődésről gondoskodjanak. Fonto-
sabb volt a' második pont: „Templomi beszédei-
ben bizonyos korlátok közt mozogjon-e a' pap?" 
E* kérdés fölött az eszmecsere igen érdekes volt, 
eredmény pedig az, mit ker -kath. zsinattól más-
ként nem is lehetett várni: hogy a* hit- 's lelkis-
meret- és igy tanszabadság is legdrágább 's leg-
főbb kincse minden ker.-katholikusnak melly-
tÖI senki és igy a' pap sem fosztathatik meg." 
Továbbá ohajtat nyilváníttaték alkalmas periko-
pák összeállítása *s a* liturgiának további kikép-
zése 's megállapítása iránt. Mondaték az is, hogy 
alkalmas liturgiái imákban hiány van. Határoz-
tatott, hogy a*tartomány minden ker.-kath. papja 
szólíttassék fel, miszerint alkalmas imákat Hoffe-
richter paphoz küldjön be, ki azokat összeállítandja 
's a' gyűjteményt megvizsgálás végett elöterjesz-
tendi. Ezután több zsinati tag azon ohajtatát fe-
jezé ki, miszerint a' keresztelés, úrvacsora ós e s -
ketés formulái állapíttassanak meg. Több szózat, 
keresztséget illetőleg, a'lipcsei hitvallás formulája 
mellett nyilatkozott; de a'többség a*régi keresz-
telési formula, mint az minden ker. egyházban szo-
kásban van, megtartására szavazott. Az urvacsorát 
rendelő szavak megtartása egyhangúan határoz-
tatott el; de a' kenyértörés 's annak a* gyónók 
kezébe adása fogadtatott el. Az esketés lényégéül 
ünnepélyes nyilvános házasság igéret 's papi meg-
áldás állapíttatott meg. Ki mondaték továbbá, hogy 
esketések- és temetésekkor lehető egyformaság 
uralkodjék, névszerint szegény és gazdag közt 
semmi különsóg ne legyen. Jun. 5 és 6-kán foly-
tatott tanácskozásokkor többi közt új perikopa-
gyüjtemény határoztatott el 's választmány a* 
sziléziai egyháznak papjaiból küldetett e* végre 
ki. Határoztatott továbbá, hogy az egyházaknak 
az alapszabályokban már megállapított jogain ki-



vül még a' korosbak, papok, tanítók, kerületi gyű-
lésekre 's tartományi zsinatokra küldendő követek 
választási joga 's a' papok és tanítók fizetésének és 
nyugdíjának megállapítása adandó.—Más levelező 
igy ír: A' dis.-kath. tartományi zsinat második ülé-
sében határoztatott, hogy a' régi keresztelési for-
mula : „Az atyának, fiúnak és sz. lélek Istennek 
nevében" tartassék meg. Élismerteték továbbá, 
hogy a' ker. vallás egyedüli kútfeje a' biblia. A' 
községi szabályok- 's iskolák fölötti tanácskozá-
sokból ezeket emeljük ki: Takarékegyletek alakí-
tása, mint ajánlatos, a'jegyzőkönyvbe fölvétetett. 
A' pap vagy tanító hivataltóli felfüggesztetése csak 
a' korosbak gyűlésének határozata következtében 
a' tartományi elöljáróságnál indítványoztathatik. 
Illyen indítványnak azon kell alapulnia, hogy a' 
pap vagy tanító erkölcsi tekintetben nyilvános 
botrányul szolgál, hogy hivatala kötelességeit 
durván elhanyagolja vagy a' ker.-kath. egyház 
alapfogalmai 's elvei ellen tanít. A" tartományi 
elöljáróság Ítélete végképeni eldöntésül a' legkö-
zelebbi tartományi zsinat elébe terjesztendő. A' 
tartományi elöljáróság köteles a' tartományizsi-
naton fölveendő tárgyakat 6 héttel annak össze-
gyűlte előtt az egyes községeknek megküldeni. 
A' tanítók szintúgy képviseltessenek a" zsinaton, 
mint a' papok. Az évenkénti zsinat választja a' 
tartományi elöljárókat, a* vizsgáló választmányt 
's a' zsinati határozatok szerkesztőit. A* tar-
tományi elöljáróság 7 tagból, köztök egy pap, 
fog állani 's egy évre választatik. — Liegnitzben 
Schwenderling főpap a' dis.-katholikusoktól durva 
szavakkal tagadá meg a1 keresztlevelet. A' há-
zaspár a* polgármesterhez folyamodik, ki a' ker.-
kath. papnak azt jegyzi meg, hogy a' esketendők-
nek kezeikben van a' confirmatioczédula 's ebből 
a' kort szinte meg lehet tudni. A* ker.-kath. pap-
nak e' részben aggodalma levén, a' magistratus 
a' kormányhoz folyamodott, melly választ a'pol-
gármester értelmében adott. — Sprottauban zöld 
csötörtökön Ronge tartott első istentiszteletet ev. 
templomban. Az ev. papság templomajtónál fo-
gadá a' diss.-kath. papokat. 

A p r ó s á g o k . A' Ferencziek san pauloi 
(Brasiliában) könyvtárának nagy istenészeti 
munkatömegében Kidder angol utazó a' szent 
Írásból egyetlen egy példányt sem talált (A. 
Z. f. Ch. u. K.). — Nápolynak 400,000 lakosa 
mellett 6610 egyházi személye van, t. i. 3401 
világi pap, 1764 szerzetes (52) és 1445 apácza 
(24 kolostorban) (A. Z. f. Ch. u. K.). — A* 
porosz király statuspénztárból 45,000 tallért 
rendelt azon czélra, hogy f. évben azon tanítói 
fizetések, mellyek 100 tali. nem tesznek, ezen 
mint legkisebbnek fölvett fizetésre emeltessenek 
föl (A. Z. f. Ch. u. K.). - Karlsruhóból felszó-
lítás kelt egyletalakításra, mellynek czélja vallási 
türelmet ébreszteni és előmozdítani (A. K. Z.). 
— A* bonni egyetem szegénytanulói közt ki-

osztott segélydíjak 1841 —1842-ben öszvesen 
17,308 tali. 16 gr. tőnek. Ebből általán 153 ev. 
tanuló 4655 tallérral 's köztök ismét 79 ev. is-
tenészetet tanuló 2480 tallérral gyámolíttattak. 
Ehez az ev. egyházak 3082 tallérral járultak ( A . 
K. Z.). Marheineke Fülöp meghalt (A. K. Z.). 
— Baselben kérlevél, a' nagy tanácshoz inté-
zendő, köröztetik, mellynek czélja az országgyű-
lési követeknek utasítást adni a' jezuitakérdésben. 
A* kérlevél szemesen 's mérsékelten van irva *s 
kimondja, hogy őszinte béke 's kedélyek igazi 
kibékülése a' szövetségben lehetetlen mindaddig, 
mig Schweizban jezuiták lesznek (A. Ií. Z.). — 

Halálozás . E' folyó év sept. 19-kére 
virradóra, egy héti betegeskedése után megszűnt 
élni tisztelendő tudós Hegedűs János úr, a' lajos-
komáromi reformált kis nyájnak köztiszteletü, 
szeretett lelkésze, életének hetvenegyedik é v é -
ben. Kinek is hült teteme sept. 21-kén számos 
tisztelői kíséretében vitetett utolsó állomására. A* 
gyászbeszédet tiszt, tudós Kálmán Jóssef város-
hidvégi lelkész úr tartotta az evangélikusok tem-
plomában. A' megboldogultban az Úr szőleje hív, 
gondos, fáradhatatlan munkást, — a' vigasztalha-
tatlan nő szeretetre-méltó férjet, — az árván 
maradt magzatok igazi édes atyát vesztettek. Béke 
lengjen sirja körül! V a r g a M á t y á s . 

Zrínyi ünnepe Szlgetvárott. Sept. 
et haec meminisse juvabit 

V. .. 
A' hős, 's dicső halála által magát mindén ma-

gyar előtt halhatatlanná tett Zrínyi Miklós emlé-
kének örökítésére, Szigetvár szabadalmas váro-
sának hazafiúi érzelmektől lelkesült tanácsa e z -
előtt néhány évvel, minden év sept. 7-két — mint 
az 1566. évi szigetvári ostrom gyászos napját — 
tűzvén ki: azt ez évben is magasztos érzelmek, 
külsőleg is meglepő diszelgések által ünnepelte. 
Mellőzöm azonban a' készületek, kivilágítások 'ff 
üdv-lövések leírását, mint e' Lapok köréhez nem 
tartozó czifrázatokat: csak az ünnepély emelésére 
az egyházban tartatott szónoklatot vagyok bátor 
e' Lap t.cz. olvasói előtt vázolatban bemutatni.— 
T.t. Czapják N. János lakócsai népósz úr vala az 
ünnep szónoka, az egyház külön vallásn hallga-
tókkal teljes, közöltök néhány ref. pap a" baranyai 
és somogyi egyh.megyékböl. — Beszéde kezde-
tén — ha jól hallám *)—elöadá az ünnepély casél-
ját, az ünneplett dicső tetteit, 's ezért a" maradék-
nak irántai hálás tartozását, majd — mint mondá 
— a' helyett, hogy a* mohácsi és szigetvári véres 
csaták körülményes leírásába bocsátkoznék, — l e 
rajzolta II-dik Lajos király uralkodásától szeren*-
csétlen hazánk pártviszály 's egyetnemértés okoz-

*) Az egyház rosz hangzása fölött közös volt a' ba l iga* 
tgk panasza. K. 



la gyászos jeleneteit; érzékenyen viszhangoztatta 
önpolgárai áital dúlt keblének fájdalmait; vissza 
tükröztette az elkorcsosadás 's puhaságba merülés 
rémképeit; 's a* függetlenség, király 's törvények 
iránti tiszteletlenség átkos korának szomorú ese-
ményit megható szavakban tolmácsolta. A' nem-
zeteknek éltök — mondá szónok — Guizot szavait 
felhozva: ébredés, cselekvés és álom. Nemzetünk 
az ébredés stadiumában dicsőség részese; a' cse-
lekvés szaka ? I — ez csak néhány jeles tetteket 
mutat eddigelé, de ezek mellett mennyi rósz? 
mennyi átok? mennyi részvétlenség? mennyi áru-
lás? mik a' történetirás megrovását el nem ke-
rülhetik. Mit tett? mit áldozott e' nemzet hóná-
ért? Mohácsnál ugy, mint Szigetvárnál az egye-
netlenség, gyűlölség, pártviszály, függetlenség 
mételye húzá meg a1 haza lélekharangját, a" köz-
haza érdekeinek letapodása, 's magány érdekek 
alá rendelése volt oka a' sok magyar vér ömlé-
sének; amott a1 Szegednél, itt a' Bakonyban 's 
Gyöméi veszteglő sereg önző vezéreit bélyegez-
vén hazafiatlanság bűnével; illy körülmények kö-
zött, mi csuda ? ha a1 hon érdekeit feledő haza-
fiak fejetlensége 123 évig hagyá hazánkat az 
osman járma alatt nyögni, melly durva iga alatt 
minden lelkesedés, minden polgári és vallásos ér-
zés hamvadásra indult. — De főbb oka vala az 
ország sülyedésének 's csaknem vég veszélyre 
jutásának a' II—ik Lajos idejében honunkba csú-
szott reformatio; ez vete — mondá szónok — lán-
goló üszköt a* hon békés polgárai közé, ez hinté 
a' szeretetlenség *s-gyűlölség magvait szélyel, 
szenvedélyeket költve igyekezé az ős vallás sze-
líd követőit kecsegtető tanai által elszédíteni, mi a' 
békétlen hazában sikerült is akkor, annyira, hogy 
kivált honunk e' részén Somogy és Baranya me-
gyéknek majd mind protestáns lakosai voltak, 's 
különösen Baranyában 44 ref. pap volt akkor, 
mikor egy kath. lelkész alig találtatott. Minek le-
hete illy lelki szükségben segíteni a' nyomorult 
földnépét, mellynek a' prot. föuraktóli sarczolta-
tását sem feledé el szónok úr „históriai pontos-
sággal" lerajzolni; —minek lehete lelki kételyét 
fölemelni? hanemha a' vallásnak. — De ennek 
szolgái az új vallás terjedése által mindinkább ki-
szoríttattak szent helyzetökbÖl, 's csak a' refor-
matio iránti vonzalom csökkenésével szélesedett 
ismét hatáskörük. A* mit azonban a" kath. vallás 
sanyargatott szolgái nem tehettek, megtette a' ró-
mai pápa. Szivére vevón a' magyar anyaszent-
egyház szomorú sorsát, több papokat 's szerzete-
seket küldött honunkba — e' vidékre nevezete-
sen a1 hires Pesti Ferencz jesuitát — kiknek val-
lásos buzgalmuk által a' szegény kath. nép szivé-
ben a' rég nélkülözött lelki vigaszt és vallásos ér-
zést visszaadta 's megerősítette. — Illy módon 
Jiem sikerülhete a' reformatióinak nagyobb súlyt 

és terjedelmet vívni ki a* kath. vallás fölött, mivel 
ennek éltető forrása maga Isten; és bár ma is a* 
világ szellemével egyezni látszó tanítmányaiknak 
minél több kedvelőket nyerni erőködnek; azon 
reménye ingadozhatlan alapon nyugszik szónok-
nak: hogy az egyedül üdvezítőkath. vallás, melly-
nek szegletköve Krisztus, 's melly eredeti tisz-
taságában jött le Krisztus és az apostoloktól, sem* 
mi új vallás eltérő tanításai által meg nem rendít-
tethetik. — Végül a* felséges ausztriai ház — ugy 
a1 polgári alkotmány mint a' vallás e' vészes 
idők viharai közötti védője 's fentartója iránti há-
lára 's hü ragaszkodásra buzdítván hallgatóit, 's 
a* szelíd conservativ elvekhezi csatlakozást ajánl-
va, beszédét bevégezé. 

Ez rövidre szorított tartalma — mint erőtetett 
hallószereim a' kupidofnú egyház üregében gom-
bolygó hangok közöl kihalászhaták — a' Zrinyi-
ünnepélyt hirdető szónoklatnak. Az előadás halk-
csendes, de tiszta, és ha a' hangok el-elhalása 
nem akadályozza, nem hatástalanba' styl nyelvta-
nilag szabatos, kedvelt hatású, 's az egész mun-
ka, ha nem egyházban, hanem valamelly politikai 
rostrumon mondatik el, mint különben is politikai 
eszmékkel inkább, mint vallási tárgyakkal színe-
zett dolgozat, dísze fogott volna lenni bármi nép-
ünnepélynek. 

Egyéni jegyzetimet, mikkel az egyházi be-
szédet kisérni szándékom vala — bővebb megfon-
tolás után — elhagyom, egyrészt, mivel az elő-
adattak után kiki saját nézetei szerint ítélhet; más-
részt mivel félek, hogy a' bírálat soraiba kese-
rűség is vegyülhetne, mi keblet és főt lázadásba 
hozna, pedig protestáns létemre is mindig csak 
kímélettel igyekszem szólni, írni, sőt cselekedni is. 
És — kérdem — lehet-e másképen, a' ki evan-
gyélmilag türelmes és keresztyénileg szelíd ?!! 

S z e l í d . 
Nyilatkozat. E' lapok 38 dik számában 

foglalt 's eperjesi német pappá lett megválaszta-
tásomat illető tudósítás következtében felhivatva 
érzem magamat oda nyilatkozni: hogy az emlí-
tett egyház által lett közbizalom-szülte meghiva-
tásomat teljes tisztelettel méltányolva megköszön-
vén, továbbra is őszintén szeretett híveim között 
maradok. Kecskeméten, sept. 24-én 1846. 

T o r k o s K á r ó l , kecskeméti evangy. pap. 
Igazítás. A1 prot . E. I. Lap 39-dik sz. 9 3 1 - d i k 

hasábján „Halálozás" czim alatt álló czikkben, avatottság hiá-
nya 's bal értesítés miatt botrányos hiba követtetett el, midőn 
b. e. Sz. S. úrról az mondatik, hogy , ,a ' nagy Bátori az üresen 
maradt elnöki széket e g y e d t i l ö á l t a l a vélte betölthe-
tőnek.'4 Mit, több oldalróli figyelmeztetés "s illető felvilágosí-
tás után kötelességének tartja hirdető ugy igazítani, hogy a' 
boldogult nem az itt említett ok — hanem mint legrégibb idő 
óta hivataloskodó esperes, az egyházkerületi gyűlés közaka-
ratából foglalta el mint főpapihelyettes az illető papi elnöki 
széket. B. J . 



PROTESTÁNS 

EGYHÁZI t S ISKOLAI LAP. 
41. szám. Ötödik évi folyamat. Oct. 11. 1846. 
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J á n . 1: 11. 

TARTALOM: Régibb és ujabb vallásreformok akadályai, 
eredményei 's teendői rövid vázlata. F á b i á n I s t -
v á n . — Unio. M á r t o n G á b o r . — Kereszte-
lés és betegek gyóntatása éjjel. F i g y e l m e z ő . 
— Jeruzsálem városa. G ö d ö r J ó z s e f . — Kül-
és belföldi tudósítások. 

Régibb és ujabb vallaeirel'ormok 
akadályai , eredményei 's teendői 

rövid vázlata. 
Némethon jelen vallásmozgalmai csaknem 

azon arányban költék föl minden gondolkozó fö 
éber figyelmét: mint, hajdan, a' 16-dik század-
baniak; és ha nem csudáljuk is, egy jeles íróval, 
hogy illy szellemi tárgy, anyagi érdekekbe tapadt 
századunk méltánylatát magára vonhatá: valóban 
nem lehet azon villámsebes terjeszkedés fölött 
méltó csudáihozásunkat eltitkolnunk: miszerint, az 
alig egy évvel ez előtt keletkezett reform, már is 
olly nyomos 's kitűnő haladást tett, hogy csak ez 
ideig több mint 300 egyházat szerencsés számlál-
hatni. * ) Nemcsak a' jelenkor világi hatóságai tü-
relemteljes lelkületét tünteti ez, legtisztább fény-
ben, elönkbe : hanem tanúsítja különösen az ér-
telemnek 's szívnek azon elkészültét, miszerint 
csupán az alkalmat várák a' benső intésnek öröm-
mel engedők. 

Tudjuk ugyanis azt, mikép a' protestantismus, 
háromszáz év óta minden kigondolható guny és 
becstelenítö szavak irány-pontja levén, utóbb sok, 
öt lényegesen nem ismerőktől ollyannak képzelte-
tett, minőnek elleneitől feketíttetett; 's ritkulván, 
és majdnem egészen megszűnvén, ennél fogva, a1 

roszhirbe hozott vallásrai, különben is erőhata-
lommal gátolt átjövetel, lassankint erőt vett azon 
előítélet: mintha valakinek szülőitől öröklött val-
lását — benső meggyőződése , 's lélekismerete 
ellensugallata mellett is — változtatni illetlen 
volna. — Most a. o. midőn sokan hason viszony-
ban állanak vallásukkal, mint azon férj szeretett 
nejével, ki attól — minden átismert fogyatkozást 
's hibái mellett is — épen nem megválni, csak azt 

*) Katholische Kirchenrefotm 1845- ik évi folyam. F . 

szív-zsibbasztó árnyoldalitól mentnek óhajtaná 
lenni: örömmel karolják föl azon megjavított val-
lást, melly az elébbinek nevét, 's minden lényegét 
megtartani, 's csupán a' visszaéléseket 's hozzá-
raggatott emberi találmányokat buzog kiirtani. 

De kinek emlékeztében nem költi ez föl Lut-
her hason törekvéseit? Ki nem tudja, mikép 
szinte 1563-ig vagyis a* római egyházból lett 
kizáratásukig, valamint maga Luther, mig élt: ugy 
elhunyta után, elvbaráti épen nem külön vallás-
ról, hanem az akkor fönállottnak egyetemes, 's a* 
kor kivánatitól sürgetett kijavításáról gondolkod-
tak ; erősen ragaszkodva e' még Luther által fölál-
lított elvhez: „egyetemes vallásjavítást, önkényü-
leg senki sem, csupán az egész egyház közzsinata 
létesíthet." — Söt kinek emlékezetiben nem költi 
föl e' körülmény Jézus vallásreformját, ki eleinte 
szintén csak a' zsidó vallás gyökeres megtisztí-
tásán, és — mint ezt számos történeti adatok iga-
zolják — épen nem külön vallás fölállításán izza-
dozott; annyira, hogy követői egész Jeruzsálem 
elpusztításáig, mind a' pogányoktól, mind mások-
tól, a' zsidókkal egy — de olly felekezetnek 
tartattak, kik közöl ezek várták, amazok pedig, 

Jézus személyében, már megjelentnek hitték 
messiást. *) 

Minthogy a. o. a' mult idők az utókor leghübfr 
tanítói; 's mig ugyanazon tényezők — és csaknem 
hason körülmények közt — működnek, hason 
eredményekre számíthatunk: nem leend talán 
korszerűtlen, a' régi fátyol redői alatt megpillan-
tani, I-ör: Mi eszközlötte Jézus azon terve nem 
sikerültét, miszerint, első fölléptekor, egyenesen 
a1 zsidóvallást akarta kijavítani, 's egyetemes 
vallássá tenni? — Il-or, Mit tett a' 16-ik szá-
zadbani vallásjavítás? — IlI-or, Mit várunk a* 
jövendőtől, — 's mi van a' teendők sorában ? 

l.§.Hogy Jézusnak, rögös pályája első meg-
kezdésekor , a* volt czélja: mikép lelki országát 
egyenesen az zsidók közt alapítsa meg; 's a' zs i -
dóvallást tegye — megtisztítva 's kijavítva min-
den kinövéseiből — egy közönséges vallássá: 

# ) Lásd: Neanders, — és Gieselers Kirch. Gesch. — különö-
sen pedig, Gfrörers Alig. Kirch. Gesch. 1. d. 222 . old. F . 



mutatja egész életrajza. — Ugy tépett ö &Í 
nép közt, mint épen ennek számára rendeltetett 's 
megígértetett szabadító. E' tartományra terjesz-
t e t i Ki cftipán; eleinte, rffeden 'I ffiü-
Jködését. Ne Héloz Iz í j irfvftéég neveze-
té , ellenébe f4ve áz o szővétségnéfe. Ide az 
<5 szövetség több lényeges tételeinek kijavítva 
lett elösorolása. Ide a' messiási név: miszerint ö 
e' nép tulajdonképeni királyának, ennek nemzeti 
Istenének, a' Jehovának, szellemi helytartója 's 
képviselője, mint bizonyos tekintetben a' zsidók 
minden királyi voltanak. — Ide ckéloínak Jézus 
több nyilatkozatai; mik közöl legyen elég, Máté 
15. 24. és 10. 5,6. érintenem, hol nyíltan mondja: 
Kô jy ő csak azizrael háza elveszett juhaihoz kül-
detett; — és országa terjesztésére elbocsátott 
tanítványinak is illy parancsot ad: az úton, melly 
a" pogányok közé viszen, ne menjetek; és a' sa-
maritanusok városaiba is ne menjetek: hanem 
menjetek az izraélháza eltévejedett juhaihoz.*) Mi-
dőn azonban mind előkövete, a'keresztelő, nyíltan 
megmondotta: mikép a' megígértetett Messiás 
nemcsak Ábrahám maradékira tartozandik; hanem 
Isten más népekből is tud annak hívőket támasz-
tani; mind maga emleget más juhokat, keletről és 
nyugotról jövőket, 's izraellel a' Messiás orszá-
gában letelepedendőket: nem lehetnem látni, mi-
kép csupán megalapítani kívánta Jézus a' zsidók 
közt lelki országát: hogy a' szent éneklők jóslata 
szerint: Sionból jöne a' szabadító egész föld ke-
rekségének; 's Jerusalem lenne gyúpontja az 
egész földre kiterjedendő világosságnak. 

Hogy pedig ez a' jó-akaratu szándok nem si-
kerülhetett, okai főkép abban rejlenek: miszerint, 
egy olly jézusi vallásnak — melly az emberisé-
get igaz vallásos 's tiszta erkölcsi művelődésre 
emelendő, 's annál fogva a' népeket bün rabsá-
gából kiszabadítandó — fölállítása által, majdnem 
az egész zsidó vallásnak — mint a* művelődés 
még igen alant fokozatán álló népekhez arányzott, 
*s nagy részben polgári alkotmánynak, össze kel-
lett volna dőlni; vagy legalább igen erős meg-
rázkódtatást szenvedni. — De a' zsidó vallásban 
több olly hatalmas elemek harczoltak még ekkor, 
mellyeket helyökböl, egyszerre, vagy rövid idő 
alatt, minden erőszak nélkül, —mitől pedig a* 
szelíd J é z u s visszaborzadott — kimozdítani 
olly kemény föladat volt, minek megoldása, egye-
nesen, a' lehetlenségek közé sorozandó.—Illyen 
volt nevezetesen 

1) A' Móses által fölállított papuralom. Soha 
ugyanis az a1 lélek igazán vallásos fölvilágosult-
sSágával, 's az emberi akarat megnemesültségé-

* ) A* több, igen számosan előjövendő bibliai tételteknek 
— mint különben is ismerteknek — helyeit, elégelvén 
azokat, mennyire lehet, szórói-szóra idézni — valamint 
a ' több világi irókat is, kikkel igen sürüen találkozan-

£ dunk, rövidség okáért, elősorolni nem fogom. F, 

tffl ésslé riém fért 's együtt meg nem állhatott. 
Mert ezek az ember önállásu, szabad és erélyes 
törekvéseinek gyümölcseií amannak pedig csak a' 
hitfölerőszakolás,babona 's bünrabság adhatott éle-
tet. fez utóbbiból Vevé az különösen* nem csupán 
kövér táplálékát: íiánétó ézeri alapítá egész te-
kintélyét is, mint ollyan társulat, melly a' bűnöket, 
állítólag; megbocsátja , 's mellyré menny éá po-
kol kapuinak kulcsai biíalvák. Jézusnak, e' sze-
rint, a" zsidó papuralmat szintúgy el kellett volna 
törleni, mint később vallása a' pogány papi ön-
kényt — ha szintén a' helyett más név alatt, ujat 
engedett is létre jőni — eltörlötte. Hogy ö bölcs 
elővigyázattal munkálkodott is annak megdönté-
sén: számos körülmények nyíltan tanúsítják; ha 
szintén azt világos szavakkal — nehogy idő előtt 
annak áldozatul essék — kimondani nem akarta is. 
Ide czélzott Ö, már csak azzal is, hogy mint meg-
ígért Messiás, nem a* zsidó papság előtt jelentke-
zett, és nem annak közreoiWftkálágávál igyekezett 
lelki országát fölállítani: hanem mindkettővel a" 
néphez fordult, és segédeit is nem a' papok kö-
zöl, hanem az ezektől elnyomott 's megvetett al-
rendüek közöl választotta. Ide azon nyilatkoza-
tával, mit, a' jerusalemi templomból az árusok és 
pénzváltók kihajlása alkalmával, tett: rontsátok, 
úgymond, Össze é' papi hajlékot,templomot, vagyis 
inkább az abban foglalkozókat és rövid időn—vagy 
példabeszéd szerint — harmadnapra, az isteni 
tiszteletnek helyesebb módját fogom köztetek föl-
állítni; nyíltabban, a' körülte leselkedő papkémek 
miatt, nem Szólhatván, még tanítványi sem fogy-
ták föl e' képéé kifejezést: de hogy a' papok föl-
fogták, jelé, hogy Vádpontjai közt elősorolták. — 
Ide czélzott azzal, hogy országában semmi má-
sok fölötti uralkodásnak helyét nem engedett: sőt 
mindnyájuknak ugy kellett egymást nézni, mint 
atyafiakat, egy mennyei &íya gyermekeit; és ki 
közölök országában valami hivatalra lépett, szol-
gájául kellett lenni a'többihek: melly alapos ren-
deletét, 's országa lényeges alkáló részét, tanít-
ványi lábai megmosásával, kézzel foghatólag, ki 
is példázott. — Hát vajjoh illyén, az akkor fön-
állott világi uralmak gyakorlatinak egészen elle-
nébe állított alapelvek mellett, a' zsidó papi rend 
soká tonállhatott volna-e ? — 's nem kellett Vol-
na-e mindenkinek azon meggyőződésre vezérel-
tetnie, mit később tanítványi nyíltan tanítottak is: 
mikép a1 Messiás országa minden tagja kir. papság, 
köztök egyenlőség egyformáig uralkodik; 's az 
Iegnagyobb,ki légtöbbeknek 's legtöbbekben képes 
szolgálni. — De, bár illy éles fejsze vettetett is 
ezen több százados élőfa megkövesült gyökérére; 
vájjon léhetö völt-e egy vágással ledönteni azt, 
mellynek árnya alatt olly kiszámíthatlan gonosz-
ságok, a'leglágyabb párnán, édesdeden pihentek; 
gyümölcseitől pedig ozámos áltató lelkek kövérül-
tek, kik vallásukkal 's országukkal elveszni igen 
is, de kényelmeik-, jöveBelmeik- *s hatalmúkról 



lemondani, elég lelki erővel nem birtafe. — Kö-
rülövezvén ezek magukat 9' jszentség fénysuga-
rával, eredetük 's rendeltetésök Istentől származ-
tatásával, 's bele sodorva a' tudatlan köznépet 
önérdekökbe, és azonítva magukat a'vallással; 
épen azokban találtak leghőbb gyámolt, kiket 
fosztogattak; azokban legkitartőbb oltalmat, ki-
ket rabigába görbesztettek. — Hlyen volt 

2) A' Jézus vallásával össze épen nem fér-
hető azon balvélemény, mintha t. i. a' jerusalemi 
templom egyedüli lakhelye, vagy feirályj széke 
volna Istennek; hol minden zsidónak időről időre 
meg kellene jelenni, hogy Istennek, mint főurá-
nak, a" köteles hódolatot 's oltári áldozatot, a' 
papok által, bemutassa, -r- Miért gyűlölték a' zsi-
dó papok — 's miért gyülöltettók a' hozzájuk va-
kon ragaszkodott köznéppel is — annyira a' sa-
maritánusokat ? — Mert ezek, a' Garizim hegyén 
másik templomot merészeltek építtetni; 'smert ab-
ban a' Jehovát, Móses rendelete szerint, de Le-
viták nélkül, vakmerösködtek tisztelni; 's ennél 
fogva kevesbülvén a' nyáj, fájlaltak kevesbülni a1 

kövér jövedelmet ; 's féltek , nehogy qiások is 
kényuralmukat megunva, azok példája után, őket 
odahagyják; 's oltáraik áldozat, ma^uk uralom 
nélkül maradjanak. — A* fönebb érintett balvé-
lemény 's papi ámítás ejlen irányozta Jézus ezen 
szavait: eljö az idő, sőt bizonyos tekintetben je-
len van, mellyben Isten, az általam elterjesztett 
helyesebb ismeret következtében, a' föld minden 
részeiben szabadon fog tiszteltetni; — hogy Is-
ten, mint lélek, melly mindenütt jelenvan, nem 
külsőleg, hanem bensőleg, vagyis lélekben, — 
kegyes és erkölcsi érzelmekkel — mint előtte 
egyedül kedves tisztelettel — tiszteltethetik. —Ide 
nézett mind mind tanítványi, mikor tanították ; 
hogy isten minden népeknek ^tyja; hogy enneji 
mindenek egyiránt szeretett gyermekei; ós hogy 
minden népek között, minden személyrei tekin-
tet nélkül, az legkedvesebb előtte, ki,ötgy^r-
mekileg tiszteli, 's j^I cselekeszik. .—- És váj-
jon illyen tan elterjedése 's illő fpjjbgá^ mel-
lett, nem kellelt volna-e megszűnni Jer^aJem-
nek egyedüli lakhelyeül lenni Istennek 's az ö 
papjainak? — 's nem kellett volna-e az idé-
zett mosesi rendeletnek is semmivé lenni? — 
De a'fönebb érintett hatalmas védők tudták, minő 
termékeny föld a1 tudatlansággal karöltve járó 
b&bona 's vakbuzgóság; a' .világosságnak ellene 
törni, 's kényelmök, kövér jövedelmök, uralmuk 
rendülhetlen alapját föltartani mindent elkövet-
tek , miben az anyai téjjel beszívottJ$ilyptfi vak 
ragaszkodása a' tudatlan köznépnek, ke-
zökre dolgozott; 's tömlöczözték 's üldözték még 
vérrokonikat is, kik a' lelki rabságból szabadulni, 

erényes tetteikkel Istennek, 's nem — kövér 
áldozataikkal — a' papoknak ,foa$ni, ojtottak. 
-^.Illyen ,voít 

3) Az fi? téxely^ő.bit, mintha az egy Is-

ten tisztelete külső szertartásokban, testi gyafcor-
latokban, szóval: isteni szolgálatban állana; > 
mintha csak az, ki a' Moses által megrendelt szer-
tartásokra figyel, reménylh^tné az efféle szolgá-
latot igénylő Isten tetszését, és azzal együtt — 
mint jutalmat — a' testi áldásokat; génben ki 
ezen szolgálat alol magát kivonná: annají fia-
ragjának 's büntetésének leend^e sprenc^étlen 
tárgya. — E' balvélemény ellen dolgozott Jézus 
ez általa terjesztett igazság által: csu pán 

az kedves Isten előtt; az országa méltó tagja; az 
számíthat kegyelmére 's áldásira: ki mennyei 
atyja szent akaratát tiszta erjtölcsi érzelmei 
tettei által híven betölteni tűzte ki élte legfőbb 
törekyéseül; kiti^ja, hogy a' AJJin̂ enhptó minszol-
gálatuaknélkül épen nem szűkölködik; 'skia' fő-
lény tiszteletében is nem azért buzog, hogy vele 
annak,—haijem, hogy saját lelkének szolgáljon.— 
Ez ellen irányozták tanítványi is szavaikat, mi-
dőn tanították: Isten embereknek kezeiktől nem 
tiszteltethetik; mintha valami nélkül szűkölködnék 
'sat.: hanem a' tiszta és szeplő nélküli inteni Szol-
gálat ebben áll: meglátogatni az özvegyeket 'sat 
Illyenek voltak 

4) A' fönebb érintett tévelygő thijböl szárma-
zott mósesi rendeletek, a' tisztulási, engesztelő, 
hájapdó 's^t. áldozatok iránt: mintha ezek néljsü-
lözhetlen kellékei volnának bűnbocsánat 's Isten 
szeretete megérdemlésének. — Isten nem bün-
tető bíró, hanem bennünket szerető, és rgég a'bün 
eredményei által is jóra nevelő édes atya: ez volt 
e' részben Jézus főtana. Ö azt taníttolta: tudat-
lanságból esék ember a' bün hatalmábp; qajira 
nézve Isten próbálgatja öt, kiilfyjbféíe ^zkj^p i 
— és sokszor kedvetlenek - által is, nyomorai 
indoka ismeretére bírni; mint ezt a' tékpzló fiú-
ról és eltévelyedettjuhróli példabeszédekben elő-
adta. — Ö azt tanította: csak az akarat valódi 
megjobbulása az, fljit a' fölény eltévely&q^t gyer-
mekétől igényel; mi ha megtörtént: n$r ^ f l í ^ 
méltónak mutatkozik a' megtért mennyei atyja 
szerelmére; és semmi több tője nem kívántatik, 
's az irgalmasság atyjávali kibékülés teljesült. 
Mert Isten, a' mindenkor szerető, 's soha nem 
haragvó atya részéről semmi nem, hanem csupán 
a' szent par^ncspk iránt ellenséges indulattal vi-
seltető ember részéről igényeltetik megváltozás, 
újjászületés. — 0 ennek a' mósesi tannak — 
„vérontás nélkül nincsen bűnbocsánat" — ezt 
az egyszerű, szelíd tudományt állította ellenébe: 
„csupán igaz megjobbulás által nyer ember Isten-
nél bocsánatot." — Mert mihelyt a'tékozló fiút 
megjobbult szívvel visszatért atyjához, az min-
den $flges*telö áldqzat nélkül, (azonnal, egé$s 
s^er^tql , ^ z i v ^ h e z £ zor^ott a azt. — (Jíe 
az efféle tan egyenesen ellenökre volt, mind 
a' testi embereknek, kiknek könnyebb bármi, 
mint kedves bűneikről lemondani, mind külö-
nösen Juhászon-féltő papségjaak: mivel j * 



a* jövedelmes áldozat-fételeket végveszélylyel 
fenyegette. A* minthogy ezen papi érzelmeket, 
egész mezítelenségökben, elevenen le is rajzolta 
Jézus a" tékozló fiu bátyja képében: kit haragja, 
atyja, atyai kiengesztelödése miatt, szinte magán 
Icivül ragadott. 

De minek soroljak elö több akadályokat ? — 
Vájjon az a' rövid 3 év, míg a' gondviselés Jé-
zust működni rendelé, elég volt-e csak az eddig 
érintett óriási akadályok legyőzésére ? — elég-e 
illy gyökeres reformnak — mi még a' 19-dik 
században is, sok részben, teljesülésre várako-
zik — végrehajtására ? — Nem látjuk-e, mikép, 
a' helyett, hogy a' keresztyén tan tisztította volna 
meg a' zsidóit: ez vegyült inkább amaz közé?— 
Nem látjuk-e, hogy a' zsidó vallás több tanai lé-
nyeges részét teszik ma is a' keresztyén vallás-
nak; söt, sokak előtt, mintha csak amannak véd-
szárnyai alatt nyerhetett volna ez is némi pár-
toltatást?—Nem látjuk-e, hogy sokan, még ma is, 
magukat — mert Istent Jeruzsálemben tisztelik — 
csupán ennél fogva választott szent népnek, 's 
üdvözülendönek; másokat pedig, — mert Istent 
Garizim hegyén imádják — csupán ennél fogva 
megvettetteknek, 's kárhozat rabjainak fönhangon 
híresztelnek? — Nem látjuk-e, mikép az emberiség 
egy nevezetes része,bűne bocsánatát's azzal együtt 
járó örök üdvét lelkének,még ma is, nem Istentől,de 
papjától várja; 's annak, természet szerint, gyarló 
ráfigyeletétöl, nem önmüködése- 's benső meg-
jobbulásátólfüggeszti föl lelke egész javát?—Nem 
íátjuk-e, hogy mivel végetlenül könnyebb vagyo-
nunk egy részecskéjétől megválnunk; könnyebb 
kevés ideig bizonyos tápszereket nélküleznünk; 
Jeruzsálembe — vagy, mivel ez, ma már, mégis 
kissé költséges 's kényelmetlen volna — más ezt 
képviselő szent helyekre elvándorolnunk, mint 
Mnös indulatinkat megfeszítenünk , szívünket 
megtisztítanunk, 's a* tiszta erény sokszor rögös 
ösvényén izzadoznunk?—Nem látjuk-e, mondom, 
hogy sokan ma is, bizonyos testi gyakorlatok, 
érettöki áldozatok 's áldoztatások által igyekeznek 
leikök örök üdvét kiérdemelni ? — Mind ezek 
eléggé meggyőzhetnek bennünket arról: hogy mit 
18 század képes nem volt végrehajtani, azt bármi 
óriási ipar 's törekvés mellett is, 3 rövid év vég-
re épen nem hajthatta. (Folytatjuk.) 

F á b i á n Is tván . 

U n I o . 
Ismét megpendítetvén a' Protestáns E. és 

Isk. Lapban az unió eszméje annak kihirdetése 
által, hogy gróf Zay Károly úr ö nagysága, a' 
magyarhoni ágost. hitv. evang. egyház 's iskolák 
felügyelője, az uniói alválasztmánynak a' magyar-
országi két protestáns felekezet egyesítése mód-
járól és eszközeiről még az 1843-dik évben ké-

szített Javaslatát folyó évben kiadta: bátor v a -
gyok ezen fontos tárgyat érdeklő igénytelen vé-
leményemet én is előadni. Vannak, kik azt mond-
ják , hogy az unió eszméje olly nagy feladat, a* 
mellynek megfejtésén még a' nagy lelkek is mél-
tán törik fejőket; — hogy ez olly gordiusi csomó, 
a' mellyet a1 kenyérnek, ostyának, keresztnek, 
oltárnak, gyertyának, orgonának 'st.ef. megtar-
tásával, — az eleve való elrendelésnek, az általá-
nos vagy részletes kegyelemnek, éneklés, prédi-
kálás, gyóntatás, temetésbeli ritusok elmellözése 
mellett egy 's két egyesüljünk mondással, mint 
valami Nagy Sándori kardvágással, alig lehetne 
megoldani. Azonban örömmel kell megvallanom, 
hogy a' tisztelt alválasztmány igen szerencsés 
volt ezen csomónak nem kardvágás, hanem okok-
kali megoldásában. Noha pedig ezen javaslat, akár 
az előítéletek legyőzését, akár az akadályok elhá-
rítását, akár a' teendőket tekintve, tökéletességére 
nézve az eddig ezen érdemben megjelent minden 
értekezéseket annyira felülmúlja, mint a' délszin-
ben ragyogó fényes nap a'ködös hajnalt: de még-
is ez sincs bizonyos hiányok nélkül, mellyek kö-
zöl legelső és legnagyobb az , hogy az alapelv, 
mellyre az uniót lehetne 's kellene építni, nincs 
kimondva. Ugyanis 

1) Igaz, hogy az alválasztmány a1 35-dik 
lapon az elfogadandó és követendő uniói elvek 
megállapítását a' két egyetemes conventekre bíz-
za, megelégedvén azzal,hogy az előítéletek meg-
czáfolását, az akadályok elhárítását és a' teendő-
ket elösorozza. De vájjon nem szerencsésebbek 
lennénk-e mind az előítéletek megczáfolásában, 
mind az akadályok elhárításában, mind a'teendők 
végbevitelében, ha mindenek előtt az elveket ha-
tároznék meg, a' mellyekben való egyesülés 
conditio sine qua non lenne a' két felekezet unió-
jának , — mint szokott ez történni a' társulatok 
egyesülésében, hol ezeknek szabályai mindenkor 
bizonyos kitűzött elven alapulnak — a' hadakozó 
felek kibékülésekor, kik bizonyos előleges czik-
keket alapítnak meg, mellyek azután a' béke min-
den pontjainak alapelvül szolgálandanak;— és 
mint a1 tanokban is nem a' munka végén, hanem 
annak kezdetén tűzetik ki az elv, mellyel azután 
nemcsak összehangzásban kell lenni az egész 
minden részeinek, hanem épen azokon kell ala-
pulni. 

2) A* 4-dik lapon azt mondja a1 tisztelt vá-
lasztmány, hogy a' protestantismus egyedüli kút-
feje a' szentírás. Helyesen! — ebben keressük fel 
hát azon elvet, a' mellyet mind a* két félnek el 
kell fogadni, ha ugyan az uniót szívből, — vagy 
a' mint a' javaslat 2-dik lapján levő fontos mon-
datban kifejeztetik: egész erővel akarja. Tudjuk, 
hogy vallásunk alapítója Jézus. Fogadjuk hát el 
uniói elvül azon elvet, mellyet Jézus az új vallás 
és istentisztelet elvéül Ján. 4: 24. igy fejez kfc 
Az Isten lélek, és a' kik öt imádják: szükség, 



hogy lélekben ét igazságban imádják. A' ki ezen 
•elvből indul ki, az előtt a' javaslatban említett 
minden elöitéleti, hittani és szertartási akadályok, 
mint hajdan az igaz Isten nevének említésére a' 
a* bál bálványai, legottan ledülnek 's elenyésznek. 
Mert midőn Jézus a' samariabeli asszonynak vilá-
gosan megmondotta, hogy az Ő általa felállítandó 
vallás és istentisztelet által a* Garizim hegyén és 
Jeruzsálemben gyakoroltatni szokott isteni tiszte-
letbeli minden áldozatok és külső szertartások el-
töröltetnek, és az Isten csak lélekben éj igazság-
ban, u. m. a' szívnek kegyes érzései, az erényes 
cselekedetek, az élet szentsége által fog tisztel-
tetni : ki ne látná itt a' Jézus által alapított val-
lásnak azon elvét, a* melly egyedüli próbaköve 
az istentisztelet minden részeinek? Mi annak az 
oka, a1 mit az alválasztmány a' 6-ik lapon említ, 
hogy bár mennyit fáradoztak is mindjárt a1 refor-
matio után a' fejedelmek, főurak, tudósok, papok 
az egyesülés nagy munkájában szinte 300 esz-
tendőn keresztül: a' siker mégis kevés vagy 
semmi? — Az, hogy csak setétben tapogattak,— 

4 nem volt elöttök meggyújtott fáklya, — nem volt 
kitűzött elvök, a' mellyre az egyesülést alapíthat-
ták volna, — valamint, hogy Luther's Kálvin re-
formatiója is nem alapelvre építve, hanem a' ke-
resztyén vallásba a1 zsidó 's pogány vallásból 
átalhozott áldozatok, böjtök, bünbocsánat-vásár-
lások, balvélekedések, hittanok, czeremoniák, rí-
tusok 's papuralom ellen való küzdés, 's azoknak 
megczáfolása által kezdődvén—nem tökéletes,— 
's bármint ürgessük forgassuk, nem is lesz az, 
mig bizonyos elven nem alapúi. Példa ide a' po-
rosz unió, a' hol a' kettőből nem egy , hanem 
három lett, nem említvén most azt, hogy a' har-
madik nem előre, hanem hátra ment. — Ám ol-
vassuk meg újra meg újra Jézus tanításait az 
evangyéliomokban: nem találunk azokban sem 
kitűzött hittanokra, sem istentiszteletbeli szertar-
tásokra, hanem az Istennek lélekben és igazság-
ban, vagyis az erényes élet általi imádására. 
Mennyit küzdöttek az ó szövetségi próféták a' 
©zeremoniális istentisztelet ellen ! melly világosan 
tanították, hogy az Istennek nem áldozat, nem 
böjt, nem sok imádság, hanem csak engedelmes-
ség, törvény megtartás, kötelesség teljesítés, szó-
val: kegyes élet kell, hogy az Isten csak ez által 
tiszteltethetik. 'S ime a' mit a* próféták elkezdet-
tek, azt Jézus mennyire elövitte 's tökéletesítette, 
ezt tevén annak elvéül: Az Isten lélek 'stb. 

3) Hogy ha az unió elvéül okos isteni tiszte-
letnek a'Jézus által kitűzött elvét tesszük: legyő-
zetnek legottan az előítéletek,a'mellyek az alvá-
lasztmány munkájában a* 6—14. lapokon előadat-
nak; elháríttatnak az akadályok, mellyek a' 15— 
21. lapokon elösoroltatnak; — végrehajtathatnak 
a' halasztás nélkül eszközlendők, a' mik a' 21 —24. 
lapokon megemlíttetnek; — foganatba vétethetnek 
az unió előkészítésének munkái,mellyek a' 24—28. 

lapokon leiratnak , — 's igy végre közelítenek 
egymáshoz az időnkénti 's fokonkénti lépések^, 
mellyek a128 —32. lapokon rajzoltatnak. Mert az 
uniónak csak három esete lehet, t. i. ha az ágost. 
hitvallásuak helvét hitvallásuakká , — a' helvét 
hitvallásuak pedig ágostai hitvallásuakká lenné-
nek ; — vagy ha e' kettőből egy harmadik leend. 
A' kél első esetet, hiszem, senki sem kívánja, de 
nem is kívánhatja: azért a1 harmadik az, a1 mire 
az unió minden igaz barátinak törekedni kell. Midőn 
pedig az unió eszméjében benne kell foglalva lenni 
a' haladás eszméjének is, 's igy általa nem hátrább, 
hanem elébb kell menni a' Jézus egyszerű, de 
mégis olly fenséges vallásának felfogásában ós 
sajátításában: tehát mindenek felett ama jézusi 
elvre van szükség, melly azután mint próbakő el 
fogja határozni, mi megtartandó, mi egyszersmind 
elvetendő mindegyik felekezet tudományából és 
szertartásaiból. Igy tehát az egyesülendő felek-
nek nem hátra, hanem előre kell menni a' szer-
tartásoknak kevesítése 's egyszerűsítése által, — 
a' szertartásoknak szaporítása, vagy azokhoz való 
értelem nélküli ragaszkodás visszalépés lenne, — 
a' visszalépés pedig nem építené, hanem pusztí-
taná az Isten országát. 

4) Hogy az akadályokra visszatérjek — hogy 
melly messze volt még ezelőtt 13 évvel, 's van 
még jelenleg is mind a' két confessio az uniónak 
tettleges elkezdésétől: bizonyítja ezt a' többek közt 
a' dunántúli ágostai és helvét hitvallású egyház-
kerületek közt az 1833-ik év május 15-én vég-
hezment 's még most is kötelező erejű nagy-ge-
rezsdi egyesség is, melly szerint mindenik con-
fessio a' maga vallóit a' másik confessio vallóitól 
a' bölcsőtől fogva a* koporsóig az élet minden 
stádiumán keresztül szinte gibráltári bástyákkal 
eröködött elszigetelni. Ha a* protestáns vallásnak 
egyik klenodiuma a' lelkismeret meggyözetteté-
séböl eredt szabadság: miért ne lehetne a' pro-
testáns vegyesházasságbeli gyermekekre nézve 
— mig az unió tökéletességre menend — azt je -
lenteni ki, hogy azok azon hitvallásban neveltes-
senek, a' mellyikben kívánják a' szülök lelkisme-
retbeli meggyöződésök szerint nevelni, — és csak 
a' szülök meg nem egyezésének esetében legyen 
az a' rendszabály, hogy azok az atya hitvallásában 
neveltessenek? 

5) Az elhárítandó akadályok sorában említte-
tik a' 18-dik lapon a' köznép felvilágosítása is, 
még pedig a' vallástanítók által. Igen is! — de 
adjuk hozzá azon vallástanítók felvilágosítását is, 
a' kik magok is setétségben levén, szeretnek a* 
köznép vakságával takaródzni, — nehogy a1 vak 
a' vakot vezetvén, mindketten a' verembe esse-
nek. És vájjon mi lesz itt a* felvilágosító leghat-
hatósabb eszköz ? — a' Jézustól magától kitűzött 
azon elv, hogy az Isten egyedül lélekben és igaz-^ 
ságban, az erény, az élet szentsége által tisztel-
tethetik. Mert ez csak az olly magaviseletet, szer-



tartást, hittant hagyhatja helybe, 's egyeztetheti 
meg az evangyéliomi keresztyén tudománynyal, 
mellyet az értelem ért, az okosság pedig, mint az 
értelmet világosító, szivet megszentelő, akaratot 
jobbító, 's erkölcsöt nemesítő eszközt, önként el-
fogad. Ezen kivül pedig megóv azon némileg 
emberi méltóságunkat megalacsonyító, és sokszor 
az erkölcstelenség örvényébe bemerítö tévely-
géstől, hogy az istentiszteletbeli szertartásokat 
kegyességi surrogatumokká tevén, ezekkel akar-
juk a" hitetlen izraelként az Istent kifizetni, az 
erkölcsi törvényeket lábainkkal tapodván — a' 
mire pedig nemcsak a' köznép, hanem átalában 
szólván, az erőtlen testi ember mindenek felett 
hajlandó — mit minden confessiók történetei fe-
lesleg Is bizonyítnak. 

6) Az előkészületek közé lehetetlen volna 
nem sorolni az exegesisnek, a' szent írás magya-
rázásnak, a' főiskolákbani tanítását. Minden pro-
testánsok megegyeznek abban, hogy hitünknek 's 
cselekedetünknek sinórmértóke a'szentírás. Ugy~ 
de mennyi a' hitfelekezet! — mennyi különböző 
vélemények vannak a' hit dolgában! — pedig 
mindenik a' szentíráson alapítja hitágazatit. És 
ez, — ez az, a' mi a' szentírás magyarázását a' 
főiskolában múlhatatlan szükségessé teszi. Mert 
hiszen miért ne hallanánk meg, hogy főiskoláink 
ezen tekintetben leginkább hátra vannak. Ha hát 
protestáns elvünknél maradni, *s ezzel egyezöleg 
cselekedni akarunk: főiskoláinkban az exegesisre 
külön tanszéket állítsunk — külön tanszéket, mon-
dom, kivált az új szövetségre, hogy a' papi tudo-
mányok tanítására határozott években a' lelki-
pásztori hivatalra menendök a' szentírás magya-
rázatából is nem egy 's két levelet, vagy evan-
gyéliomot, hanem azt egészen végig hallgathas-
sák. A' mesterlegény mikor mesterré lesz, mes-
terségének legnehezebb müvéből kell remekelni, 
különben inem veszik be a' czéhbe. A' prote-
stánsoknál pedig hány candidatus lesz pappá, a' 
ki a' szentírásnak csak grammatikai fordításában 
is alig dadoghat,—ahoz pedig, hogy mi annak 
igaz értelme, csak annyit ért, mint a' harangön-
táshez. Majd ha a'rszentirás magyarázásának tan-
széke virágzóvá levén, lelkészeink a' szentírást 
értik, te hivataluk folytatása közben is azt érteni 
's magyarázni tanulják; söt a' papi vizsgálat al-
kalmakor is ebből vizsgáltatnak főképen: akkor 
fogják tettben érteni }e érezni, hogy az ohajtott 
unió elve nem lehet más, mint a' Jézustól ,vallása 
elvéül íkitüzött /élv. Igy gyözettethetnek le az 
uniónak különben legyőzhetetlen akadályai, a' mi-
kor az úrvacsoráról, eleve való elrendelésről, 
átalános ós részletes ikegyelemröl való, 's több 
iliynemü hitarticulusok, valamint az Istennek lé-
lekben és igazságban való imádásával meg nem 
egyeztethető czeremoniák , rítusok a szentírás 
tiszta % világos értése által magoktól elmaradnak. 
Különben nem lehet okot csak gondolni is, a' mi-

ért akárraellyik bitfelekezet akár hitarliculu-* 
sairól, akár megszokott rítusairól̂  szertartásait 
lemondjon. 

Lehetetlen volna itt elhallgatni néhai tek.Ka-
zay Gábor táblabíró úr halhatatlan érdemét, a' ki 
okos vallási buzgóságból a' pápai főiskolában a' 
szentírás magyarázásra tanszéket alapított tízezer 
pengő forint tőkével, miután a' philosophia tan-
székét is néhány évekkel elébb ugyan tízezer pgő 
forint tőkével megalapította. Azonban fájdalommal 
kell megyallani, hogy a' görög és zsidó nyelvek 
tanulása annyira kiment ott a' módiból, hogy so-
kan olvasni sem igen tudnak, — a' grammatikai 
fordításhoz még kevesebben értenek, — követ-
kezve ezeknek az exegesis csak zengő érez és 
pengő czimbalomj! — valamint azt sem lehet el-
hallgatni, hogy ezen örök emlékezetre méltó ala-
pító úr végrendelete ellenére az exegesisnek nincs 
tanszéke, mert az ó szövetséget is más, az újat is 
más oktató magyarázza, még pedig több tudomá-
nyok tanításával összefoglalva, — következye ha 
az órákat összeszámítjuk,az exegesisre egy egész 
évben fél év sem fordíttatik, holott pedig a' vég- -
rendelet következésében egy oktatónak az egész 
éven keresztül naponként csak szentírás magya-
rázatot kellene tanítani. 

7) Az előkészületek közt a' 28-ik lapon meg-
említtetik az is,, hogy az oktatók szintúgy, mint a* 
tanítványok a' templomokat látogassák. Helyesenf 
Mert hiszen minden nevelők, világi 's egyházi 
igazgatók megegyeznek abban, hogy a* nevelen-
dökben a' vallási érzést felébreszteni, fentartani 
's nevelni az okos nevelés múlhatatlan teendői 
közé tartozik. Ez az oka, hogy az iskolai törvé-
nyekben is az ünnepnapokoni templom gyakorlás 
a' tanulóknak kötelességül tétetik, — elmulatása 
pedig megfenyíttetik. Már ha a' szülék, az elöl-
járók, ,a' hivatalviselők példája az alattvalók er-
kölcsének formálására sokat tehet és tesz, — a* 
mit tagadni nem lehet: kétségkívül az oktatók-
nak vallásos, vagy vallástalan beszéde, 's maga-
viselete, valamint a'templom járása 's kerülése ig 
hasonló jó aragy rosz példa lesz tanítványaiknak 
vallásosokká, vagy vallástalanokká való formálá-
sára, következve az unió eszközlésére vagy gát-
lására. És ha a' tanítvány a' templom elmulasztá-
sáért megfenyíttetik, még pedig a' templomot el-
mulató által: nem tndom, miért nejehetne az ok-
tatókat is a' templomba való járásra kötelezni, — 
nem mondom, elmulatásaértfenyíteni,— én ugyan 
semmiféle nevelőintézetben ten^plomkerülő okta-
tókat meg nem szenvednék! 

8) A' halasztás nélkül eszközlendők kÖ*é 
számíttatik a' £1, 22. fjapokon a' kisebb 's na-
gyobb választmányoknak, consistoriumoknak > 
conventeknek az unió eszközlésébeni munkássága 
's batározhatása. Az ezen fontos tárgyróli érteke-
zést másszorra halasztván, most csak annyit jegy-
zek meg, hogy a'protestantismus természete sze-



<1pint vigyázni kell, hogy a' conventek határozása 
római díctaturává íie fajuljon, hogy rólunk 's nél-
külünk óllyanokat ne határozzanak, mellyekben 
megegyezni gondolatunkban sem volt, 's vallá-
átitik elve szerint meg #éftn egyezhetünk. 

9) Nem lehet szó nélkül hagyni az unió né-
melly barátinak abbeli vélekedését is, hogy a' hit— 
tafiókban 's szertartásokbani különbözést most 
ném tekintve, 's érintetlen hagyva, csak egyesül-
jünk — az ebbeli különbség idővel magától is el-
enyészik. Hiszen ha a' kenyérét, ostyát, állást, 
térdepelést, oltárt, gyertyát, keresztet, eleve való 
élrendelést, általános és részletes kegyelmet, kü-
lönböző agendát, predikálási formát, 'ste'f. to-
vábbra is megtartjuk: miben egyesüljünk hát ? — 
í felebaíáti szeretetben, a' morálban-e ? — hiszen 
éhben eddig is egyek voltunk!! Igy nem egye-
áűlni, hanem csak nyilvánítni kell, hogy régen 

í$gyek Vágyunk, — 's legfeljebb nevünket változ-
tatni, — noha igy meg a' képmutatásnak undok 
bűnét el nem kerülhetjük, az uniónak csak képét 
mutatván, belső valóságát pedig megtagadván. — 
Különösen nem lehet sem az igazsággal, sem a' 
fczéntirással, sem a' jó renddel, sem a' keresztyéni 
legyenesszivüséggel, sem az úrvacsora iránt tar-
tozó ValláSös érzéssel s tisztelettel azt megegyez-
tetni, hogy ugyanazon lélekpásztor kenyeret is, 
fcstyát is tartván kezében, 's tevén az asztalra, az 
*frvacsoréval élők szabad tetszésök szerint ve-
gyék el akár az egyiket, akár a' másikat. — Még 
pedig nemcsak azért, hogy a* köznép közöl a' 
századik sem tudja megítélni a* kettő közti kü-
lönbséget , ós mégis azt lelkismeretet érdeklő 
dolognak tartja; — hogy az aproe-nak az űj szö-
vetségben illy kétféle értelme nincsen; — hogy 
fez ezen való versenygés,'s az ebben való külöm-
bözés miatt sok százezer lelkek lettek a' fanati-
smusnak szerencsétlen áldozativá: hanem azért 
ís, hogy ezen szent tiszteletben levő 's lelket ér-
deklő dologban, millyennek az úrvacsorával való 
élést kell tartani, a' kenyérre 's ostyára nézve a' 
"fcfttentirás világos értelmének ellenére olly közö-
nyösen nyilatkozni, hogy akár kenyér, akár ostya, 
mindegy: ez valóban sem az úrvacsorának belső 
méltóságával, sem a' léleknek azon szempillan-
táfcbani belső érzésével 's valódi magatartásával, 
sem az egyenes szívvel meg nem egyeztethető, 
könnyen vallásbeli hidegségre, szokásra, indilFe-
rentismusra, kétszinüségre, szinmutatásra vezet-
get. - *) 

Végre szinte megfejthetetlen előttem az, hogy 

A1 ker. vallás alapítója csak két ceremóniát kivánt abban 
megtar tani , u. m. a1 keresztséget és úrvácsorát. Ezeket 
tiszteletben tartani, vallásos érzésünk 's a t erkölcsi tö r -
vények iránti kódolásunk jeléül ezekben részesülni, szent 
kötelességünk. Tehát ezeket a' szentírásban előadott egy-
szerűséggel vigyük véghez! 

i • 1 M. G. 

noha as unió eszméje legalább is két fél egyesü-
lését feltételezi *) és az alválaszlmány is a' 33 -
dik lápon véleményével oda járulj hogy a' fövá-
lasztmány által ezen javaslat az egyes superin-
tendentiáknak megrostálás végett adassék ki; — 
's nem is kételkedhetni azon, hogy az egyes su-
perintendentiák neve alatt nemcsak az ágostai, 
hanem a' helvét hitvallású superintendentiák Is 
értetnek — egy hitfelekezet maga magával szint-
úgy nem egyesülhetvén, valamint hogy a' lega-
tióba menő debreczeni deák a' hortobágyi gulyás 
erőltetésére egy maga harmonice nem énekel-
hetett; — a1 minthogy ezen javaslat már az 1844-
dik évben a' dunántúli ágostai hitvallású superin-
tendentiával, az ebben levő egyházmegyékkel 
's ezekben levő egyes gyülekezetekkel közölte-
tett is: mi az oka, hogy mégis ez a" javaslat a' 
dunántúli helv.hitvallásu superintendentíával mind-
eddig nem közöltetett? **) pedig ez a' superin-
tendentia az 1841-ik évben az ágostai hitvallású 
négy superintendentiák nagyszámú küldöttsége 
által a' helvét hitvallású superintendentiák con-
ventjéhez küldött 's vallásos egyesülésre felszó-
lító levele következésében az 1842-ik évi köz-
gyűlése jegyzökönyve 25-dik száma 3-ik pontja 
alatt az unió eszméjét nemcsak elfogadta, hanem 
egyszersmind a' maga kebeléből a' pesti nagy 
választmányhoz tagokat is nevezett ki, — az 
1843-dik évi közgyűlés jegyzökönyve 81-dik 
száma alatt pedig gróf Zay Károly úr ö nagysága, 
mint a' pesti föválasztmány elnöke, levele követ-
kezésében az unió ügyébení állandó küldöttségül 
a' veszprémi egyházmegye kormánytestületét 
nevezte ki. Márton Gábor, 

esperes és a' dunántúli helv. hitv. 
e.kerületbeli uniói állandó küldött-

ség elnöke. 

Keresztelés és betegek gyóntatása 
éjjel. 

Már jó ideje, hogy e' tárgy elmémben forog, 
mellynek közlését semmikép elmulasztni nem tu-

*) A' szentírásban, nevezetesen Ján. 10: 16 . olvasható 
egy akol és egy pásztor, úgynevezett igéret földe, épen 
nem a' két prot. felekezet, — annyival kevésbbé mindtan 
vallásbeli felekezetek unióját jövendöli, hanem a' zsi-
dóknak "'s pogányoknak a 'Jézus vallásában leendő egye-
sülését, — a' mi azoknak a' keresztyén vallásra lett té-
rése által régen megtörtént. M. G. 
Ezen értekezés folyó 1846 - ik év máj. hó 1 8 - i k ' s kö-
vetkező napjain Losonczon tartatott e.kerületi közgyű-
lés előtt Íratván: ezen gyűlés jegyzőkönyve 124-dik 
számából tudtam meg, hogy á' tisztelt főfelügyelő úr * i 
uniói alválasztmány által kidolgozott javaslat kinyoma-
tott példányaiból egyházkerületünknek 150 magyar, 4 1 
német és 19 tót példányt küldeni méltóztatott. — Ezen 
dunántúli helv. hitv. egyházkerületben van 2 7 7 anya-
egyház, mellyek közt német és tót ajkú egy sem léte-
zik. M. G, ; L 



dom. Alkalmat ad erre az a' körülmény, hogy ez 
előtt pár évvel papi társaságban levén, közölünk 
•egyik ugy hozta ezt szőnyegre, hogy helyét vál-
toztatott paptársához illy kérdést tön: Miképen 
van megelégedve, collega uram,új fárájával? Melly 
kérdésre ez lön a" felelet: „Mostani gyülekezetem-
ben nincs olly nyngalmas életem, mint a' másik-
ban volt; mert itt az a' kellemetlenség, hogy még 
éjjel is felzörgetnek legjobb álmomból majd ke-
resztelés, majd pedig gyóntatás végett." Ez igen 
kellemetlen lehet, mondám reá. Hát aztán felkel 
keresztelni, elmegy gyóntatni, collega uram? kérdé 
a* másik, — én nem mennék, *s gyülekezetemben 
ez nem is történik. Olt van a* bába, keresztelje 
meg, annyiba veszem, mintha magam keresz-
telném. Hát mit tegyek, ha rá vannak szoktatva 
az emberek? válaszol amaz. Most egy másik pap 
szólt: „Nálam az épen nem újság, sokszor keresz-
telek és szinte betegeket is gyóntatok éjjel, és én 
ezeket örömest teszem, mert igy érdemeket lehet 
szerezniEz állítását a' buzgó papnak ízetlen 
mosolylyal fogadtuk, 's mondók neki: hogy ebből 
bizony nem sok érdem száll akárkire is, és mi 
az érdem szerzést nem is az éjjeli kereszte-
lésben, sem betegek gyóntatásában hisszük 's 
állítjuk lenni, hanem másban. Beszélgetésünk 
folyamát e' tárgyról itt megszakasztom, kiindulok 
azonban jelen értekezés mezejére ama buzgó pap-
nak egyszerű állításából, hogy az éjjeli kereszte-
lés és betegek gyóntatása által érdemeket sze-
rezhet magának a' pap. Ez állításnak helyességét 
én máig is tagadom. Azért itt keresztelést és 
gyóntatást elválasztva egymástól, írok először az 
éjjeli keresztelésröl, azután meg amarról. 

Papi hivatalunk kellemetlen terhei közé tar-
tozik, ha melly gyülekezetben az éjjel-kereszte-
lési foglalatosságot gyakorta kell végbe vinni. E* 
szokás eredete csaknem olly régi, mint maga a* 
keresztyénség,—melly állításomnak erös bizony-
sága az, hogy a' legújabb időben is a' missiona-
riusok éjjel sok gyermeket és felnőtt embert ke-
resztelnek meg, nappal nem bátorkodván azt vég-
ievinni a' pogányok üldöző haragja miatt. 'S va-
lamint van ez most a' pogányok közt, kiknél a* 
keresztyénség terjesztése ez időkben van leg-
forróbb munkába véve: ugy volt ez az apostolok 
idejében is, mikor ők a* Krisztus vallása követé-
sére gyűjtötték össze az embereket, üldöztetvén 
mind a* tanítók, mind a' megkereszteltettek a' po-
gányságtól és zsidóktól. Melly szerint tehát igen 
valószínű, hogy az apostolok is cselekedtek ugy, 
mint a' missionariusoknak el kerülhetlen kell tenniök 
azaz éjjel kereszteltek. Tehát e* szokás egy idejű 
lehet a1 keresztyénséggel. Melly működést ugyan 
sem az apostolok, sem az ujabb időbeli terjesztői a' 
"keresztyén vallásnak nem ismerték hivataluk kel-
lemetlenségének lenni, hanem inkább maguk adtak 
a' bozzájok téröknek tanácsot az idö iránt, melly-
2>en a* keresztyénség nyája közé legbátorságosab-

ban léphessenek, 's választák erre az éjszakának: 
csöndességét, a' mikor ök szívesen elhagyták V 
hagyják most is álmukat a' Jézns nyája szaporít 
tásáért. Mind erre megtanították őket a' vesze-
delmes körülmények, hogy csak igy és nem más-
kép érhetnek czélt, ha t.i. titkon is keresztelnek 
és tanítnak. 

Úgyde a' mi földünkön 's a1 mi hazánkban 
nincs okunk félni, és nincs okunk, hogy titkon éj-
jel kereszteljünk: mégis némelly helyeken olly" 
igen gyakran elöfordúl ez. Oka ennek az az alap-
talan hit, hogy a* kereszteletlenül megholt gyer-
mek elkárhozik. Istenem! melly szörnyű hit ez l. 
Azért, ha látják, hogy az éjjel született gyermek 
bádgyadt, 's ugy látszik, mintha meg akarna halni, 
nyakra főre kapkodva viszik a' paphoz, felzör-
getik álmából, hogy minél előbb kereszteljen és 
exorcizáljon, nehogy a* gyermek kárhozatra jus-
son. És mi van mit tenni? papnak fel kell kelni. 

A' prot. keresztyénnek ugyanazt hinni nem sza-
bad, hogy paptól kereszteletlenül meghalt gyerme-
ke elkárhozik, sem azt hogy ördög hatalma alatt 
volna, mig e' szentségben nem részeltetik; mind-
azáltal, hogy a'prot. is elküldi gyermekét még 
éjjel is papjához keresztelés végett, arra vannak* 
példák, kivált ha, mint mondám, a' gyermek, szü-
letés által is megbádgyadván vagy épen nem 
életre való, sietteti, csakhogy az kereszteletlenül 
ne haljon meg. Én is azt mondom, ne haljon meg 
kereszteletlenül, de éjjel hurczolni a* gyermeket, 
a1 még bádgyadtat, kinek egyébiránt is akkor 
csöndes nyugalom kell, és menteni az éjjeli hű-
vös levegőtől inkább, mint abba kivinni, 's az ál-
tal neki előbb halált okozni, mint életet: ezt hely-
ben nem hagyom. Ott van a' bába, van más köz-
ember is, szükség esetében mindenik keresztelhet * 
nálunk protestánsoknál, 's igy reggelt érvén, men-
jenek azzal a1 paphoz. — De a' melly pap érde-
meket hisz az éjjeli keresztelések által is ömagá-
nak szerezni, az itt ellenem szól: ki pedig az illy 
nyugalom-zavarásokat elakarja magától hárítani 
és e' szokást 's visszaélést megszüntetni, az oly-
lyan részemen van. — Történetet beszélek el.. 
Egy paphoz éjféltájban két személy, a' komaasz-
szony és a' bába, gyermeket vittek, kik azt min-
den szempillantatban halatták. A1 pap már jó ízűen 
aludt, zörgették azért ajtót, ablakot soká, mig 
végre felébredvén, kérdi: kik legyenek ? „Gyer-
meket hoztunk t. u. keresztelni, mert talán reg-
gelt sem ér." Gyertyát gyújt 's beereszti őket, 
megnézi a' gyermeket, *s igy szól a' két asz-
szonyhoz: Mit alkalmatlankodik keedtek rajtam 
illy éjszaka, én most nem keresztelők, vigye ke-
edtek haza, 's reggel kell jöni. Ha ez a' gyermek 
reggelig meghalna is, azért nem kárhoznék ám el; 
ideiglenesen keresztelje meg a" bába, — 's ezzel 
elbocsátá őket. Kérdés: vájjon helyben hagyha-
tó-e a* papnak ezen cselekedete vagy nem ? Kö-
vetkezése az lön, hogy másnap róla beszéltek^ 



de éjjel gyereket keresztelni hozzá többé nem 
vittek. 

Ezeket gondolám elöjáróban az éjjeli keresz-
telésekről megirni szükségesnek, majd utoljára 
még átalános észrevételeket adok mind erre, mind 
pedig az éji gyóntatásokra nézve is. De előbb 
irok a' betegek éjjeli gyóntatásáról is valamicskét 
bővebben. 

Hogy a' szent vacsorávali élésre a' legelső 
keresztyének az estvéli időt igen gyakran for-
dították, azt tudjuk, a' nélkül is, hogy én arra ná-
lamnál tanultabbakat oktatni akarnék. És hogy 
Krisztus urunktól fogva az apostolok, és min-
den keresztyének, kik az üldözések setét nap-
jaiban, éveiben éltek, az urvacsorát éjjel vették 
magokhoz az egészségesek ugy, mint a'betegek, 
azt is mondják a* történetek Erre nézve is áll 
tehát az, mit a' keresztelésnél irtam: hogy tud-
niillik, a' többi népektöli félelem tartóztatta visz-
sza az első és későbbi keresztyéneket a' nappali 
összejövetelektől, mellyért kénytelenek voltak 
az éji időt választani, gondolván, hogy akkor 
legbátorságosabban áhitatoskodhatnak. Pedig ne-
kiek még az éj is sokszor ellensógök volt, meg 
kelle halniok ott, hol biztos helyen gondolák lenni 
magukat, — véröket ontani ott, hol a' Krisztus 
vérének érttök lett kiontásáról elmélkedtek. Oh! 
melly sok ártatlan vér kiált boszuállásért! 

De mind ezek most már végkép megszűntek, 
és éjjel összejőni többé nem kényszerít polgári 
helyzetünk , hogy akkor részesülnénk az úrva-
csorának szentségében. Ennek kiszolgáltatását 
ma már csak némelly betegek kívánják meg pap-
jaiktól. A'betegek csaknem mindnyájan, a* meg-
hálástól félnek, azért némellyek olly hiedelemben 
vannak, hogy ha az urvacsorával élnek, azután 
meg is kell halniok nem sokára: azért halasztják 
is mind mind későbbre az urvacsorávali ólésöket, 
mígnem egészen elnehezedtek, 's ekkor csak 
hamar papot kívánnak, bár éj van is, mert meg-
halni gyónatlanul nem akarnak. Midőn aztán a1 

papot felköltik az éjszakának akármelly részében 
is, hogy minél előbb menjen, mert a' beteget 
életben is alig éri. Megy tehát ö a' kísérővel, 's 
éji nyugalma meg van ezzel zavarva egészen, 's 
itt van egyik nehézség a' hivatalban, mert mig 
más csöndesen háborítatlan aluszik, a1 pap még 
akkor is híveit 's betegeit ápolja. — Némelly be-
tegek viszont a' szent vacsorávali élésnek külö-
nös orvosi eröt, nem a' lélekre, hanem a' testre 
nézve inkább tulajdonítnak, 's azt hiszik felöle, 
hogy ha azzal élnek , mindjárt megkönnyebbül-
nek 's meggyógyulnak. Azért hirtelenében le-
gyenek roszabbul, és akárki más betegedjék meg 
éjjel, azt szeretnék, ha mikor kívánságukat nyil-
vánították a' papért, már akkor vajha az ott is 
állna mellettök. Kívánságuk tehát ezeknek is tel-
jesíttetik. A' papnak e' hivataloskodás még na-
gyobb kellemetlenséget okozhat, hogyha fíók-egy-

háiLa is ki kell vitetn:e; mel ly utón nem tudja, 
minő szerencsétlenség érheti, feldülés-e vagy 
meghiités. Jól esik illyenkor a' káplános papok-
nak, mert ők nyugosznak békességben. 

Most már többet ide tartozót mondani nem 
tudok, csak még azokat, miket föntartottam, átalá-
nos észrevételekképen ide megjegyzendőket, 
Hogy a' papnak, midőn éjjel szólíttatik e' fönt 
irt foglalatosságokra, menni kell ugyan, de a* né-
pet leszoktatni mind az éji kereszteltetés, mind be-
tegek gyóntatásáról igen szükséges, ott t. i., hol 
többször előfordulnának. A' fiatal pap vagy káp-
lán ne tegye azt a' népnek kedvezésböl vagy 
szinte érdemszerzésböl, hogy éjjel akármikor is 
felkeljen, mert nagyon szokássá válik, és a' régi 
rosz szokásokat milly nehéz kiirtani, azt jól 
tudjuk. Továbbá, éjjel ha szólíttatik a' pap e' fog-
latosságokra, tehát ismeretlen ember szavára aj-
taját fel ne nyissa, mert a1 világnak ezerféle fo-
gásai levén, a1 keresztelés és beteg gyóntatása 
alatt valami más pénzkereső emberek mehetnek 
szobájába. No 's ez által a1 buzgó pap bizonyosan 
semmi érdemet sem szerezhetett magának, ha ke-
vés pénzecskéjét nolle velle oda kellett adnia. 

Az éj a* nyugalom ideje. Azért a' gyermekek 
keresztelése ideiglenesen bába vagy más közem-
ber által is megtörténhetik, betegek pedig éljenek 
a' szentséggel reggel, midőn egyébiránt is még 
könnyebben vannak, mint éjjel. Illy időben szol-
gálattételekre nem szoktatnám a' népet, hanem 
arról inkább leszoktatnám, mert sem egészsége-
met, sem életemet, sem csekély javamat koczkára 
tenni nem akarnám. F i g y e l m e z ő . 

Jeruzsálem városa. í;f) 
Jeruzsálem városa olly szoros kapcsolatban 

áll Jézus életével, viszontagságival, halála, feltá-
madása's mennybeszállásával, hogy azt közelebb-
ről nem ismerni, keresztyénnek megbocsáthatlan 
vétek. Mit tehát e' városról leginkább tudnotok 
szükség, közlöm veletek, édes atyámfiai! hogy va-
lahányszor ezután a' Jeruzsálemi nevezetet ol-
vassátok vagy halljátok, azonnal tudhassátok ma-
gatokat tájékozni! előre megjegyezvén, hogy én 
itt nem a' mai, mintegy 25,000 lélekszámból álló 
's török urihatóság alá tartozó, új, hanem azon 
régi Jeruzsálemről kívánok szólni, mellynek lá-
tásakor urunk Jézus könyeket hullatott. 

Jeruzsálem, az 540 • m.földnyi Palaestinának 
vagy igéret földének fővárosa, a* világ legrégibb 
városi közé tartozott. A' zsidók különös tisztelet-
ből egyedül ennek tulajdonítottak kiváltképen való 
értelemben városi nevet, mint hajdan a' rómaiak 
Rómának, a1 kisebb városokat pedig csak város-
kák, mezővárosok vagy helységeknek tekintették. 
*) Mutatvány Gödör József illy czimii munkájának: „Urunk 

Jézus végóráj i" első füzetéből. 7-dik czikk. Alapige: 
Lukács í 9 , 4 1 - 4 4 . 



-Ösineve Jebus volt (Bír. 19, 10); később Salem 
nevezet alatt fordul elő (1. Mós. 14:18. Sid. 7, 1), 
melly megmagyarosítva annyit tesz, mint békes-
ség földje, 's Melkhisedek, ki Ábrahámmal azon 
egy időben élt, viselte benne egy ideig a' király-
ságot. Legelső alapítójának Jebuseus, Kanaán fia, 
tartatik (Bir. 19:11. IKrón. 11, 4 - 5 ) . Mintegy 
2500 évekkel világ teremtetése után (Krisztus 
urunk születése előtt 1448 estendőkkel) már olly 
karban találtatott, hogy az Izrael fiai a' szent föld 
meghódításakor hatalmak alá hajtani nem tudták 
's a' Jebuseusok birtokában mindaddig megma-
radt, mig 2897-ben (Kr. előtt 1051) Jóabnak 
meghódolni kényteleníttetett. Utóbb Dávid király 
Vi'íandó lakává választotta-, bástyák-, árkok, sán-
cokkal körülkerítette, a' Sioni vár építése által 
ragyogóbb fényre juttatta 's Dávid városának el-
nevezte. Mind e' mellett még csak Salamon ural-
kodása alatt jutott el virágzásának tetőpontjára, 
ki azt kivált a' nagyszerű templom felépítése ál-
tal legelső rangra 's legérdekesb várossá emelte 
egész napkeleten, 's Jeruzsálemi névvel diszesí-
tette. A' szent földnek az Izrael fiai által lett el-
foglaltatása óta Benjámin törzsökéhez kapcsolta-
tott. Salamon halála ntán fővárosává lett Juda or-
szágának. A' város, mellynek kerülete 4 mért-
földet tett, négy külön hegyeken feküdt, mellyek 
közöl az éjszaki részen levő volt a' Sión, a1 fölső 
várossal 's Dávid várával. Másik volt az Akra, 
mellyen állott a' tulajdonképen való régi Jeruzsá-
lem, a' levéltárral és főtanácsi palotával. Harma-
dik a' Mória, a' templommal; negyedik a' Bezetha, 
melly az új várost foglalta magában. Biztosítva 
volt a' város az ellenség beütései ellen egy felöl 
magos meredek bérezek vagy Jósafát és Hinnom 
mélységes örvényei által, mellyek a' hozzájutha-
tást lehetlenné tették; más felöl czélszerü erő-
sítvények, néhutt szinte hármas vastag kőfal által, 
mellyeknek egyikén 90, másikán 14, a'legbensőn 
pedig 60 tornyok díszelgettek. Kapui közöl em-
líttetnek: 1) Barmok (Neh. 3, 32,) 2) Ganéj 
(Neh. 2 , 1 3 ) 3) Napkeleti (Jerem. 19. 2 ) 4) Vizi 
(Neh. 3, 26) 5) Völgyi (Neh. 2. 13), 6 ) Lovak 
(Jerem 31, 40) 7) Forrás vagy bethániai (Neh. 
2, 14) 8) Halak (Neh. 3, 3) , 9) Ó kapu (Neh. 
1 2 , 3 9 ) , 10) Strázsaálló (ugyanott), 11) Ki-
rálykerti (Jerem. 39, 4), 12) Közép (Jerem. 39, 
3), 13) Efraim (Neh. 12, 39), 14) Benjámin 
(Jerem. 20, 2), 15) Szegelet kapuja (Jerem. 31, 
38). — Vízből többnyire szükséget látott a' város; 
mert egy kútjánál több nem volt, 's ez volt a' 
Siloa kútja a'Bethániai kapunál, melly a' Sión he-
gyéből fakadt. Volt ugyan a' város és az olajfák 
hegye közt egy 5 mértföldnyire nyúló 's a' holt 
tengerbe torkalló Kidron vagy Kedron nevü pa-
tak a" Jósafat völgyében; de ez csak olly vízzel bírt, 
melly vagy a' városból 's különösen a' templom-
ból vezettetett úgynevezett kloakák által, vagy 
esőzések alkalmával n' hesryekröt folydogált bele 

ugy, hogy nyaraiszaka jobbadán ki volt sasáradva. 
— A1 föld a' város határában nagyrészt kemény, 
dombos és terméketlen volt; mesterkezek mind-
azáltal itt is sok szép kerteket, gyümölcsösöket, 
sétatéreket 's mulató helyeket varázsoltak-elŐ. 
— Az Izraeliták királya Joás 3112-dik évben 
(Kr. előtt 836) a* sónezokat lerontatta, a* várost 
ostrommal bevette 's a' templomot minden drá-
gaságaitól megfosztotta (2 Kir. 14, 13—14). 
Pár századok múlva, úgymint 3360-ban (Kr. 
előtt 588) a' khaldaeai király Nabukodoroozor 
vagy Nabopalassar hódította meg Sédékiás király-
ságában a' várost, azt a' templommal együtt porrá 
égette, falait és tornyait földig lerontotta, lakosi-
nak nagy részét pedig rablánczokra fűzve, magával 
Babylonba elhurczolta. A' persák királya Gyrus 
70 évekkel utóbb megengedte ugyan a' zsidóknak 
hogy országukba visszatérhessenek 's Jeruzsále-
met a'templommal együtt felépíthessék, mit Esd-
rás és Nehemiás főpapok vezérlete alatt végre is 
hajtottak 's egy ideig ezeknek utódjaik által kor-
mányoztattak ; de Plolemaeus Philometor Egyip-
tom királya 3780-ban (Kr. előtt 168) nemcsak 
a' várost foglaltael 's annak tekintélyesb lakosit 
magával Alexandriába menni kényszerítette, ha-
nem a' templomot is megszentségtelenítette, be-
törvén a' szentek szentébe 's onnét az arany gyer-
tyatartókat , arany asztalt, sok milliókra menő 
kincscsel együtt elrabolván. A' későbbi Makkabeusi 
háborúkban madjnem az egész város pusztán ál-
lott,mindaddig,mig Herodes(Ascalonita vagy Mag-
nus) lön királya, ki Jeruzsálemnek rég eltűnt di-
csőségét 's hatalmát újra visszaszerezte. De 
Krisztus születése után mintegy 70 évekkel a' 
rómaiak, a' zsidók nyugtalankodásai által inge-
reltetve, Titus Vespasianus alatt az országba be-
ütöttek 's vad kegyetlenséggel magában Jeruzsá-
lemben többet egy millió embernél felkonczoltak, 
97,000 zsidót fogságra vittek, a'várost pedig 
annyira lerontották, hogy a' benne levő házak 's 
kőfalak puszta omladékokká válván, urunk Jézus 
jövendölése szerint nem maradt egy kő a' mási-
kon. Volt ekkor nagy szorongattatása a' népnek. 
Mert minthogy az ostromzár ideje alatt a' köve-
ket meg nem ehették, az élelem pedig annyira 
megfogyott, hogy e1 miatt éhség támadna, sokan 
a'lakosok közöl emberhúst enni 's vért inni kény-
teleníttettek. Némelly asszonyokról azt beszélik, 
hogy saját gyermekeiket leölvén, azoknak húsok-
kal táplálták magukat; többen pedig a' legundo-
kabb szereket, úgymint a' bőrt, egereket, pat-
kányokat jó izüen megették. — Adorján császár 
hosszas vérengzései után felépítette ugyan Jeru-
zsálemet még egyszer Aelia Capitolina nevezet 
alatt, de nem egészen régi helyére; mert Gol-
gatha hegyét, melly az előtt a1 város falán kivül 
esett, a' városhoz foglalta, Sión hegyét pedig a* 
városból kiszoritotta. Megtiltotta egyszersmind 
a1 zsidóknak a'városba jövetelt, 's hogy őket an-



nál inkább eltávolítbassa a' helytől, a1 város ka-
pui fölé disznóformákat faragtatott. Juliánus csá-
szár 363-dik évben megengedte a' zsidóknak, 
hogy Jeruzsálem városát a* régi mód szerint újra 
felépíthessék; de, mint mondják, akadályoztattak 
e' szándékukban az által, hogy a1 földindulás min-
dent mit egy ideig felépítettek, ledöntött, a' föld 
gyomrából előrohanó lüz pedig a' ledült épülete-
ket a' dolgozó szerszámokkal együtt megemész-
tette. Öszvesen 17-szer esett Jeruzsálem az el-
lenség hatalmába 's mindannyiszor kisebb na-
gyobb mértékben pusztíttatott. 'S ez az oka, hogy 
már ma igen nehéz a' városnak 's környékének 
régi emlékezetes helyeit vagy épületeit 's azok-
nak eredeti fekvésöket egész bizonyossággal vagy 
csak valószínűleg is meghatározni, annyival in-
kább, mivel az ábrándos hajdankor az ö hazug-
sága, tudatlansága's babonás tévelygésénél fogva 
álutakra vezeti a'fürkésző jelenkort. A' városnak 
egyéb nevezetességei között különös említést ér-
demel:l)A'templom,mellyröl alább fogunk szólani. 
2)Dávid vára,melly a'Juda nemzetségéből való ki-
rályoknak olly sokáig lakhelyeül szolgált *s melly-
ben Dávid maga is 33 évekig lakott. 3) A" sy-
nedrium, mellyröl feljebb a' 10-ik czikkben már 
szólottunk. 4) A' római tiszttartók palotája, a' 
gabbathával vagy lithostrotossal együtt. 

Hiil- é» belföldi tudósítások. 
l ovább! tudósítások a' dissid.-

katkulikiisokról. Theinerről különféle hí-
rek szárnyaltak. Mondatott, hogy a* reformtól 
egészen elhúzódott. Ennek Dómat ellenmon-
dott, söt maga Theiner is. Annyi igaz, hogy Th. 
a' boroszlói papságról lemondott, miszerint a' 
reformügyért annál háborítlanabbul működhes-
sék. Egyik munkájáért ellene is bűnvádi ke-
reset indíttatott 's pőrében ítéltetett, hogy nem 
büntetendő, a' nyomozás költségei rajta meg nem 
veendők 's az említett munka rendőri elkobozta-
tása megszüntetendő. — A' diss.-katholikusokat 
gyámolító pomeraniai egylet mult évben bevett 
>1487 tall. 5 gr. 6 fill., 's abból kiadott a' naum-
burgi egyháznak 100 tall., az annaberginek 100 
tall., az oífenbachinak 100 tall., az ulminak 100 
tall., a' lachninek 50 tall., a' neuruppininek 25 
tall., a' naueninek 25 tall., a' stettininek 350 
tall., Rongenak 100 tall., Cs&rskinek 500 tall., 
részint neki magának, részint több egyháznak 
a' poseni nagyherczegségben. — Halléban az 
egyház megalakulta óta 26 új tag járult hozzá. — 
Crefeldben Wangenmüller, azelőtt r. kath. pap, 

^iktattatott az egyház papjául. Az ev. templom 
együtthasználata megengedtetett az egyháznak. 
— Duisburgban papul Frankler iktattatott be. — 
Wittenben a' diss.-kath. egyház fölszenteltetett's 
papul Jüngst iktattatott be. — A' szászországi 
második kamarában, diss.-katholikusokat illető-
leg folyván a* tanácskozások, következő 4 pont-

ban történt meg a' megállapodás: 1) Az isten-
tiszteli gyűlések nyilvános hirdetése csak ma-
gán-jelentéssel nyilvános lapokban, nem pedig 
harangozással történjék. 2) A' diss-katholikusok-
nak adott engedelem visszahuzási joga olly temp-
lomokat illetőleg, mellyek patronatus alatt állnak 
's használatul az új katholiknsoknak átengedtettek, 
az egyházat, a' patronust es egyházügyelőséget, 
még pedig egyenként külön illeti. 3) A' diss.-k. 
papok által végzett keresztelésekre vonatkozólag, 
hogy azok az anyakönyvekbe beírassanak, a' tu-
dósítás maga a" diss.-kath. pap által írassék alá. 
4) A' cultusminister által az első kamrában nyil-
vánított elvek a' gyermekek vallásos nevelése ós 
iskoláztatása felöl a1 várandó törvény- vagy hir-
detménybe vétessenek föl. A' következő pontok-
nál ellenben nagy véleménykülönbség mutatko-
zott: 1) A'diss.-katholikusoknak adandó ked-
vezmény törvény vagy csak rendelet tárgya Je-
gyen-e? A' kamra hosszabb tanácskozás után 
oda nyilatkozott, hogy a' szükséges lépésekre a1 

kormány hatalmaztassék föl. 2) A második kamara 
szerint istentisztelet a* diss -katholikusoknak más 
hitvallású templomokban meg volna engedendő; 
az első kamra csak evang. templomokat akart 
átengedni 's e' korlátozáshoz a' második kamra is 
hozzájárult. 3) Ezen engedélyt az első kamra 
csak városokra kívánta szorítani; a' második 
kamra ebben is az elsőhöz csatlakozott. Valamint 
4 ) az esketéseket illetőleg, miszerint a' diss.-
kath. pap által történt esketés után a' házasságnak 
ev. pap általi megáldása abban-hagyandó. 5 ) Az 
első kamra a1 diss.-katholikusok által elismerte-
tésükig, a' r. kath. egyházterheket viseltetni akarta; 
a' második kamra e' határozatot elfogadta, vala-
mint választmányának javaslatát is, hogy a' kor-
mány e' terhek behajtásában legnagyobb szelíd-
séget kövessen. A' második kamra nem járult az 
elsőnek egyik határozatához. Emez t. i. indítvá-
nyozá's el is fogadá, hogy a' diss.-katholikusok-
hoz könnyelmű átmenet iránt rendszabályok ho-
zassanak 's ígéretek 's t. általi csábítás büntettes-
sék; ezt a' második kamra el nem fogadá.(A.K.Z.). 

Apróságok. Wilford Faber angol pap 
új vallási rendet akar alapítani, mellynek czél-
ja föltétlen alávetés az isteni akarat alá, mit 
a' jelige „Voluntas Dei" eléggé kifejez. Tag-
jai a* papokat hivatalos foglalkodásaikban in-
gyen segítendök. Angliában őket protestáns je -
zuitáknak tartják (B. A. K, Z.).— Möhrában Lut-
hernek állítandó emlékre Koburg hg. 175, a' 
weimari nhg. 500 Römhild városa 100 ftot, Miit-
ler szobrász pedig mintát küldött (B. A. K, Z.). ~> 
— A' párisi mükiállításban volt egy kép Labou-
ehéretől, melly Luther , Melanehthont, Bugen-
hagent ós Crueigert ábrázolja, mint fordítják a' 
bibliát (B. A. K. Z.). - - A' zsidótéritö angol 's 
német társaságok fenállásuk 35 éve óta mintegy 
6000 zsidót nyertek meg az evangyéliomnak 



(B.A.K.Z.). — Chinában most 19 jezuita van (B. 
A.K Z.). — Az örmény patriarka, ki egyházi át-
kot mondott az ev. gondolkodású örményekre, 
igen drága gyémántkereszttel tiszteltetett meg. Az 
ev. örmények üldöztetése folyton tart. Egyik kö-
zölök Trebisondban a' pasa parancsára börtönben 
300 botot kapott. Egy másik Erzerumban a" pasa 's 
érsek jelenlétében félholtra veretett, 's midőn mind 
a* mellett vallásához ragaszkodott,,eretnek kutya' 
kiáltással arczán mindkét lábbal tapostak (A. Z. 
f. Ch. u. K.). — Algierban a' franczia kormány 
által épített szép ref. templom fölszenteltetett; más 
nap ugyanaz történt a' deurai luth. imaházzal. 
Oranban is van ref. imaház. (A.Z.f.Ch.u.K.). — 
Berlin valamennyi jótékony intézetének összes 
vagyona 8 millió tal.; évi jövedelmök 1'600,000 
tallért tesz (A.Z.f.Ch.u.Z.). — Alexander meghalt 
jeruzsálemi püspök helyébe a'porosz király által 
Gobat, előbb abyssiniai, utóbb maltani térítő nevez-
tetett ki (A. Z. f. Ch. u. K.).—István főhg Csehor-
szágban egy ev. egyháznak templom- és iskola-
építésre 6000 ftot eszközölt ki (A. Z. f. Ch. 
u. K.). — A' steinerskircheni egyházközség 
schrolbenhauseni bajor kerületben két paraszt-
ból 's ezek családaiból áll (A. Z. f. Ch. u. K.). 
— A' libanoni keresztyéneknek kárpótlásul a' 
porta 13,000 erszényt adott. Damaskusból pedig 
jelentik, hogy az ottani pasa a' midani r. kath. 
imaházat, daczára az ausztriai és angol consulok 
reclamatióinak, leromboltatá (A.K.Z.). — Szász-
meiningen-hildburghausen hgségben a' papi fize-
tések javítására nézve határoztatott, hogy a' leg-
kisebb öszveg 400 ft. 450- re emeltessék 's e' 
czélra a' rendek évenként 945 ftot 46 krt adtak 
a' statuspénztárból. Poroszországban a' kir. pa-
tronatus alatt álló egyházakban a' legkisebb ösz-
veg 400 tall. (A. K. Z.). 

Nyíltlevél S.-A-ITjliely, őszelő 
I S 4 6 . A' kassai r.kath. megyés püspök Ocskay 
Antal ő méltósága a' katholicismussal egykorú 
hét szentségek egyikét, a' „bérmálást44 (confirma-
tio, firmung) járván dioecesisében hivöin elvé-
gezni, székvárosunkba f. hó 21-kén alkonyatkor 
két kanonok és titkára kíséretében érkezett be, 
taraczkropogás és harangzügás alatt. Utibatárdjá-
ról leszállván, fényes papi díszmenetben, sürün 
rengő hitlobogókkal, ájtatos zsolozsmát zengedező 
processióval, az esthajnal varázsfátyla alatt rög-
tön az egyházba ment. 

Ott a' papikar lágy éneke, ima és szentség-
imádás után a' katechumenusokat a' keresztyén-
vallástanból kihallgatván — vesékigható oltáribe-
szédet tartott az isteni félelemszerü nevelésről, 
intézve a' szülékhez 's a' város katholikusihoz. 

Következönap a' kór- és fogházat látogatta 
meg. 'S a' főpásztor jól tudta, mit Jézus az evan-
gyélmi hitsovár ifjúnak mondott vala , mondván: 

,,add el minden marháidat, és oszd ki azt a' sze-
gények közt4'; mert a' szenvedő betegeknek 20,. 
a* szerencsétlen foglyoknak 50 pengő forintot; 
ajándékozott. 

Harmadik nap s.-a.-ujhelyi plébános tiszte-
lendő Vitéz Vincze úr a* püspök tiszteletére egy 
fényes banquetet adván, a' vendégeknek nagy 
koszorúja többnyire protestáns férfiakból volt 
fűzve. Az újhelyi négy ker. felekezetek a* leg-
példásabb egyessógben és harmóniában élnek 
együtt, jó példával menvén elöl az egyházi fér-
fiak. Ugy is szép és üdvös az! 

Sáros-Patakon is időzvén, az apostoli méltó 
utód, a* ref. főtanodát meglátogatta. A' collegium 
könyvtárának 100, — a' hangászkarnak, melly 
dallamával üdvözlötte — 40 ezüst forintokkal szí-
veskedett. 

Most már boldog öntudattal mehet el tőlünk a' 
nagy pásztor, mert ö az üdvezítö vallásában, 
melly a' „szeretet vallása,44 bérmálta meg gyenge 
hitünket. 

Olly pásztor, mint Ocskay, ha majd ama nagy 
napon számadásra hivatik, nyugton elmondhatja 
valóban: „ime uram! a' nyáj, jó lelkismerettel 
megörzöttem, mellyeket reám biztál !44 

Fény nevére ! áldás életére! 
Dúl Bé njámin . 

Eperjesi papválasztás. A' P. Hír-
lap 743. számában az levén közölve, hogy eper-
jesi ev. papnak Geduly Lajos ochtinai lelkész vá-
lasztatott, hét nappal utána pedig az Egyh. és Isk. 
Lapban az állván, hogy „azon egyház valahára 
választott 's választása Torkos Károly, kecske-
méti lelkészre esett44; a1 dolog felvilágosítása 's 
történhető félreértések elhárítása tekintetéből 
megjegyeztetik, miképen mult augustus hóban a' 
nevezett egyház által csakugyan G. L. választa-
tott, de a' meghívást el nem fogadván, erre aztán 
septemberben T. K. el választatása következett. 

Előfizetési hirdetés egy angolnyelv-
tanra, melly a' legjobb eredeti kútfők után, az 
ismeretes gyakorlati modor szerint készítve, ma-
gány használatra is alkalmas. — Benne az angol 
szavak kimondása mindenütt magyarul levén mel-
lékelve. Irta Frereych Imre. Előfizetési ára: 1 pfrt, 
bolti ára 4 húszas p.p 

Előfizethetni Pesten: Emich Gusztáv könyv-
áros urnái, uri- és kigyó-utczák szegletén, a'kir. 
postával szemközt, 's általa minden vidéki hiteles 
könyvárusoknál; id. Kilián és Weber uraknál, a' 
váczi-utczában; továbbá: Jakab'István (három ko-
rona-ntczai 124. sz. a. az 1-ső emeletben); Klée 
Károly (seminarium-utczai gr. Széchenyi házban); 
Polányi József (az iparegyesületnél); és még dr. 
Tavasy Lajos ev.gymnasiumi igazgató-oktató; t. 
Tőrök Pál ref. lelkész uraknál, 's a' ,Pesti divat-
lap4 t. szerkesztőségénél. 
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Semmi sem alkalmatosb könnyebbíteni a' kötelességek terheit, mint az elevenítő szép példák. 

H o r v á t h. 

TARTALOM: Néhány hü jellemvonások Luthernek, mint egy-
házi szónoknak, életéből. K ú n . — A' dunántúli püspöki 
utasításnak módosítást nyert pontjai. X. — Dunántúli ev. 
supdens-választás és közgyűlés. X. — Püspökválasztás a' 
dunántúli ev. e.kerületben. Y. Z. — Jeruzsálemi templom. 
Jézus utolszor megy abba. G ö d ö r J . — K ü l - és belföld. 

Néhány liik jellemvonások liiither-
nek, mint egyházi szónoknak, éle-

téből. 
Lutherről, mint politikusról, mint tudósról, 's 

mint rendíthetetlen lelkű kivitel emberéről sokszor 
volt már szó e'lapokban: szabadjon itt mint homi-
letanak életéből is néhány ismértetö vonásokat 
közleni. 

ÍJ Luther értelme a' papságrai hivatásról. 
Mit tartott a' nagy reformátor a' papságrai benső 
hivatásról,följegyezve találjuk a'galacziabeliekhez 
irott levélről irt magyarázatában. Kedves barátom! 
úgymond: miért epeszted magadat annyira? tedd 
annak akaratját,'s várj annak intésére, kinek téged 
hívni kell, addig légy nyugottan. És ha bölcsebb 
volnál Salamonnál és Dánielnél, mégis mielőtt hi-
vattatnál, kerüld a' papi hivatalt mint ördögöt. Ha 
szüksége van Istennek reád az ö munkái körül, haj-
lamodban okvetetlen hívni fog. Ha pedig nem hi-
vandana, nem fog téged más mesterségedtől elsza-
kasztani.*' Halljátok tiszttársai 's utódai a' nagy 
lelkésznek, tudtotokra adja, hogy a' papi hivatal 
nem kenyérkeresés-mód, — de erre természeti 
hajlam *s benső hivatás kell. 

2) Az egyházi beszély tárgyának választásáról. 
Az antinomusok igen szépen 's mikép másként nem 
gondolhatom, egész komolysággalszónoklanakls-
ten kegyelméről, bünbocsánatról 's mi több, a' meg-
váltás czikkéröl.De azon következetességet kerülik 
hogy a' megszenteltetés 3-dik czikkéröl beszélné-
nek a' népnek, azaz: a' Krisztusbani űjéletröl. Ők 
ugyanis olly véleményben vannak, hogy az embe-
reket nem kell elrettenteni, vagy elszomorítani, 
hanem mindig vigasztalólag tanítani a' Kristusbani 
kegyelemről, bünbocsánatról, 'sa't. és egészen el 
kell kerülni az efféle mondatokat: „nem lehet az 
ember keresztyén, ha házasságtörő, buja életű, ke-
vély, fösvény, irigy, boszuálló, vakbuzgó": ha-

nem igy kell beszélni: „halljátok-e ? ha ti házas-
ságtörők, buják, fösvények, vakbuzgók vagytok, 
— csak higyetek, ugy boldogok lesztek, — mert 
nem szabad félnetek a' törvénytől, hiszen Krisz-
tus eleget tett." Nem jobb-e itt az elsőt tanítani? 
mond Luther. A' megváltó nemcsak a' kegyelmet 
szerezte meg nekünk, hanem a' sz. lélek ajándo-
kait is, hogy ne csak bűneink bocsánatát vegyük, 
de erkölcsileg jobbuljunk is meg. ,,A' ki máskép 
tanít, az a' maga új Krisztusával méltán kárhozik 
el." — A' nagy szónok szavaiban keressétek fel 
ez intést, minden felekezetű lelkészek! hogy ha 
vallásigazságok felett szónokoltok, tárgyatok 
ollyan legyen, mellynek építő erejét világosság 
és okszerűség, érthetőség és evangyéliomi szel-
lem érdekesítse. 

3) A tárgy kidolgozásáról. „Ha én Wittem-
bergában szónoklok, a' legmélyebben leereszke-
dem; nem tekintek a' tanárokra, mesterekre, kik 
négyen-öten vannak jelen, hanem az ifjak, gyer-
mekek, szolgák tömegére, kik százan vagy eze-
ren is jelen vannak. Ezeknek beszélek én, ezek 
után irányzóm magamat, kiknek erre szükségök 
van. Ha nem akarjak ezt a' többiek hallgatni, az 
ajtó elöttök tárva áll. Én ugy veszem észre, hogy 
a' lelkészek dicskórsága napról napra növekszik 5 
ez fog az egyházban legtöbb nyugtalanságot 's 
meghasonlást előidézni; mert ezek magas dol-
gokról akarnak tanítani 's felengösen beszélni^ 
hogy hírre és névre kapjanak, *s bölcseknek les -
senek, és az együgyű sokaságot, a' közönsége-
seket elhanyagolják. Az egyenes-lelkű szelíd és 
hü lelkész Istennek igéjét tisztán 's érthetően ta-
nítja, tekintettel van a' gyermekekre, szolgákra, 
együgyüekre, a'nép alsóbb rendére. Ezekhez al -
kalmazza ö magát. Mint az anya, ki gyermekét 
csendesíti, ápolja 's azzal enyeleg, emlőjéből 
nyújt annak legjobb tápot; nem ad annak sem bort, 
sem malvasiert: így tesznek a' lelkes szónokok 
is , egyszerűen, érthetőn és igazán tanítanak, 
hogy az együgyűek is felfogják, megértsék és? 
megtartsák. Ha egy Melanchtonnak, dr. Pommer-
nek szónoklanak: akkor mutassák meg a' maga? 
helyén, hogy ők tudósok; görögül, zsidóul, deákul 
kapkodni az előadásban, ez merő gőg, erőltetés, 
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melly sem jidöhöz, sem helyhez nem illik. Van 
ugyan eset, midőn a' szegény együgyűek is cso-
dálják az illyen beszédeket, — 's mondják: e' 
bizony tudós, ékesen szóló — ámbár abból semmit 
sem értenek 's nem tanulnak-Ezek értelmetlenedét -
len szentek, esztelenek, elménczkedök."—Eddig 
a' nagy szónok értelme: ki nem látja benne, 
mintegy tükörben, mikép a' népszerűséget 's 
elöadásbeli maga-alkalmazást legfőbb szónoki 
erénynek tekinti? 

4) Az evangyéliomszerü egyszerű egyházi 
beszély, 's előadásának hatálya. Veller Hieronym 
a' jogtannak szentelte életét, 's megfeszített erő-
vel búvárkodott ebben; foglalatoskodott gyak-
ran a' philologiáva! is, hévvel olvasta a' hel-
len classicusokat, különösen Luciant a' guny-
irót választá kedvencz olvasmányául. De mi 
történt? Egy nap elment ö Luther egyházibe-
szélyét hallgatni, és ép akkor, mikor ö erősen 
szónokolt azon világfiak ellen, kik csak a' jelen-
nek élnek, arról gondolkodnak, hogy legyenek 
test szerint gazdagokká, tekintélyesekké, — hogy 
élhessenek teljesen kényök szerint, mintha Isten 
nem volna, sem jutalom, sem büntetés az örök-
ségben. Példákat is hozott fel Luther annak mu-
togatására , mikép látogatja meg Isten minden 
időben a' gunyolódókat 's csufolódókat, luciani vak-
merőségökért. Veller ezen fenyítő beszédet egé-
szen ugy magára vette, mintha csak ő rá-nézve 
tartatott volna, 's magára illőnek is találta annak 
minden pontját, 's neme a' vallásos félelemnek 
ragadta meg. Felébredt Veller mint valami álom-
ból a' hitlenségböl, 's eltökélte magát, mikép a' 
jogtant istenészettel fogja fölcserélni. Meg is 
történt: Luther öt nyolcz évig tulajdon házában 
tartotta 's tanította, — hittudóssá lön, 's mint 
freiburgi oktató, sokat tett a' reformatio elterje-
désére. — Hasonló története volt Luthernek 
Mathesiussal, — éreztette szónoki előadásának 
lelkét az anabaptistákkal is: tudjuk a' történet-
tanból , hogy mig Luther a' vartburgi várban a' 
biblia fordításán dolgozott, mit tett ezeknek 
garázdasága; a' hirtelen újítás veszélyeztette 
a' reformatio biztos sükerét, némelly rajos-
kodók, mint Münzer , fellázasztották a' népet. 
Luther hirtelen Vittembergában termett, 's mi a' 
fegyvernek nehezen sikerül, azt ö beszédének 
erejével küzdi ki. Nyolcz nap szónokolt Luther 
egymásután erélyesen és álhatón, és a' keresz-
tyén szabadságróli túlságos fogalmak feltisztultak, 
a' fanatismus meghódolt, 's a* nyugalom 's béke 
helyreállott. — T. társak! ha a' szabályozott igé-
nek illy nagy ereje van, hogy róla a' nagy 
Hüffel is azt mondja: „<£ költészet következmé-
nyeiben végetlen, a' festészet, képmüvészség cso-
dákat idézhet elő: de a' szónok előszava mindeni-
ket felülmúlja" tegyünk mindent, mi erőnktől 

Beruf des evangelisch-chrístlichen Geistlíchen. K. 

kitelik, hogy az egyházi szónoklat közöttünk v i -
rágzó korára juthasson. 

5) A protestáns egyházi szónok r. katholiku-
sok között. Alig foglalta el Luther közkívánat 
szerint Vittembergában az oktatói széket, Stau-
picz azonnal kényszerítő öt, hogy mint egyházi 
szónok is lépjen fel. Az ő beszédei teljesek levén 
tűzzel és evangyóliomi hatálylyal, a' hallgatókat 
igen lelkesítette, és a' polgárság az akkoriban 
megürült papi hivatalt rögtön neki ajánlotta. A' 
szigorú életű, de nagy szellemű férfiú kímélni 
akarván egésségét a' halmazra gyűlt munkától, 
— mondá: „valóban nem kis dolog az embernek 
nyilvánosan beszélni 's szónoklani. Még én ma-
gam-magammalsem vagyok tisztában az isteni tan 
felöl, mikép vakmerösködném tehát én azt Isten 
helyett hirdetni." De Staupicz viszonzá: ,,Neked 
a1 papi hivatalt fel kell vállalnod, ha mindjárt éle-
tedbe kerül is; Istennek nagy munkái vannak, 's 
ezekben olly egyénre van szüksége, mint te vagy." 
Engedelmeskedett Luther, 's elvállalta a' papi hi-
vatalt, és azután minden erejét megfeszítette, hogy 
ennek eleget-tegyen. Lett is sükere, mert mennél 
mélyebben hatott a1 biblia szellemébe, annál gyü-
mölcsözőbbek 's erélyesebbek lőnek egyházi be-
szélyei, 's akkor vettek különös fordulatot, mikor 
Teczel bűnbocsátó kalmárkodása ellen szónoki 
erővel fellépett. Ezt ugyan eleinte csak a' gyón-
tató székben kezdette meg, hol vonakodott a' 
bűnbocsátó levelekkel ellátott egyéneket felol-
dozni. Teczel ezt meghallván, nyilvánosan a'szó-
székben szitkozódott Luther ellen, 's hetenként 
néhányszor tüzet gyújtatott a'piaczon, jelül, hogy 
parancsot kapott a' pápától az eretnekeket ugy 
égetni meg. Épen akkor kezdték Vittembergában 
az augustinusok zárdáját építeni, de csak a' cellák 
voltak még készen, 's az egyház alapja födszint 
letéve. Az alap közepén állott egy régi fából csi-
nált 's t a p a s z t o t t kápolna, ez is omladozó-félben 

• innen-onnan megtámogatva, lehetett mint-
egy 30 láb hoszu, 's 20 láb széles, volt benne 
egy régi szószék gyalulatlan deszkából, földtől 
alig másfél láb magosra emelve, mint irják, ugy 
nézett ki, mint szokták festeni a' betlehemi istál-
lót, mellyben az isten-ember született. Ebben a' 
nyomorú kis kápolnában szónokolt eleinte Luther 
a' bünbocsánat-osztogatás ellen, 's az evangyó-
liomszerü nyilvános tanítás szabadságáról, — 
gunytárgya volt még ekkor az ujabb tan apostola 
az uralkodó egyháziak előtt, mint ama betlehemi 
kisded, ki jászolban született, mert nem sejték, 
hogy a' zárda falai között félénken nevelt barát-
hintette kis magvakban óriási növény rejlik, mely-
lyet R o m a megdönteni nem leend képes. 
A' gúnynak nyilai lehullottak az igazság elszánt 
hősének melléről, Luther állott és szónokolt há-
romszor, négyszer is egy nap, *s munkái napon-
nan nyomtatásban jelentek meg, — 's im itt ezen 

I müvekben volt letéve azon villanyos szikra, melly 



ama nagy tüzet, ama nagy világosságot a' refor-
mátiót meggyújtotta. Nagy dolgokat tanított Lut-
her azon kor szelleméhez képest, Romának ellen-
mondani, — az igazságnak pártját fogni ekkor még 
csoda volt, — a' világ suttogva beszélt a' szegény 
barátról, ki az előtt néhány évvel házak ablakai 
alatt énekléssel kereste, mint tanuló, élelmét, ö 
pedig a 'v i lág hallattára szólott, 's beszéde az 
ismeretes világot átzengette. Rövid idő múlva szo-
ros volt Luther hallgatóinak a' kis kápolna, 's pa-
rancsot kapott a' város tanácstól, hogy a' székes 
egyházban tartsa szónoklatait. 

Ez legyen azért elmondva, hogy mi jelenkori 
egyházi szónokok feleljünk meg magunknak e' 
kérdésre: „Mi lenne mi belölünk, ha hetenként 
annyit fáradnánk az igazságért, mennyit Luther 
csak egy nap is fáradt ?" 

6) A' protestáns pap eke a' maga hivatalá-
ról. Azt mondja Luther: „hozzá kell szokni a' 
papokról ugy szólni, mint az irás tartja. Eléggé 
világos, hogy az apostol egész néptömegeknek 
mondja; ti vagytok Istennek választott népe." 
'sa't. Vannak ugyan némellyek a' gyülekezetek-
ben, kik hivatalnokok és szolgák 's arra kötelez-
vék, hogy azokban tanítsanak, és a' sákramento-
mokat kiszolgáltassák : de papok vagyunk Isten 
előtt mindnyájan, ugy mint keresztyének mert 
ámbár mi köre ós kősziklára helyheztettünk, ki a' 
legfőbb pap az Isten előtt, és bírunk mindazzal, 
mivel ö birt: mindazonáltal egy paphoz illő do-
log , hogy ö Istennek hirdetője legyen, 's azon 
hivatása van, hogy az ő igéjét tanítsa. De minden 
keresztyén taníthatja ezt, hirdetvén egyike a 'má-
siknak Isten hatalmas tényeit, — mikép váltat-
nunk meg mi a' bűntől, — mikép hivatunk az 
öröklétre. A' világosság kedves dolog Isten előtt, 
mert erre vannak híva az emberek, — hívogas-
son azért minden ember a'világosságra, kitől mint 
telik. A' hol azért embereket láttok, kik ezt nem 
tudják, utasítsátok és tanítsátok, mint ti is tanultá-
tok. Mi ugy látjuk, mondja tovább Luther, „ leg-
főbb kötelességünk nekünk keresztyéneknek, 
hogy hirdessük Istennek tökélyeit. Ez legelső 's 
legmagasabb míve a' szeretetnek, hogy ha valaki 
hiszen, másokat is hitre vezessen, a' szerint, a' 
mint ö ahoz jutott. Innen láthatjátok, hogy Krisz-
tus minden embert beiktatott a' külső szónok hi-
vatalába , és nem csupán a' püspököknek adatott 
ezen hatalom, hanem minden keresztyénnek meg 
van parancsolva, hogy hitét nyilvánosan vallja, 's 
másokat hitre és világosságra vezéreljen." Ebből 
láthatjuk, mit tartott Luther a' „hierarchia ordi-
nisről, 's mint kell egy protestáns papnak is nézni 
hivatalát, hogy t. i. ez papi származási fánkat fel 
nem viszi egész azon szikláig, mellyre a' pápai, 
püspöki hatalom szeret támaszkodni. — Értsenek 
tehát erről azok, kik a' superintendens körül 
püspöki füstöt szeretnek illatoztatni. 

Lutherről, midőn az augsburgi országyülés alatt 
Coburgban tartózkodott: „Én nem győzök eléggé 
csodálkozni Luthernek illy szigorú idökbeni szi-
lárdságán , örömén és hitén, ezekben pedig még 
naprólnapra erősödik az Isten beszédének szor-
galmas olvasása által. Egy nap sem múlik el, 
mellyen ő legalább három órát imádságra ne 
szentelne. Én egyszer szerencsés voltam öt hal-
gatni, midőn imádkozott. Boldog Isten 1 micsoda 
szellem, micsoda hit van az ö szavaiban! olly 
buzgón fohászkodott, mint gyermek, ki tudja b i -
zonyosan, hogy jó atyjával beszél. „Én tudom, 
így szólt ö : hogy te a' mi édes Istenünk és 
atyánk vagy. Bizonyos vagyok azért benne, 
hogy a ' te gyermekeidneküldözöit kifogod irtani; 
ha te ezt nem tennéd, ugy a' veszedelem tied és 
mienk lenne. Az egész mív, mellyben mi fáradunk, 
tied; a' mit mi tettünk azt kellett tennünk; azért, 
édes atyám, légy kegyelmes azt megőrizni!'4 

„Midőn ekkép haliám én öt imádkozni, mond 
tovább Dietrich, csengő szavával: égett szívem 
a' nagy öröm miatt, mert olly kedvesen 's áhíta-
tosan beszélgetett Istennel, mintha bizonyos lett 
volna, hogy mindennek ugy kell megtörténni, mi-
kép ő kívánta." Hogy Luther nagy vállalatjának 
súlyos terhei közt lelkének tápját találta fol az 
imádságban, arról kételkednünk nem lehet, mert 
hivő léleknek ez egyetlen éltető eleme, csak is 
innen lehet kimagyaráznunk, hogy birta azon sok 
terhes foglalatosságot egy ember elvégezni, 
mellyet a1 történettan Luthernek tulajdonít. Illy 
Lutheri hitre, vallásos reményre 's buzgóságra 
nekünk jelenkor papjainak is nagy szükségünk 
volna. 

8) Liturgiái szolgálat. Luther a' reformatio-
ról még alig gondolkozott, midőn 1510-ben zár -
dája ügyében Romába küldetett; egyben az ott 
levő egyházak közöl valamellyik ünnepnapon ő 
is misét olvasott, 's kedves szokása szerint ünne-
pélyesen 's apostoli buzgalommal végezte azt, 
ugy hogy míg ö egy misét végezett, a' hirtelen-
kedő olasz papok hetet is elolvastak más oltárnál, 
'skimentökkor e'gunyszavakkal illették öt: „ f r a -
tello, passa, passa, — . " Luther ezen meg nem 
zavarodott, hanem szokása szerint végezvén 
miséjét, elhagyta az egyházat. Egy jele ez ismét 
a' lelkes pap benső buzgalmának. 

9) Luther, mint lelki atya ct beteg mellett. 
1540-dik évben Melanchton Veimarban olly sú-
lyos beteg Völt, hogy Fridrik Herczeg éltéért r e t -
tegett : azért is Luthert Vittembergából sebesen 
hozzá vitette. Luther érkezésekor barátjának 
szemei bezárva voltak, értelme elhagyta, szava 's 
hallása elállt, arcza, szemei beestek, sem evett, 
sem ivott, rá ismerni lehetlen volt. Luther e' l á t -
ványon igen megrettent, 's igy szólt társaihoz: 
Isten bocsássa bűnöm, az ördög mint elidomtala-

7) A' papi magány fohász. Dietrich igy ir nította ez arczot." Ekkor az ablakhoz fordult ' s ^ t f l f c rm * 



Istent áhítatosan 's lélekből hívta segítségül.Később 
igy szólott: .,Ot meg fogja tartani a' mi Istenünk. 
Én minden Ígéreteire kértem öt , mellyeket a* 
szent írásból előszámlálhattam könyörgésemben. 
Ő meghallgat bizonynyal engem." Ezután kezénél 
fogta Fiiepet *s így szólt: „Légy nyugott, Fiie-
pem, te nem fogsz meghalni. Ámbár Istennek elég 
oka van egy bűnös ember életét elvenni, ö mégsem 
akarja a' bűnösnek halálát, hanem életét. 0 neki az 
életben telik kedve, nem a' halálban. Ha Isten a' 
legnagyobb bűnösöket az Ősszüléket ismét ke-
gyelmébe fogadta, anyival inkább nem fog ö té-
ged, Fiiepem, eltaszítani magától, vagy nem fogja 
engedni, hogy búban és bűnben elenyéssz. Azért 
ne engedd magad egészen a' gyásznak, ne légy 
öngyilkos, söt inkább bizd magad a' mi Urunkra, ki 
holtat is eleveníthet. Ezen vigasz után Melanch-
ion lélekzethez jött, de még nem beszélhetett. 
Idő múlva Luther felé fordult, 's Isten nevében 
kérte, hogy ne tartóztatná fel tovább öt e' ked-
ves útjában, hanem engedje menni, mert ö vele 
kedvesebb dolog nem történhetik. „Semmi esetre 
sem, Filep! viszonzá Luther, neked még tovább 
kell szolgálni a' mi Istenünknek." Mindig vidá-
mabb lett a' beteg, 's Luther hirtelen enni valót 
hozatott neki; maga vitte ezt hozzá, 's midőn 
nem akart enni, igy szólt: „Neked enned kell, 
vagy elátkozlak téged." Ezen szavak után evett 
a'beteg, 's lassanként magához jött, 's visszanyerte 
elébb* egésségét. K u n . 

A' dunántúli püspöki utasításnak 
aug. 6-án tartott kerületi gyűlésen 

módosítást nyert pontjai. *) 
A* választmányilag készült utasítás, miután 

kerületileg köröztetett, aug. 6-kán tárgy altatván, 
következő módosításokat nyert, mellyeket, ígére-
tem beváltandó, ezennel az érdemes olvasó kö-
zönséggel közlök: 

a) A* superintendensnek a' gyülekezetek pap-
választásába mikénti befolyását szabályozó 4-ik 
szám alatti 1 - sö pontban mondatik, hogy: „a1 

gyülekezetek szabadon, de mindenkor a* superin-
tendens tudtával választják lelkitanítóikat." Itt 
az a' kérdés támadt: Mit kelljen a' superintendens-
sel tudatni, azt-e, kit akar a* gyülekezet válasz-
tani, vagy kit választott ? Azaz , hozzászólhatás 
végett tartozik-e minden gyülekezet a' superin-
tendensnek még a' választás előtt felterjeszteni 
azon egyéneknek neveiket, kik üközői választani 
kiván, — vagy csupán tudomásul a' már megtör-
tént választás után ennek eredményét? Határoz-
tatott, hogy az ellenörködés szükségesnek ismer-
tetvén, a' feljelentésnek a' választás előtt kell 
megtörténnie. — Ugyanezen szám második pont-
jára, hol az illető esperes és esperességi felügye-
lőnek kötelességévé tétetik, hogy a' lelkitanítónak 
halála vagy elköltözése után számítandó 21 napok 

*) Lásd Egyh. Lap. 

leforgása alatt, a' megüresült gyülekezetben meg-
jelenni és a' gyülekezettel a' felett tanácskozni 
tartozzanak: kit óhajt magának jövendőbeli lelki-
tanítónak? Határoztatott, hogy az illető esperes és 
esperességi felügyelő a' megüresült gyülekezetben 
megjelenni nem tartozik, de tartozik a' lelkitanító 
nélkül szűkölködő gyülekezet a* lehető legrövidebb 
idő alatt az esp.nek bejelenteni azoknak neveiket, 
kik közöl lelkipásztorát választani akarja? Ugyan 
ott a1 harmadik ponthoz, hol az esperesnek meg-
hagyatik, hogy: „ki tudván a' gyülekezetnek vé-
lekedését, azoknak neveit, kik közöl a' megürült 
gyülekezet választani kiván, haladék nélkül fe l -
terjessze a' superintendensnek," megjegyezvén, 
hogy a* szabad királyi városi gyülekezetek, kik 
az esperességekhez nem tartoznak, 's ez uton 
nem járhatnak, szabad önkényök szerint választ-
hatják-e lelkészeiket? Határoztatott: mivel az 
evangyélmi anyaszentegyházban az egyenlőség 
törvénye szolgál minden rendnek alapul, kebelé-
ben kiváltságosoknak létezni nem szabad : azért 
midőn a' megyebeli gyülekezetek kívánságaikat 
az esperes által közvetve terjesztik fel a' super-
intendensnek, a' városi gyülekezetek ezt közvet-
len magok teszik. Ugyanott a' 4-ik pontra, melly-
ben mondatik, hogy: ,,a'supdens azon egyéneknek 
kijelelésébe, kik a' megirt módon az illető espe-
res által neki felterjesztetnek, ha választhatók 
azok, megegyezni tartozik,"— észre vétetett: „de 
ha a' választásba beleszólható superintendens és 
a1 választani akaró gyülekezet a'kijelelendő egyé-
nekre nézve mégis összeegyezni nem tudnának, 
mi történjék akkor? Határoztatott, hogy illyen 
esetben a' jogában sértett félnek a' kerületi tör-
vényszék szolgáltasson igazságot. 

b) A' superintendensnek évenkinti tiszteletdíja 
tetemes többség pártolása mellett hatszáz pengő 
ftokban állapíttatik meg; felszenteléskor az illető 
felavatott a1 superintendensnek nem fizet ugyan 
semmit, de ennek három segédeinek tartozik f e -
jenkint két és igy összesen hat ezüst forintokat 
letenni. A' 4-dik pontra pedig határoztatik, hogy 
a' hat pengő forint napidíj a1 superintendensnek 
csak akkor fizettetik ki, ha a1 kerületen kivül ki-
küldetés következtében utaz. 

c) A1 superintendensnek megválasztása és be-
avattatása módjáról szóló 9-ik szám alatti c betű 
után következő esküformula, melly szerint a ' sza-
vazatokat felbontó választmányi tagok meghitez-
tetendök lennének, mint felesleges, kihagyatik. A' 
h betű nyomán, melly a' superintendenst általános 
szavazattöbbséggel rendeli megválasztani, — az 
előlegesen bekivánt nyilatkozatok kihallgattat-
ván : azokból kiderült, hogy a' többség a' kijelelt 
egyének közöl superintendensének csak azt akarja 
elismerni, a' ki a' szavazó gyülekezetek nagyob-
bik felének hajlamát megnyerendi. Ugyanezen 
szakasz végén levő jegyzés ugy változtattatott, 
hogy: az ujdon megválasztott superintendens fel-



avatásának alkalmával minden szónoklatok csak 
magyar nyelven tartassanak. 

d) A' tulajdonképeni superintendensi utasítá-
sok első fejezetónéi a' 2-ik ponthoz hozzá adatott, 
hogy a' supdens ügyeljen arra is, hogy a' lelké-
szek confirmált növendékeikről külön jegyzö-
könyvet vezessenek: a' 6-ik ponthoz pedig, hogy 
az ujonan épült templomok felszentelését a' su-
perintendens maga vigye véghez; — továbbá, 
hogy az egyházi hivatalnokok jövedelmét cson-
kítni miuton se hagyja. 

e) A' második fejezet 6-ik pontja oda módo-
síttatott, hogy házassági ügyekben, ha a' super-
intendenstöl vélemény kívántatik, azt egyedül 
vallásunk elveiből ós honunk törvényeiből merítse. 

f ) A' harmadik fejezet első pontja ugy vilá-
gosíttatott: a' gyülekezeteket meglátogatni, egyik 
főkötelessége levén a' superintendensnek, — ez 
a* szabad királyi városokra is kiterjed. Ugyan e' 
fejezet 3- ik pontja alatti s, t, u, v, w betűk, mint-
hogy azoknak tartalma az y betűben röviden ugy 
is foglaltatik, kihagyatni rendeltettek. 

g) Az ötödik fejezet 7-dik pontjához, hol a' 
superintendensnek elébe soroltatik: „kikkel legyen 
kölcsönös összeköttetésben, 's kikkel folytasson 
szorgalmatos levelezést" — hozzá adatott, hogy 
általában minden vallásbeliekkel minél testvériebb 
viszonyba állítsa magát. Ezen fejezet végén az, 
h°g7 : világi renddel nem fog ujjat húzni," 
kihagyatni rendeltetett; a* helyett pedig, hogy 
„a ' világi rendnek az egyházi ügyek igazgatásá-
ba illő befolyást enged," — következő szerkezet 
határoztatott: az egyházi ügyek igazgatásában a' 
világiakkal kölcsönös egyetértésben fog munkál-
kodni. Végre az esküformulából e' szavak: „most 
uralkodó" kihagyatni, 's következő szerkezet ál-
tal pótoltatni rendeltettek: koronás fejedelmünk 
iránt hiv leszek és minden törvényes rendelések-
nek engedelmeskedni fogok. Illy módosításokkal 
a ' választmányi munkálat szövege többnyire hely-
benhagyatott. Közli X. 

Dunántúli ev. superfntendens-vá-
lasztás és közgyűlés. 

October 6-kán Pápán tartott közgyűlésünk-
ben Haúbner Máté győri lelkész és egyházker. 
főjegyző 84 szavazattal 59 ellenében — három 
gyülekezet szavazatát be nem küldvén — super-
intendensnek elválasztatott és nyomban fel is 
avattatott. Ihász Rudolf világi aljegyző felhitez-
tetett. — Nádor ö fenségének a' magyar protest. 
egyház körül is szerzett félszázados érdemei mél-
tánylatául egy üdvözlő levél szerkesztésével fő-
jegyzőnk megbizatott. Oct. 7-kén közgyűlésünk 
folytattatván, Perlaki Dávid eddigi aljegyző egy-
házi főjegyzőnek kineveztetett; az aljegyzőre 
nézve pedig a' jövő közgyűlésre választó szava-
latok rendeltettek beküldetni. — Az ujonan vá -

lasztandó könyvvizsgálóknak kiadandó utasítás 
elkészítésével egy választmány bízatott meg. — 
Az egyetemes gyűlésre superintendensünkön és 
felügyelőnkön kívül addig is küldendő két egy-
házi és két világi követeknek, mig ez ügyben az 
egyházrendezési javaslat nyomán más rendelke-
zés állapíttatnék meg, napi díjul négy pgö forint 
határoztatott, a' gyülekezeteknek ezen költsége-
ket is biztosító szavazata jövő közgyűlésre bevá-
ratván. A' biztosítás iránt kétség annál kevésbbé 
foroghat fen , mivel ezen terhet a' már ez iránt 
nyilatkozott gyülekezetek igazságosnak ismerték 
el. — A' superintendensi utasítás német ajkú gyü-
lekezeteink számára a' jeles tollú Ritter József 
májosi lelkész által lefordíttatni és a' fordítás a* 
censori utasítást készítő választmány által hitele-
sítetni rendeltetett,a'nyomatási költségeket Wim-
mer atyánkfia önkényt felajánlván. — Minden 
lelkésznek ujonan kötelességül tétetett, hogy a' 
helységökben behozandó tagosítást az illető espe-
rességi felügyelöknek azonnal bejelentsék; ezek 
szinte egyházi jogaink védelmezését törvényes 
kötelességöknek ismerjék. — Lehetlen e' néhány 
sort a' nélkül végeznem, hogy a' pápai ev. gyü-
lekezetnek ugy, mint reform, testvéreinknek és 
kath. atyánkfiainak nyilvános köszönetet ne mond-
jak azon kitünö szívességért, mellyet a' gyűlésező 
közönség iránt tanúsítottak. *) X. 

¥"áá^pökválasztás a' dunántúli ev. 
egyházkeritletVien. 

Az 1845-dik évi, veszprémi ker. gyűlés 30. 
pontja szerint a' folyó év mart. 10-kén szeretve 
tisztelt főpapunk Kis János kir. tanácsos ö nga 
evangelikus pappá lettfelavattatásának 50-ik év -
napját voltunk megünneplendök. Ezen nagyszerű 
ünnepélyre nevezetes előkészületek tétettek egy-
házkerületünkben; mindenki törekedett az olly 
sok egyházi és polgári érdemekkel tündöklő ag-
gastyán iránti tiszteletét kinyilatkoztatni. Örö-
münk azonban szomorúságra változott, *s bánatos 
kebellel gyülekeztünk össze a' meghatározott 
napra Sopronban, hogy megboldogult egyházi fő-
nökünk emlékének gyászünnepet tartsunk. Már 
nagyrészint együtt valánk, midőn értésünkre 
esett, hogy a' ker. felügyelő úr ezen gyűlést máj. 
6-ra tette által. Mit tenni? sokan közölünkmesz-
sze vidékről, sok költséggel jöttek, — a' gyűlés 
határnapja a* ker. gyűlésen volt elrendelve, 's 
ennek határozatit egyes ember, legyen az bár 
főfelügyelő, meg nem változtathatja, — 's ha bár 
nem lett volna is ezen időre gyűlés határozva, 
annak megtartását a' mostani körülmények szük-
ségessé tették. Mi tehát gyűlést tartánk, helyet-
tesítőnk egyházi 's világi elnököt, 's jegyzőket, 

Minapi gyűlési tudósításomban egy értelem-zavaró saj tó-
hiba esett: ugyanis „ legkevesb" e' helyett olvastatni 
kérem „leghevesb". X. 



meghatározók, hogy addig, míg új főpapot vá-
lasztandunk, minden esperes a' maga körében tel-
jesítse a* szükség esetén annak hivatalát, *s egy 
választmányt nevezénk ki, melly a' leendő super-
intendens megválasztásának 's beavatásának mód-
ja felöl készítsen véleményt, *s annak utasítását a* 
kor kivánatihoz képest dolgozza ki , — ' s még 
több más elhalaszthatatlan tárgyak fölött is intéz-
kedénk, 's meghatározók , hogy addig is, mig a* 
választás módja el leend határozva, minden anya-
gyülekezet a'maj. 6 - r a kitűzött határnapig ajánl-
jon legfölebb három papi egyént, kiket a' kijelöl-
tek közé felvétettetni óhajt. 

A* feljebb megnevezett választmány Kőszegen 
összeülvén, a' reábizottakban pontosan eljárt, 's 
munkálatát a' maj. 6—ki gyűlésre beadta. — Fő-
felügyelő úr ö mlga egy kissé neheztelni látszott, 
hogy rendelése ellen a* martiusi gyűlés megtar-
tatott, azért csak hamar találkoztak ollyanok, ki-
vált azok közt, kik azon gyűlésben részt nem 
vettek, kik annak minden határozatit megakarták 
semmisíteni. Innen történt, hogy a* választmányi 
munka is csak hosszas vita után vétethetett fel. 
Voltak, kik azt állították, hogy jogunk sincs a' 
most választandó superintendensnek új, az előb-
bitől különböző utasítást adni, 's legfeljebb csak 
a* jövendőben választandók számára készíthetünk 
illyent, a' mi más szókkal annyit tenne: „ti ma-
gatoknak jelenleg nem szabhattok törvényt, ha-
nem unokáitoknak eleikbe írhatjátok, mihez tart-
sák azok magukat," — voltak, kik minden utasí-
tást feleslegesnek tartottak. A' munkálat azonban 
felvétetett, 's egész kiterjedésében felolvastatott, 
's az határoztatott, hogy az kinyomatván, minden 
gyülekezeteknek küldessék meg, hogy a' jövő 
aug. 6-kán Győrben tartandó ker. gyűlésig min-
denki megmondhassa reája észrevételeit. — Ezen 
munkálat ezen lapokban majdnem egész kiterje-
désében közölve levén, nem lehet a' t. cz. közön-
ség előtt ismeretlen, azért feleslegesnek tartanók 
róla többet mondani. — A' beküldött kijelelő sza-
vazatok felbontatván, kitiint, hogy a' többség 
Haubner, Wolhmulh, Perlaky, Borbély, Illés, 
Szedenics és Wimmer urakat kívánja kijelöltetni. 
Ezek közöl tehát a' három első, mint kik legtöbb 
szavazattal birtak, kijelelteknek nyilváníttattak, 's 
hozzájok még a' ker. felügyelő úr, a' mint magát 
kifej ezé , — elnöki jogánál fogva, Szedenics urat 
adá. Ezen jogra nézve lettek volna többeknek is 
észrevételeik; de részint, mivel az ingerültség 
ezen gyűlésen különben is igen nagy volt, részint 
mivel felügyelő úr olly egyént választott, kit kü-
lönben is többen óhajtottak a1 kijelöltek közé fel-
vétetni, 's ki mindnyájunk tiszteletét s szeretetét 
birja, részint végre , mivel az illy eljárás előbbi 
időkben is csakugyan volt gyakorlatban, — ezút-
tal elhallgatának, más kedvezőbb alkalomra ha-
lasztváh észrevételeik előterjesztését. 

*) Ezen tárgy az augustusi gyűlés alkalmával szőnyegre 

A* kijelelés igy megtörténvén, a * választási 
mozgalmak megkezdettek. Mint illyen alkalommal 
történni szokott, nem hiányoztak a' korteskedé-
sek is; a1 kijeleltek hárma részéről azonban nem 
történt legkisebb helytelen lépés is, — de a* ne -
gyedik részéről ment végbe illetlenség, 's ez 
igazolni láttatott Sallustius azon szavait: „Glóriám 
et honorem et impérium bonus et ignavus aeque 
sibi exoptant. Sí bonus, vera via nititur, sed igna-
vus, quia bonae artes desunt, dolis atque fallaciis 
contendit." A' választó szavazatok aug. 6 - ra 
voltak beküldendők , a' mikor ismét ker. gyűlést 
tartottunk Győrben. Ez ideig a* superintendens 
választására nézve semmi meghatározott rendsze-
rünk nem volt. Legközelebb kimúlt superinten-
densünk 132 szavazat közöl 93-al 's igy, a* 
nélkül, hogy ez ki lett volna mondva, átalános 
többséggel választatott, — az öt megelőző Nagy 
István pedig közfelkiáltással. A' többször említett 
választmányra volt tehát az is bízva, kijelelni, 
vájjon átalános vagy relatív többséggel történjék-e 
a' választás? A1 választmány az átalánost czél-
szerübbnek vélte. Mielőtt tehát a' választó szava-
zatok felbontásához kezdettünk, tudnunk kellett a* 
gyülekezetek véleményét a* választmányi mun-
kálatra nézve, — ezt kelle tehát mindenek előtt 
tárgyalnunk. Ez két napi munkába került, a' nél-
kül, hogy a'munkálatban legkisebb lényeges vál-
toztatás is történt volna, 's igy az átalános több— 
séggeli választás is el lön fogadva. Most tehát a* 
szavazatok felbontására jött a* sor, 's az e* vé -
gett kiküldött választmány jelentéséből kitetszett, 
hogy a'kijelöltek közöl átalános szótöbbséget egy 
sem nyert. Az elfogadott választmányi munkálat 
szerint most már közülök kettőt, kik legtöbb sza-
vazattal birtak, újra ki kelle jelölni 's igy Haub-
ner és Wohlmuth urak újra ki lőnek jelölve, 's a* 
választás oct. 6 - r a határozva, a' mikor, ez évben 
már negyedszer , — ker. gyűlést voltunk tartan-
dók. Ez idö közben ismét történtek holmi moz-
galmak, de említést is alig érdemlök. A' kijelöl-
tek mindegyike olly férfiú levén, kik közöl nehéz 
választani, nagyobbrészint a* sorsra kelle bíz-
nunk , mellyiket rendelendi főnökünknek. Ama 
feljebb említett úri egyén némelly párthívei azon-
ban, restelvén bukásukat, még most sem hagyá-
nak egészen fel minden reménynyel, 's látánk 
tőlük körleveleket, bennünket oda bírni törekvő-
ket, hogy a' kijelelésnek mondjunk ellene, azon 
fontos oknál fogva, „mivel mind két kijelölt— 
nek német neve vanMi azonban ezeket tudo-
másul véve, ad acta reponáltuk, s lekismeretünk 
's meggyőződésünk szerint szavazánk. 

Igy állottak a* dolgok oct. 5- ig 's mi ez nap 
bizodalmas kebellel sereglénk össze a' meghatá-
rozott helyen, hogy máöáap egy nagyszerű ün-
nepély szemtanúi legyünk. A* várt ünnepély elő-

jővén, felügyelő úr ő mlga említett jogáról ünnepélye-
sen lemondott. y. z. 
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estvéjén azonban némi aggodalmat okozó birek 
szárnyaltak köztünk, hogy bizonyos urak titkos 
conferentiát tartanak együtt, 's azon dolgoznak, 
hogy a' választást megakadályozzák. Mi nem 
annyira ezen tervök sikerülhetóse miatt aggódánk, 
— mert elhatározók, mindent elkövetni, hogy 
ez ne történhessék meg, — hanem a' miatt, hogy 
ezen szándékuk botrányos jeleneteket okozhatna, 
mellyeket ha valaha, most különösen fontos okaink 
valának eltávoztatni, 's ezért meg akarók főfel-
ügyelő úr ő mlgát kérni, hogy semmiféle előter-
jesztésekre nem ügyelve, kezdjen a* kitűzött 
fontos munkához De megelözteténk. Mire mi 
tiszteletünket tenni ő mlgánál megjelentünk, az 
informatiók megtörténtek, 's mi gyűlés helyeit 
conferentiára hivatánk reggeli 9 órára. A' ta-
nácskozás elkezdődött, 's előadatott, hogy a' vá-
lasztás és felavatás ezúttal nem történhetik meg, 
azért mert az utasítás, mellyet a' megválasztandó 
püspöknek, mielőtt elnöki székét elfoglalná, alá 
kell irni, némelly módosításokat szenvedett, 's 
előbb azt ezen módosításokkal együtt le kellene 
tisztán íratni, ehez pedig több idö kívántatnék 
meg, mintsem hogy azt ezennel teljesíteni lehetne, 
's találkoznának némellyek, kik ahoz még szólani 
és kívánnának. Ebből heves vita keletkezett, 's 
már-már látók a' botrányt, mellytöl annyira fél-
tünk. Bizonyos urak egy bizonyos kátét tartának 
kezökben, mellyet hír szerint a" kijelöltek egyike 
készített, — mellyet azonban szerzőjének épen 
nincs oka szégyenlnie; — e' mellett bizonyos 
egyén a' meg nem változtatott ágostai val-
lástételnek latinbóli német fordítását osztogatá 
mindenkinek. Ezen készületek igazolni láttatá-
nak azon hírt, miszerint némelly urak, a7 kijelöl-
tek egyikét, ki felöl hivék, hogy többséget nye-
rend, ö' hivek előtt gyanúsítják. Most, ha 
szabad ezen hasonlatossággal élnünk, az 1458-
diki rákosi gyűlés megujult. A' templomudvar-
ban összesereglett néptömeg el kezdett türelmet-
lenkedni, 's közölök sokan a fuladásig megtölt 
szük tanácskozási teremhez tolakodának, 's an-
nak folyosóját is megtölték^s általánosak levének 
a1 felkiáltások: „nem conferentiáskodni, hanem 
közgyűlést tartani jöttünk, válaszszunk püspököt, 
's avassuk fel azt." A' többször említett urak 
még tovább is akarák a* vitát folytatni; de a' kö-
zönség megindult a' templom felé 's az isteni tisz-
telet megkezdeték, 's igy ök is levert kedélylyel 
odahagyák a' tanácskozási termet. 

Egy rövid karének elzengedése után, az ezen 
lapokban már egy pár alkalommal dicséretesen 
említett ifjú hitszónok, Karsay Sándor, téthi lel-
kész, a' szónokszékre lépett, 's azon tárgyról: 
„Mi ad a' prot. püspöknek méltóságot" egy re-
mek beszédet tartott. Kedvünk volna ezen szó-
noklatot, ha nem egész kiterjedésében is, de 
részletes kivonatban ide igtatnij de miután az, ugy 
a' többi ez alkalommal elmondott jeles szónokla-

tok is, a* közgyűlés határozata szerint, ugy is ki 
lesznek nyomatva, nem akarjuk ezzel a' t. cz. 
közönség figyelmét fárasztani. A1 szónoklat v é -
geztével újra megzendült a5 karének, 's ezután 
főfelügyelő úr ő mlga figyelmeztető az összegyü-
lekezett egyházkerületi rendeket az előttünk levő 
tárgy fontosságára, *s válaszmányt nevezett ki, 
a* beküldött szavazatok felbontása végett. Mig ez 
a' reája bízottakban foglalatoskodott, a' superin-
tendensi utasítás és esküformula a' két kijelölt 
előtt értelmes szavakkal felolvastatott, 's ezután 
ezek a' gyűlésből eltávozának. Azonközben a' 
kiküldött választmány, foglalatosságát végezve, 
visszatért, 's feszült figyelemmel várók tudósí-
tását. Jelentésének tartalma ez vala: 146 sza-
vaffal bíró anya-gyülekezet közöl 84 Haubner 
Mátéra, 59 Wohlmuth Lipótra szavazott, 3 pedig 
nem küldé be szavazatát. Igy az általános sza-
vazattöbbséggel megválasztatott Haubner Máté 
győri lelkész úr azonnal hangos éljenezés közt 
püspöknek kiáltatott, *s a' gyűlésbe meghivatása 
végett egy választmány küldetett ki. Mig ezen 
kiküldöttség távol volt, ismét történtek a' főfel-
ügyelő urnái informálgatások, a' mellyekre azon-
ban ő mltga keveset látszott ügyelni. A' megvá-
lasztott, 's elnöki székének elfoglalása végett 
ünnepélyesen meghívott főpásztor háromszori han-
gos „éljen" kiáltások közt jelent meg a' templom-
ban's a1 főfelügyelő úr azon kérdésére: ha kész-e 
elfogadni azon fontos hivatalt, mellyre öt a' köz-
bizodalom megválasztá? egy mélyen megillető-
dött szívből eredt, és sok jellemszilárdságot tanú-
sító beszédben igen-nel válaszolt. Most a' fel-
avatásiünnepély megkezdödöttj's az előre megtett 
rendelések következtében n.t. Borbély J esperes 
úr, Perlaky és Tőskés esp. urakkal együtt az oltár 
kerületébe lépett, a' felavatandó főpap pedig an-
nak zsámolyánál foglalt helyet, körülvétetve a' 
töLbi esperesektől 's idősb lelkészektől. Egy kar-
ének elzengedezése után a* felavató esp. úr a' fel-
avatandóhoz egy velős beszédet intézett's azt az 
uri szent vacsorában részelteté. Ezután követke-
zett a1 felavatás. Felavató esp. úr ünnepélyes 
hangon azon kérdést terjeszté a' felavatandó elei-
be : Vájjon kész-e azon hivatalt, mellyre öt a' 
közbizodalom felhívta, elfogadni, 's annak minden 
kötelességeit Ielkismeretesen teljesíteni? mellyre 
ez elhatározottan igennel válaszolt, 's fogadását 
hitletétellel erösíté. Ez igy megtörténvén, az 
apostoli rendelés szerint az oltár előtt térdelő fő-
pap fejére tevék a' körüle álló idösbek kezeiket, 
's a' felavató esperes áldást mondott reája. Ezután 
maga a' felavattatott püspök lépett az oltár kerü-
letébe, 's ott egy buzgó ima elmondása után né-
hány főpapi szavakat intézett a' gyülekezethez 
arra áldást mondott Ezzel a' felavatási ünnepély 
is befejeztetve levén, főpapunk elnöki székét han-
gos éljenezések közt elfoglalá, 's a'kerület pe-
csétét általvevé, utasításának általa leendő alá-
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F é n y e s . 

TARTALOM: Dunántúli ügyek. V . — Tiszántúli reform, egy-
házkerület évnegyedi gyűlés. — s. — Abauji egyh.-
megye őszi gyűlése. — Iskola-ügy: If j . B a r t h o l o -
m a e i d e s z L á s z l ó . — Az Apostolok. G ö d ö r J . 
— B e l f ö l d i t u d ó s í t á s o k . 

Dunántúli ügyek. 
Sok mondatott már a' dunántúli ág-, egyház-

kerületről nyilvános lapokban, sok mondatott 
nyilvánosan az egyetemes gyűlés szinén, 's még 
töbjb magánykörökben ollyanoktól, kik egyházi 
ügyeinket vagy épen nem ismerik, vagy irántunk 
bármelly okoknál fogva nem a'legjobb hajlandó-
sággal vannak, — 's a' ki ezek után akarna ben-
nünket megítélni, épen nem volna csuda, ha rosz 
véleménynyel lenne irántunk. 'S innen lehet meg-
magyarázni azon lenézést, azon gunymosolyt, 
mellyel egyházkerületünk küldötteinek, kik néha-
néha az egyetemes gyűlésre Pestre vetődnek, ott 
olly gyakran 's elidegenítöleg találkozniok kell. 
— Jelen sorok czélja, ezen dunántúli ág. egyh.-
kerületet, 's ennek különféle viszonyait, a1 meny-
nyire ezen Lapok utján történhetik, a' t.cz. kö-
zönséggel megismertetni, el nem palástolva hibáit, 
túlságosan fel nem ékesítve jobb oldalait, ugy a' 
mint az igazság, mellynek mindenkor baráti va-
lánk, megkívánja, a' mint nyilvános oklevelek 
tanúsítják, — 's ugy vagyunk meggyőződve, 
hogy ezzel mind ezen egyházkerületnek mind az 
egész magyarhoni prot. testületnek nem kelle-
metlen szolgálatot teendünk, mindnyájunknak 
egyiránt érdekében állván egymást jól megismerni 
's igy egymástól igazságosan megítéltetni. 

Uraim! ismerjük meg egymást'sugy Ítéljünk 
egymásról! Ezen választ nyertük már több ízben, 
midőn az egyetemes gyűlésnek némelly, különö-
sen ezen dunántuli egyházkerületet érdeklő nyi-
latkozataira nézve megelégedstlenségünket mon-
dottuk ki, — 's midőn egy alkalommal ugyan a' 
nevezett egyetemes gyűlés szinén, a' mint szokás 
szerint ismét egyházkerületünk mosására jött a' 
sor, mi is igy szólalánk fel: Urak! ismerjetek meg 
bennünket 's ugy ítéljetek felölünk! — elhall-
gattatánk 's azt az utasítást nyerénk: ha meg 

akarjátok magatokat ismertetni, tegyétek ezt 
a' nyilvános lapok utján. 'S im ezen utat v á -
lasztók most! Vajha részesülhetnénk azon sze-
rencsében, hogy a' magyarhoni prot. testület 's 
különösen ennek egyetemes gyűlése bennünket 
megismerve, rólunk kegyesebben emlékeznék. 
— Ezen édes reményben hozzá fogunk a' t. cz. 
közönség kegyes engedelmével dunántúli egyházi 
ügyeink megismertetéséhez. 

/ . Rövid statistikai átnézet. 
Ezen egyházkerület magában foglalja mind 

azon ág. vallású gyülekezeteket, mellyek a1 du-
nántuli kerület 11 megyéiben iéteznek, kivéve 
négy mosonmegyei német ajkú Pozsonyhoz közel 
eső anyagyülekezetet, és igy Sopron megyében 
19, Mosonyban 1, Vasban 34, Veszprémben 24, 
Zalában 9, Győrben 14, Komáromban 5, Fe jé r -
ben 5, Somogyban 11, Tolnában 21, 's Baranyá-
ban 3, összesen 146 ez ideig törvényesen elis-
mert anyagyülekezeteket. Ezek közt van tiszta 
magyar ajkú gyülekezet 76, tiszta német 29, ma-
gyar-német 16, magyar-tót 7 magyar-vend 5, 
's magyar-német-tót 3. Ezen gyülekezetek Összes 
népessége az 1844-ben kijött névtár szerint 
182,7()6 kik közt l57 lelkész, 'sközölök ^ e g y -
szersmind tanító is 's 274 rendes tanító hivata-
loskodik. 

Az említett 146 anyagyülekezet közöl 47 
(magában Veszprém megyében 18) már az 1681-
d ki 26 t. cz. keletkezésekor vagy létezett, vagy 
hamvaiból nem sokára azután feléledt, a ' többi 
pedig 1783 óta alakult. Azonban ezeknek is nagy 
része már a* régi időkben is létezett. 

II. Kerületi gyűlések. 
Belügyeit leginkább 1786 óta kezdette ezen 

egyházkerület rendezni, a* midőn Matkovics Pál-
ban egy munkás és vallását buzgón szerető fel-
ügyelöt, Hrabovszky Sámuelben pedig egy szelíd 
lelkű 's tudományos superintendenst nyert. Ez 
időtől kezdve tartattak rendesen gyűlései, 's csak 
ez időtől kezdve vannak meg rendesen a 'ker . l e -
véltárban gyűléseinek jegyzökönyvei. 

Még ezen időben a' vallásos buzgóság hitünk 
43 
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irása más napra halasztatván. Az ünnepély vó-
, geztével Pápa vendég-szerető lakosi egy barátsá-
gos ebéddel vendégelének meg bennünket, 's az 
ünnepély estvéjén pedig fáklyás zenével tisztei-
génk új főpapunknál és sok polgári's egyházi ér-
demekkel tündöklő főfelügyelőnknél, mindegyi-
kénél ifjú hitszónokunk Pálfy József rövid, de 
lelkes beszédeket tartván. Y. Z. 

Jeruzsálemi templom. Jézus utol-
szor megy abba. ?f) 

Móses idejében csak utazó templomban, mely-
lyet széljelszedni 's egy helyről másikra lehe-
tett vinni, tartották a' zsidók a' közönséges isteni 
szolgálatot, a' mint nekik az Űr megparancsolta 
(2. Mós. 25, 8—9. ) . Nevezték ezen hajlékot, 
mellynek hossza 30, szélessége 10 sing volt, szö-
vetség sátorának. Ollyankor használtatott a' pusz-
tában, mikor valahol megállapodtak az Izrael fiai, 
's a' Lévi törzsökre volt bizva annak tovább szál-
lítása és az arra való gondviselés. Bevitték azt 
a' zsidók magokkal Kanahán földére, hol 300 
éveknél tovább közönséges gyülpontja maradt 
Izrael 12 nemzetségének. Salamon király állan-
dósítván fejedelmi lakhelyét, a' sátor helyébe vi-
lág teremtetése után 2933-dik évben (Krisztus 
előtt 1015 évekkel) Jeruzsálemben 7 év alatt 60 
sing hosszaságu, 20 sing szélességű *s 30 sing 
magasságú állandó templomot építtetett, kifaragva 
szállított egész kövekből, olly mesterségesen, hogy 
az egész építés körül sem kalapácsnak, sem fej-
szének, sem egyéb vas szerszámnak pengése 
nem hallattatott. A* templom előtt kettős tornácz, 
a' ház falaiba pedig köröskörül kamarák és oldal-
kamrák építtettek három emeletben 's keringő 
grádicsok vezettek az alsóból a' felsőbbekbe. A' 
szent hely meg volt bélivé jegenyefákkal 's tiszta 
aranynyal. A'pádimentom drága márványkövek-
kel volt kirakva szögletesen's aranynyal megtar-
kázva. A' gerendák, ajtók, ajtók mellékei, falak 
aranynyal voltak borítva. A' szentek szentének 
falai bélivé voltak 600 talentom tiszta aranynyal, 
és a' márvány közfal, melly ezt a' szent helytől 
elválasztá,finom arannyal volt felczifrázva 's függő 
arany lánczokkal körülfogva. Középen két ke-
rubok láttattak ifjúi alakban lábon állva 's ar-
czukkal befelé fordulva, kiterjesztett szárnyakkal, 
ugy hogy az egyiknek szárnya a' háznak egyik, 
másik a' háznak másik falát érte, a' ház közepén 
pedig egybeérnek vala. Ez óriási hajlék építése 
körül fáradtak 70,000 idegen és 30,000 zsidó 
népszámosak, 80,000 mesteremberek, és 3300 
pallérok. E' templomot 's annak csudaépítését az 

*) Mutatvány Gödör József illy czimü munkájának: „Urunk 
Jézus végórái" első füzetéből. 8 -d ik czikk. Alapige: 
Máté 21 , 1 2 - 1 7 . Márk 11, 11 . Luk. 19 , 4 5 - 4 8 . 
Ján. 2, 1 4 - 1 6 . 

akkori egész világ bámulta. Dávid király hagyott 
e' czélra fiának Salamonnak 100,000 talentom 
aranyat és 1 millió talentom ezüstöt, melly temér-
dek sommára megy, ha minden talentomot csak 
2000 p. forintra teszünk is. A' templom felszen-
teltetésekor áldozatul 22,000 ökrök és 120,000 
juhok ölettettek le. Állott ez az épület tovább 
400 éveknél, midőn Nabukodozor tüzet vettetett 
neki *s azt a' királyi lakkal, nagyok palotáival 's 
Jeruzsálemben levő miden házakkal együtt porrá 
égettette. A' zsidók fejedelmi embere Zorobábel 
160 évek múlva új templomot építtetett a' baby-
loni fogságból visszatért zsidók számára, melly 
azonban Salamon templomához koránsem hason-
lított, mit könnyű átlátni abból, hogy az építés 
csak 61,000 drakma aranynyal és 5000 gira 
ezüsttel kezdetett meg és megszenteltetésekor az 
egész áldozat 100 tulkokból, 200 kosból, 400 
juhokból és 12 kecskebakokból állott. —Heródes-
nek hagyatott fen az a' dicsőség, hogy 400 évek 
múlva vagy Krisztus urunk születése előtt 17 
évekkel olly fényre emelje 10 évig tartott költ-
séges építkezés után a' jeruzsálemi templomot, 
hogy a' zsidók azt mondanák róla: ki Heródes 
templomát nem látta, mit sem látott. Négyszeg-
letű 's az elébbinél sokkal nagyobb épület volt 
ez, mellynek három oldalait falak kerítették, a' n e -
gyediket magas kősziklák oltalmazták. Fokonként 
emelkedő négy előcsarnok vagy pitvar vezetett a ' 

I templomba. Földszint volt a' pogányok pitvara, a' 
pogány proselytusok 's más idegen nemzetbeliek 
számára , kik itt szabadon imádkozhattak. Egy 
emelettel feljebb, hová 12 lépcsők vezettek, volt 
az asszonyok pitvara, hol a' nőnem szokta áhita-
tosságát végezni. Innét 15 lépcsőkön felfelé az 
izraeliták pitvarába lehetett eljutni, melly a* zsidó 
férfiak számára készült 's az egy lépcsövei emel-
kedettebb 4-ik vagy papok pitvarától, hol az áldo-
zathoz szükséges eszközök állottak, rostélylyal 
volt elválasztva. A' templomot kettős karzat vette 
körül 's 5 főkapu diszesítette:Susan,Kipponon,Teri, 
és két Khuldai kapu, mellyekböllépcsözetek vezet-
tek le a' városba 's hidak az átellenben fekvő h e -
gyekhez. A' kapuk estve bezárattak és leginkább 
léviták által 24 helyen őriztettek. A' templom sz.~ 
része vagy a' tulajdonképen úgynevezett tem-
plom két főosztályból állott: a' szent helyből és a* 
szentek szentéből. A' szent helyen a' papok és 
léviták áldoztak minden szombaton. Itt volt hely© 
az arany asztalnak, a' szent kenyereknek és az 
arany gyertyatartónak. A' szentek szentében p e -
dig maga a' főpap áldozott esztendőben egyszer. 
Itt volt az oltár; itt tartatott a' mindenfelöl arany-
nyal beborított szövetség ládája a' törvénytáblák-
kal együtt, a' kegyelem táblája, az arany tömjé-
nező , a' mannával tele arany veder, Áronnak 
megvirágozott vesszeje és a' dicsőséges kerubi— 
mok. Márvány közfal helyett selyem kárpit v á -
lasztotta a' szent helyet a' szentek szentétől. A% 



egész templom, melly valamelly erős várhoz ha-
sonlított, ólommal béllett tiszta fejér márványból 
készült, ugy hogy távolról olly hólepte hegynek 
látszanék, melly a' nap sugárainál a' sok ráborí-
tott arany miatt szemfény vesztöleg csillogott. Igy 
lett ez ismét a' világnak legpompásabb épületei 
*s csudamüvei közöl való (Márk 13,1.) , melly fe-
löl mindenki csudálkozással beszélt's melly magát 
Titustis arra bírta, hogy semmit annyira ne ohajt-
son, mint annak épségben megtarthatását. Állott 
ez a* templom Urunk mennybemenetele után 37 
évekig. Ékkor pártot ütvén a' zsidók a' római 
felső hatalmasság ellen, Vespasianus császár fiát 
Titust küldötte megzaboláztatásukra, ki 5 hónapi 
kemény ostrom után Jeruzsálem városát Krisztus 
urunk születésének 70-dik (72-iki) évében aug. 
10-dikén bevette's a' zsidókat országuktól meg-
fosztotta, melly alkalommal egyik római katona 
— Titus parancsa ellenére — a' templomot fel-
gyújtván, azt a'lángok martalékává tette. Igy lett 
vége a' város-, ország- 's néppel együtt Heródes 
ama dicső templomának is, mellynek veszedelmét 
mind a* mai napig kesergik a' zsidók 's melly 
azóta soha többé számukra fel nem építtetett. 

Ez volt az a' templom, mellyben Jézust az ö 
Jeruzsálembe lett pompás bemenetele után fel-
találjuk. A' templomnak azon legalsó folyosója, 
melly pogányok pitvarának neveztetett, egyszers-
mind vásárállásul szolgált a' zsidóknak, kivált a' 
három föünnepek alkalmával. Azt kívánta t. i. 
a' törvény a' zsidóktól, hogy bármelly távol le-
gyen is onnét lakásuk, bizonyos időben személye-
sen megjelenjenek Jeruzsálemben a' végre, hogy 
ott áldozzanak (5 Mós. 16 ,2 . ) 's tartozásaikat le-
fizessék Az áldozat állott ökrökből, juhok-, ga-
lambokból 's más egyébből. A' fizetés pedig fél 
siklusból vagy tíz pénzből, a' mi pénzünk szerint 
mintegy 23 pengő krajczárokból. Kik messze 
földről jöttek, azoktól nem lehetett kívánni, hogy 
ökröket vagy más barmokat hajtsanak magok 
előtt. Szükséges volt tehát, hogy legyenek Je-
ruzsálemben készen baromkereskedök, kiktől az 
idegenek áldozatra szánt barmaikat hamarjában 
megvehessék. Igy volt ez a' fizetéssel is. A' sik-
lus kétféle volt: piaczi (1 Mós. 23, 15.) és szent 
siklus (2 Mós. 30,13.) . A'piaczi siklussal, melly 
értékére felét tette a'szent siklusnak, éltek a'köz-
adásvevésben; a' szent siklussal pedig egyházi 
adójokat fizették a* zsidók, melly a' templom 's 
isteni szolgálat fentartására rendeltetett. A' pia-
czia siklus egyházi adóban senkitől el nem fo-
gadtatott ; mert ez, a' közvélemény szerint, a' 
templomot megszentségtelenítette volna, ós igy 
akárhol vették is, szent siklussal kellett ellátva 
lenniök. De mivel ez, mint forgáson kivüli pénz, 
nem minden kéznél találtatott, könnyebbség oká-
ért akadtak pénzváltók Jeruzsálemben, kik nye-
reség fejében a' piacziakat szent siklusokra fel-
váltották. Ez, kivált a' távol vidékiekre nézve, jó 

volt, kiknek nem kellett magokat hoszas utjokban 
haszontalan pénzekkel terhelni, sem attól tartani, 
hogy zsiványok kezébe esvén, útközben pén-
zöktöl megfosztattassanak. Magában véve tehát 
a' dolgot, abban semmi rosz nem volt, hogy mar-
hakereskedök és pénzváltók találtattak Jeruzsá-
lemben. Mert nálunk is találtatnak mind marhák-
kal kereskedők, mind pénzváltók, kalmárok, ban-
károk, tözsérek, kik váltólevelekkel kereskednek, 
bizonyos nemű pénzekért más nemiieket adnak, 
vagy a' váltókat, mellyek hozzájok utalványoz-
vák, kifizetik. Hanem az volt rosz, hogy mind a' 
marhakereskedök, mind a'pénzváltók olly helyen 
tartották csereberéjüket, hol nem illett, holott más 
alkalmasb helyen is tarthatták volna. Mert mivel 
illyenkor napirenden voltak egyfelől a' sok hazu-
dozások, csalások, uzsoráskodások, rendetlensé-
gek, verekedések, kurjongatások, káromkodások, 
eskü vések,— másfelöl a' marhák ordításai, bégé-
sei, turbókolásai, ez által az isteniszolgálatban bot-
rányos zavar támadt 's a' templomban imádkozó 
gyülekezet buzgóságában akadályoztatott.—Épen 
akkor akart Jézus a templomba menni, hogy még 
utolján a' gyülekezettel együtt emelje szivét Is ten-
hez, mikor az adásvevés a' templom pitvarában 
legélénkebben folyt. Látja a'sok ökröket, juhokat, 
galambokat 's azoknak árusit, — látja a' pénzvál-
tókat 's azoknak asztalait. Megindul látásukon, 's 
kötélből ostort készítvén, kiűzte onnan mind az 
árulókat, mind a' vásárlókat, mind a' marhákat, a' 
galambárusoknak székeiket felforgatá, a' pénz-
váltóknak asztalaikat pedig elfordító 's pénzöket 
elhinté. A' galambosoknak mondá: takarodjatok 
innét; ne tegyétek az én atyámnak házát kalmár-
ságnak házává. A' többiekhez pedig igy szólott: 
Meg vagyon írva (Ésa. 56, 7. Jerem. 7, 11.): az 
én házam imádságnak háza, ti pedig tettétek azt 
latroknak barlangjokká. A' templom arra való, 
hogy abban isteni dolgokkal foglalatoskodjunk; ti 
pedig kalmárbolttá, vásári piaczczá teszitek az t : 
sőt ugy viselitek magatokat benne, mintha latrok 
fészke volna; mert szintúgy csaltok, loptok, nye-
rekedtek, mint a' haramiák tesznek, mikor b a r -
langjaikból meglesik az arra utazókat's azokat j ó -
szágaiktól orozva megfosztják. Mind ezt Jézus 
egyszersmid a' templomi elöljárók megszégyení-
téséreis tette; mert az árusok nem bátorkodand-
nak ez Istennek szenteltetett helyen üzérkedni, 
ha erre az elöljáróságtól drága pénzért előre en -
gedelmet nem vásárlottak volna. — Megtisztít-
ván Jézus e' szent helyet a* söpredék néptől, b e -
ment a1 templomba. 

Kül- és belföldi tudósítások. 
t ovábbi tudósítások a' dissid.-

T & a t l a o l i k u s o k r ó l . Dresdában is tartottak 
zsinatot f. évben a' dissid.-katholikusok. 15 egy-
ház volt képviselve. Legelőször abban lön a* 
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megállapodás, hogy hitágazati tárgyakról tanács-
kozni nem fognak. Miután elismertetett egy har-
madik papnak Szászországban szüksége, az nyo-
moztaték, az illető kisebb egyházak elegendök-e 
annak eltartására ? Mivel a' kisebb egyházak je-
lesül a' magas hegyek közt vannak 's legszegé-
nyebbek közé tartoznak, 's az alkalmazandó pap-
nak nem csekély uti költséget kellene visel-
nie : e' tárgy ez úttal mellőztetett. Ekkor a' 
létegesítő alapszabályok magyarázata- 's ille-
tőleg megváltoztatására került a' sor. Meg-
állapíttattak az istentisztelettel ünneplendŐ ünne-
pek. Elhagyattak gyümölcsoltó, a1 bánatnapok 
(Busstage), új év s áldozó csütörtök. A' reforma-
tio ünnepét, mint kölcsönösét, oct. 31-kón akarák 
ünnepelni. Azon kérdést, fel vannak-e a' világiak 
is jogosítva oltárról vagy szószékről vallási be-
szédeket tartani, egyetemes zsinatra akarták el-
halasztani; most csaknem valamennyi szavazat 
ellene volt. Vallási beszélgetések azonban fel-
nőttekkel, papvezérlet alatt, felvilágosításra igen 
hasznosaknak találtattak. Világiak által tartott épü-
letes órák megvettettek, mert azok conventiculu-
mok gyanújára könnyen adhatnának alkalmat. Más 
nap a'zsinati szerkezet alapvonalai vétettek tanács-
kozás alá. Előbb a' község fogalma állapíttatott 
meg, azután az országos zsinat tartásának 's a' 
küldendő követek választásának módja lényeg-
ben határoztatott meg. A' papok nem mint ollya-
nok jönek a zsinatra, hanem csak ha községi kö-
vetekül választattak meg. Legközelebb országos 
zsinat helyeül Chemnitz választatott. A' nők nagy-
korúságát vagy emancipatióját az egyházközség-
ben, mit a' létegesítő alapszabályok felállítottak, 
néhány követ meg akará támadni, de az Blum-, 
Wigard- és Bauerben ékesszóló védelmezőkre 
talált. A' kormány által, egyetértve a' két kama-
rával, adott engedmények szinte tanácskozás tár-
gyai valának. Ezek végén Szászország vala-
mennyi egyházának közlönyéül, országos elöl-
járóság választatott, melly azonban nem elöl-
járó hatóságnak, hanem csak ügyvivő választ-
mánynak tekintendő 's ez úttal székhelye Dres-
dában lesz. Azon indítvány , hogy országos 
énekeskönyv volna kiadandó, mellőztetett, sza-
badságukra hagyatván az egyes egyházaknak 
a' lipcseit, Blumét, vagy a ' dresdait, Wi-
gard- és Bauerét, használni. Végre egy harma-
dik pap alkalmazása fölött, a' kormány által kívánt 
esküforma 's keresztségi formula iránt is meg-
egyeztek. — A' dresdai egyház húsvétkor tartott 
első istentiszteletet az árvaházi templomban. — 
Zíttauban egyház alakult 30 taggal (A.K.Z.). 

Vasáruttpiiimeplés. Az altenburgi 
hgségböi igy irnak: „Azon észrevétel, hogy a' 
helység vagy uraság pásztorai a' nyájak kihajtá-
sát vasár- s ünnepnapokon arra használják, hogy 
magok 's övéik a' nyilvános istentiszteletet hosz-
szabb ideig elmulaszszák, alkalmat adott consisto-

rialis leiratra, mellynek folytában a' papok ügyel-
ve az országos rendeletre, a' pásztorokat isteni-
tiszteletre nógassák, vagy uraikkal értekezzenek. 
Az érintett országos törvény következő: Pászto-
rok, mint a' juhászok, az istentiszteletet szükség 
nélkül el ne mulaszszák 's mielőtt délután kihajta-
nának, előbb a* istentiszteleten legyenek jelen. A* 
hol pedig a' marhának vasár- 's ünnepnapokon 
ki- 's hazahajtása egészen meg nem szüntethetik, 
a* kihajtás mindenkor első harangozás előtt, a* 
haza-hajtás pedig egészen bevégzett istentiszte-
let után történjék" (A.K.Z.). 

Apróságok. A' kulmi róm. egyházme-
gyében legalább 62 papra volna még szükség, 
hogy minden egyház illően volna ellátva (A.K.Z.). 
— Bretschneider a' darmstadti lap szerkesztésé-
ről 14. évi szerkesztése után, szemei gyengesége 
miatt, lemondott (A. K. Z.). 

Halálozás . Sz.-Márton-Katáról, őszhó 
14-kén 1846. A1 mult őszelő hó 6-dika éjjelén 
szenderült át — három heti csendes betegsége 
után — az örök nyugalomra, néhai b. e. t.cz. Szi-
lasi és Pilisi Szilassy László úr, a' kecskeméti h. 
hitv. egyh.megyének majd 30 évek ótai szeretett 's 
tisztelt segéd-gondnoka 's több tek. megyék t.bi-
rája, életének 60-ik esztendejében. Hült tetemei, 
lakása helyén, Pándon 8-ban tétettek, egyszerű 
szertartással, a' családi sírboltba; a' gyász-ünne-
pély pedig 13-ban tartaték, melly alkalommal föt. 
Polgár Mihály superintendens úr prédikált, Ján. 
XVII: 1, 4. v.-seit vévén alapigékül, 's termé-
szetes könnyűséggel és tiszta, világos renddel 
folyó beszédében, szépen rajzolva, egy Istent di-
csőítő segéd-gondnokot jellemző fövonásokat, 's 
helyesen alkalmazta azokat a' boldogultra; halotti 
beszédet mondott a1 helybeli lelkész, nt. Benedek 
László úr, virágos nyelvű, és szép gondolatokkal 
's hasonlatokkal fűszerezett előadásában, a' telte-
tést 's szinmutatást nem ismerő emberszeretetet, 
mint a' boldogultnak fövonását emelve ki, annak 
élet-rajzából, — 's vigasztalást szólva a' keser-
gökhez. A' gyászbeszédek között *s előttük és 
utánuk, kellemesen egybehangzó, 's a' bús ke-
délyekre nyugtatólag ható énekeket zengedezett 
a' kecskeméti főiskola éneklő kara. — A' boldo-
gult segéd-gondnok úr, mint ritka becsületességü, 
nyájas társalgásu és őszinte magyar ember, köz-
tiszteletben és szeretetben állott 's halálának híre 
közsajnálkozást okozott az egész egyh.megyében, 
a' honnan végtiszteletére, még a' távolabb vidé-
kekről is számosan jelentek meg, mind a' világi, 
mind az egyházi részen levők. — Életének bő-
vebb rajza, ugy hiszem nem fog kimaradni a' 
talán rövid időn kijövendő egyházi almanachból. 
Lengjen béke porai felett!! 

Egyúttal helyén látom itt megemlíteni, hogy 
a' gyász ünnepély után, nt, főesperesünk, hivata-



los kötelessége szerint, nyomban felszólítva a1 

gyülekezeteket segéd-gondnok-választásra: e' 
folyó hó 3-kán Kecskeméten tartott egyházme-
gyei gyűlés színe előtt a'szavazatok felbontattak, 
's 15 bejött szavazatok közöl, igen nagy átalános 
többséggel, u.m. 13 szavazattal elválasztatott tek. 
szilasi és pilisi Szilassy György tbiró úr, mindnyá-
junk közörömére. Adja az é g , hogy a' tisztelt, 
testben lélekben erős férfiú, erős kezekkel ragad-
ja meg egyházmegyénk világi kormányát, 's ál-
landó egészségben, és vidám lélekkel tarthassa 
azt legalább is annyi évekig, mint elhunyt nagy-
bátyja tartál! 

Halá lozás . August 12-kén Beszterben, 
Abauj megye tárcza-völgyi felvidékén, e' válto-
zások világából örök nyugalomra szenderült JV. 
Szilágyi Erzsébet kegyes asszony, b, e'.Í3,élényesi 
József urnák 28 évek ótai özvegye,'Vtiszt. Be~ 
lényesy József urnák, a' beszteri helv. hijv. egy-
ház buzgó lelkészének édes anyja, 95 éves agg-
korban. Halotti gyászbeszédet tartának hűlt tete-
mei felett t. Bodnár Ist. vajkóczi 's t. Nemes Laj. 
bogdányi lelkész urak. Amaz szívhez intézett el-
mélkedésében meglepöleg tolmácsoló az aggodt 
kor gyengeségeit,sok nemű szenvedéseit, és hogy 
épen ezért kímélő tisztelettel tartozunk iránta vi-
seltetni,— mivel ezen örömhagyott második gyer-
mekség aggodalmas órái ez által vidulnak fel. — 
A' második pedig élénk színekkel rajzolá: hogy a' 
hanyatlott, söt lankadozó öregségi kor minden 
unalmas erőtlenségei között is találhat vidító örö-
mekre, ha 1) az erkölcsiség mezején sok erény-
virágokra ismerhet, mellyeknek magvát kegyes 
igyekezete 's példája által hintette el. 2) Ha hü 
gonddal ápolt magzataiban magának gyámokat 
nevelt, kik az unalmas életestvén tisztelő figye-
lemmel istápolják öt erőtlenségei között. 3) Ha 
dicséretesen lefutott pályáját minden jók méltányló 
szeretete 's kedvező véleménye koronázza. Mind-
két beszéd megragadá a' részvevő hallgatóság 
figyelmét. — E' gyászalkalmat sok időkre emlé-
kezetessé teszi az, hogy vall. felekezetre tekintet 
nélküli nagyszámú sokaság tisztelte meg. Jelen volt 
nagyon tiszt. Zubriczky Mih. zdobai görög kath. 
lelkész, esperes és abbás úr díszes családjával,— 
továbbá t. Bartay Ján. úr lengyelfalusi róm.kath. 
lelkész, ki épen azon napon, mellyre a' temetés 
esék, t. i. aug. 15-kón, mint N.-Boldog asszony 
napján, Beszterben végzett ünnepélyes ájtatosko-
dás után, hallgatói tömegét keresztyén lelkipász-
tori részvéttel vezetó Isten dicsőítésének másik 
hajlékába, a' helv. hitv. templomba több r.kath. 
tanítókkal együtt. Szivet emelő volt itt látni, ta-
pasztalni , milly szépen hangzik össze a' külön-
böző vallásfelekezetüek kebléből emelkedő fohász 
ugyanazon templomban; 's bármint igyekezzék is 
az emberi gyarlóság széjjelágaztatni az üdvös-
ség útjait, Istennek lelki országában ugyanazon 
czélért epedeznek a'jámbor hivek. — Az illy fe-

lekezetesség miatt el nem fogúit részvétet t e r -
jessze és yirágoztassa minél díszesebben az ég 
megáldó kegyelme! A' megtisztelt 's kegyesen 
pályázott agg vándornönek pedig béke lengjen 
hamvai felett!! V á r h e g y i . 

— F. évi sept. 2-án tétettek a' hosszas nyu-
galom helyére, hirtelen öldöklő bélláz következ-
tében néhai nztes Beszterczey Istv. urnák, a* má-
tészalkai h. hitv. egyház volt gondnokának hideg 
tetemei a' férfiúi kor Iegeröteljesb szakában, élte 
38-dik évében. — Középszerű tudományu és mű-
veltségű bár, felfogta a' boldogult gondnoki ma-
gas hivatását; mindenért, mit Isten dicsősége elő-
mozdítására 'ő az egyház virágzására tartozan-
dónak vélt, józsiási nemes tűzzel buzgott, 's hűsé-
ge az ellenszegülések's méltatlan bántalmak j ég -
hideg szikláin soha meg nem törék. — A' korán 
kihaltnak egyetlen testvére, az ismeretes derék 
ügyvéd, tek. Beszterczey Ferencz úr, a' boldo-
gultnak, miként életében szívvel 's tettel igaz 
testvére volt, ugy halálában is tanúsítandó ezt, 
pazar kezekkel fizette le a' testvéri szeretet utolsó 
adóját. Költségetnem kiméivé, hivattaö meg,— 
hogy a' mélyen siratottnak temetését nagyobb-
szerüsítse — a' két szomszéd egyházbeli lelkészt, 
's a' korbeli iskolatanítókat és deák ifjakat; 's 
ezek temeték el, számos tisztességtevök kísére-
tében, a' hosszabb életre érdemes férfiút, példái 
elöljárót, szelíd lelkű családatyát, 's ritka becsü-
letes embert, kit a' minden jók szives sajnálkozá-
sán 's az igaz testvér felejthetetlen bánatán kivül, 
egy gyászos Özvegy és két gyönge árva zokogó 
sirása kisért temetőbe. Legyen csendes az alvó-
nak hosszú éjszakája! Isten pedig adjon minden 
keresztyén egyháznak hozzá hasonló hü gond-
nokot ! P a p p l s t v á n , 

máté-szálkái pap. 
Nagy-hontt papi tanakodó. A' 

n.-honti ev. esperesség 20 papja két különös te-
kintetből jelent meg e' folyó évi oct. 7-ik napján 
F.-Almáson. T. Kuzma Pál ugyanis 78 éves ag-
gastyán 's a' most nevezett gyülekezet érdemes 
lelkésze e' napon egy igen nevezetes ünnepet 
tartott, t. i. 50 évi ugyanazon gyülekezetben lel-
készi hivataloskodásának ünnepét. Ötven éven 
keresztül lelkészi hivatásban, ugyanazon gyüle-
kezetben, főkép protestáns rendezetlen egyhá-
zunkban, hol a' lelkész annyi félreismertetéssel Ts 
megvetéssel küzködik; hol nem egyszer hivata-
lának pontos eljárásáért gúnyoltatik, söt zaklatta-
tik; hol gyakran hasznos és üdvös törekvéseiért 
alacsony lelkületű emberek által a" becstelen r á -
galom nyilának tétetik ki, — hiven eljárni: ez pro-
testáns egyházunk egén ritka tünemény, ez av 

mindenható Isten különös kegyelme. — És ime e* 
ritka kegyelemben részesíttetett a' fennevezett 
jeles férfiú, és pedig részesíttetett olly állapotban, 
melly szerint remélhető, hogy tőlünk még nem 
hamar válik el, mivel nemcsak lelki, de testi erejet 



is, aggkoruságát tekintve, ép és erőteljes annyira, 
hogy minden érzékeny ember szive megindúl, ha 
e' férfiú felszólal; nem azért, mintha tán ugy 
szólni más nem tudna: hanem, mivel szava sok 
évi tapasztalásán alapszik, 's egyszersmind tetté 
is változtatik általa. Ti, kik a'lelkészeket henyélő 
's munkakerülő embereknek festitek 's rágalmai-
tokat reájok szórni legnagyobb örömnek tekinti-
tek! menjetek Almásra's bámulni fogtok az ottani 
vén lelkész munkásságán 's szemeiteknek alig fog-
tok hinni. De elég erről! — A' honti ev. papság 
illy férfiú érdemeit elismervén 's azokat illökép 
méltányolni akarván, F.-Almáson a' fenirt napon 
reggeli 9 órakor a1 paplakban összegyűlt, hol is 
főt. Szeberinyi János úr a' bányai kerület püspö-
kével egyesülvén, az ötven éves papot harangszó 
közben a' templomba vezette. Nem vártak ilt 
ugyan rá semmi czím és érdempénzek, hanem 
várták öt összegyűlt híveinek sziveik, kik kevés-
sel ezelöttiránta erős vonzódásukat az által is ki-
tüntették, miszerint készek valának egyetlen fiát 
utódjává választani 's elfogadni, hogy illykép ne-
héz, sok évi teher alatt meggörbült lelkészök, 
életének végső idejét csendes nyugalomban tölt-
hesse.— Az istentisztelet szokott móddal és rend-
del kezdődött. T. Holétzy József prandorfi lelkész 
úr az oltárnál imádkozott, báthi lelkész Kuzma 
Sámuel úr pedig a' szószékről hathatósan beszélt, 
minden jelenlevőnek épülésére; végre Kiszely 
János hársas-terényi lelkész által az egész hall-
gatóság nem kis mértékben lepetett meg, midőn 
az aggastyán tiszteletére az oltártól egy czél- 's 
népszerű költemény általa elmondatott, melly két 
utóbbi munka, ugy érdekessége, mint benső é r -
téke tekintetéből, kinyomatni határoztatott. 

Ezek után a' tisztelt aggastyán, a' jelen volt 
papság kíséretében, egy csinos, saját költségén 
felállított épületbe vezettetett, hogy itt a' meg-
tartandó papi conferentiában, melly másik oka 
vala megjelenésünknek, részt vehessen. E' con-
ferentia majdnem egész 5 óráig tartott fentisztelt 
püspök úr elnöksége alatt 's a' tisztelt ösz mind 
ez idő alatt nemcsak nem távozott, de érdekes 
ügyekben itt-ott fel is szólalt, tettleg tanúsítván, 
hogy emlékező és itélö tehetségének birtokától 
az idő mostohaságai által sem fosztathatott meg. 
— E' papitanakodásban főt. elnökünk érzékeny 
szívvel tartott jeles beszédében , szavait részint 
az 50 éves paphoz intézte, neki az összes honti 
papság nevében a' Mindenhatótól erőt és egész-
séget kívánván, részint pedig azon fájdalmas vesz-
teséget órinté, miszerint egy nagy munkásságu 
tiszttársunk Placsko István volt drénoi lelkész úr 
a* szarvasi gyülekezet által meghivattatván , ke-
belünktől kevés nap múlva el fog válni; enyhíté 
azonban ezen fájdalminkat azon vigasztalásával, 
hogy e' meghívás nemcsak egyházmegyénkre 

nézve díszes 's az érdemnek méltó jutalma , de 
avval is, hogy nevezett férfiú életének ezen új 
szakában 's körében egyházunk javáért ezután 
többet áldozhatik, mint eddig tehetett: mire Placs— 
ko István úr, ki közöttünk ez alkalommal utolső-
szor jelent meg, a' conferentiához búcsu-beszédet 
intézett, azon férfias fogadásával zárván azt be: 
hogy Hontnak emlékét, hol született, neveltetett, 
hivataloskodott, — holjóltevöi, rokonai, barátai 
most is élnek, szivében.örökké megtartandja. 

Egy évvel ez előtt tartott conferentiánk meg-
győződvén egy olly posztillának szükségéről, 
mellyet az illető iskolatanítók az istentisztelet 
tartásakor, valamint anyaegyházakban ha a' hely-
beli lelkész az istentisztelet tartásában gátolva 
Ienjie,»ug^.fiókgyülekezetekben is, használnának: 
ezen elhárításának tekintetéből felszólít— 
tattak V *köJ)eflbeli lelkészek, hogy ez üdves czélt 
dolgozataikkal előmozdítsák. És most már teljes 
reményünk lehet, hogy e' felszólítás üresen nem 
hangzik el, mert sok munka van ígérve, ketten 
pedig a'conferentiában néhány egyházi beszédei-
ket már elő is terjesztették 's az elnökségnek át-
adák. A' beadott 's megküldendő munkák egy vá-
lasztmány által meg fognak biráltatni. 

Mult drénoi conferentián alulirt a' templomi 
éneklés megjavítása módjairól egy értekezést ol-
vasott fel, melly helyeseltetvén az iskolatanítók 
tanakodásával, czélszerü használat végett, közöl-
tetni rendeltetett. Minő viszontagságokon ment 
ezen értekezés keresztül, arról itt egy szó se 
legyen, mert szivem fájdalmában könnyen kese-
rűségekre fakadhatnék; elég az, hogy ez érteke-
zés tandem aliquando az iskolatanítók mult sep-
temberi tanakodásában felolvastatott 's mostani 
conferentiánknak egy ivnyi észrevételekkel együtt 
visszaküldetett, hol a' többi között azon nevetsé-
ges állítás is foglaltatik, hogy a' templomi éneklés 
rendezetlenségének okai magok a' papok. — Oh 
Corydon! Corydon! 

Említésre méltó még az is, hogy mult tavaszi 
conferentiánkban Placsko István urnák azon lel-
kes indítványára, melly szerint a ' kebelbeli isko-
latanítóknak k'ét vagy három hét alatt az egyházi 
éneklés- és zenében elméleti és gyakorlati taní-
tásokat naponkint 4 óráig adni késznek nyilatko-
zott; noha ezen nyilatkozata föesperes úr által az 
egész esperességben köröztetett 's az összes i s -
kolatanítók annak használatára hathatósan figyel-
meztettek : mindazáltal 33 tanító közöl csupán 
három jelent meg Drénon,hogy valamit tanulhas-
son. Miért maradt el a1 többi? Mondatott: hogy 
sokan paptól valamit tanulni nem akartak. Bizony* 
bizony ez sem a' bölcseség- 's értelemnek, sem 
a' tudománynak és félelemnek a'lelke. Ezs. 11 .2 . 

W e n g e r i c z k y A n d r á s , 
udvarnoki lelkész. 



sorsosi közt kevésbé hiányozván, mindenkor t a -
lálkoztak egyes gyülekezetek, mellyek a1 ker. 
gyűlések kitartását, a ' mikor szükséges volt, örö-
mest magukra vállalták, *s igy ezek bizonytalan 
helyeken, legtöbbnyire azonban a1 felsőbb vidé-
keken, Sopron's Vas megye gyülekezeteiben tar-
tattak. Később a' gyűlések is népesebbek lévén, 
a1 vallásos buzgóság is gyülekezeteinkben alább-
hagyván, szükségesnek találtatott a' gyűlések 
helye felöl intézkedni. Azért az 1831-dik évi 
Sopronban tartatott közgyűlés jegyzökönyve 48-
pontja szerint az határoztatott, „hogy jövendőben 
a* közgyűlések esztendőről esztendőre más helye-
ken, olly formán tartassanak, hogy hacsak azo-
kat egyes és magányos gyülekezetek a' renden 
kivül elfogadni nem akarnák, mindenkor az es-
perességek 's városi gyülekezetek sorjában, az 
esperességekben találtató gyülekezetek és városi 
conventek közös költségein tartassanak". Ezen 
határozat következtében a' következő 1832-diki 
közgyűlés Győrben, az 1833-diki Csengén, a' 
kemenesi megyében, az 1834-diki Véssén a' So-
mogyi megyében, az 1835-diki ismét Győrben, 
és Sopronban, az 1836-diki Palotán a'veszprémi 
megyében, az 1837-diki Téthen, a'györimegyé-
ben, az 1838-diki Kövágó-Eörsön a' zalai me-
gyében, és Pápán, az 1839-diki Kőszegen, az 
1840-diki Harkán, a' soproni felső megyében, az 
1841-diki Bonyhádon a' tolna-baranyai megyé-
ben, az 1842-diki Geresden, a' soproni alsó 
megyében tartatott. Ekkor, ámbár még egy pár 
esperesi megye a* meghatározott rendszerint nem 
tartotta ki a' közgyűlést, ezen rend is megszün-
tettetvén, ugyanazon geresdi gyűlés jegyzö-
könyve 31-dik pontja szerint az végeztetett 
„hogy jövendőre a' kerületi gyűlések mindenkor 
egy helyen, és pedig, figyelmezvén a' mennyire 
lehetett a' kerület középpontjáhozi közelítésre, de 
^különösen a'tanácskozási és s®álIásolási alkalma-
tos helyek 's kellő élelmezési kellékek megsze-
rezhetésére, — Győr-Károsában ftartaseanak, 's 
ott mindenki tulajdon költségén jelenjék meg." 
Azonban, egyházkerületütík a' központosításban, 
— ^mennyire alapos okoknál fogva ? erről még 
talán leend alkalmunk, nézeteinket kifejezni, — 
veszélyt gyanítván, ezen határozat szerint is csak 
két izben tartattak a' ker. gyűlések, mert már az 
1844-diki gyűlés 50-dik pontja alatt ezt olvas-
suk: „a1 kölcsönös megismerkedés, összeköttetés 
és bizodalom tekintetéből az egyházkerületi köz-
gyűlések évenkint változtatva Sopronban, Győr-
ben, Kőszegen, Pápán, ós Veszprémben a'küldöt-
tek költségein tartassanak. A' jövő 1845-diki 
közgyűlés Veszprémben leend." 

Az elnökséget ezen gyűléseken a' püspök a' 
ker. főfelügyelővel közösen szokta vinni, 's ha 
közölök egyik vagy másik meg nem jelenhetett, 
illyenkor a' hivatalában legidösb esperes vagy 
esperesi felügyelő foglalta el annak helyét, míg-

nem a« 1843-ki gyűl !ésen határozattá lett, hogy a' 
helyettes elnŐk mindc tnkor közfelkiáltással válasz-
tassék. Hrabovszky Sám., 's különösen Nagy Ist. 
püspökök idejében (1 786-1812-ig) azonban csak-
nem kizárólag a'főf eltigyelö Matkovics Pál kor-
mányozta az e.kerül etet, 's a ' gyűléseken is, mi-
vel a? nevezett püsf »ökök megélemedett koruknál 
fogva kevesebb hat ékonysággal bírtak, ez pedig 
még férfiukora hanj atlásakor is erőteljes lélekkel 
birt, — többnyire e z határozott. 1812-ben a' 42 
éves erőteljes KisJán. választatván püspökké, a' 
dolog más fordulatot vett. A' főfelügyelő ugyanis 
ekkor is, tisztán eg;yházi ügyekben is, mellőzvén 
a' püspököt, önkén ye szerint kezdett intézkedni, 
vagy pedig a' püspök rendeléseivel egészen el-
lenkező lépéseket tett. Ez a* két főnök közt né-
melly súrlódásokat, 's egyszer má;sszor heves ki-
fakadásokat is szült a' püspök részéről, — míg 
végre által kezdette látni a' főfelügyelő, kivel le-
gyen dolga, 's a* püspököt hivatsdos eljárásaiban 
többé nem gátlá, 's azzal holta nstpjaig baráti vi-
szonyban élt. Matkovics Pál hftlála után 1824-
ben a' jólelkű 's igazság szerotö Káldy János 
választatván főfelügyelővé, már a' következő 
esztendőben megholt ; az utána következett fő-
felügyelők pedig legtöbbnyire a' kerületen kívül 
tartózkodván, egyházi ügyeinket tökéletesen nem 
is ismerheték 's azokba más b efolyással alig vol-
tak, mint hogy a' püspökkel egyetértve, a' gyűlé-
sek határnapját kitűzték, 's aiíokon, ha a' megje-
lenésben gátolva nem voltak, ezzel együtt elnö-
költek. Igy az egyházkerület kormánya, majd 
nem kizárólag a' püspök kezében volt, ki azt egész 
holtáig szelídséggel párosult böicseséggel 's igaz-
ságszeretettel vezette, 's a' legkényesebb dolgok-
ban is sajátszerű, mondhatnók utolérhetetlen ügyes 
tapintattal birt. 

A'jegyzökönyvet ezen gyűléseken, — melly 
1805-ig latin, 1806-tól kezdve folytonosan ma-
gyar nyelven vitetett, 's 1843 óta kinyomatik 
— 1808-ig felváltva egyházi és Világi, — 1809-
kezdve pedig majdnem kizárólag világi jegyzők 
vezették, söt, nehogy a' jegyzői toll valamikép 
egyházi egyén kezébe kerüljön, a' világi jegyzők 
jelen nem létében illyenek helyettesíttettek, a' mi 
az egyháziak részérül, hogy valaha,történt volna, 
nem emlékezünk, 's midőn az 1842-diki geresdi 
gyűlés alkalmával az egyháziak részéről az iránt 
észrevétel tétetett: azt kellé hallanunk, hogy egy-
házi egyén nem is lehet alkalmatos jegyzőkönyv 
vezetésére. Az 1844^ki gyűlésben azonban még 
is kimondatott, hogy az egyházi jegyzők is részt 
vegyenek a'jegyzőkönyv szerkesztésében, a' mi, 
miután 1845-ben, holmi, itt elhallgatandó kel-
lemetlenségek miatt mind a' két világi jegyző hi-
vataláról lemondott, teljesült is, 's derék egyházi 
jegyzőink tettleg megmutatták, hogy csakugyan 
alkalmatos lehet egyházi egyén is közgyűléseink 
jegyzökönyveinek vezetésére. 



III. Egyházi és világi rend. 
Az egyházi és világi r end közti féltékenység 

Valamint mindenütt, ugy n álunk is egyszer más-
szor holmi súrlódásokat szí ilt; de ezek olly heves 
kífakadásokra soha sem szolgáltattak alkalmat, 
mint némellyel! felőlünk r egélni szeretik. Annyi 
bizonyos, hogy mig Matikovics Pál főfelügyelő 
vezette a" gyűléseket, papi egyén nem egy köny-
nyen juthatott szóhoz, h acsak mint esperesnek 
hivatalos jelentése nem vc >lt, 's illy nemű paran-
csok még az 1842-diki g eresdi gyűlés alkalmá-
val is fordultak elő az e gyháziak részéről, hol 
némelly szónoki tehetségeiket fitogtatni akaró 
Világi uracsok a'náluknál sokkal érettebb tapasz-
talásu, de kevesebb beszédű éltesb egyháziak 
iránt egy kissé illetlenebbül viselték magukat; 
1843-ban pedig midőn a' tüzes vérű fiatal egy-
házi számvevő, kivel ez ideig semmi rendbeli 
számadások nem közöltettek, arra szólította fel 
az egyházkerületet, hogy vagy tegyen olly ren-
delést, hogy a'számadások vele is közöltessenek, 
vagy, ha ezt nem akarja, az üres czímet ruházza 
másra, a' ki annak talán jobban fog örülni, mint 
ö, — a' koros és egyházi ügyeinkben magának 
sok érdemeket szerzett világi számvevő ez által 
magát megsértetve érezvén, hivataláról lemon-
dott. — Mig azonban Kis János vezette az egy-
házkerület kormányát, az egyensúly az egyháziak 
's világiak közt meglehetősen állott; ennek holta 
után azonban az egyháziak egy kissé háttérbe 
kezdettek szoríttatni. Már a' májusi gyűlés első 
napján közölök többen kényteleníttettek a'gyülésl 
odahagyni, 's a' második napon is csak nagy erö-
ködés 's heves vita után érhettek czélt, — 's az 
augustusi gyűlésen is nem egyszer történt, hogy 
legtekintélyesebb espereseinknek is sok ideig kel-
lett várakozni, míg szóhoz juthattak. Méltán vár-
juk tehát újonan megválasztott püspökünktől, 's 
Ismert erélyességéről bizton fel is tesszük, hogy 
e'részben is eldödét követve, törekedni fog min-
den súrlódásoknak az egyházi 's világi rend közt 
az által elejét venni, hogy az egyik rendnek a* 
másik háttérbe tételével nagyobb befolyást gya-
korolni egyházi ügyeinkbe nem engedend, *s 
igyekezni fog a' kölcsönös egyetértést 's békes-
séget, mellyre olly nagy szükségünk van, köz-
tünk fentartani. 

Az, a' mit nem egyszer kelle nem csekély 
boszuságunkra hallanunk más kerületbeli hitsor-
sosinktól, hogy nálunk a' világi urak kardjaik-
kal csörömpölve, sőt felugrálva lármázzák le 
áz egyháziakat: merő rágalom. A' főfelügyelőt 
*s egy-két korosb esperesi felügyelöt kivéve,alig 
láthatni gyűléseinken valakit kardosan; a' csö-
römpölésröl pedig szó sincs, 's nem is emlékezünk, 
hogy ez valaha történt volna, különben, mint az 
1823-ki palotai gyűlés alkalmával, hol egy, kü-
lönben igen érdemes esp. felügyelő, midőn egy 
nevezetes botlással Yádolt, különben jeles tehet-

ségü fiatal lelkészt, kit a1 püspök mindenképen 
menteni igyekezett, hivatalától elmozdíttatni kí-
vánt, a' vitatkozás hevében kardja markolatára 
ütött; de ez sem a' gyűlés színén, a' templomban 
történt: hanem egy, a' gyűlést megelőző érteke-
zés alkalmával. — Hogy vannak világi uraink 
közt, a1 kik egyházi intézeteinkre semmit sem á l -
doznak, semmiféle egyházi terheket nem visel-
nek, a' választások alkalmával a' leghatalmasb 
kertesek, — kik vegyesházasságokat kötve r e -
versalisokat adnak, 's gyermekeiket kath. hitben 
neveltetik, 's magok is templomba ritkán, vagy 
soha sem járnak, 's az egyházi gyűléseken fősze-
repekét akarnak viselni, — kik a' templomból a5 

szenvedő megváltó jelképét kitétetik, 's öncsa-
ládi czimereikkei aggatják azt tele: — ez, fájda-
lom, igaz; de ezek csak mind megannyi kivételek, 
's a' nagyobb 's józanabb részről bátran el mer-
jük mondani, hogy bármelly vallásos testületnek 
is díszére szolgálnának. 

IV. Egyházi rendszer. 
Erről sok szó volt már ezen lapok hasábjain; 

azért mi ezúttal csak keveset mondunk róla. 1786-
ig a' superintendens majdnem korlátolatlan hata-
lommal bírt az egyházi ügyek elintézésében ezen 
egyházkerületben, 's minthogy épen ekkor egy 
igen erélyes superintendenssel birt egyházkerü-
letünk, rendes főfelügyelő pedig több évekig nem 
is volt, ennek intézkedései a1 legtöbb esetekben 
elhatározó erővel birtak. A' feljebb nevezett esz-
tendőben az akkor ujonan választott superintendens 
számára egy igen jeles utasítás készíttetett, melly 
a' mostaninak is alapjául vétetett fel. Ugyanakkor 
az egyházkerület esperességekre osztatott, 's az 
esperesek számára is egy kimerítő utasítás k é -
szíttetett, — hozattak a' következő esztendőben is 
némelly igen üdvös rendszabályok, részint a' lel-
készek 's isk.tanítók hivatalos eljárásaira, részint 
ezeknek magányos életökre vonatkozók. Ezek 
valának sok ideig kanonaink. — 1796-ban ismét 
új püspök választatott, 's ennek számára új u t a -
sítás, az előbbitől lényegesen különböző, 's a ' 
protestantismus szellemével kevésbbé megegyező 
készíttetett,'s ugyanezen utasításra kelle az 1812-
ben választatott "s a' folyó év elején jobb életre 
szenderült főpapunknak is megesküdnie. Innen 
megmagyarázható a'zon körülmény, miszerint ö, 
ki ezen utasításhoz, a' mennyiben ez ujabb rend-
szabályok által meg nem másíttatott, ünnepélyes 
esküje következtében pontosan ragaszkodott, fő-
kép ollyanoktól, kik utasítását nem ismerték, majd 
igen'gyengénék, majd önkényt gyakorlónak t a r -
tatott. Ezen püspöki utasítást kivéve, más, köte-
lező erővél bíró rendszabályai egyházkerületünk-
nek alig voltak; mert habár majdnem minden 
esztendőben tététtek is ho legy , hol más tá rgy-
ban rendelések, azok a' következő gyűléseken 
vagy megmásíttattak, vagy pedig lassankint f e -



ledékenységbe mentek. Azért szükségesnek ta-
láltatott valamelly meghatározott egyházi rend-
szer készítése, melly addig is, mig az egész ma-
gyarhoni protest. testület egy átalános rendszert 
dolgozna ki, egyházkerületünkben a' fenforgó 
ügyekre nézve kőtelező erővel bírjon, ugy véle-
kedvén, jobb valami, bár hiányos szerkezettel 
bírni , mellyet módosítani mindenkor hatal-
munkban leend , mint épen semmivel. Igy ké-
szült el 1838-ban egyházi rendszerünk, mellynek 
történeteit sokkal világosabban közölte e' Lapok 
utján Berzsenyi Zsigmond úr, mintsem, hogy az 
általa mondottakhoz csak egy szót is szükséges-
nek tartanánk adni. Csak magáról a' rendszerről 
valamit. Ezen rendszer két fő részből áll: az 
első az egyházi hatóságokról szól, 's nyolcz sza-
kaszban a' helybeli gyülekezeteket, az esperesi 
megyéket 's törvényszékeket, a* ker.gyüléseket 
's törvényszékeket, a' középponti fögyülést 's 
egyházi törvényszéket 's végre az egyházi zsi-
natot rendezi el; — a' második pedig az egyházi 
személyekről szól, 's előadja az iskolatanítók, a' 
lelkészek, a1 helybeli felügyelök, az esperesek és 
esp. felügyelök, a' ker. jegyző és pénztárnok, a' 
superintendens és ker, főfelügyelő kötelességeit. 
Ez azon rendszer, melly tudomásunk szerint az 
egyetemes gyűlés által legjobbnak találtatott a' 
négy egyházkerületek által oda felterjesztett illy 
nemű munkálatok közt. — Mi itt csak azt jegyez-
zük meg róla, hogy van benne sok jó ; de vannak 
hiányai is, mellyeket leginkább a' gyakorlat vilá-
gosított fel, 's ezek miatt sorsa ugyanaz lett, a' 
mi minden egyéb egyházi rendeléseinknek: még 
egészen életbe sem léptettük, már is meguntuk. 
Minden közgyűléseink alkalmával módosítunk 's 
változtatunk benne egyet 's mást, *s a' hol néze-
teinket *s érdekeinket megegyezőnek találjuk, 
pártoljuk 's hivatkozunk rája, a' hol nem, ellene 
mondunk, 's nem egyszer történik, hogy ollyanok 
a ' kik csak nevéről ismerik, de soha nem is lát-
ták, hivatkoznak reája, nézeteik támogatására, ott, 
hol az nézeteikkel épen ellenkezőleg rendelkezik. 
Igy van rendszerünk, 's még sincs rendszerünk. 
Mennyiben különbözzenek tőlünk e* részben a* 
többi testvér- egyházkerületek, nem tudjuk; de, 
hogy sokkal különben náluk sem állhatnak a' dol-
gok, bízvást el merjük mondani, a' nélkül, hogy őket 
ezzel talán megsérteni vélnénk. Melly igen óhaj-
tandó volna tehát, ha valahára az egész testület va-
lamelly meghatározott rendszer mellett megálla-
podnék ! Némellyek ugyan azt hiszik, hogy igy a* 
mint állanak dolgaink, legjobban állanak, 's a' 
protestantismus nem ismer 's nem fogadhat el 
semmi rendszert; de ezek ellenében bátrak va-
gyunk egy tekintélyes prot. egyházi fönök sza-
vaival azt állítani, hogy igy protestantismusunk 
örökké csak „divinitus conservata confusio'4 

leend. V. 

Tiszántúli reform, egyházkerület 
évnegyed! közgyűlése. 

A' helv. hitv. tiszántúli egyházkerületének e* 
folyó évi utolsó évnegyedi gyűlése, jelen october 
havának 4-ik 's ezt követő napjain tartatott, fő -
gondnok báró Vay Miklós úr ö excellentiája 's 
superintendens és kir. tanácsos főtiszt. Szoboszlai 
Pap István úr ö nagysága iker- elnökletök alatt. 
Ezen gyűlés egyéb határozatai közöl kiemelen-
dönek véljük a' közelgő nov. 5-dik napjának — 
mint fenséges nádor ö föhgsége félszázadra telt 
nádori hivatala emlékének egyházkerületünk 
minden egyházaiban is leendő megünnepeltetését. 
De nem Írhatjuk le a1 határzat körülményeit ün-
nepélyesben, mintha derék főjegyzőnk által ve-
zetett-e tárgyra vonatkozó jegyzőkönyvi számot 
szórói-szóra ide iktatjuk: Tisztelendő superinten-
dens úr ö nagysága, elmondván megnyitó kö-
nyörgését, mielőtt a' köztanácskozás megkezdet-
nék, egy országos érdekű tárgyra hivta fel a ' j e -
lenlevÖk figyelmét. Ünnephez készül, — e' jelen-
tékeny szavakkal nyitá meg beszédét — ünnep-
hez készül a' magyar haza, ünnephez, nagysze-
rűhez , egyetlen egyhez a' maga nemében, — 
ünnephez, melly köztudomás szerint a' közelebb 
következő november hó 5-dik napján fog szen-
teltetni. Es ezen ünnepet fenséges nádor József 
cs. k. föherczeg félszázados áldásteli hivatalának 
dicső emlékezetére kívánja szentelni a' háladatos 
haza. A' nemzetnek ezen közünnepe — igy öm-
ledezett föpásztorunk folytatólag — a' mi ünne-
pünk is; mert azok ís, kik e' gyűlésben megje-
lentek, boldog osztályosai az áldásoknak, mely-
lyeket az annyi erényekkel tündöklö félszázados 
nádori hivatal, a' hon minden határaiban szét-
árasztott ; adósok tehát az idegyültek is a' tarto-
zott hálával, mellyet az egész nemzet, méltó buz-
galommal lefizetni akar. Adósok annyival inkább 
mert a' polgári közörömbe leendő részvétre egy 
sajátságos szent érdek is kötelezöleg hivja meg 
consistoriumunk tagjait; egy szent érdek, melly-
nél fogva különösen protestáns felekezetünk tag-
jainak nem lehet a' nemzeti ünnepélyes hála oltá-
rára áldozatukkal nem sietniök. Mélyen tisztelt 
nádorunk félszázados kormányának éveiben vol-
tak ugyan nehéz idők, mellyekben elhunyt hitsor-
sosunk, — sőt többen a' még mostan élők között 
is — láttanak gonoszt; de felekezetünk borús nap-
jaiban is ugy állott epedő sziveink előtt nádorunk, 
mint vigasztalásnak angyala, kinek kegyteljes 
arczárói reménység éltető sugarai ömlöttek szély-
lyel a' szenvedő felekezet sötét határain , — ugy 
állott ö , mint vigasztalás angyala, ki szavaiban, 
bölcs tanácsaiban, szintúgy, mint jótékony tettei-
ben sajgó érzelmeinknek enyhítője vala. Isme-
retes dolog, miként a' nagy kormányférfinak f e -
lekezetünk iránti kegyes hajlandósága kitünteté 
magát családi édes viszonyainak szent kapcsaiban 
is. ügy készültek t. i. ezek, hogy a' Magyarhon 



protestánsai nemcsak magának fenséges nádo-
runknak legmélyebben tisztelt személyéhez lát-
nák közelebb magokat, hanem ugy tekintheték é1 

szent kapcsokat, mint ollyanokat, mellyek által 
a ' vérségi szent egybeköttetésnél fogva, magá-
hoz a' felséges uralkodó házhoz is közelebb ho-
zattak ; 's igy nádorunk félszázados kormányzói 
élete egyszersmind a' magyarországi protestánsok 
megujult életének is korszaka, mellyre — áthatva 
szent érzelmektől — elmondhatjuk a' zsoltáriró 
szavaival: írattassák meg ez, a* következő nem-
zedéknek, hogy a1 megujult nép dicsérje az urat. 
Ugy van, megujult nép lön a* magyarhoni pro-
testáns nép, — megujult a* közelebb hozott val-
lási új törvényben, melly habár hagyott is fen a' 
protestánsokra nézve kívánni valókat, de csak-
ugyan némelly sérelmeket megszüntetett, 's az 
áttérési czikknél fogva megoldozá a' köteleket, 
mellyek által a' lelkismeret kényszerítöleg szo-
rítva vala. Mellyórt jobbágyi hódolattal üdvözöl-
jük jó királyunkat, áldjuk törvényhozó férfiainkat; 
nem lehet azonban, e' tekintetben is, sikerdús té-
nyezőnek tisztelve el nem ismernünk nádorunkat. 
— Óhajtja mindezeknél fogva tisztelt superinten-
densünk, hogy mindezen meghálálhatlan érdemei 
a ' nagy férfiúnak — kinek nagy neve különben is 
jegyzökönyveink több lapjait ékesíti, — kinek ér-
demeit azok számtalan helyeken hirdetik — írat-
tassanak be ujonan jegyzökönyvünkbe ; hadd 
legyen ez által az ünnepelt férfiú nemcsak mireánk 
élőkre, de a' késő utódokra nézve is, mély tisz-
telet 's kiolthatlan hála méltó tárgya. Kötelessé-
günknek azonban — igy szólt továbbá indítvá-
nyozó ig tisztelt superintendens ú rö nagysága — 
's szivünk szent sugallatának csak ugy tehetünk 
némileg eleget, ha itten nyilvánított érzelmeinket, 
hálánkat, tiszteletünket alázatos üdvözlő felira-
tunkban ö felsége magas tudomására eljuttatand-
jjik, 's kijelentendjük, miként az apostol szavai-
ként nincsen nekünk ezüstünk, nincsen aranyunk, 
hogy csillogó fénynyel neveljük az ünnep pompá-
ját, a' mink van, azt adjuk ő fenségének. Van szi-
vünk, mellyben nádorunk iránt enyészhetlen há-
lánk szent tüze lángol, vannak szánknak szózatai, 
szivünknek könyörgései, ezeket visszük mi ö 
fensége elébe szent ajándékinkul. Söt — igy zárta 
be tisztelt superintendens úr ö nagysága indítvá-
nyát — hogy ünnepélyes üdvözletünk necsak j . -
könyveink 's feliratunk néma betűibe, necsak ta-
nácskozási termünk szük falai közt zárassanak, 
óhajtja, hogy innen kibocsátandó határozatunk 
által szólítassanak fel egyházkerületünk minden 
egyházai, hogy a' nemzeti ünnepély elkövetkező 
nagy napján, f. e. november 5-én tartassék min-
den templomainkban csupán rövid könyörgéssel 
háladó istentisztelet, 's legyenek ez alkalommal 
könyörgések ö felségeért a' királyért, a' felséges 
cs. k. házért, és ebből alkalomszerüleg kiemelve 
különösen hálaimádkozások a" félszázadon által 

nemzetünket 's felekezetünket boldogítva k o r -
mányzott nádorért, kinek ha túl a' haladók elébe 
kimért határon, okszerüleg halhatlanságot nem 
kérhetünk is, kérjük a' földi élet minél messzebb 
terjedését. Melly szavai 's illetőleg indítványai 
föpásztorunknak, egy szívből fakadottfohászszal, 
— melly szerint a' mindenhatótól, a' nádor föhg 
hosszú boldog életeért esedezett — fejeztettek be. 
Közrészvét élénk kitörései kisérték ezen előadást 
's az ebben előterjesztett indítvány összehangzó 
akarattal elfogadtatván, kerületbeli minden egy -
házaink, egy hálaadó istentiszteletnek csupán rö-
vid könyörgéssel megtartása iránt, haladék nél-
kül felszólíttalni rendeltettek. 

Ugyanezen egyházkerületi gyűlésen olvasta-
tott a* néhai Andaházi Szilágyi Mihály úr végren-
delete végrehajtóinak hivatalos jelentése, köze-
lebbről az andaházi Szilágyi-féle intézetnek is 
mibenlétéről, melly ezen intézet, — mint közösen 
tudva van — nemes ifjaknak, kik tanulmányikat 
a' debreczeni helv. hitv. főiskolában gyakorolják; 
— táplálására alapítatván 's a1 felügyeléssel és 
kormányzással a' tiszántúli helv. hitv. superinten-
dentiale consistorium, a' néhai alapító által bízat-
ván meg — a'közelebbitavaszszal életbeléptetett 
volt, 's a' f. e. april havában tartatott egyházke-
rületi gyűlés által, — az alapító levél értelmében 
e' következő i f jak— mint andaházi Szilágyi-féle 
táplanövendékek —vétettek vala fel. 1 ^Margitai 
Gyula 15 éves, költészeti osztálybeli tanuló, atyja 
Sámuel, hites ügyvéd, lakik Rácz Új-Fehértón. 
(mint a' végrendeletben különösen megnevezett 
vétetett fel) 2) Budaházi Antal 11 éves 2-dik 
latin iskolai tanuló atyátlan á rva , biharmegyei 
Sámsonból (atyafi czím alatt vétetett fel). 3 ) iVa-
dányi Gyula 13 éves 3-ik latin iskolai tanuló, á r -
va, biharmegyei Puszta-Kovácsiból (atyafi czím 
alatt véletett fel). 4 ) Sisáry Kálmán 13 éves 3- ik 
latin isk. tanuló, Biharmegyei F.-Györösröl, atyja 
Lajos megyei alszolgabiró. 5) TegreSám. 14 éves 
2-dik latin iskola tanuló árva Szathmármegyei. 6 ) 
PukiLászlóXA éve s4-ik latin isk. tanuló, abauj-
megyei Alsó-Méráról, árva. 7 ) Kovács Gábor 13 
éves, 3-dik latin iskolai tanuló, zemplénmegyei, 
Tályáról, atyja Sámuel gazdatiszt. 8) Bán Sándor 
10 éves, 1-sö latin iskolai tanuló, szathmárme-
gyei, Körtvélyesröí, atyja Károly. 9) Szathmári 
Móricz 11 éves, polgári iskolabeli, szabolcsme-
gyei Nádudvarról, atyja György jegyző. 10) Új-
helyi Károly 10 éves 1 - sö latin iskolai tanuló, 
szabolcsmegyei, Rácz-Új-Fehértóról, atyja Pál 
jegyző. Ezen intézeti ifjaknak legközelebbi f e l -
ügyelöjök papi jelelt t. Demeter József úr. 

— s. 

Abaujl egyh.megye észi gyűlése. 
Szokott helyén Gönczön tartatott, több e g y -

háziak, mint világiak jelen létében. Mint minden 
gyűlésünket, ugy ezt is az igazság 's jog melletti 



lelkesedés 's erély jellemzi. Bennünk abaujiak-
ban igazán nem hibázik a' tüz 's jóakarat, mi 
igyekszünk teszünk, javítunk, határozunk- és 
nem mint néhol „sic volo, sic jubeo"-val) nálunk 
a' többséget tisztelik kormányzóink , ha néha a' 
végrehajtás kicsit sántikál i s , — de e' felett is 
van nálunk éber ellenörködés. Gyűlésünkön tel-
jes nyilvánosság, szabadszólás, részvét uralkodik; 
csak egy nincs, — a' parlamentaris rend, minek 
hiánya miatt sok lőport hiába a* légbe lövöldö-
zünk. Mi sokak akarunk egyszerre a' szőnyegen 
lévő tárgyhoz szólani, és a' latere amúgy kortes 
módra fel-fel jajdulgatunk, ez legnagyobb bajunk; 
de minthogy ezt is az ügybarátok egymás feltü-
zelésének lehet tulajdonítani, — reményijük, 
hogy ugyan az ügybarátok a' biztosabb győzele-
mért, egy pár rendre igazítás,'s baráti felvilágo-
sítás után, készek lesznek rendet alkotni, egymást 
türelemmel kihallgatni, egymás elveiből okulni, 
— 's ugy küzdeni az igazság mellett, mint azon 
flotta, melly minden lövését renddel 's kiszámítva 
teszi. 

Gyűlésünk tárgyai következők voltak: szi-
vünk emberét t. Patay Sámuel urat abauj első 
alispányát segédgondnoki székében eskü letétele 
mellett, ünnepélyesen beültettük. Székfoglaló be-
szédében irántuk szeretetet, ügyeink iránt hő 
pártfogást, 's részrehajlatlan kormányzást igért, 
— miről mi, ha nem igéri vala is, nem kételke-
dénk, — felhívta egyszersmind czéljainak elő-
mozdítására 's nehéz pályája könnyítésére egész 
e.megyénk munkás segélyét. T. esperesünk keb-
lünk viszhangjával felelt a' t. segédgondnoknak; 
hív ecsettel rajzolá az egyh hivatalok fénytelen 
's anyagilag semmit nem kamatozó, — sőt áldo-
zattal járó voltát: de mint a' mellyet annál több 
szellemi áldások, önmegnyugvás, kegyelet, hála 
és tisztelet kisérnek, (bár ugy volna, de szo-
kott néha ellenkező is törtenni!) Érdekes volt, 
midőn a' hii egyh. hivatalnokot öntudatára — mint 
csalhatlan jutalmára utasítá. A' beiktatási ünne-
pélyt hála Istennek! nem gazdag lakoma követte, 
minek kedvellésével bennünket papokat vádolnak 
némellyek, — hanem felolvasása egy alapítvány-
levélnek, mellyben t. segédgondnokunk, az em-
beriségre jótékonyan hatni szerető szellem nemes 
sugallatából 400 pgö forintnyi tökét alapított 
„Patay alapítvány" czím alatt, az oknélkül hiva-
talukból kimaradt szerencsétlen papok számára: 
természetes, hogy ha illy egyének nincsenek, a' 
kamat tökésittetik. Mi ez alapítványt azon hálás 
tisztelettel fogadtuk , melly egyh. megyénk ke-
leiében a' lelkes alapítónak emlékét bizonnyal 
örökítendi, 's dus áldást könyörgünk az égtől mind 
az alapítóra, mind jótékony alapítványára; — 
keblünkben egy vágy ébred mindazonáltal, hogy 
jőne el az idő, és nem sokára, jöne el vele azon 
szilárd és tekintélyes kormány, kezében azon ki 
fogást nem ismerő végrehajtás, — 1s protestáns 

népünk szeretettel teljes kebléből teremnének fel 
olly törvények, mellyek végét szakasztanák a* 
prot. pap ingatag állásának, és soha olly contra-
dictiot ne hagynának prot. egyházunkban létesülni 
— hogy pap törvényes ok nélkül, hivatalából ki-
maradhat. 

Ezután szőnyegre került, egy anarchiai irányra 
törekvő egyháznak ügye. Említettük nem rég, 
hogy a' szikszói egyház,törvénynyel 's felsöséggel 
ujját húzva, a'kebelében megüresültpapi állomási 
egy évre legalább üresen akarta hagyni, hogy a* 
jövedelem az egyház javára fordittassék: vagyifc 
inkább, hogy az egyház roszul kezelt vagyona 
miatti hiány némileg pótoltassék: a' törvényes 
felsöség erélyes fellépése azonban efféle simo-
niat — mellyet hajdán a* romai curia, még a' 
középkorban is tiltott, midőn a' papi hivatalokkal 
valóságos kalmárkodás űzetett — meg nem en-
gedett,— következéskép jelen gyűlésünkkor már 
be volt töltve a'papi állomás: de, hinc illae lacry-
mae: Két párt áll már egy idő óta ezen egyházban 
szembe egymással, presbyterialis szellemű az 
egyik, consistorialis a'másik: e' két pártot a' pap-
választás még inkább élre állította, 's igy lön az 
hogy a' papválasztást olly térre vitték át, hol 
zaklatott indulat vitte a* főszerepet, 's hol a' pol-
gári tisztújítás némelly keserű maradványai^ 
helytelen visszatorlásokban mutatkoztak: többé 
nem az volt a' kérdés: ki legyen a' lelkész, — 
hanem Debreczenben vagy Patakon tanult-e a* 
választás alá jöhető egyén? mintha bizony Ko-
rinthusban más tudomány taníttatnék, más Efezus 
— vagy mintha Debreczenben ostyával, — Pa-
takon kovászos kenyérrel communicalnának. Illy 
a' protestantismus életkérdésének — Debreczen 
— vagy Patak adjon-e Szikszónak papot? — vi -
tái közt — megszületett a' gyermek: — szikszót 
pap lett, volt debreczeni káplán Sz. J., kit mi ba-
ráti részvéttel fogadunk, de egyszersmind saj-
nálkozás érzetével, — hogy az ö választatása 
azon botránykő, melly egy részben jogot, törvé-
nyes szokást, más részben két egyházkerület ba-
rátságos viszonyát kíméletlenül 's illedelmetlé-
nül érintette: de számoljanak érte azon indulat-
hősök, kik okai voltak!! Igen törvényes szokás 
és, két egyház kerület barátságos viszonya van 
ha nem sértve is, de illedelmetlenül érintve tö r -
vényes gyakorlat, melly bizonyos alapítvá-
nyokon nyugszik — eddig Szikszón a' volt, — 
hogy egyik pap mindég Debreczenben, ínásik 
Patakon tanult egyén völt, — ez a' rend mindig 
állott: möÜt az alapítványok ellenére — (mert a* 
papi fizetés jobbára ezekből áll) — a' debreczeni 
nagyobb fractio, az eddig Patákhoz tartozott-ki-
sebb papságot Is szeretetteljesén által vitte Deb-
reczenhez, mert idősb papja is azon gyermeki há-
látlanság vétkébe esett, miszerint, magát nem 
„debreczenistának," hanem „patakistának" val-
lotta lbe, — pedig a' {tátaki iskölai névtárban ne -



Tét Cel nem találnék, ha gyertyával keresnők is. 
.fS1 t. egyén több illy furcsaságokat is követett el: 

birói tárczáját bevonni egy egyén méltó joggal 
indítványozá. ítéljünk prot. hitsorsosim, az illy 
jellemekről 1 Kell nekünk unió ? ? „difficile est 
satyram non scribere." E' papválasztásnál egy 
paás lényeges hiba is volt elkövetve, mi az elvá-
jasztatott egyént többrészben terheli mint az első; 
mert amazt nem tudhatta, ezt tudni tartozott: e' 
Jribát is azonban nagyobb részben t. esperesünk-
nek róvtuk fel. Protestáns egyházunkban eddigelé 
fizon törvényes szokás divatozott, hogy a* pap-
ságra a' község által elválasztatott egyén, hiva-
vatalát csak a' felsöség megerősítése után fog-
lalhatta el, t. Sz.J. úr pedig egynek vévén az es-
peresi hivatalt a' felsöséggel — a' puszta enge-
delem levél mellett — melly szokás ellenére 
másodszor adatott — hivatalába magát beiktatta, 
's gyülésünkre intra domínium appellált, hogy erő-
sítsük meg : mi megerősítettük azon megjegy-
zésseljhogy az elsö's törvényes értelmű conces-
sát háttérbe szorító, másodikat roszaltuk, *s kiket 
kellett, a' rendes kerekvágásba igazítottunk. Még 
egy botrány ezen egyházból: Mult tavaszi gyű-
lésünk következtében egy küldöttség ment Szik-
szóra esperesi elnöklet alatt, hogy az ottani egy-
házi rendetlenségeket, tudatlanságot, jogbitorlást, 
minő egy maga magát kiegészítő consistorium, 
megszüntessen 's kijavítson, és történt, hogy az 
egyház avatatlan fögondnoka azon kérdéssel fo-
gadta a'választmányt: „Mitkeresnek az urak i t t?" 
— pedig hivatalosan tudtára volt adva a'kimene-
tel határideje 's tárgya — sőt inté, hogy távoz-
zanak, mert physicai erővel távoztatja el őket — 
a' küldötséget, melly a' törvény paizsa alatt ren-
det alkotni, 's a' galambárusokat az egyházból ki-
hajtani ment. Ez egyén, meg kell jegyezni, hogy 
sem tractusi, sem egyházkerületi felsőséget elis-
merni nem akar. Hát K. G. íjr olly gyenge pro-
testáns, ki azt sem tudja, hogy a' superintendentia 
testület, melly ha nem több, legalább 600,000 
embernek 's polgárnak vallásos neveléséről s 
életéről számol az előtt, ki önnek is bírája 's fe-
jedelme? ön nem tudja, hogy az testület, mellyel 
a' n. m. h. tanács hivatalosan levelezik? Ön nem 
tudja, hogy Magyarországon vallásos separatis-
musbanélni nem szabad? Ön nem tudja, hogy volt 
idő, midőn ez az általa csak feslett alaknak kép-
zelt superintendentia gőgös és elbízott főket meg-
alázott ? — Vagy értelmes protestáns legyen va -
laki, 's tudja egyházi szerkezetének sarktanait, — 
vagy olly „no popery"-féÍe emberek protestáns 
egyházigazgatásnak élire ne tolják erőszakkal 
magukat. E' kényes tárgybani relatiot gyűlésünk 
novemberben taglalandja, mikorra az említett fő -
gondnok urat gyűlésünk eleibe rendeltük maga 
Igazolása végett. 

Egy a' szikszói dologgal némileg viszonyban 
álló tárgy is érdemel említést. Egyh.megyénkben 

egyház üresedett nem régiben n.t. esperesünk az 
özvegy's mások kérelmére, időtöltőülegy a ' l e g -
fiatalabb, alig egy hetes káplánt rendelte oda, nóta 
bene, az özvegynek rokonát: 's miatta a' hires szik-
szói interregnum alatt hivataloskodó se^éd maradt 
hely nélkül. A1 dolgon lehetlen volt nem fordítani, 
mert igen nepotisticus szagú volt, azért is a1 fiatál 
segédet régibb helyére rendeltük vissza és helyére 
a' szikszói volt segédet iktattuk 's a' segédekre 
nézve elhatároztuk jövendőre, hogy rájok nézve 
válogatásnak helye nem leend, hanem hivatalos-
kodásuk ideje szerint fognak alkalmaztatni az 
idötöltöi állomásokba. Ezt közlő minden egyház-
megyében kivánná életbeléptetni. Ugyanis ez sok 
tekintetben szabályozná a' halál esetébeni fékte-
len paphivást, melly sok érdemes és régi szolgá-
kat mellőz puszta kényből, valami uri pártfogás, 
ismeretség, vagy más érdeklett viszonyok miatt. 
Ezen rendelet szigorú megtartása által pálya nyí-
lik minden segédnek, hogy a' sor következtével 
egyik vagy másik egyházban jövendő papul 
megkedveltethesse magát; igy szűnnék a'panasz, 
melly gyakran emeltetik egyházmegyék ellen — 
hogy sok egyénekről mintegy levenni látszik 
atyai gondját, midőn 6 — 8 évekig is segédesked-
nek Ha mint helyettesek sem tudják némellyek 
magukat megkedveltetni, — azok önmagukban, 
nem az egyházi felsöség feledékenységében ke-
ressék az okot. 

Öszi gyűlésünkön két világi t.birák, Farka-
sdnyi Sámuel és Gábry István urak, mint szinte 
három jegyzők Kovács László, Csorba Miklós és 
Kun Bertalan — választattak általános szavazat-
többséggel. Pótló gyűlést november 18-kára 
határoztunk. 

I $ k o 1 a - f a & y : 
F. évi Prot. Egyh. és Isk. Lap 33. számában 

Raicher János nógrádmegyei isk.tanítóúr maga's 
több meg nem nevezett társai nevében előterjeszt 
némi kivánatokat. Ehez hasonló történt ezelőtt 
tán három évvel a* gömöri esperességben is ; itt 
is néhány tanító az esper. gyűléshez kérölevelel 
intézett, 's R. J. úr 1. pont alatti kivánatát k ivé-
vén, kérelmeik hasonlók valának az itt kívántak-
hoz. — Nem leend tán ennélfogva érdeknélküli 
megemlíteni, mint intézkedék e' tárgyban a' fen-
ernlített esperesség. 

Mint említve van, tanítóink szükségesnek nem 
látták kívánni azt, mit R. J. úr kiván, hogy meg-
maradván tovább is a* papnál az iskolárai fel-
ügyelés, kimondassák: „hogy e'tekintetben a 'pap 
semmi parancsoló hatalommal ne bírjon"; nem 
látták szükségesnek, azt tartom, azért, mert, bár 
nálunk is vannak az úgynevezett emancipatio után 
sovárgók, nem tartoznak azok sorába, kik R. J. 
úrral valami képzelt „parancsoló hatalomtól" fél-
nének. 'S valóban ki azon viszonyt, melly pap és 
iskolatanító között létez, ismeri, e' rémképtől t a r -



tani nem fog; 's meglehet, hogy maga R. J. úr 
se tudná valódilag megmutatni, miben állana ama 
parancsoló hatalom. A* mi pedig az említett sub-
ordinatiót illeti , 's R. J. úr azon kivána-
tá t , mellynól fogva a' német dissidens egyház 
módjára a'tanítót a'papnak nem „alája", de „mel-
léje" rendeltnek látni szeretné, — nem látni át, 
mikép lehetne azt azzal a' maga R. J. úr által is 
helybenhagyott felügyeléssel megegyeztetni. Illy 
felügyelés, mint a' minőt itt érteni lehet *s érteni 
kell, t. i. főkép magára a' tanításrai felügyelés 
magában zárja 's foglalja, R. J. úr engedelmével 
legyen mondva, a' subordinatiót. Mert én az is-
kolárai felügyelés alatt nemcsak azon kötelessé-
gét értem a'papnak, mellynél fogva köteles azon 
lenni, hogy a' tanulásra alkalmatos gyermekek 
iskoláztassanak: hanem azon jogát is, mellynél 
fogva az iskolatanítót, ha a' szükség kívánja, kö-
telességeire figyelmeztethesse 's inthesse, a' nél-
kül azonban, hogy tán bírójául felvetné magát. 
Egyébiránt érdekes lehetne megtudni, hol szerzé 
R. J. úr ama szomorú tapasztalást, mellyet e* pont-
ban tanúsít; mert alólirt nem egyszer fordultmeg 
Nógrádban, 's nagyobbrészt nem ismeretlen előtte 
azon viszony, mellyben ott a' papok 's tanítók 
egymáshoz állanak,'s ö legalább ugy tudja,hogy 
ama paracsoló hatalom, melly ellen R. J.úr küzd, 
rémképnél nem egyéb, s vele ugy járt, mint egy-
kor Don Quixotte szélmalmaival. 

Második kivánata az, hogy az egyházmegyei 
gyűléseken a' tanítók is képviselők lehessenek. 
Ezt kívánták a'mi tanítóink néhányai is, 's espe-
rességünk kivánatukra édes örömest hajlót', 's 
iskolatanítóink közöl néhányan gyűléseinken nem 
egyszer nyilatkoztak már 's nyilatkozatuk szíve-
sen üdvözölteték. 

Harmadszor azt kívánja R. J. úr, hogy „a* 
viszonyosság elvénél fogva a' közoktatók hibás 
cselekedetei fölött vegyesen oktatók is bírás-
kodhassanak." Ez volt néhány tanítóink ohajtata 
is, 's nálunk azóta valahányszor isk,tanító ügyé-
ben küldöttség szükségesnek találtatik, tagjaivá 
mindig isk.tanítók is neveztetnek. 

A' 4-ik pontra nézve nálunk eddig az a* szo-
bás divatozott, hogy a' meghívott új iskolatanítók 
vagy maga föespereá úr állal, vagy ha az gyűlés 
alkalmával történt, egy papokból és iskolatanítók-
ból nevezett küldöttség által vizsgáltattak meg. 
Ez évi Nagy-Röczén tartatott gyűlésen hozott 
határozatnál fogva új iskolatanítóink egy vilá-
giakból, papokból és iskolatanítókból állandó vá-
lasztmány által leendnek megvizsgálandók. 

'S végre mit R. J. űr 5. pont alatt kíván, hogy 
az iskolák fölölti felügyelésre a' papdekánok 
mellé oktatók is társítassanak : azt néhány isko-
latanítóink is kívánták. 'S esperességünk, melly-
röl valóban nem mondhatni, hogy iskoláink 's is-
kolatanítóink iránt mostoha indulattal viseltetnék, 
ezt meg nem adhatónak találta. Szabadjon e' te-

kintetben mindenek előtt R. J. ur indokait m e g -
fontolni 's azután esperességünk okait, mellyek 
öt e' kívánat megtagadására birák, rövideden 
érinteni. 

Első indoka R. J. urnák az, hogy ő a' papo-
kat e' hivatalra eléggé alkalmatosaknak nem tartja, 
megtagadván tölök csaknem minden jártasságot 
az oktatási szakban, még pedig mind elméleti, mini 
gyakorlati tekintetben. Valóban a* nógrádmegyei 
papok 's jelesen a' dékánok e' bókot nem igen 
fogják megköszönhetni. Nem említvén azt, hogy 
a' papok majdnem mindnyájan, minekelőtte papi 
pályájukra fellépnének, néhány évet mint magán-
nevelők tölteni szoktak, ugy, hogy a' tanítói pálya 
nem egészen ismeretlen előttük; iskolákból 's ne-
nevelési könyvekből a* jó nevelés szabályait 
elméletileg ismerhetik 's ismerik is legalább 
annyira, hogy ha latba vetjük a' papok e* 
tekintetLen jártasságát az iskolatanító urak ha-
sonló tekintelbeni jártasságával a' nélkül, hogy a* 
papság hiu dicsekedéssel vádoltathatnék: elmond-
hatni, hogy átalában amaz ennél ha többet nem? 
kevesebbet bizony nem nyomand. — Nem mon-
dom én, hogy nincsenek iskolatanítók, jártasok 
az oktatás 's nevelés elméleti mezején is; de á l -
lítom , hogy a' mint iskolaügyeink most állanak, 
azoknak száma bizony nem legio, 's hogy ha a' 
papok között kevesen vannak e' hivatalra alkal-
matosak, az iskolatanítók között még kevesebben 
leendenek. — A' fentemlített elméleti jártassággal 
felkészült papdekán ha a' gyakorlat mezején nem 
is egészen otthonos, mégis képes leend megítélni, 
e' vagy ama tanítónak tanítási modora jó-e vagy 
rosz, czélhoz vezet-e vagy czéltévesztő? Meg-
engedjen tehát R. J. úr, ha mondom, hogy nagy 
hevében a' dolgot valódi voltán túlcsigázta; meg-
engedjen, ha én ama szabály szerint: inverte c o -
riam etfiet calceus,ujra azt mondom, hogy az i s -
kolatanítók között, kiknek tanítói ügyességük, —-
többnyire önvétkök nélkül kevés elméleti jár tas-
ságuk levén, inkább mechanismus, mini elméleti 
szabályokon alapított jártasság, igen-igen keve-
sen találkozhatnának, kik olly ügyes dékánok l e -
hetnének, a' minőket R.J .úr rajzol előnkbe, hogy 
t.i.: „az oktató dekán tárgyavatottságánál fogva, 
szótlan figyelemmel is az oktató kérdéseiből, 'g 
a' növ. feleleteiből, ezek tekintetéből, mozdulati-
ból practikus létére, igazabban Ítélhetne. — Magna 
petis Phaéton! — Egyben azonban igaza van R« 
J. urnák. A' dékánok többnyire fiatal papok szok-
tak lenni. Ennek nem ugy kellene lennie. A' dé-
káni hivatal fontos, 's R. J. úr által követelt j á r -
tasságon kivül tekintélyt is igényel, 's e' tekintély 
idősebbeknél mindig otthonosabb, mint fiataloknál. 
Nem azért tehát, mintha a' fiatal papnak nem l e -
hetne elég ügyessége megítélni e' vagy ama t a -
nítónak tanítási modorát: hanem, hogy több tekin-
télye lenne, azt hinném, hogy dekánoknak mindig 
idősebb papok volnának választandók. 



Második indoka im e' következő: „A1 dékánok 
is gyarló emberek , ök is rokonsági 's más nemű 
viszonyban lehetnek a' papok 's oktatásokkal, 's 
mint illyenek, érdektől vezettethetnek a1 vizsgála-
tok mellett," 's ép ezért oktató dékánok, mint 
ellenörök szükségesek. De hát az oktatódekánok 
nem gyarló emberek-e, nem állanak-e ök is 's 
még inkább a1 többi tanítókkal rokonsági 's más 
nemű viszonyokban? 's nem fognak-e még in-
kább érdektől vezettetni a' vizsgálatok mellett?! 
A' vizsgát adó tanító lehet ollyan, kinek érdemei-
nél fogva igényei lehetnek jövendőben szinte az 
oktató dékáni hivatalra, 's illyennél az oktató de-
kán nem fog-e könnyen szemet hányhatni tán ta-
pasztalt hiányai előtt is megfordítván a' deák pél-
dabeszédet: hodie mihi, cras tibi,'s megemlékez-
vén arról, hogy kéz kezet most, engedékeny lehet 
az oktató dekán tisztitársa iránt, mert az neki 
,,uraöccse" vagy „urabátyja l£ 's ismét kelletinél 
szigorúbb lehet másnál, mert benne tán vetély-
társára ismert, 's csak hogy ne legyen kénytelen 
a' diadalt átengedni neki, arra vetemedhetik, mit 
R. J. úr a' papdekánokra fogott: szándékosan meg 
fogja zavarni a' növendékeket, értetlen és modor-
talan kérdések által. De felelhet erre R. J. úr, ott 
leend a' pap dekán is, 's a' két tisztitárs egymás-
sal fogja közölni észrevételeit. Am de erre mond-
hatni, ha az oktató dekán enged papitisztitársának, 
ugy ö ens nonnecessarium,ha pedig véleményé-
hez szigorúan ragaszkodni kivánand, ugy ez által 
el leend vetve számtalan súrlódások és viszály-
kodások magva. A' mi pedig a' papdekán által R. 
J . úr szerint, tetszése 's egyéni akarata szerint 
headatni szokott jelentést, 's az ezen oknál fogva 
követett ellenőrködést illeti, a' legtöbb ellenör-
ködés e' nyilvánosság korában, véleményem sze-
rint, épen e' nyilvánosság, 's ugy hiszem, minden 
papdekán olly jelentést adand, hogy szavának, 
ha kérdezőre vonatnék, ura lehessen, 's azért mit 
jelentelt, pirulni soha oka ne legyen. Ha pedig 
mind e* mellett R. J. úr mégis ellenőrködést ki-
ván, okosabban intézi dolgát, ha mint az másutt 's 
nálunk gömörieknél is szokásban van, abbeli ohaj-
iatát nyilvánítja , hogy papdekánok mellé világi 
dékánok is rendeltessenek. Igy legalább semmi 
hiu dicsvágygyal nem vádoltathatnék, 's elejét 
veszi mindazon észrevételeknek, mellyeket, mint 
feljebb látók, az oktató dekánoknál tehetni. 

Végre felhozza a* fiókegyházak iskolái szo-
morú állását 's ugy hiszi, hogy épen ott helyén 
volna az oktató dekán, ki azoknak tanítóit nyári 
szünetek alkalmával oktatná, vizsgáikon megje-
lenne, 's átalában tiszte lenne, az elhanyagolt is-
kolákat élénkíteni. Ama tanítást illetőleg alólirt 
kötve hiszi, hogy annak várt sikere leendene, 's 
R. J. úr igen könnyűnek tarthatja a' tanítás mes-
terségét (artem docendi), ha hiszi, hogy ama sza-
Jbó, takács, csizmadia, posztós 's a' t. mesterekkel 
olly könnyen boldoguland, kikről maga megvallja, 

hogy azoknak az oktatásról „csak" felületes fo— 
galmuk sincs. De hát legalább vizsgáikon leend 
jelen, 's tudósításából maga az esperesség is j o b -
ban fogja ismerni állapotjukat. De kérdem, miért 
nem tehetné ugyanezt a* papdekán is, ha mi gö-
möriek tehetjük. Nálunk e* tekintetben nincsen 
semmi különbség az anya- és fiókegyházak iskolái 
között: ezek mindnyájan egyformán alávetvék a* 
dékánnak, 's egyiránt van jelen az anya- és fiók-
egyházak vizsgálatin, mellyek, mellesleg legyen 
mondva, nem mint Nógrádban nagyobbrészt april-
ben,de sokkal később, május végén és junius ele-
jén tartatni szoktak. E' tekintetben tehát az o k -
tatódekán egészen szükségtelen, mihelyest a' n.t. 
nógrádi esperességnek meghatározni telszendik, 
hogy a1 papdekán a' fiókiskolákat is ugy szemmel 
tartsa, mint az az anyaiskolák irányában köte-
lessége. 'S épen ezt lehet mondani arra is, mit R. 
J. úr az elhanyagolt iskolák élénkítéséről mond. 
Itt bizonyosan, kivált falusi helyen, legtöbbet te-
het a' helybeli pap; 's R. J. úr igen csalatkozik, 
ha hiszi, hogy az oktatódekán boldoguland ott, 
hol a' helybeli pap 's szükség esetében tán a' pap-
dekán, kiknek mint tudjuk több tekintélyök van, 
boldogulni nem képes; ha pedig a' világi hatalom 
közbejötte szükséges, ezért a' papdekán is épen 
ugy 's tán remélhetőbb sikerrel folyamodhatik, 
mint az oktatódekán. Ha pedig valakinek az isk.-
tanító urak közöl, tán magának R. J. urnák kedve 
volna, mint írja, vallásból, mezei rendőrségből, 
úrbér- 's egyebekből rövid népszerű kivonatokat 
készíteni, azt oktatódekáni hivatal nélkül is teheti 
's fáradsága szüleményét, ha közméltánylásra szá-
mot tarthatand, minden józanul gondolkozó öröm-
mel veendi. 

Ezek R. J. úr okai, mellyekkel az oktatóde-
káni hivatal mellett küzd. Ám Ítélje meg kiki, ala-
posak-e azok vagy nem. 'S ha épen a'n.t. nógrádi 
esperességnek ugy tetszenék, R. J. úr e' javasla-
tát elfogadni-, 's tán a1 közbizalom épen őt e' h i -
vatalra mások előtt kijelelné; örvendeni fogunk 's 
szívesen emelendünk kalapot előtte öt üdvözlen-
dők, ha mindazt, vagy csak nagyobb részét is 
annak tettleg bebizonyítandja, mit az iskolai ügy-
nek e* hivataltól igér. Faxit Deus! 'Sépen azért 
mivel a' gömcri esperesség néhány tanítóinak okait 
is ollyanoknak hívé a1 fenemlített esperesség, 
kivánatukat nem teljesítheté. Ö is a' követelt e l -
lenőrködést leginkább a' nyilvánosságban kere-
sendőnek vélte; különben is megterhelt egyházait 
ez új hivatallal járandó bármi csekély költsé-
gekkel terhelni nem akarta, 's amaz elvet: „ent ia 
sine necessitate non suntmultiplicanda" követvén, 
jónak látta csak elöbbeni szokása mellett megma-
radni. Ugy mint az előtt, ugy most is papi és v i -
lági dékánok ügyelnek iskoláinkra, 's részünkről 
minden dicsekedés nélkül, 's tanítóink részéről a* 
nélkül, hogy nekik hízelkednénk, elmondhatjuk, 
hogy iskoláink meglehetős jó lábon állanak, 
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l o g y vannak tanítóink, kik e1 terhes pályán izzad-
va, bármelly esperesség tanítóival bátran versenjt 
futhatnak, 's ép ezért nekünk papoknak az Ur 
mezején kedves segédtársaink 's szeretett atyánk-
fiai az Úrban!! Ifj. B a r t h o 1 o m a e i d e s z L., 

gömörmegyei ev. pap 's dekán. 

Az 1 Apostolok. 
Az evangyéliom könnyebb terjesztése végett 

választott Jézus maga mellé, saját iskolájában ne-
velt 12 rendes és fötanítványokat, kiket Aposto-
loknak nevezünk. Akarta, hogy mennybemenetele 
után ezek legyenek anyaszentegyházának oszlo-
pai. Miért épen tizenkettőt? nem tudjuk; mert az 
irás nem mondja. Tán hogy Izrael 12 nemzetsége 
példáztassék általuk Ismerkedjetek meg, édes jó 
atyámfiai, rövid vázlatban ti is ezekkel a'nagyobb 
részint józan értelmű, jó indulatu emberekkel. Ne-
veik egymás után igy következnek: 

1) Péter, magyarul kőszikla, másként Simon, 
János vagy Jóna fia 's András testvérje, ki által 
jutott, mint keresztelő János tanítványa, Jézus 
szolgálatába. Kéfásnak is neveztetik. A' halász 
mesterséget követte 's volt magának hajója 's há-
za Galileának Bethsaida nevft városában, Naftali 
kerületben, 14 mértföldnyire Jeruzsálemtől. Há-
zas életet élt (Máté 8,14.) 's utazása közben ma-
gával hordozta feleségét is (1. Kor. 95.). Vol-
tak-e gyermekei, nem bizonyos. O-Babylon vá-
rosában, hol darab ideig tartózkodott, keresztyén 
gyülekezetet alapított. Innen, mint gyanítani le-
het, Rómába ment, hol Nero parancsolatára ugyan-
azon napon, mellyen Pált lefejezték, fejjel alá, 
lábbal fel, keresztfára feszíttetett. Hirdette Jézus 
evangyéliomát Júdeában, Pontus, Galáczia, Kap-
padocia, Ázsia és Bithyniában. 

2) András, magyarul erős, Péter testvérje 's 
egykori tanítványa keresztelő Jánosnak. Kappa-
dóciában, Galáczia-, Bithynia-, Akhájában és a' 
Szittyák között hirdette az evangyéliomot. Kon-
stantinápolyban ö tette Stákhist első püspökké. 
Az oroszok országjok apostolának ismerik öt. Az 
akhájai helytartónak Aegeásnak parancsolatából 
Patrassóban megfeszíttetett. Keresztje,mint mond-
ják, olajfából 's X formájú volt, honnan az illy— 
forma keresztet még ma is András keresztjének 
nevezik, mellyen három napig élt 's ez idö alatt 
örömmel tett vallást Jézusról. 

3) Jakab, magyarul sarka-fogó, Zebedeusés 
JSalome fia, mesterségére nézve halász, kit Já -
nossal együtt Boanergesnek, azaz, mennydörgés 
fiának nevezett Jézus (Márk 3, 17.). Ö volt az 
apostolok közt első, ki erőszakos halállal mult ki 
Jeruzsálemben. Heródes Agrippa fegyverrel Ölet-

* ) Mutatvány Gödör József illy czímii munkájának: „Urunk 
Jézus végóráji" első füzetéből. 2 - d i k czikk. Alapige: 
Máté 20, 17. Márk. 10, 32. Luk. 1 8 , 31. 

te meg ötet (Csel. 12, 2.). A' spanyolok Cóm-
postellában mutogatják ereklyéit. 

4 ) János, magyarul kedves, az elébbinek 
testvérje. Erről is azt állítják némellyek, hogy 
apostolkodása előtt keresztelő János tanítványi 
közé tartozott légyen. Jézus őt különös szerete-
tére méltatta. Gyaníthatólag jóval Jeruzsálem 
pusztulása előtt Efézusba vonta magát, honnan 
a' keresztyén vallás világát, annak környékén 
jótékonyan terjesztette. Midőn azonban 30 évi 
béke után Domitián császár uralkodása alatt a' k e -
resztyének üldöztetésének dühe ismét kiütött, a* 
több befogottak közt János is a'császár elébe á l -
líttatván, Rómában elitéltetett. Tertullián, egy ős-
korbeli egyháztanító, azt beszéli, hogy a* császár 
öt forró olajba vettette, melly mivel legkisebb sé-
rülést sem okozott neki, Pathmos nevü tengeri 
szigetbe száműzetett, hol az ő mennyei jelené-
sekről szóló titkos könyvét írta. Domitián halála 
után ismét megszabadulván, Efézusba visszajött. 
Itt irá evangyéliomát és három leveleit. Egyedül 
övolt valamennyi apostolok közt, ki természeti ha -
lállal halhatott-meg, életének 100-ik évén feljül. 

5) Bertalan, magyarul vizgál fia , kinek jó l -
lehet Nathánael nevet adott János (Ján. 1, 46) de 
a' két név alatt kétségkívül azon egy személyt 
kell értenünk. Mert ha Bertalan is más, Nathánael 
is, ugy nem tizenketten, hanem tizenhármán voltak 
az apostolok; ez pedig ellenkezik az írással. Szü-
letettGalileának Kána városában. Indiában terjesz-
tette Jézus vallását. Albanopolban elébb kegyet-
lenül megnyúzatott, azután visszás helyzetben 
megfeszíttetett. Jézus öt álnokság nélkül vald 
igaz izraelitának nevezi (Ján. 1, 48). 

6) Fülöp, magyarul paripa kedvelő, Bethsai-
dából származott. Samaríábanés Scythiában pré-
dikállotta a* Krisztust. Kandaces szerecsen királyné 
komornyikját ö térítelte-meg. Mondják, hogy 
Frigiában elöször megfeszítették, 's mivel igy 
nem tudott meghalni, a' keresztfáról levették ' s 
halálra kövezték. Mások szerint Ilierapolban holt-
meg agg korában. 

7) Máté, magyarul ajándék, másként Lévi, 
Alfeus fia Názáretből, római vámszedő vagypub-
likánus volt. 0 irva az első evangyéliomot, az 
apostoli cselekedetek könyvét 's hihetőleg a1 zsi-
dókhoz küldött levelet *s Jézus mennybemenetele 
után tanított Júdea, Pontos Parthia és Aethiopiá-
ban, hol Naddaberben mártiromságot szenvedett. 

8) Tamás, magyarul iker vagy kettős, ismé-
retes az ö hitetlenségéröl. Eleinte Media, Persia, 
Párthia és Hyrcániában apostolkodott, mig végre 
Keletindiában egy pogány pap keze által meg-
gyilkoltatott. Négy különböző helyeken is muto-
gatják holt testét. 

9) Jakab, e' néven második. Némellyek sze-
rint Mária férjének Józsefnek első feleségétői 
maradt fia, következésképen Jézusnak mostoha 
testvérje volt. Alfeus fiának neveztetik, mivel 



atyjának egyik neve tán Alfeus lehetett. Mintán 
a' Jeruzsálemi keresztyén gyülekezetben mint 
püspök 33 évekig szolgált, Anánus főpap rende-
léséből a* templom erkélyéről levettetett, földre 
estte után pedig elébb megköveztetett, azután do-
rongokkal agyon verettetett. Mint Jézusnak 
atyafia , a' keresztyének között nagy tekintetben 
állott, egyszersmind a' keresztyén egyház oszlo-
pának tartatott, mire nézve „Igazságos" névvel 
neveztetett. 

10) Simon, magyarul meghallgattatott. Ha-
zája Kanáneavolt. Neveztetik Zelotesnek is, melly 
annyi, mint heveskedő, tulbuzgó. Egyiptomban, 
Persia, Libya és Britanniában tanított, végre püs-
pökké lett Jeruzsálemben, hol Traján császár alatt 
megfeszíttetett. 

11) Júdás, magyarul isten dicsérő, Jakabnak, 
Alfeus fiának attyafia. Hívták Thaddeusnak is, hol 
pedig Lebbeusnak. Egyebet nem jegyeztek-fel 
róla azevangyélistákazonegy kérdésnél, mellyet 
egykor Jézushoz intézett (Ján. 14, 22). A' ha-
gyományok, valamint a' többi apostolokról, ugy 
róla is emlékeznek 's azt állítják felöle, hogy Zsidó-
országban, Arábia, Mesopotámia 's Pontusban 
terjesztette a' keresztyén vallást, mig végre Per-
siában a' pogány papok ösztönözésére véres már-
tiromi halállal végezte életét. Az apostoli le-
velek közt a' legutólsó helyen álló kis levélke 
tőle való. 

12)Iskáriótes Júdás, kiről majd alább fogunk 
szólani egy külön czikkben. 

Ez utóbbi helyébe választatott urunk meny-
bemenetele után Mátyás, magyarul isten ajándéka, 
ki Aethiopiában predikállott, hol elébb megkövez-
tetett, annakutánna lenyakaztatott. Testét, két he-
lyen is lehet látni: Trierben és Páduában. — Ké-
sőbben Saulból is apostol lett Pál nevezet alatt, 
melly magyarul annyit tesz, mint: Kis. Szüléiéit 
Társusban,Benjámin ágból's mesterségére nézve 
volt sátorcsináló, szerzet szerint farizeus. Tudós 
férfiú levén, kezdetben otthon tanult, hol hires 
főiskolájok volt a* zsidóknak, innét Jeruzsálembe 
ment, elkezdett tanulását Gamáliel alatt tovább 
folytatandó. Antiokhiában megkeresztelkedett. 
Hirdette az evangyéliomot Spanyol ós Franczia 
országokban; Filippiben pedig, valamint Thes-
salonika, Berve, Athéné, Korinlhus, Efézus, Troás 
és Miletumban keresztyén gyülekezeteket alapí-
tott. Valamennyi apostolok között a' Krisztusért 
legtöbbet szenvedett (2 Kor. 11, 23— 28) Je-
ruzsálemben fogságba tétetett; két esztendőt 
Thessáliában a' tömlöczben töltött; innen Kréta és 
Málta szigeteken keresztül, mint fogoly, Rómába 
vitetett, hol végre Krisztus urunk születése után 
64-ik évben Nero parancsára lefejeztetett. 

Ezek voltak a' keresztyén anyaszentegyház-
nak föapostolai. 

Ezeken kivül más 70 tanítványok is működ-

tek Jézus szolgálatában f i u k . 10, 1 . ) , az ó tes-
tamentomi vének példájára (4. Mós. 11, 24), kik 
némelly tudósok állítása szerint ezek voltak: 1) 
Agabus (Csel. 11,28 ) . 2) Akvila(Rom. 16.3.) . 
3) Ampliás (Rom. 16, 8.). 4) Ananiás (Csel. 9, 

10.). 5) Andrónikus (Rom. 16, 7.). 6) Apollós 
(1. Kor. 16, 12.). 7) Appelles (Rom. 16, 10.). 
8) Aristárkus (Kol. 4 ,10. ) . 9) Aristobulus (Rom. 
16, 10.). 10) Artemás (Tit. 3, 12.). 11) Asin-
kritus (Rom. 16,14.) . 12) Barnabás (Gal. 2 .1 . ) . 
13) Caesar (a ' császár udvarához tartozó bizony-
talan nevü, Phil.4,22.). 14)Démás (Kol.4,14.) . 
15) Epafroditus (Phil. 2, 25.) . 1 6 ) Epenétus 
(Rom. 16, 5.). 17) Erastus (2. Tim. 4, 20.). 18) 
Figellus (2. Tim. 1, 15.). 19) Filemon (Fif. l.)„ 
20) Filep (Csel. 6, 5.). 21) Filológus (Rom. 16, 
15.). 22) Flégon (Rom. 16 ,14 ). 23) Fortunátusi 
( l .Kor. 16, 17.). 24) Gájus (Rom. 16, 23.). 25) 
Hermás (Rom. 16,14.). 26) Heródion (Rom. 16, 
11.). 27) István (Csel. 6, 5.). 28) Jáson (Rom. 
16, 21.). 29) József, ki hivattatik vala Barsabás-
nak, kinek vezeték neve Justus (Csel. 1, 23.) . 
30) Junia (Rom. 16, 7.). 31) Kárpus (2. Tim. 4, 
13.). 32) Kelemen (Phil. 4, 3.). 33) Kleofás 
(Luk. 24, 18 ). 34) Kresczens (2. Tim. 4, 10.). 
35) Kvártus (Rom. 16, 23.). 36) Linus (2. Tim. 
4, 21.). 37) Lukács amaz orvos (Kol. 4, 14.). 
38) Márkus, a'Barnabás nénjének fia (Kol. 4,10.). 
39) Márkus ( Í .Pé t .5 ,13 . ) . 40)Merkurius(Rom. 
16, 14.). 41) Mnáson Czipriából (Csel. 21, 16.). 
42) Nárczissus (Rom. 16, 11.). 43) Nátánáel 
(Ján. 1, 45.). 44) Néreus (Rom. 16, 15.). 45) 
Nikánor (Csel. 6, 5.). 46) Nikolaus (Csel. 6 , 5 ) . 
47) Nimfás (Kol. 4 ,15. ) . 48) Oiimpás (Rom. 16, 
15.). 49) Onesifórus (2. Tim. 1 ,16. ) . 50) Orbán 
(Rom. 16, 9.). 51) Párménás (Csel. 6, 5.). 5 2 ) 
Pátrobás (Rom. 16, 14.). 53) Priska (2. Tim. 4 , 
19.). 54) Prokhórus (Csel. 5.). 55) Prudens (2 . 
Tim. 4, 21.). 56) Rúfus (Rom. 16, 13.). 57) 
Sekundus (Csel. 20,4.) . 58) Silás (Csel. 16,19.) . 
59) Silvánus ( l .Thess . l , 1.). 60) Simeon, ki hi-
vattatik vala Nigernek (Csel. 13, 1.). 61) Sósi-
páter (Rom. 16, 21.) 62) Sosthénes (Csel. I S , 
17.). 63) Stákhis (Rom. 16, 9 ). 64) Terczius 
(Rom. 16, 22.). 65) Tikhikus (Csel. 20,4.). 66) 
Timon (Csel. 6, 5.). 67) Timótheus (Csel. 16, 
1.). 68) Titus (Gal. 2, 3.). 69) Trófimus (Csel. 
20, 4.). 70) Zónás (Tit. 3, 13.). — Ezek i9 
gyakran apostoloknak neveztetnek az Írásban 
(Csel. 14, 14. Rom. 16, 7. 2. Kor. 8, 23. Phil. 
2, 25.). 

ftehrecze**, oct. 10-dikén 1846. Octo-
ber 9-kén tartatott fényes közönség jelenlétében, 
bihari főispáni helyettes, méltóságos Tisza Lajos 
ur ö nagysága gazdagreményü 3 fiának (László-
Kálmán-Lajosnak) a' bölcsészeti és mértani t a -
nulmányokból megvizsgáltatásuk. A1 nevelés ba-



ráti régibb idö óta ismerik, mit és mennyit áldoz 
a ' Tiszaház növendékeinek a* fejedelem, haza, 
nemzet és vallás szolgálatára egyiránt a' lehető 
legjobbani kiképezhetésök végett. Ugyanazok is-
merik gróf Teleky Júliát ez anyai hivatásának a' 
legteljesben megfelelő magyar hölgyeknek egyi-
két, kinek édene nyílik családkörében, 's öröme 
' s dicsősége fejlik magzati oktatásában 's nevelé-
sében. Kik e' vizsgálaton megjelenőnek, ez úttal 
Is ujabban meggyöződhetének arról, mennyi si-
kert képes olly két derék tanító — mint Szönyi 
és Felenczey — kifejteni, 's meggyőzödhetének 
arról, mennyire mehetnek elő kitűzött tanulmá-
nyaikban a' vállalkozó ifjak, ha a' természettől 
olly bő mértékben nyert tehetséghez legszivesb 
akaratot is párosítnak; óhajtunk a1 szép reményű 
ifjaknak tanulásuk további pályájához is eddigi-
hez hasonló kedvező előmenetelt, — óhajtunk a' 
derék szüléknek gyermekük körüli számos áldo-
zataikból eredendő olly igen érdemlett tartós örö-
met; 's óhajtjuk végre Róma koszorús költöjekint, 
hogy: DU probos móres docili juventae, DU se-
nectuti placidae quietem, Hungarae genti date 
remque prolemque et decus omne 111 — s. 

Segédpénzeink külföldön. Sok pa-
nasz közöltetett már e' lapokban külföldi egyetemi 
segédpénzeink felöl — némi felvilágosítással én 
is szolgálhatok, tekintettel azon javaslatokra, 
mellyek rendezésök végett közöltettek. Legro-
szabbul kezeltetik pénzünk Hálán, Tubingán, az 
Erdélyieké Berlinben. Számuk 's nagyságuk 
csökken! A'bajt máskép nem orvosolhatjuk: mint 
Iha elébb az egyetemi tanácsoktól kérjük az ala-
pítási és rendezési levelek másait, mi legjobban 
történnék mólt. főfelügyelő írunk által, ki ezen 
egyetemekkel ugy is már bocsátkozott rendes le-
velezésbe, és a' következő egyet, gyűlésnek bead-
ván a'tudósításokat, későbben megtehetné, szük-
ség esetében a' kormány követje által is, a' to-
vábbi lépéseket. Egy megbízottnak kiküldése r é -
szint sokba kerülne részint csekélyebb tekintély-
lyel járna, és a* czélt el nem érné, mert a' német 
egyetemi czímgazdag hivatalosak vonakodnak 
fejőket más alá hajtani mint kormányos emberek. 

Azonban dicséretet érdemel a' greifszvaldi 
egyetem, melly a' kamattal igen jól gazdálkodott 
az alapító értelmében, és az ujabb időben a" fize-
tésben is pontos ; mert a' hajdani rendetlenség 
ott most egészen megszűnt. 
12 De honi és egyházi társaink is, értem a' ta-
nulókat, roszul kezelték azt, mit eldődeink rájok 
bíztak, Hálában. A' szláv ajkúak ott a1 magyar 
ajkuakat a' könyvtár kezelésétől, melly az egyete-
mes magyar tanulókra van bizva, egy időben 
egészen megfosztották, sőt nekik még könyveket 
sem szolgáltattak rendesen; a' jegyzökönyvet 
szláv nyelven kezdették írni, a' magyar pecsétet 

latinra változtatták, 'stb. Ezen urakat, miután 
visszatértek, méltán kérdőre kellene vonni. A* 
tények bebizonyítására állíthatok tanukat, az illefó 
egyh. törvényszéknek a'nevekkel is szolgálandok. 

M á d a y K á r o l y . 
K ö s z ö n e t . Azon t. cz oktató 's lelkész 

uraknak, kik ez idei Pesten tartatott protest. t a -
nítói közgyűlésben részt vévén, megboldogult 
férjem kora halála által jutott szomorú özvegyi 
sorsom enyhítésére 44, azaz negyvennégy pfttal 
járultak, legfőbb kötelességemnek érzem, ezennel 
mély hálámat's szives köszönetemet nyilvánítani, 
egyszersmind pedig az ezen öszletet kezemhez 
szolgáltatott tiszt. Pap István úr, miskolczi helv. 
lyceumbeli igazgató oktatónak igazolásául, a* ke-
gyes jóltévők tisztelt neveit adakozásuk mennyi-
ségével ide igtatni. 

Szabó József, soproni tanító 5 f. Warga J á -
nos n. körösi oktató 2 f. Michnay Endre pozso-
nyi oktató 2 f. Hetyésy László 2 f. Benedikty J á -
nos 2 f. Papp János 2 f. Király József 2 f., Ki-
rály József Pál 2 f Tomásek Pál 2 f. Turcsányi 
János 2 f. Hunfalvy János 1 f. Turcsányi Lajos 
1 f. Regéczy István 1 f. Pecz Gyula 2 f. Dregály 
ev. lelkész 2 f. Dr. Bloch 1 f. Valaki 1 f. Ho-
mollay András 2 f. Kunczius Károly 1 f. Terray 
Károly 1 f.Fábry Pál 1 f. Hunfalvy Pál 2 f. Hor-
váth Sámuel komlosi pap 1 f. Székács József pesti 
pap 1 f. Kanya Pál pesti oktató 1 f. Dr. Teichen-
graber pesti oktató 2. Kelt Miskolczon, oct. 1 2 -
kén 1846. F á b r y A m á l i a , 

néhai Némethy Pál özvegye. 
P^elszélítás. A' gyönki közép-tanoda ja-

vára pénzt-gyüjtö ivet tartó t. cz. urak tisztelettel 
kéretnek, hogy a' kezeiknél levő ivet az az után 
járandó pénz-összeggel együtt folyó év nov. hó 
15-ik napjáig, biztos alkalommal hozzám, — kik 
pedig azt nem tehetnék, — pesti ref. pap n. t. 
Török Pál urboz, küldeni méltóztassák. — Az 
ívek, 's rajtok álló pénz-összeg, a' t. cz. gyűjtő 
urak megnyugtatásuk 's fáradalmuk némü-némü 
meghálálása tekintetéből, annak idejében, hírlapok 
utján köz-tudomásra hozatni fognak. Kelt Gyön-
kön, oct. 14-én 1846. 

Peremartoni N a g y Z s i g m o n d , 
iskola pénztárnoka. 

I g a z o l á s . Minden lehető gyanúsítgatás 
elhárítása tekintetéből, kötelességemnek érzem 
nyilvánítani: hogy a' Prot. Egyh. ós Isk. Lap 36-ik 
számában „Egy felkiáltó szó" czím alatt megjelent 
czikket, sem jelen helyezetemmeli elégületlenség-
ből, sem a' legszebb viszonyban álló 's a' szó leg-
teljesb értelmében derék fönökömrei czélzásból 
nem irám; — hanem az ott elmondottakat, csak 
egész általánosságban, minden valakirei alkalma-
zás nélkül akarám mondani. P. J-
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EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 
44. szám. Ötödik évi folyamat. Nov. 1. 1846. 

Mit einem Worte, ich fürhte dasz das Ietzte.Menschenalter die lange Liste der Gebrechen unserer bürgerli-
chen Gesellschaft, mit rwei Lastern der schlimmsten Art vermehrt hat,mit Heucbelei und Leichtfertigkeit 
in Glaubenssachen. D a h 1 m a n n. 

TARTALOM: Dunántúli ügyek. Y.Z. — Néhány észrevétel 
ezen czímü munkára: E. L. — Vélemény Szönyi Pál 
nevelő úr praeparandiájáról. N. T. — Czáfolat és tanács 
Rinnamenti úrhoz. D r á v a p a r t i . — K ü l - é s b e l -
f ö l d i t u d ó s í t á s o k . — Levelezések. 

Dunántúli ügyek. 
VI. Consistorium. 

Egyházrendszerünk, mint már feljebb emlí-
ténk, elrendezé a' consistoriumot vagy egyházi 
törvényszéket is. Ez sokakra, különösen, W.urra 
nézve lapis oífensionis lett. Lássuk miben áll a' 
dolog. — Mi ugy vélekedünk, hogy az egyházi 
törvényszéknek csak „a'fenálló egyházi rendsza-
bályok elleni vétségek megbirálása" lehet fel-
adata, 's illy formán vélekedik az egyetemes gyűlés 
által kinevezett választmány is az egyházrende-
zést tárgyazó javaslatában, midőn II, 17 §-ban 
azt mondja: „az egyh.törvényszék egyedül egy-
házak- 's iskolákat illető, vagy egyházi 's iskolai 
személyek elleni pörök elitélésével foglalatosko-
dik," — 's ha rendszerünk e' mellett megálla-
podik, mi most hallgatnánk, 's W. úr is hihető el-
maradt volna egyházi rendszerünk elleni declama-
tiojával, mellyben ennek egyes hibáit kiemelve 
igy kiált fel: lássátok urak, illyen a' dunántuliak 
rendszerel — Rendszerünk azonban tovább megy 
's a' többek közt még következőket is sorozza az 
egyh. törvényszék feladatai közé: 

,,A' lelkitanítók felszentelése a' ker. tör-
vényszék elölt történjék, mint ezt a' pesti zsinat 
első része 18-ik cz. rendeli. Ez ugyan olly for-
mán legyen, hogy a' vizsgálat mindenkor a' tör-
vényszék előtt teljesíttetvén, a' felszentelést a' 
superintendes teljesíti a'mellé veendő egyháziak-
kal, kik ezt a' templomban, és soha sem magá-
nyos helyeken, mindenkor egyh. szertartással 
eszközlik. 'stb. 
. 9. §. a) Ide tartoznak még a* következő 

tárgyak: 
b) A' könyvvisgálatra megkívántató felvigyá-

zás, mire nézve a'választott könyvvizsgálók esz-
tendönkint vagy idöszakonkint tegyenek tetteik-
ről tudósítást. 

c) Az iskolák iránti rendszer fentartása *s 
annak végrehajtása eszközlése. Innen következik, 
hogy az iskolai tudósítások is minden intézetekből 
ide beadassanak. 

d) Az egyházi 's iskolai könyvek meghatá-
rozása, használása módja, kiadása, megszüntetése, 
vagy megváltoztatása, 'stb. 

e) A* gyülekezetekbeli alapítványok kezelé-
séről beadandó tudósítások, számadások 's intéze-
tek megvizsgálása. 

f ) A'segedelemért folyamodó ifjak oklevelei-
nek felvétele vagy ajánlása, p. o. a' Roth-Teleky 
alapítványból nyerendő segedelmekért. 

g) Szükség továbbá, hogy a' gyülekezetek, 
prédikátorok, mesterek, iskolai intézetek össze-
írásai, ker. superintendensi vizsgálatok jegy.köny-
vei, itten felvétessenek, mellyekböl az egész tes-
tület ereje tudatván, annak fentartása czélirányo-
san eszközöltethetik. 

k) Helyettes prédikátorok kirendelése vagy 
megszüntetése, káplántartás szüksége vagy ál -
talszállítása ennek határozata alá rendeltetik." — 
Ezen szabályok szerint tehát törvényszéki ülnö-
keink az egyh.kerületnek mindentudó 's minden-
ható uraivá lettek, 's ugyanazon egy személy 
biró, rendőr, papvizsgáló, papavató, isk. felügyelő 
's Isten tudja még mi nem tartozik lenni, 's egy 
elmés lelkész megjegyzése szerint ma holnap bar^ 
kőink szabását 's czipöink csatjainak alakját is ők 
fogják meghatározni. De a' tapasztalás megmu-
tatta, hogy itt egyházkerületünk nem a' legböl-
csebben intézkedett, azért consistoriumunk ezen 
itt leirt alakban mind e' mai napig sem léptetett 
életbe. Az ülnökök az 1842-diki geresdi gyűlés 
alkalmával választattak meg. Már maga a' vá -
lasztás módja is hibás volt, mert a' gyülekezetek 
nem értesíttetvén a' felöl, hány ülnök leend szük-
séges,'s mennyire szavazzanak: némellyik40-re 
is szavazóit, míg némellyik csak egyre. A' sza-
vazatok bejövén 's felbontatván, akkor határoz-
tatott meg, hogy 30 rendes és ugyan annyi rend-
kívüli tag választassék, fele a' papi 's fele a' vi-
lági rendből. Igy az egyháziak közöl az utolsók 
3, a* világiak közöl 1 szavazattal leltek törvény-
széki bírákká. Ezek közöl egyharmadrész, miólta 
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megválasztatott, még nem volt ker. gyűlésünkön; 
a' másik harmadrész legfölehb minden harmadik 
esztendőben részeltet bennünket ezen szerencsé-
ben, néhányan már meg is haltak, a' nélkül, hogy 
helyettök ez ideig kettőnél több uj tag választa-
tott volna, *s igy a'gyűléseken jelenlevő 10—12 
tagnak kell nolle velle bírónak, papvizsgálónak, 
's még Isten tudja mi mindennek lenni, sőt nem 
egyszer történt, hogy a' birák elegendő számmal 
jelen nem lévén, nembirónak 's igy avatatlan-
nak kellé bíráskodni. — A mondottakból kitűnik 
az is, milly igen hibás azon elv, miszerint a' tör-
vényülnökök hivatala holtiglani. Mit tegyen már 
az egyházker. azon bírákkal, kik öregkoruknál 
fogva többé nem alkalmatosak a' bíráskodásra, 
vagy a' kik a'hivatalt elfogadták ugyan, de helyű-
ket be nem töltik? — 'S még ehez azon határo-
zat is járult, miszerint az elhalt rendes tagok he-
lye — 's mig illyenek elegendő számmal találtat-
nak, számfölöttiek nem bíráskodhatnak,— a' szám-
fölöttiekböl előléptetés utján tölteték be. Erre 
nézve már az 1843-diki ker.gyülés alkalmával 
figyelmeztette egy fiatal lelkész az egyházkerü-
letet, hogy illy formán kevés esztendők múlva az 
egész törvényszék annyira megöregszik, hogy 
nem fogunk találni a' rendes tagok közt bírót, — 
's ez nem is lehete máskép, miután a' megválasz-
tott 60 rendes és számfölötti tag közt alig van 
3 — 4 ki még 50 évet meg nem haladott. Ezen 
figyelmeztetésnek akkor azonban semmi sikere 
nem lett, 's ugyanakkor egy egyházi 's egy vi-
lági ülnök a' számfölöltiek közöl előléptetés utján 
rendes taggá lett, de szerencsétlenségre épen 
ollyanok, kik ker. gyűléseinket ritkán vagy soha 
sem látogatják meg. 'S hihető, ez tett a' dologra 
többeket is figyelmesekké, 's azért már az 1844-
diki gyűlésen határozattá lett, hogy mind a' ren-
des, mind a' számfölötti tagok megüresült helyei 
ezentúl választás utján lesznek betöltendők, — a' 
mi azonban még eddig nem történt. 

Itt helyén látjuk egy igénytelen indítványnyal 
fellépni. Consistoriumunk alig, hogy félig meddig 
életbe léptetett, már túlélte magát, annyira, hogy 
a' legközelebbi ker. gyűlés szükségtelennek látta 
az elhalt tagok helyét betölteni. Itt tehát máskép 
kell intézkednünk. Ker. gyűléseinkkel sem lehe-
tünk egészen megelégedve, mert az első napon 
rendszerint olly számosan vagyunk, hogy alig 
tudunk valamit végezni, a* második napon min-
denki haza siet, 's a' harmadik napra alig ma-
rad valaki, 's ekkor, hogy véget érjünk, ugy 
szólván lóhalálban határozunk, 's épen azért 
az egyik gyűlés határozatát a' másik megvál-
toztatja vagy megsemmisíti. E'mellett sem ma-
radhatunk meg tehát, ha rendet akarunk. — 
Gyűléseink rendes tárgyai: a' felsőbb helyek-
ről érkezett intézvények kihirdetése 's más ha-
tóságoktól érkezett hivatalos levelezések tárgya-
lása, papjelölíek megvizsgálása, pénzügyek ren-

dezése, pörös dolgok megbirálása *s egyes folya-
modások 's más aprólékos tárgyak felvétele 'a 
elintézése. Hogy mind ezen tárgyakban egy 
300 —400 szólani akaró egyénből álló gyűlés ha-
tározhasson, oda hetek kívántatnának meg, mert 
tudjuk, hogy minél népesebb valamelly gyűlés, 
annál kevesebbet határoz. Erre csak egy példát 
hozunk fel. Azon 11 tagból álló választmány, 
melly a* püspöki utasítás kidolgozása végett volt 
kiküldve^ egy napi tanácskozás után egy olly 
munkát hozott létre, melly becsületére válik. Ezen 
munkálatot egy népes kerületi gyűlés vette vizs-
gálat alá, a' vizsgálat két napig tartott, — volt 
szóözön! és — semmi határozat. Mert azon egy 
két módosítás, melly benne történt, szót sem é r -
demel. — A' dolgon következőleg vélünk segít-
hetni : 

1. Tartassék évenként, mint ezideig is, egy 
rendes ker. gyűlés. 

2. A' gyűlés teendőit az elnökség vagy a' 
jegyzői kar még mielőtt a1 gyűlés megnyittatnék, 
rendezze el. 

3. Alakiltassék három állandó választmány, 
dologhoz értő 's gyűléseinken szorgalmatosan 
megjelenő tagokból, kik magokat kötelezzék, a' 
reájok bízottakban bizonyos meghatározott éve-
kig pontosan eljárni, — az első a' papjelöltek 
megvizsgálására, a' második a'pénzügyek rende-
zésére, 's a' harmadik a* pörös ügyek elintézé-
sére, tehál egy vizsgáló, egy pénzügyi 's egy 6«-
rói választmány; az elsőnek már hivatalánál fogva 
a' superintendens, a1 másodiknak a gyámolda 
igazgatóságának elnöke; (erről később még szó-
landunk) 's a' harmadiknak a' ker. felügyelő lé -
vén állandó elnöke, — 's ezen választmányok 
tagjait ne az egyházkerület, gyülekezetenkint, ha-
nem a' kerületi gyűlés, és csak bizonyos évekre 
válassza, mert különben ismét ott leszünk, hol 
consistoriumunkkal. 

4. Ezen állandó választmányokon kivül, lehet 
még, mint ez ideig is történt, némelly komolyabb 
megvitatást igénylő tárgyak fölötti véleményadás 
végett, a' mikor a' szükség ugy hozza magával, 
rendkívüli választmányokat is kinevezni. 

5. A'gyűlésen adassanak elő minden oda tar-
tozó tárgyak, 's a' mellyekre azt szoktuk hatá-
rozni: „tudomásul vétetik" vagy „az illetőknek 
magok ahoz alkalmazása végett kiadatik" vagy 
„a ' folyamodónak kérelme teljesítetni rendelte-
tik" — hozassék azonnal határozat; a' többi ko-
molyabb vizsgálatot igénylő tárgyak adassanak 
ki az illető választmányoknak. — Ez legfölebb 
két órái munkába fog kerülni. 

6. Ezután a' gyűlés eloszlatván, minden egyes 
választmány tüstént üljön össze, 's a' reája bízot-
takban járjon el. Ez még ugyanaz nap megtör-
ténhetik. — Azután 

7. Másnap a' gyűlés üljön ismét össze, 's a' 
választmányok egyenkint terjesszék elő munkála-



taikat, hogy azokhoz mindenki, a' ki akar, hozzá 
szólhasson. Igy két nap alatt rendesen végezhet-
jük gyűléseinket, 's még is többet végezhetünk, 
mint eddig. Hanem ekkor nem 10 — 11 órákor 
kell gyűléseinket megkezdenünk, mint ez már 
több izben történt. 

Meglehet, fognak találkozni, a' kik ezen in-
dítványban pr. szerkezetünkkel valami ellenkezőt 
fognak találni: de legyen ugy! Mi ugy vagyunk 
meggyőződve, hogy ezen azuton több rendet fo-
gunk egyházi ügyeinkben tarthatni, mint ezideig 
tarthatánk, — pedig a* rend talán nem ellensége 
protestantismusunknak ? 

VII. Papjelöltek vizsgálata. 
Ezt csak az utólsó 3 években teljesíti a' ker. 

törvényszék; az előtt mindenkor a' superintendens 
kötelessége volt. Maga bold. superintendensünk 
soproni lelkész lévén, az ottani lyceumban tanuló 
ifjúságot, főkép a' hittani pályára készülőket éber 
figyelemmel kisérte, söt még hanyatló korában ma-
ga is oktatta őket. Édes örömmel emlékezünk azon 
órákra, midőn a' hazaszerte tisztelt főpap a' latin 
's görög classicusokat előttünk lelkesedéssel ma-
gyarázva, azokiránti szeretetre hevíte bennünket. 
Igy ö nemcsak ismerheté, hanem valóban ismerte 
is tökéletesen mindazon ifjakat gyermekkoruktól 
fogva, kik hittani pályára készülvén, felsőbb isko-
lai intézeteket szándékoztak meglátogatni. Azért 
épen nem lehet csudálni, ha ezek megvizsgálásá-
ban nem volt fölötte szigorú. Különben is nem 
tökéletes készületü férfiakkal volt dolga, hanem 
olly ifjakkal, kik még csak ezután szándékoztak 
magokat a* tudományokban jobban kimivelni, 's 
ezektől az utat magok tökéletesítésére elzárni, 
— főkép, miután azok, kik lelkészi hivatalra egy-
átalában alkalmatlanok lettek volna, ugy is eleve 
oda utasíttattak általa, hogy más pályát válassza-
nak magoknak, — kegyetlenségnek tartotta. Ez 
adhatott okot az 1844-diki egyetemes gyűlés al-
kalmával egy bányakerületi fiatal lelkésznek azon 
meggondolatlan vádra, hogy „a1 dunántuli supe-
rintendens egy óra alatt huszonhét ifjat bocsát át 
a' vizsgálaton." Meggondolatlannak mondánk ezen 
vádat, 's méltán, mert azon 34 év alatt, mig 
bold. Kis János viselte nálunk a' főpapi hivatalt, 
tizenkettőnél több soha sem vizsgáltatott meg általa 
egyszerre; 's ezeknek megvizsgálására négy órá-
nál kevesebb soha sem fordíttatott Ezen úgyne-
vezett candidaticum examenen kivül más vizsgálat 
alá nem vettettek ifjaink mind addig, mig lelkészi 
hivatalt nem nyertek. Ekkor ismét a* superinten-
dens teljesítette a' vizsgálatot, maga mellé ren-
delvén egy esperest 's néhány tudósabb lelké-
szeket. Fölötte szigorú ezen vizsgálatok alkal-
mával sem volt, mert itt ismét nem kiképzett pa-
pokkal volt dolga 's több izben kellett tapasztal-
nia, hogy gyengébb készületü ifjakból utóbb jeles 
papok váltak, mig gyakran a'legjobb készületüek 

utóbb elhanyagolván magokat, igen középszerű 
emberekké lettek. De különben sem egyezett 
meg szelíd atyai indulatjával, hogy valaki előtt 
azon pályát, mellynek ifjúkora legszebb éveit 
szentelé akkor, midőn már mást alig választhata, 
elzárja. Innen történt, hogy 32 év alatt, míg 
ezen vizsgálatokat ő teljesíté, egy papjelölt sem 
vettetett általa vissza. 'S pedig mind e' mellett is 
ugy vagyunk meggyőződve, hogy a' papi kar ná-
lunk semmivel sem áll roszabb lábon, mint a r 

többi egyházkerületekben. Ennek tanúbizonysá-
gául szolgálhat az , hogy azon közel 200 papi 
egyén közül, kik bold. superintendensünk által 
avattattak fel, nem tudunk többet négynél, a* kit 
utóbb vétsége miatt papi hivatalától el kellett moz-
dítani, 's még az, hogy egy nálunk egészen ké-
születlennek talált ifjú, miután a ' f . e. máj. 6-kán 
tartott vizsgálat alkalmával visszautasíttatott, tüs-
tént egy szomszéd egyházkerületbe ment által, 's 
az ottani superintendens által megvizsgáltatván, 
minden fenakadás nélkül felavattatott. — Az, 
hogy a' soproni gyülekezet nem tud vagy nem 
akar egyházkerületünkben a' maga számára lel-
készt találni, még nem bizonyít ellenünk semmit, 
mert megfordítva más egyházkerületekbeni leg-
első gyülekezeteknek is tudott 's tud egyházke-
rületünk kitűnő papi egyénekkel szolgálni. Pél-
dákkal, ha kell szolgálhatunk. 

Rendszerünk a' papjelöltek vizsgálatát a' ker. 
törvényszékre bizta s ezen rendelését az 1844-
diki gyűlés 51 p. alatti határozata életbe léptette. 
Ennek következtében oct. 9-én Kőszegen össze-
ült a' törvényszék, megvizsgálandó néhány pap-
jelöltet. Itt azonban egy kis nehézség adta elő 
magát. Maga a' superint. ezen törvényszéken 
nem volt jelen, 's utóbb sem vett részt többé ez 
időtől kezdve a' papjelöltek vizsgálatában, — a* 
jelenlévő vizsgálók pedig, talán egyet vagy ket-
tőt kivéve, illy ügyekben még soha sem foglala-
toskodtak. Az elvek, mellyekhez magokat alkal-
mazniok kellett volna, nem voltak meghatározva, 
—legelsöbben tehát ezek fölött kelle tanácskozni. 
Meghatároztatott, minő tanulmányokból's hogyan 
kelljen a' papjelölteket megvizsgálni, 's általában 
az illy eljárásra nézve egy jónak 's czélszerünek 
nevezhető utasítás készíttetett, olly határozattal, 
hogy az kinyomatván , mind a' papjelölteknek, 
mind a' vizsgáló bíróságnak jövendőre sinormér-
tékül szolgáljon, — de ezen utasítás,—a' jó Isten 
tudja, melly ok miatt — soha sem látott napfényt. 
Igy sem a' papjelöltek,sem a' birák nem tudják mind 
e' mai napig, mihez kelljen magokat tartaniok, csak 
— ibant qua poterant. — S a' mi ezen helyze-
tet még bajosabbá teszi, az, hogy a' vizsgáló bí-
róság majd mindannyiszor változik, a' 60 tör-
vényszéki ülnökök közöl mindenkor azok lévén 
kiküldetve, a' kik a' gyűlésen épen történetileg 
jeleuvannak, 's rendszerint foglalatosságokra el-
készülve, sőt még csak a' szükséges könyvekkei 

* 
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is ellátva épen nincsenek. *S itt ismételnünk kell: 
a" dolog igy nem maradhat. 

Fölebb már vevénk magunknak bátorságot, 
egy vizsgáló választmányt tervezni, véleményün-
ket annak elrendezése fölött ez alkalomra ha-
lasztva. Három ide vonatkozó tervezet ismere-
tes előttünk. Ketteje ezelőtt egy évvel körözte-
tett egyházkerületünben, a' harmadik nem rég 
volt ezen lapokban közölve. Mi az elsőséget, mos-
tani főpapunk, főtiszt. Haubner ur tervezetének 
adjuk, mellyet szóról szóra ide igtatunk. Miután 
a' nagyon tisztelt tervező úr elég alaposan meg-
mutatja, hogy eddigi intézkedéseink sem gazdál-
kodási, sem tudományossági sem erkölcsi tekin-
tetben nem czélhoz vezetők, a' következő indít-
ványt teszi: 

„Alapíttassák egyházkerületünkben a' supe-
rintendens elnöklete alatt egy állandó vizsgáló 
testület, (censurale collegium) mellynek 

1) Feladata legyen a' soproni gymnasiumban 
és lyceumban tanuló ifjakat azon pillanattól fogva 
midőn magokat tudományos pályára eltökélik , 
egész addig, mig iskoláinkból kilépnek, theologu-
sainkat pedig ordináltatásukig, figyelemmel kisérni 
's ennek következtében 

2) Kötelessége legyen: minden iskolai évben 
egyszer a' testület maga által meghatározandó 
időben (talán legüdvösben az esztendő közepén, 
a ' téli examenek alkalmával) Sopronban össze-
gyűlni, ott a'professor urakkal egyetértve a' syn-
taxistáktól fogva az utolsó évi primanusokig, min-
den osztályozatban, különösen a' másodévüekel, 
mint kik fél év múlva felsőbb osztályba raenen-
dök lesznek, testi és lelki ereik 's tehetségeikre, 
kedélyökre, jellemükre, erkölcsiségükre, szorgal-
mukra, a' tudományokbani előmentségökre nézve 
szigorúan megvizsgálni, 's a' szorgalmatosakat 
serkenteni a" hanyagokat fenyíteni, az egészen 
alkalmatlanokat idején a'tudományos pályáról el-
mozdítani, a' jeles tehetségüekben az egyházi 
hivatalra hajlandóságot gerjeszteni, a' külföldre 
menendő theologusokkal az úgynevezett candida-
ticum exament megtartani, a' külföldről bejött pa-
pijelölteket vizsgálat alá venni, mind ezekben a' 
tapasztaltakról pontos lajstramot tartani, 's az 
illetőknek kértükre a1 bizonyítványt kiadni. 

3) Tagjainak száma legyen az elnökön kivül 
legalább 12; mindazáltal, ha többen Ieendenének, 
ez kerületünknek csak díszére 's nyereségére 
szolgálna. A' vizsgáló testületnek t. i. tisztelet-
teljes felszólítás után ollyan férfiaknak Önkénti 
magok felajánlása által kell alakulnia, kik a1 kije-
lölt feladással és kötelességgel megmérkőzni ma-
gokban elegendő lelkimiveltséget, és a' további 
művelődésre kedvet éreznek, ezenkívül a' meg-
kívántató áldozattételekre elég nemes kebellel bír-
nak. Mert igenis áldozattételek nélkül nem le-
ket boldogulnunk, minthogy mindaddig, mig arra 
fundust tudnánk teremteni, az évenkinti Sopronba 

utazás költségeit a1 nemes keblű vizsgáló tagok-
nak magoknak kellene viselniök. — Azonban az 
indítványozó bizton hiszi és reményli, hogy pap-
jaink között találkozandnak olly jelesek, kik szent 
vallásunk *s egyházunk felvirágoztatására ez á l -
dozatot, tán gyülekezeteink hozzá járultával, — 
meglenni készek lesznek. Hozzá értvén, hogy a' 
mire magokat önkényt ajánlották, azt hűséggel, 
esküjök által is lekötelezve, teljesíteni fogják. 
Egyébiránt, minthogy minden tudományokban nem 
minden ember lehet tökéletes, a' szakokat, mely-
lyekbenkiki examináló akar lenni, a'testület tag-
jai között fel fogja osztani. 

Ennek az indítványnak a' ker. gyűlés színén 
hevenyészett vizsgálások fölött az á' feltűnő el-
sősége lenne, hogy a' gyűléseken munkálkodók 
uj teendőkkel nem terheltetnének, a' gyűlés ideje 
nem fogyasztatnék, költségei nem szaporíttatná-
nak, *s papjaink között is a' tudományos ipar táp-
láltatnék, az ifjak folytonos figyelem alatt tartat-
nának, szorgalomra 's jó magaviseletre serken-
tetnének , a' tudományos miveltség élénkebben 
terjesztetnék, 's olly kinos állapotra soha sem jut-
nánk, hogy csak egy szerencsétlan ifjút is pá-
lyájának tető pontján, midőn minden más pályá-
ról elkésett, visszavetni kényszerülnénk." 

Ezekhez nincs mit szótanunk, csak azt kell 
óhajtanunk, hogy ezen indítvány minél elébb 
életbe léptettessék, a' mi annál szükségesebb, 
minthogy mostani püspökünk Soprontól sokkal tá-
volabb lakik, mintsemhogy az ott tanuló ifjúságot 
mindig éber figyelemmel kisérhesse, a' mint az 
ezideig történt. Nem is kételkedünk, hogy azon 
számos papi 's világi, vallást és tudományt szerető 
egyének közt, kik Sopronban 's közeletén, Sop-
ron, Győr 's Vasmegyékben laknak, ne találkozza-
nak elegendő számmal, kik ezen választmányban 
részt venni, 's a 'velejáró terheket bizonyos éve-
kig magokra vállalni örömest ajánlkozni fognak. 
Ezen intézkedés egyébiránt nem is volna egé-
szen uj, mert már 1823-ban hasonló módon in-
tézkedett egyházkerületünk; akkori határozata 
azonban soha sem lépett tökéletesen éleibe, sőt 
kicsinyenkint egészen feledékenységbe ment. 

Y. Z. 

behány észrevétel ezen ezímií 
munkára: 

A' Pesten felállítandó protestáns praeparandiá-
nak terce. A' pesti prot. főiskolai választmány 

megbízásából készítette Szönyi Pál nevelő. 
A' mint e' munkának kezdetében olvashatni, 

szerzője föltevé ugyan magában, egy olly prae-
parandiának tervét készíteni, melly „a tervezett 
főiskolával a' kor lelke 's nemzetünk szüksége-
sugallta kapcsolatban álljon, jól képzett tanítókkal 
lássa el alsóbb iskoláinkat 's haladást idézzen elő 
népnevelés ügyében (14, 1.) de, fájdalom, meg 



kell vallani az egész haza előtt, hogy abban ily-
lyesmit alig találhatni. Terve épen nem áll ked-
vező viszonyban a' mostani kor érettebb szelle-
méhez, a* mint et mindjárt elveinek elösorolásá-
ban azoknak negyedikéből kitetszik, mellyben azt 
mondja: „ideiglenes és nem holtig maradandó ta-
nítókat képezni igyekezzék dtaldnosan praepa-
randidnk(í (6. !.)• — Tehát ideiglenes és, a' mint 
ezen „eredeti" elv alkalmazásából szükségeské-
pen következtetik, fiatal, 3 — 4 évre választandó, 
a' felállítandó m. prot. főiskolában, de csak mel-
lékesen a' többi szaktudományok tanultatásával 
együtt képezendő tanítótól jöjjön a' várva-várt 
haladás népnevelésünk ügyében?! Bizony, bizony, 
egy egész hazát ollyannyira érdeklő, mondhatni 
legnevezetesebb terv készítése mellett jobban 
kelletett volna megvizsgálni annak feladatát 's 
mélyebben becsülni prot. szentegyházunknak mél-
tóságát! csak gondolni is, hogy ez hagyományát, 
díszét, szellemi lételét olly gyönge alapra biz-
hatná, — neveltjeinek egyikétől valóságos meg-
bántása ! föltenni pedig, hogy a1 magát illy taní-
tóságra elszánó ifjú meg nem fontolandja vagy 
szüleitől meg nem fontoltatja teendőjét — merész-
ségnél nem egyéb, melly már előre minden jö-
vendőbeli magyar tanítót könnyelműséggel, gon-
datlansággal vádol. 

Ügyan ki súgta meg tervező urunknak, hogy 
széles e' hazában nem találtatnék példa, egy-két 
kivételen kivül, melly meghazudtolhatná azon ta-
pasztalást, hogy m. prot. tanítóink közt nem léte-
zett egyén, ki a' mostan 's még sokáig nálunk 
divatozó rosz fizetés miatt, szép hivatását, ifjúsá-
gában azt lelkesedéssel felkarolván, késő aggko-
ráig vagy épen haláláig buzgalommal és áldással 
nem vitte volna? (12. 64. 83. II.) Ki mondhatja, 
hogy nincs's nem is találkoznék senki egyházunk 
mostoha környülményei miatt, ki egy néptanító 
nagy feladását ennek méltóságából *s kivitele 
szükségéből magára vállalhatná ? — De tegyük 
fel, mind ez való 's igaz, — mitől a' jó Isten leg-
inkább őrizzen: — következik-e ebből, hogy ez-
után ideiglenes tanító alkalmaztassék mindaddig, 
mig ezen rosz állapotunk megszünend, 's hogy az 
illyen háromszor hetvenkét órában képeztetett 
tanító már haladást idézend elő hazánkban annak 
nép-nevelési ügyében ? 

Szerzőnek ezen következtetésére, átalában 
tervére azt bátorkodom megjegyezni, hogy teljes 
következetlensége miatt azt, a' mire számolt, jó-
váhagyást és életbeléptetést aligha nyerend. Leg-
alább el nem hihetni — 's ez még a' legbiztatóbb 
az egész tervnél — hogy a' többség e' hazában 
ennek szellemi élete megőrzését 's emelését puszta 
kenyérkeresetnek, 's szegény ifjak gazdagabb 
élhetésmód elérhetése eszközének tekinthetné 's 
használtathatná, hogy gyülekezeteink és nagyaink 
Szavazatukat és tekintélyöket egy illy praeparan-
dia felállítására adhatnák, melly elemi-, nép-, 

polgár- és gymnasialis iskolába való tanítókat kis 
czifra különbség mellett egy kaptafára verve, 
ezeket szépen irt bizonyítványokkal iskoláinkba 
ámításul küldözgethetné. Öncsalódásnál más nem 
volna az egész dolog, mita'praeparandia és prae-
parandus, a' gyülekezet és a' haza részéről már 
abból is gyaníthatni, hogy itt ennek tervezője 
maga az illyetén képeztetett tanítót egyenesen 
jónak mondani nem merészlette, hanem csak jobb-
nak a' mostaninál. 'S ez épen nem kecsegtető,— 
kiváltképen ha a' 3-szor 72 órát, a 'nagy várost, 
praeparandusnak a' többi praeparandián kivül többi 
teendőit 'stb. még emlékezetünkbe hozzuk, és már 
minden nagyítás 's visszatartóztatás nélkül előre 
mondhatjuk, hogy elemi-, nép- és polgáriskola-
tanító egy iránt akkorában, ferde és hiányos ké-
peztetésénél fogva , mindannak hiányában lenne, 
a' mire leginkább szüksége volna. Ide értjük ele-
mi tanítónál művelődésünk elemeinek megisme-
rését s helyes alkalmazását, népiskolatanítónál a' 
nép gondolkozásmódja 's környülményei felfogá-
sát 's ennek megfelelő valódi nevelését, polgár-
iskolatanítónál pedig a' müiparnak szentelt élet-
nek nemesbülését 's tökéletesítését — 's mindazt, 
a' mit gymnasiumban vagy philosophiában 's nagy 
városban hetenkénti 7 vagy 10 órában sem tanul-
hatni, sem taníthatni. 

De még illy törpe egyénekkel sem bővölkö-
dendenék népnevelési ügyünk — a' mint azt 
már most szinte előre láthatni. Hát ha sok 
gyülekezetünk tanító nélkül marad? Az illető 
ifjak alkalmasint jobban megfontolandják körül-
ményeiket 's eszméiket, mint tervező azt egyhá-
zunkéival tevé, 's aligha adják magokat a' meg-
kívántató számmal illy tanítóságra, részint mivel 
méltán ezt sokkal fontosbnak becsülik, mint hogy 
benne kontárkodhatnának, részint a' választott 
(ugyneveztetett) kenyértudományuk terjedelme *s 
idejök rövidsége miatt. 'S ha még is elegen ké-
szek volnának arra , csak sajnálhatnék a' hívat-
lanokat, 's méltán sirathatnék szegény hazánkat, 
hogy még mindig intézkedésekkel rongáltatik, 
mellyek alaposság 's rátermettség helyett felüle-
tességet 's ügyetlenséget bizonyos tekintetből 
gyámolítgatnak. 

Szönvi Pál, munkájának nagyobbik részében 
az ideiglenes tanítókat pártoló eszméjét tárgyazza 
's ajánlgatja —a' tervet magát csak 13 levelen ra j -
zolván. De szép szó hiába iparkodik a'dolog ferde 
állását egyenessé, tetszhetövé simítgatni. Minden 
gondolkozó olvasója itt önként megvallja, hogy 
inkább szeretett volna a' felállítandó praeparan-
diának feladásáról, képzése kiinduló és végpont-
jairól 's ennek mimódoni kieszközléséről — áta-
lában szelleméről egy pár szónál többet hallani, 
annyi soknak átellenében, miket ennek kimuta-
tására előhozott, hogy még sokára nem győzend-
jük tanítóinkat illendően fizetni 's hogy tehát 
ideiglenes tanítókra van szükségünk. A' praepa-



randiának kiinduló pontjairól épen nem szól, óva-
kodva elmenvén mindenütt mellette ott, a' hol az 
előadás azt megkívánta volna. És mégis az leg-
jobban bírhatta volna a' sierzöt arra, tervének 
nagyobb érettséget és életbe léptethetésére némi 
igényt megszerezni. A' Képezdének főczéljáról 
pedig különbfélét mond: hogy ez jól képzett taní-
tókkal lássa el alsóbb iskoláinkat (VI. I.}, hogy 
hatáskörében eszközölhető korszerű reformot hoz-
zon be nemzetünk 's közelebb felekezetünk szel-
lemi életébe (1.1.) , hogy ne legyen ennek kizá-
rólag feladata sem az, hogy csupán falusi, sem 
az, hogy csak városi tanítókat képezzen , hanem 
egyesítve a' két czélt'stb., (5.1.) hogy ideiglenes 
és nem holtig maradandó tanítókat képezni igye-
kezzék átalánosan (6. 1.) s több illyféléket, 
mellyekböl utoljára még sem tudhatni, hogy vájjon 
mi lesz fővárosi képezdénk végpontja, vezérirá-
nya. De ha valahol, leginkább tervnél, egy or-
szágos szellemi életben járó tervnél egyszerűen 
és világosan ki kell tenni annak föfeladását's attól 
azután semmi áron ide 's tova nem kell csapon-
gani 's eltévedni, mert ez állhatatlanságra mutat, 
mellyre egyes ember sem 's annál kevésbbé egy 
hitfelekezet bizhat. 

A' tanítóságrai kiképzés minél czélszerübb 
kieszközlésére még ennyit jegyezzünk meg: azt 
mostoha körülményeinknek alárendelni annyira 
nem szabad, hogy egészen megsemmisítessék,— 
a' mint azt Szönyi úr praeparandiájában majd nem 
mindenben megtevé. Onnan jó tanítóval részesülni, 
valóságos véletlen lenne,'s az illyent a'véletlenre 
népnevelési ügynek gondosan megtartani, szinte 
bízatnék, — 's mi csakugyan hasztalan várnók 
népnevelési egünkön az ébresztő nap szelíd tá-
madtát. Éltető napsugárok helyett legfeljebb éret-
len bolygók ijesztő csillogásait tapasztalnék, mely-
lyek csak megzavarnák az elhagyott pórnépet, 
égi békél 's felemelkedést rendetlen járásuk miatt 
nem eszközölhetvén. E. L. *) 

*) Az illyesekben szeretem a' polémiát. Nem szeretem 
ugyan, hogy E. L. úr, Szönyi urnák de csak egy szócs-
kával sem érintvén eltagadhatatlan érdemét "s becsületes 
igyekezetét, felemelkedni azon pontra nem tudott, hol 
távol minden kicsinyes gúnyoskodástól, egyedül az el-
vet magát karoljuk fel, hogy annak hiányait kimutassuk, 
's elősorolt okainkkal annak elfogadására birjuk a' más 
elvért küzdő tervezőt. Nagyon kérem Szönyi urat e' 
tér re ne kövesse E. L. urat, ellenben szólaljon felállított 
elve mellett, melly végre ha megbuknék is? érdemeiből 
annál kevesebbé vonna le valamit, minél hihetőbb, hogy 
ő az ideiglenes tanítók mellett azon viszonoknál fogva 
vív, mellyeken hamarjában győznünk alig lehet. Az egész 
ügyet olly nyomosnak tartom, hogy e' Lap hasábjait 
szívesen tárom fel az ide tartozó minden alapos érte-
kezéseknek. S z é k á c s . 

Vélemény Szönyi l*ál nevelő úr 
praeparandlájáról. 

Én Szönyi Pál nevelő urnák hazafiúi igyeke-
zetét tisztelem, hálával megemlítem azon érde-
mét, mellyet magának a* népnevelés ügyében 
„Alaktana" által szerzett: de a' tanítók- 's ne-
velök-képzés körüli nézeteiben nem osztozom. 
Mert 

1) A' korszellemmel ellenkeznek. 
2) Mert terve embertársai nyomorúságán 

épült. 
3 ) Mert czélhoz nem vezet. 
4) Mert költségesebb. 

A' „haladjunk!" szózat lelkesedéssel fogad-
taték az egész müveit világban. Haladni szükség, 
haladni kell! de a' haladáshoz erö kell, ifjúi erő; 
mert az agg váll rugékonyságát elveszté 's a' 
tespedéshez hajlandó. Hazánk hátramaradásának 
egyik oka az is, hogy ifjúi eröt 's ruganyosságot 
kívánó hivatalokba többnyire éltes emberek jut-
nak. Szerző az ellenkező hibába esik 's a' fontos 
tanítói hivatalba tapasztalatlan könnyelmű ifjakat 
igtatna; mi nem egyéb, mint tartsuk lánczon az 
ifjút, ha kikerült is az iskolából, — de természe-
tesen csak azt,quem dii odere. Hisz most is talál-
tatnak 30 's több éves emberek 's még is csak 
diák urak és pedig más testi lelki állapotban, mint 
a' némethoni egyetemekben, hol a' roppant ké-
születek különben hatnak a' lélek emelésére, mint 
a* magyar memorizálás, — ámbár ott is égfelé 
tör, a' mi gyöngy 's az iskolai porban csak a 'gö-
röngy marad. 

Sajnosan látunk ugyan 15 éves ifjakat az is-
kolából kikerülni (tudja ezt Sz. P. úr is) 's gon-
dolható, mit-várhat az illy korán ért gyümölcstől 
a' hon; — de a' 20 éves ifjúnak tespedési privi-
légiumot adni, söt ideje vesztésére moraliter et 
politice kényszeríteni, hogy mielőtt a' világba 
lép, még néhány évig falun paraszt gyermekek-
kel vagy mezővárosban a' féltudós szülékkel is 
bajlódjék 's istentudja milly elöljáróktól zsaroltas-
sák: tökéletes tömlöcz a' szabadságra vágyó lé -
leknek, nehéz bilincse a' haladás szellemének. 

Sz. különben emberszeretetteli szívvel bír, 
de ezen tervnél az uralkodó százados szokáson 
túl nem emelkedett, ugy, hogy minden egyén-
ben az egyéniséget megbecsülje, hanem e' vagy 
ama' föisk. seniora- vagy conlrájakint rendel-
keznék, hogy ez , ez éjjel portás, amaz kocs-
makém, holnap ez búzát, amaz italt mérend 'stb. 

Sz. azon aristokratai elvből indult, hisz volt 
's lesz mindig annyi szegény ifjú, ki egy nyo-
morból a' másikba vetődni kegyelemnek tartja. 
Pauper ubique jacet. — Tehát kik lesznek azon 
népnevelök ? — 

1) Kik az iskolákon keresztül aprikálódván, 
alig tudtak a' leczke memorizálás mellett a' gyo-
mornak eleget tenni. 



2) Kiket a* sors most is üres tarsolyával a1 

reményhez utasít. 
3) Kiknek annyi belátásuk nincs, hogy a1 

csekély fizetésnek fele falun is elkél 's a' mara-
dék ismét nem elég, hogy pályájokat gondtalan 's 
nyomor nélkül folytassák. 

Sz. úr tehát a' helyett, hogy azon lenne, hogy 
társaságok alakuljanak, mellyek az iskolából ki-
került elhagyott ifjakat segítsék mig hivatalhoz 
jutnak, azon valóban a' XlX-ik század szellemé-
hez illő emberszeretetteli reménynyel kecsegtet, 
hogy majd minden isk. év végével néhány száz 
illy sors-vetette, nyomor-hányta gép-ember az 
illető hatóságok rendelkezése alá bocsáttatik. 

Ügyes tanítót és nevelőt nem a' neveléstan 's 
a' tanítandó tárgyak tudása, hanem a' tapasztalás 
képez. Már pedig milly nevelői ügyességgel ke-
rülhet ki egy ifjú, legnagyobb szorgalma mellett 
is az iskolából, könnyen átlátható. Alig tudja a* 
tanultakat rendbe szedni 's feleszmélni, — már 
azon érzettől vezéreltessék, hogy ő a' hon szol-
gája. Pedig csak azért éli világát, hogy pár fo-
rinttal egyet rúgjon élete göröngyein. Hol az em-
bernek jövője nincs: ott napszám a' munka. E ' 
mellett natura servat sua jura, az erkölcs — Sz. 
úr minden okoskodása mellett is — csak talál 
vermet, hová essék. De legjobb esetben, épen 
akkor, midőn már némi ügyességgel bír az ifjú, 
midőn már sikerrel munkálhatna, elhagyja azon 
pályát. 

Igy tehát a' népnevelés szent ügyét mindig 
tapasztalatlan, életunt 's elbízott napszámosok ke-
zelik, 's mégis többet kell fizetnünk. 

1) Mert az ifjúnak minden jövedelmét kész-
pénzben kell kezéhez szolgáltatni. 

2) Mert a' becsületes tartás többet emészt, 
mint egy családos igénytelen tanító deputatuma. 

3) Mert azon pénzbeli fizetésnek ollyannak 
kell lenni, hogy más pénzszerezhetési módokkal 
egyensúlyban legyen, hogy az ügyesebb ifjak is 
kapjanak rajta. 

Szóval, Sz. urnák az egész javaslata ebben 
áll: Töröljük el a' tanítói rendet, hogy a' nép 
művelődjék. 

Est modus in rebus. Emeljük olly polczra a' 
tanítói rendet, (fizetés emelés!!) hogy érdemes-
nek 's dicsőnek tartassék, rajta halálig mun-
kálni. N. T. *) 

Czáfolat és tanács IS • miauién ti 
tarhoz. 

(Prot. Egyházi Lap 38-dik szám 897 . lapja.) 

A melly házat á1 Sátán üresen talál, elfog-
lalja ! Sz. irás szava, mellynek igazsága külö-

Ezen czikk akkor akadt kezembe, midőn a' ík már 
kiszedve Yolt. Adandónak véltem halasztás kül, a ' 
mennyiben ez is csak az ideiglenes tanítók a .jdimazűsa 
ellen nyilatkozik, csakhogy Szönyi úr iránt, e1 beveze-
tésben, E. L. urnái igazságosabb. Sz. 

nősen szemmel látható a' Prot. Egyházi Lapnak 
keletkezése óta. Mert sokan, hogy fejek üressé-
ge mellett valamit mutathassanak, mások a1 hasz-
nos foglalkozáshoz nem szokva, a' mások kiseb-
bítésére törekvő rosz lélekkel, egyházi gyűlések 
végzéseit, vagy egyes személyek tetteit, elferdítő 
czikkelyeikkel tolakodnak a' teljes czímü szer-
kesztőséghez, 's tömetik vele az egyházi lapot, 
annak becse kisebbítésével. Ezek közé tartozik 
Rinnamenti is, kihez szól czáfoló tanácsom. 

A' hosszas hallgatás magába gyanússá teszi 
az írót; nevezetesen Rinnamentire nézve azt a' 
gyanút támasztja közleményével való hosszas ké-
sedelmezése, hogy valamelly mély álomba me-
rülve, a' kfimius világába járt, 's ott tanulta a* 
silány játék irást a' hűtlen előadással. Közölje 
tehát máskor jókorább, ha valamit akar; a' szi-
nészséggel pedig hagyjon fel: mert olly rosz i s -
kolába tanult hűtlen előadással, mindenek előtt 
veszt. Ez első tanácsom. *) 

Felébredvén Rinnamenti, veszi a' jegyzö-
könyvet, *s azt sovány, zavart előadás szülöttjé-
nek találja. Uram! a' jegyzőkbe másodszori vá -
lasztáskor is pontosull a' közbizodalom, — roszak 
tehát csak mégsem lehetnek: Jegyzéseik pedig 
a' közgyűlésen hitelesíttetnek, azért előadásuk is 
zavart nem lehet. Ha tehát van hiba: bizony Rin-
namenti szivében és szemében van. Fogadja a. o. 
második szíves tanácsomat: kötve higyjen szemé-
nek! 's gondoskodjék maga orvoslásáról!! 

Szemei után nem boldogulván czéljában, em-
lékezötehetségéhez folyamodik Rinnamenti. Néz-
zük tehát; hogy 's mint emlékezik!! — Azt állítja, 
hogy a'gyámintézet dolgában az önérdek buktatta 
meg az igazságot: holott pedig az önérdek bukott 
meg, azon felebaráti szeretet-szülte igazság által, 
hogy a' segedelmezósben mindenkor a' szegé-
nyekre kell inkább tekinteni; és hogy a1 közle-
kötésnek állani kell. — Állítja továbbá, hogy a' 
központi iskola tökéje tárgyaltatásakor mély hall-
gatás volt: holott az elöbbeni végzések megujít-
tattak. — Állítja, hogy egy ülnök czélba vette az 
ezüst fizetést megbuktatni, az által, hogy hívei-
nek elengedte azt: holott az ülnök előadása után, 
tartoznék tudni, hogy az csak azon esztendőre en-
gedte el, és igy nem megbuktatni czélozó szán-
dékból, hanem mivel kényteleníltetett a'jégverés 
által károsult hallgatóira való tekintetből figyel-
mezni a' helytartó tanács rendelése ezen feltóte-
lére : a' mennyiben terheltetések nélkül megeshe-

*) Ez tulajdonkép nekem szól, nem Rinnamentinek. Az ö 
czikke már jóval előbb volt beküldve hozzám, nézeget-
tem, olvasgattam, de ugy vollam vele, mint az electri-
sált gólyával, félve nyúltam hozzá Végre mégis bátorsá-
got vettem magamnak 's elsütöttem. De a1 mitől annyira 
féltem, bekövetkezett, a' Rinnából a"" Drávába, a1 dézsá-
ból a1 kádba lökött 's hogy a' sátánnál maradjunk, mely-
lyel Drávaparti úr kezdi exordiumát, most már nem tu -
dom nem lesz-e az u t o l s ó s á t á n g o n o s z a b b a a, 
e l s ő n é l , mint szinte az írás mondja. S z é k . 



tik; tudhatná annál fogva, hogy midőn kijelentette 
hallgatói előtt a'felsöség végzése kötelező erejét, 
és feltartotta hozzá való jussát jövőre: akkor, a' 
midőn egyrészről papi kötelességét tette — új 
teherrel nem terhelve, — másrészről többet tett 
sok másoknál, a* törvénynek tekintete feltartá-
sára. Roszul emlékezik R. az ülnöknek a' meg-
rovó közpaphoz intézett szavai idejére is: mert az 
akkor történt, midőn az elnök jogába vágó köz-
pap, az ülnök maga szelíd mentésére replikázva, 
ollyan dologhoz is fogott, mellyhez sem érettsé-
ge, sem készültsége. — Tudhatná, hogy a' guny-
mosoly többnyire — mint a' gyakori nevetés — a' 
tettest magát rovatja, 's szégyeníti. Midőn végre 
azt állítja R. hogy a' zöldasztal őrjei közöl né-
mellyek azt állították, hogy ugyanazon egy sze-
mély lehet egész superintendentia: ki nem látja 
nyilván, melly kevés hitelű Rinnai, midőn ollyant 
vakmerősködik állítani, a' melly senkinek agyában, 
rajta kivül, csak meg sem fordulhat. Azért, em-
lékező tehetségére nézve az a' tanácsom: gyako-
rolja Rinnai úr emlékező tehetségét a'tanulás ál-
tal, és szoktassa a' hü megtartáshoz 's előadás-
hoz : mert, ha a' szószékbe, az otthon elolvasott 
jó munkának előadásában is, olly hűtlen emlékező 
tehetsége: soha. bizony soha ezüst fizetést nem 
érdemel. Az illyenek kürtölése — mint a1 Bálám 
paripájaé, a' csudák századát előidézni nem fog-
ja soha. 

Minthogy a1 Scénák írójának sorsa nagyon 
szívemen fekszik: szabad legyen még egyre 
figyelmeztetnem. Magát Rinnamentinek nevezi,'s 
ha valóságos neve, ugy nincs mit szólnom: de ha 
költsönözött neve, és azt jelenti, hogy a' Rinna 
mellett lakik: kérem, hogy közel ne járjon e' fo-
lyóhoz , mert félő, hogy a' gonosz lélek, melly 
üldözi, akkor szállja meg, midőn épen a' partján 
lesz, és bele ragadja, a' midőn meglehet ugyan, 
hogy Bethesdára talál és meggyógyul — mit szi-
vemből kívánok — : de az is meglehet, hogy ugy 
jár, mint a'gergezénusok —; — a' mitől Isten 
mentsen! — hiszen a' roszakat is tudja használni 
az okos világ; és senkinek jobbulása felöl kétség-
be esni nem szabad. D r á v a p a r t i . 

H L í i l - é « b e l f ö l d i t u d ó s í t á s o k . 
S c l r w e i z i ü g y . Zürichből eztirják: „Leg-

közelebbi időben minden schweizi utasító hatóság 
ismét a' jezuitaügygyel foglalkodandik. Bernben 
ez már megtörtént 's a1 határozatban, hogy a ' j e -
zuitaügy szövetségügygyé tetessék, minden fog-
laltatik, mit szabadelvű részről e' kérdés eldönté-
sére kívánhatni. Mi nem kétkedünk, hogy vala-
mellyik azon rendek közöl, mellyek m. évben ez 
értelemben adtak utasítást, most az ügyet elejte-
nék vagy ellenkező értelmű utasításra akarnának 
átmenni. Schweizban még kevésbé, mint máshol, 
döntetnek el rövid idő alatt olly fontos és neve-

zetes kérdések, mint a* jezuitaügy; magának a' 
tettleg eldöntött kolostorkérdésnek hosszabb időre 
volt szüksége, mig azt a' szövetség eldönté — 
végre mégis jogi eldöntésre jutott 's ez lesz aa 
eset a' jezuitaügynél is, ha a' szabadelvű rendek-
ben nem fog hiányozni a' megkívántató állhata-
tosság. Legnagyobb remény e' kérdés fölötti sza-
vazás megváltoztatására nézve Baselben látszik, 
hol a'szabadelvű vagy inkább az igazi szövetségi 
párt Baselhez illő utasításon nagy buzgalommal 
dolgozik. Basel hozzájárultával többség nyerve 
ugyan még nincs, ezt mindazáltal nevezetes lépés-
nek a' czélhoz kellene mindig tekinteni, őrizkedni 
kell azonban a1 véleménytől, hogy e' kérdés el-
döntésével béke 's egyetértés fogna Schweizba 
visszatérni. Mig az aargaui kolostorok visszaállí-
tása kívántatni fog, mig a ' protestánsok elleni tü-
relmetlenség statusalapelvvé emeltetik: addig sem 
béke-, sem egyetértésre nem gondolhatni. A* je-
zuitaügybeni szólásjogról a ' szövetség annál ke-
vésbé mondhat le, mivel lényegesen jezuitai be-
folyás, mi hazánkban e' békétlenséget okozza. 
Minden engedékenység e' kérdésben boldogtalan 
visszalépés volna, mit azonban egy szabadelvű 
rendtől sem várunk (A. K, Z.). 

I f r i k a i m i N s i ó k . Több év óta külön-
féle missiótársulatok dolgoznak a' délafrikai nyu-
gotpartokon hottentották és namaquák közt. Kü-
lönösen a' rajnai missiótársulat látszik feladatául 
tenni, az annyira elfogyott hottentottáknak üdvét 
hozni a' Krisztusban. Hatásáról a' következő te -
gyen tanúbizonyságot. A' szép fokvárostól 3 órá-
nyira Sarepta állomásra jutunk. Ezen állomás még 
csak létesülöben van. Egy hottentotta tanító is-
kolát tart 30—40 gyermek számára 's 4—500 
lakos közöl 100 —250 látogatja az istentiszteletet, 
ámbár még nem keresztyének. Sareptától keletre 
szép völgyben Stellenbosch nagy helység, a' raj-
nai társulat legrégibb állomása, fekszik. Itt már 
minden községi rendben van. A' 3 iskolaosztályt 
400 gyermek látogatja. Hogy azokban jelesen 
tanítanak, kitűnik a'fokföldi kormány óhajtásából, 
mert az minden tanítóhivatalt derék, hivő német 
tanítókkal kiván betöltetni. Az úgynevezett nép-
iskolán kivül van itt kisdedovóda, iskola felnőttek 
számára és egy varró iskola. Stellenboschban az 
ev. gazdag hirdetésének áldása 's a' lelkipásztor-
kodás hü ápolása félreismerhetlen. Az iskolák 's 
istentisztelet rendesen és számosan látogattatnak; 
a' községben van 170 gyónó 's mintegy 1000 
templombajáró, kik közt a' keresztelő ige erejét 
bebizonyítja. Azokra nézve is, kik távol laknak, 
élő hálává lesz az Isten igéje, melly Stellenbosch 
körül 6 — 7000 pogánynak hirdettetik. Elismerése 
jeléül a' kormányzó 75 f.ster. évenkénti ajándé-
kot adott a' stellenboschi legnagyobb iskolának. 
Az imént nevezett állomáshoz legközelebb, túl a' 
Breede Rivieren, van a' kies Worcester. Itt a* 
pogányok közöl 900 látogatják a' templomot 's 



van ker. község száznál több megkereszteltből 
Távolabb éjszak felé, Stellenboschtól mintegy 12 
órányira, van Tulbagh állomás, szinte nevezetes 
hely, hol egy kis ker. község, mintegy 600 tem-
plomjáró és 100 gyermeket számláló iskola van. 
Tulbaghból Zahn térítő látogatja az úgynevezett 
24 Rivieri vidéket; azulán kelet felé is, Bokke-
veldbe, megy evangyéliomot hirdetve a' pogá-
nyoknak. Sokan ezen emberek közöl hajlandók 
Tulbaghhoz közelebb költözködni, hogy az egyház 
és iskola áldását élvezhessék, mi állal nem egy 
nyerelik meg a' Krisztus országának. Hlyen köl-
tözködök fogják Sleinlhal gyarmatot megnépesí-
teni; 20 órányira innen zúg az afrikai Wupper's 
partjain a' völgy alsóbb részében terül el Wup-
pcrthal gyarmat, hol az egyház- 's iskoláért a' 
hottentották közöl 400 lakos települt meg. A' 
völgy 7 órányi hosszú. Itt sok a' tusa. Iíül- és 
belellenségek törekszenek meggátolni a'kereszt-
rőli ige folyamát. De az Úrnak is megvannak a* 
maga diadalai. A' Wupperthaltól nem messze fekvő 
Clanwilliamban egy térítő sok foganattal működik. 
Nyomor és üldözés közt is, ha ezeknek is meg 
kellene jöniök, vajha el ne lankadjon a' társulat 
működni, mig végrehajlá azt, mire az Úr küldé 
őt ki. (A. K. Z ) . 

Egyetemek IH lH-kl télszakban 
Amsterdam, 145 tanuló. Berlin 1608 tan., 279 
islenész (72 külföldi), 440 bölcsész (147 külf.). 
— Bonn 674 tan., 68 ev. islenész. — Boroszló 
771 tan., 69 ev., 216 kath. istencsz, 197 bölcs-
ész. — Dorpat 570 tan., 83 ist. — Freiburg 212 
tan ,79is t . ( 18 külf.). — Giessen 488 tan., (117 
külf.), 99 ev., 42 kath. ist.. — Göttíngen 653 tan., 
145 ist.. — Ilalle 732 tan., 457 ist. (132 külf.). 
— Ileidelberg 828 tan. (631 k u l f . ) . - Jéna 408 
ían. (183 külf.), 106 isi.. —Lipcse 825 tan., 187 
ist. (45 kiil.), 35 ist. és nyelvész, 23 bölcsész, 
19 nyelvész. — München 1417 tan., 22^ ist., 
522 bölcsész. — Miinsler 260 tan , 167 ist. (21 
külf.), 93 bölcsész (14 külf.). — Rostock 103 
tan. — Tubingen 890 tan., 106 ev. ist. (28 külf.), 
182 bölcsész (8 kulf.). — Upsala 1307 tan. -
Würzburg 464 tanító, 89 istencsz, 155 bölcsész 
(B. A.K. Z.). 

5r sidómissiá átalnbaii. A' londoni 
zsidótérílö társulat 40 cv előtt megelőzött vala-
mennyit, utolsó 20 évben erőteljesebben lépeti 
föl. 29 állomásán 75 személy van szolgálatában. 
London egyik keleti külvárosában (Dctlinalgreen) 
Po\esUna Piacén van egy kápolna zsidótérítés 
számóra, lóritokét képző intézet, fiú- és leány-
iskola a1 megkeresztelt zsidó gyermekek oktatá-
sára* Ez intézetnél 1 pup van. A/. állomásokon 
van 23 ordinált, 17 nemordinált térítő, 5 orvos és 
segéd, 8 tanító, 13 könyvhá/aló, azonkül 4 for-
dító s 1 nyugalmazott tó ritö Közlök van 39 pro-
selyta, t. i. Ő ordinált's 13 nemoi-dinált terítő, 
ovábbá 18 könyvházaló 's ügyvivő, t ' társulat 

templomában 1845-ki májusig 411 zsidó keresz-
teltetett meg, csupán mult évben 63. — A* j e ru -
zsálemi proselyta-egyházban 1844-ben 10 ke -
resztelés volt.— Varsóban 1844-ben 19, Kra-
kóban 4 zsidó kereszteltetett meg, de 60 tanítta-
tott. — 20 év alatt Németországban 3ÜOO zsidó 
lön keresztyénné. Berlinben évenként 50-nél több 
kereszteltelik meg; ott 1000 proselytát számlál-
nak (A.Z. f.Ch. u. K.). 

Á h í t a t o s s á g ó r á t . Mig prot. körökben 
Zscholtke áhítatosság órái legközelebb is sokol-
dalú, köztök heves megtámadásokban részesültek, 
nem hagyhatjuk említetlenül, hogy e' munka, 
melly néhány év előtt felsőbb parancsra oroszra 
fordíttatott, az orosz közönség állal átalános lel-
kesedéssel fogadtaték. Rövid idő alatt már 3 ki-
adás több ezer példányban kelt el. A* fordítás 
Krülow urnák igen sükerült (A. K. Z.). 

I M c s é r e t e s r e n d e l e t . A' térítők szá-
mára a* r. propaganda által készített 's még a* 
bold. pápa által helybenhagyott utasílás pontjai 
közt e'figyelemre méltó is előkerül: Mi VII. Sán-
dor által az Indiában élt papoknak meghagyatott, 
hogy világi politikára vonatkozó dolgokba sem-
mikép ne avatkozzanak 's mit utasításában a' sz. 
congregatio a1 chinai apóst, vicaroknak sokszor 
megparancsolt, most az még sokkal fonlosb okok-
nál fogva emlékezetbe hozalik és meghogyatik, 
hogy a' térítők, különféle nemzetek közt élve, 
világi's politikaiügyekbe ne avatkozzanak 's ha-
tásukat valamelly párt vagy nemzet felé hajlással 
ne gyöngítsék, mert azzal az evangyélíom sza-
bályitól eltérnének, saját hivatásukat tönkre ten-
nék 's magokat és a' vallást tán sok veszélybe 
döntenék (A. IÍ.Z.). 

I l f t U j i i k ! Meklenburg-Schwerinbennem 
csak a1 falusi, hanem némelly városi papnak is fő-
templomán kivül még egy, két, sőt három temp-
loma is van, mellyekben vasárnaponként, vagy 
minden 14 napban, vagy évenként néhányszor, 
minő a' szokás, istentiszteletet végezni köteles. 
Természetes, hogy innen némi bajok erednek, 
mert kevés nem végezheti soknak munkáját. E' 
bnjok közt nagyon szembeötlő az, hogy vannak 
falusi templomok, mellyekben az egyházfi annyi-
szor, söt még gyakrabban tart felolvasásokat, 
mint a'pap prédikál. Jelen alakban, mond az (A.IÍ. 

iZ.). levelezője, az egyliázfiak e' predikálzio fel-
olvasásai megülközés és boszankodás valódi kö-
vei egyházunkban 's reformot szükséglenek fej-
és tagokban. Egyházitörvényhozásukeddig meg-
foghatlanul épen nem törödolt velők, hanem, hol 
azok szokásban valának, a1 régiben hagyd 's hall-
gatag minden papnak hatalmat adott azokat kénye 
szerint elrendezni 's postillat tetszése szerint be-
hozni. Igy történt, hogy majd minden egyháznak 
az országban külön poslillája van, mellyböl az 
egyházíi felolvas, sőt sok cg) házban több pos-
tilla van, mellyek felváltva használtainak. 'S va-
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lamint a' postillák alakja különböző, szintúgy kü-
lönbözik természetesen szellemök is, és nincs is-
tenészeti irány, legyen az még olly orthodox, 
rationalismusi, pelagiusi, raysticus pietisticus, 'st. 
mellynek egyházunkban képviselői nem volná-
nak, söt némelly egyházban az ellentétek képvi-
seltetnek , mennyiben a* postilla szigorú ortho-
doxismusnak, a' másik csupasz rationalismusnak 
hódol. Nemesi patronatusá egyházakban néha a' 
ngos asszony vagy a* házi kisasszony jeleli ki a* 
postillát 's kegyévben a' papnő hoz az egyházfi 
felolvasásaiba változatosságot az által,hogy boldo-
gult férje könyvkincséböl „illő" választást tesz: söt 
némelly helyeken az egyházfiak néha saját mun-
káikkal lépnek föl, vagy oldaljegyzékekül egyedi 
nézeteiket terjesztik elő (Minden szegénységünk 
mellett mi magyarok ennyire még sem jutánk). 

CHfna . A' római emissariusok Chinában 
kelt legutóbbi tudósításaiból kitűnik, miszerint 
reményök volt, „hogy néhány év múlva meg 
lesz nekik engedve a' mennyei birodalom belsejébe 
nyilvánosan bemenni 's az elszigeteltséget, melly-
ben kelet e' népei büszkeség- és félelemből szá-
zadok óta élnek, megszűntnek, látni." E' remény 
sokkal gyorsabban 's előbb teljesült, mint gondo-
lák, még pedig nemcsak egyedül a' római, hanem 
minden ker. téritökre nézve is. A' ker. vallás 
szabad gyakorlását, mellyet Lagrenée franczia 
követ China minden r. kath. lakosa számára kí-
vánt *s meg is nyert, a' császár minden keresz-
tyénre kiterjeszté, e' szerint ugy látszik, hogy az 
ev. hitre is China egész belsejében dicső jövendő 
vár. Mindezt azon igen örvendetes újdonság 
igazolja, mellyet Gtitzlaff e' szavakban ir : „Az 
engedelem, keresztyénné lenni, egyetemes és az 
egész országra, nem csupán az 5 kikötőre, vo-
natkozik" (A. K. Z.). 

További tudósítások a' dissid.-
fcatholikusokról. A' weimari egyházat a1 

status ideiglen elismeré. Az első nyilvános is-
tentisztelet után Röhr gener. superintendens emelt 
szót, örömét fejezé ki , hogy Weimarban egyház 
alakult, bebizonyítá, hogy az evangyéliomival 
megegyez 's isten áldását kérte amarra. — M. m. 
Frankfurtban tartományi zsinat tartatott nyilvá-
nos ülésekkel. Tanácskozás tárgya főleg község 
szerkezeti javaslat volt. Nők szavazatjogáról is 
vitáztak, a' többség ellene nyilatkozott, 30-nál 
több egyház volt képviselve. Képviselők Mainz-
és Kőimből is valának. Mainzban nem sokára 
egyház fog alakulni. — Nassauban maj. elején 
több házaspár, valamint korosb férfiak és nők az 
uj egyházba mentek át, aztán tul az oczeánon 
luvándorlandók 's a' diss.-kath. egyházat az uj 
világban emelendők.— Obersteinban egyház ala-
kult. Jun. 9-én Winter tartotta az első istentisz-
teletet 's ekkor 11 új taggal szaporult az egyház. 
— Darmstadtban pünkösd első ünnepén első es-
ketés, másodikán első confirmatio történt. A' 

confirmált gyermekek ezen ünnepélyes nap em-
lékeül ismeretlen kézből ízletesen bekötött példá-
nyokat kaptak az uj szövetség- és zsoltárokból. 
Az egyház jun. 14-én ünnepié alapíttatása nap-
ját. — Az oifenbachi diss.-katholikusok hivata-
losan értesíttettek, hogy papjoknak vallásoktatá-
sul az iskolaházban terem fog adatni. A'templom 
építése elkezdetett. A' fölépítésre szükséges 
töke nagyobb részben kamatlan kölcsönnel fog 
födöztetni. Segédkezek mindenfelöl nyújtatnak. 
Húsvétkor 7 gyermek confirmáltatott. — Worms-
ban maj.3-kán 22, maj. 31- kén 24, jun. 14-kén 4 
személy ment át. Alapittatása napját (maj. 12) 
előtti vasárnap ünnepié az egyház. Itt az első 
confirmatio jul. 5-én, a* nagy Huss halála napján, 
történt; confirmálandó 15 volt, mi az egyház erő-
södését bizonyítja. — BechtheimbanWorms mel-
lett egy sajtóház alakíttatott imateremmé, melly-
ben jun. 21-kén tartatott az első istenlisztelet.— 
Osthofenben Vorms mellett jun. közepén egyház 
alakult. — Nordheimban Worms mellett jnn. 21 -
kén Schröter tartotta az első istentiszteletet. Az 
egyház 17 családot számlál. — Rheindürkheim-
ban Worms mellett az april. 13-án tartott isten-
tiszteletkor, ar midőn 15 személy ment át, az uj 
egyház osthofeni 's a' vidéki evangélikusoktól 
edényeket kapott az úrvacsorához. — Vilbelben 
az imaház felszenteltetett (A. K. Z ). 

MI szenteltetik fül? B I i 
püspök kétkedő lelkismeretére kínos volt bizo-
nyosan nem tudni azt, a' kehely és czészécske, 
mellyekröl használás által lekopott az aranyozás, 
uj megaranyozáskor újra fölszentelendök-e ? 
Mult évi Rómában létekor tehát e' kérdést a* 
congregatio sacrorum rituum elibe terjesztő 
eldöntés végett. A' congregatio valószínűleg nem 
igen köszöné ezt meg B nek, mert miként 
is határozzon? Ha igenlé a' kérdést, világos volt, 
hogy a* fölszentelés nem a' kelyhet és csészécs-
két, hanem az aranyozást illeti; más részről föl— 
szenteletlen kehelylyek 'st. tartatnék az istentisz-
telet, mihelyt lekopott az aranyozás 's azt újra meg 
kellett aranyozni. 'Snem a'kehely ésczészécske-
e a* fődolog, következőleg fölszentelendő? Az 
első egyházban voltak-e megaranyozott kelyhek? 
Legyen az bármiként, a' congregatio, való szinü-
leg, csak hogy B tői szabaduljon, azt végzé, 
hogy a' följelentett esetben uj fölszentelésnck kell 
történnie, miből ugy látszik hogy nem a'kehely a* 
fődolog. Uj bizonyítvány, hogy Róma még min-
dig a' régi „örök város." (A.K.Z.). 

Tridenti zsinat. Korunkban, a* midőn 
reformért annyi szózat emelkedik a' r. kath. egy-
házban, nem lesz érdektelen emlékeztetni azon 
20 reformpontra, mellyeket a' császári követek 
a' zsinat elibe terjesztettek: 1) A' pápa magát 
udvarát reformálja. 2) A' pápának csak 12—26 
bibornoka legyen. 3 ) A1 boszontó dispensatiók 
szünjenak meg. 4) A* püspöki felügyelés alóli 



jogellenes felszabadítások szűnjenek meg. 5) A' 
papi hivatalok rakásra halmozása és bérbeadása 
szűnjék meg. 6) A' püspökök megyéikben lakásra 
kényszeríttessenek 's tehetetleneknek helyettesek 
adassanak. 7) Minden egyházi szolgálat ingyen tel-
jesíttessék! 8) A' hivatalárulás szűnjék meg. 9) Az 
egyházi parancsok ne tiszteltessenek az isteniekkel 
egyiránt's a'fölöslegesek töröltessenek el. 10) Az 
excommunicatio igazságosabban gyakoroltassék. 
11) Misét a'papok tisztesebben szolgáljanak. 12) 
Breviárium és misekönyv minden bibliaellenitöl 
tisztíttassanak meg. 13) Istentiszteletkor az anya-
nyelv felváltva használtassák. 14) A' papság és 
szerzetesrendek reformáltassanak s kincseik pa-
zarlása gátoltassék meg. 15) Eteltilalom 's papi 
házassági szigorral soha ne gyakoroltassék. 16) 
Egyforma egyházi könyvek's bibliamagyarázatok 
adassanak a'hivők kezeibe mindenhol. 17) A'rosz 
papok jobbakkal váltassanak fel. 18) A' gazdag 
kolostorok új püspökségeknek téres tartományok-
ban alapítására használtassanak. 19) Egyházja-
vak, mellyek már másfelé használtattak, meg-
szüntekül tekintessenek. 20) Csak boszankodást 
okozó vilatárgyakat a' követek tanácskozás alá 
ne vetessenek (A. K. Z.). 

Apróságok. — A' dublini St. Audoens-
templomban 13 r.kath. ment az angol egyházba 
át 's ugyanazon nap Achill sziget térítötemplo-
mában40-nél több egyén hasonlót tön, még pedig 
Bürke pap segédkedése mellett, ki azelőtt maga 
is r. kath. pap volt (B. A K Z.). — Ellenben 
Wells Vilmos vicar Liverpoolban r. kath. lön (B. 
A. Ií. Z.). — Hasonlót tőnek Meric Oxfordban 
bölcsészctoktató 's Ryder oxfordi pap (B.A.K.Z.). 
Würlembergben egy r.kath. pap engedelmet kért 
a1 roltenburgi ordinariatustól, egy szerencsétlen 
szegcsináló házából az ördögöt római átokformu-
lával kiűzhetni. A' szegcsináló t.i. panaszkodik, 
hogy keze szélhüdt,nejének görcsei's visiói van-
nak és tehenei, daczára a' legjobb takarmánynak, 
jó tejet nem adnak. Az eddigi szentelések és füs-
tölések nem használtak (A. Z. f. Ch. u. K.). — 
A' Ieisnigi ephoriában a' cultusministerség pénz-
tárából 1845-ben nyilvános iskolák javára 593 
tall. adatolt: 180 tall. rendkívüli gyámolításul 
13 csekélyül fizetett tanítónak, 295 tall. egyhá-
zaknak, 118 tall. kegypénzül tanítóözvegyek-
nek (A. Z. f. Ch. u. K.). — Francziaorszában a'! 
protestánsok számát 5 millióra becsülik, kik több-
nyire reformátusok. A' papi hivatalkodás igen sú-
lyos, mert az egy egyházközséghez tartozó helysé-
gek igen távol feküsznek. A'papnak sokszor 5— 
15 órányira kell mennie, hogy híveinek evan-
gyéliomot hirdessen. A' pap távollétében a' hely-
beli tanító rendszerint egyike a* korosbaknak is, 
kik az egyháztanácsol képezik, olvas fel prediká-
cziót (A.Z.f .Ch.u . I Í . ) .— 

Halá lozás . Elvégezó földi életét az al-
földi lelkipásztorok nesztora, a' békés-bánáti egy-

házvidéknek 20 esztendőkig volt munkás, 1 0 
esztendőkig pedig nyugodalmazott esperese, az 
öcsödi ref. ekklézsia prédikátora, n.t. Juhász Ist-
ván úr, oct. 9-kén délutáni 3 órakor, élete 84-ik 
évében. Tisztességesen eltakaríttatott ugyanezen 
hó 12-kén délelőtti 11 óra tájban — halotti taní-
tást tartván felette szentesi ifjú lelkipásztor t. Kiss 
Pál úr, arról, a' mi vagyon 2. Timot. 4: 6 — 8 ; 
gyászbeszédet pedig vásárhelyi pred. t. Gál Dá-
niel úr arról: Mi módon teheti magát halhatat-
lanná a' lelkipásztor, tanításai, jó példaadásai, i n -
tései, feddései által. 

Nyugodjanak az áldott emlékezetet érdemlő 
hiv lelkipásztornak, a'gondos jó atyának, azekkló-
zsiák javát békességét szívesen előmozdítani igye-
kező esperestnek porai békességben — boldogult 
lelkét pedig kövesse cselekedeteinek örök jutalma! 

Püspökszentelés f&ecskeméten. 
Oct. 4-ik a' harangok megszólalván, a' közgyűlés 
egész személyzete az ott jelen volt lelkészekkel 
együtt diszöltönyben renddel a' templomba ment, 
és a' szent asztal kerítésén belöli 3 székeken a* 
főgondnoki képviselő, a' felszentelendő és fel— 
szenteltetendö superindens urak, a' korláton túl 
jobbra első sorban az egyházvidéki esperes-
tek, másik sorban az egyházi tanácsbirák, 
balra az egyházvidéki segédgondnokok és világi 
tanácsbirák, többi székeken pedig a' jelen volt 
egyházi és világi személyek foglalván helyet; 
énekek végződésével a' szónoklat végett kine-
vezett, kecskeméti föiskolábani föoklató Karika 
János szószékbe lépett és a' keresztyéni egyes-
ségröl és békeszeretetröl alkalmi jeles beszédet 
tartott, mellynek végeztével az ünnepélyes szer-
tartás véghezvitele végett megjelent föt. super-
intendens lépvén fel ujolag a' szószékbe. Miu-
tán hatályos szónoklattal, 's a' jelen volt egész 
gyülekezetet kezdettől végig figyelemben tartott 
fontos egyházi beszédével a* jelen egyházi ün-
nepélynek szükséges és a' szentirással tökéle-
tesen egybehangzó voltát az ekklézsiai történe-
tekből vett megczáfolhatlan erősségekkel muto-
gatta volna, 's később a' felszentelést és esketést 
is szokott mód szerint teljesítette, 's az illető es -
peresek is előbb a' kézrátételt teljesítették, ké-
sőbb hivatalos kapcsolat jeléül kezet fogtak. A' 
felszenteltetett főtiszt, superintendens úr szószékbe 
lépvén 's magát az egész gyülekezet előtt mint 
elválasztott 's már fölszentelt fő papját ezen egy-
házkerületnek bemutatván, igen érzékeny 's min-
denekre nagy hatással volt ékes beszédében elő-
sorolta azon reáhalmozott különböző egyházi 
megtiszteltetéseket, mellyeket 27 évek óta, — 
midőn más egyházkerületből ezen egyházkerü-
letbe belépett — nyerni szerencsés volt, mind-
addig, mig végre a' többség bizodalma által a* 
mostani főpapi hivatalra felemeltetett. Majd miu-
tán később két papi egyéneket, u.m. Tatay And-
rás és Karika János főoktatókat a' papi szent hi-



vatalra felszentelte, végre a* népre áldást kért *s 
ezzel ezen ünnepély elvégeztetett.—(Jegyző K.) 

Körlelkéizi jelentés* Az ezen Lap 
35-ik számában általam kifejtett nézetek követ-
keztében is illetőleg azok életbe léptetése tekin-
tetéből: van szerencsém, iskolai körünket ismer-
tetöleg, észrevételeimet a' t.cz. közönségnek e' 
következőkben előterjeszteni: 

1) Kecskeméten tanít Ugrik József papjelölt, 
ki iskolai pályáját bevégezvén, több évek óta úri 
házaknál, mint magánnevelö működött. Tanítvá-
nyai számszerint 44-en valának. Mint kezdőnek 
az 1844-ki oct. 18 kán esperességileg közlött és 
a' magyarhoni rendszerhez alkalmazott iskolai 
terv ajánltatott. Az iskolának alapítványai nin-
csenek; mindazáltal a' gyülekezet 's lelkipásztor 
részéről tanúsított részvét a' legdúsabb kamatok-
kal 's legszebb jövővel kecsegtet. — A' tanító 
lakása igen czélszerü és ízletes; iskolája szinte 
tiszta és eléggé terjedelmes. Fizetése körülbelöl 
450 vftnyi, a1 tanítási díjakon és stólákon kivül. 
Földje nincsen. 

2) A' czeglédi iskola annyiból szerencsésb a' 
többieknél, hogy 27 év óla tanítója nem válto-
zott. Bolko András 39 gyermeket mutatott elő 's 
azonfelül egy igen gazdag iskolai könyvtárt. Ts 
Pajor Antal peslmegyei katonai biztos úr alapít— 
ványozolt az iskolára 1000 vftot olly megha-
gyással, hogy az ötös kamat a' szegényebb sorsú 
tanítványok könyvekkeli ellátására fordítassék. 0 
volt szíves a' nagyobbított iskolai teremnek két 
új padot ajándékozni. Figyelemmel kiséri ezen 
iskolát kivüle a' magyar gazdasági egyesület is, 
számára már két ízben hat-hat példány kistükort 
küldvén. A' tanító íizetéso 400 vftnyi, mi rende-
sen fizettetik. Földje nincsen. 

3) Szabó János már 4 éve hivalaloskodik 
Tapió-Szelén. Sajnálkozni fognánk felette, hogy 
csak egy sölét szobája van, 's iskolai tereme is 
elhagyatott, ha az ujabb urasági gyűlés követ-
keztében egészen ujonani fölépítése nem ter-
veztetett volna. Az egész ugyan még csak hatá-
rozat, de olly buzgó felügyelő kezeben, minő 
Ruttkay János tbiró úr — ki ezen gyülekezet ala-
pítója — hinni szeretjük: az ige megtestesül. Az 
itteni lelkipásztor úr s/.ivén hordozza és lelkesen 
pártolja az iskolát, mit előmutatott tobb rendbeli 
folyamodványai bizonyítanak; miknek az iskola 
egy-két száz vftnyi iskolai könyvtárra szánt ala-
pítványt, és évenkinli 6 pftnyi öszveget köszön-
het. — Tagosztálykor kapott a' tanító — semmit; 
az iskola azonban egy 3 holdnyi gyümölcsös kert-
nek való telket. — Fizetése 400 vft. 

4) T.-Szentmárlonban aug. 30-tól Albertinyi 
János munkálkodik. Lakása két kényelmes szo-
bából áll,mellyhez több kisebb épület tartozik. Az 
iskola a' gyermekek szemlátomásli szaporodásá-

hoz képest kissé kényelmetlent legközelebb bő-
víttetni fog; különben tiszta és jól rendezett. F i -
zetése mintegy 400 vft, mi tagosztálykor te te-
mesen nagyobbodni fog. — A* tanulmányok so-
rában a' magyarországi reformatiót különösen 
veszi tekintetbe. A* gyermekek igen későn kül-
detnek az iskolába, minek jele, hogy a'körlelkészi 
octoberi látogatáskor csak 12 valának, számuk 
különben télen 80- ig is szaporodván. 

5 ) A' tóalmási fiókgyülekezet iskolája egé -
szen megfelel rendeltetésének; az urasági cselé-
dek , söt a' közel fekvő helységek evangyélmi 
lakosainak gyermekei is Tonházy Mihály által 
igen czélszerüleg neveltetvén. Fizetése 200 vft. 

Kiviláglik mindezekből, hogy pestmegyei es-
perességünk ezen egyetlen magyar iskolai köre, 
különösen ennek iskolái, ha nem is legjobb, min-
denesetre tűrhető karban vannak, 's lelkes párt-
fogók nélkül nem szűkölködnek. — Nincs tehát 
egyéb hátra, mint hogy bevallván minmagunknak 
saját gyengéinket, azok kiküszöbölésén fáradoz-
zunk ; szemeink előtt legmagasztosb irányt tart-
ván, az Istent, kinek gyermekei, 's édes magyar 
hazánkat, mellynek polgárai vagyunk. 

E l e f á n t M i h á l y . 
Vallás és egyház. Szerencsétlen az az 

ország, a' mellyben, minden egyházi felekezet 
iránt, melly a' haza veszedelmére nincs, söt a* 
haza javát, egy szívvel lélekkel akarja, — de a' 
mit megitélni nem egyesek, vagy nem a' pap-
ság dolga, — nincs törvényes türelem. Akármelly 
törvényes rendelések tetessenek,nincs igazi,egye-
nes szivü türelem vagy inkább vallásos, polgári, 
tartozó becsülete minden egyháznak, a'lélek külső 
jogainak,'s a'lelkiismeretnek valamíg egyházi ta-
nító székeken, iskolákon, szorosan a' vallás az 
egyháztól meg nem különböztetik, valamíg hely-
telenítés nélkül, e' kettőt egynek tartják, és a* 
vallásos katholicismus, vallás evangeüeismus, kal-
vinismus helyeit katholica, evangelica, reformála 
vallásról szólanak. Egy az Isten, egy a' vallás, 
egy az idvezítö , egy a'főbölcseség. Katholicis-
mus, Lntheranismus,Kalvinismus, protestantismus, 
sorinianismus, Janzenismus, llernhutismus, csak 
különbféle formái az egy vallásnak, — nem a' 
szent vallás maga. Mint a' Plátói, Aristoteli, Stoi-
ca, Scholastica, Volfi, Kanti, Fichtei, Schellingi, 
Hegeli iskolák, csak különböző bölcselkedési mó-
dok, nem philosophiák, nem maga a' bölcseség 
— Ila e' felöl fölvilágosíltatik jól a' nép, meg-
sziin sok egymáselleni törekedés, közelebb lesz 
az unió is, söt a' reunio sem marad el örökre. 

H o r v á t J á n o s . 
IjCVelezés. F i g y e l m e s úr „Töredékét a 

kecskeméti ünnepélyből" l e h e t e 11 e n kiadnom. 11a F i - * 
g y e l m e s ú r , már akármilly oldalról ismer engemet, 
maga megmagyarázhatja magának e z e n lehetetlenség okát. 

S z é k á c s . 



PROTESTÁNS 

EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 
4 5 . s z á m . Ötödik évi folyamat. N o v . 8 . 1 8 4 6 . 

Ein frommer Aberglaube wiegt noch immer ein philosophisches System der Unreligion auf, das heiszt eine 
hűnstliche Schutzrede des Bestienthums der Menschheit. 

Z s c h o k k e . 

TARTALOM: A" mosaismus alapelvei az Istenuralkodás ide-
jében. C i é k n s I s t v á n . — Mi hir a" kis világban? 
H e n y e i G y u l a . Protestáns istentisztelet külső esz-
közei. Ének és orgona. T. L a j o s . — V e g y e s 
k ö z l e m é n y e k . 

A' mosaismus alapelvei az Isten-
uralkodás idejében. 

Az izrael nép történeti folyamának három fő-
időszaka, t. i. az Isten (theocratia) király-Isten 
(basileo-theocratia) és papuralkodás (hierarchia) 
valamint politikai, ugy egyszersmind vallásos éle-
tének is tiszta tüköré, azon különséggel, hogy 
mig amaz e' három fokozaton áthaladva, az enyé-
szetnek ment elébe, emez nehéz küzdelmei után a' 
keresztyénségben ülé meg diadalmi ünnepét. Az 
Istenuralkodás megalapítására az edzötüz Egyip-
tom szenvedései valának, mellyből a'kétség órá-
jában, midőn egyfelől Fáraó seregének túlnyo-
mósága, másfelől a* tenger hullámai által valának 
elveszendök, megszabadulva, az Isten iránti bi-
zalom kiirthatlan gyököt vert sziveikben, an-
nál inkább, minthogy Fáraóban nyomort árasztó, 
szabadságot 's emberi méltóságot tipró zsar-
noki önkényt szemléltek, mig Istenben minden 
viszonyaik között csak a' szerető atyai kegy és 
folytonos jóság üdvét érzék és élvezék. E' kö-
rülményekkel, mellyek a'legnagyobb örömmel a' 
legmélyebb önmegadást idézék elő, megszülemlett ' 
azon magasztos és történeti fontosságú pillanat, i 
mellyben az izrael nép, a' földieken felül az egy 1 
igaz Isten eszméjéhez emelkedve, azon fokra há- < 
gott, mellyen eddig az őskor egy nemzete sem < 
létezett. Azonban ezen átalános igazság mégis- < 
mérésénél, mellyben, mint a'tízparancsolat életbe < 
lépte tanúsítja, kötelességük egész sorozata re j - 1 
lik, a' megállapodás nem történhetett: hanem az i 
elismert igazság fokozatos fejlődése lön termé- i 
szetes következmény, minél fogva a' mosaismus- i 
nak az Istenuralkodás korában három alapelve t 
jött napfényre. i 

I-ső alapelv. Az emberi lélek teljes bizalmát egye- r 
dtil a' szellemi 's láthatlan Istenben öszpontositsa. g 

Az ember természeti hajlamánál vonzatik egy i 

• főbb lény hiedelmére, és ha az inség és nyomor 
napjaiban ügyei reményén kivül kedvezőn esnek 
ki, e' hit örök oltárt emel a' szív mélyében. Ez az 
Izrael nép Isten iránti bizalmának is,mellynek fény-
pontja a" nép harczias jelleménél abban tükröző-
dik, hogy nem hadi szekerek, lovak és erősségek, 

- hanem egy felsőbb lény segélyébeni hit kútfeje 
a' győzelemnek, valódi alapja. A* nézet magában 
helyes 's dönthetlenül áll: de már a' belőle vont 
következmény, minél fogva e'biralom tanuságaul 
az ellentől nyert lovakat, körmeiket ketté vágván, 
megsántíták, 's a' zsákmányt nemcsak Josua,hanem 
még Dávid korában is a' tüz emésztő lángjának 
adák ál (46 és 47-dik zsoltár), balhittel elegyes; 
ez azonban idő folytával megszűnt. 

Ezen alapelvet részletesen vizsgálván, fel té-
telezi 1-ször: Az igaz szellemi Istennek mélyebb 
ismeretét, melly Moses IV-dik könyve 16 része 
22. verse ós 27 r. 16-ik szerint abban nyilalko-
zik, hogy Isten minden szellem és testnek atyja, 
melly utó leginkább az emberi világ értelmét rejti 
magában. Az emberi világ fölött állnak tehát a* 
szellemek, kik viszont egy föszellemben e g y e -
sülnek , ki Mos. IH-ik, 19, 5 r. szerint az egész 
föld, későbbi irók szerint ég és föld ura. Itt a ' 
vallásos öntudat a' mulandókat már merészen f e -
lülszárnyalva, a'dolgok vég kutforrásához,Istenhez 
emelkedik, ki az emberi kebelbe a1 világnál v é g -
telenül több életerőt szivárogtat, 's mig egy oldal-
ról mindenható karjával biztos támaszt 's dönthet-
len védfalat emel népe közelében 's kegyessége 
és jósága korlátokat nem ismer : más oldalról az 
ellenszegülök konok törekvéseinek, mint Fáraó 
ós mások bűnhődése mutatja, szigorú boszubirája, 
őket utódaikban is harmad, söt negyed íziglen 
büntetvén. Ez az Istenuralkodásban Istennek 
igaz ismerete 's egyszersmind erkölcsi oldala, 
melly dualismus bár mérsékeltebb alakban mai 
napig is fenáíl 's jövőben is fenálland vallásunk 
térmezején. Az izrael nép ezen egész időkorban 
valamint az egyiptomi sanyargatás feloldásában 
ós a' puszta nyomoraiban, ugy az igéretföldének 
meghódításában is leginkább Isten kegye és j ó -
ságának túlmértékét érezó, 's azért egyedül öt 
ismeré el az igaz orvos- és megváltónak (Mós. 

45 



II. k. 15, 26. 6, 6.). De épen ezen ismeret e l - | 
sajátításánál fogva az egész nép 

2-szor Azon kötelesség teljesítésére hivatott 
fe l , hogy valamint megváltását egyedül általa 
nyer éj tigy bizalmát jövőben is csak benne helyezze; 
' s itt a' kísértés fogalma rejlik, melly tulajdonkép 
a ' hívek megpróbálása, mint ez az ősatyák tör-
ténetében (Mós. I. 22- ik r.) Ábrahám példány-
tettében látható. A' 400 évi egyiptombani lét 
sokakkal az egyiptomi vallásos szertartás szokásait 
kedvelteté meg, de más részről az izrael népben 
Egyiptomban gyakorlott háziisteneik imádása, 
mellett, a' pusztábani számos zagolódás és az 
arany borjuimádás tanulsága szerint, az egy Is-
tenröli hit sem vívott még ki magának ingadatlan 
Bzilárd meggyőződést, azért a' próféták minden 
időben muíhatlan kötelességüknek tárták, a' né-
pet intés, óvás és oktatás által a' kísértésre 
figyelmessé tenni, az ingadozás ellen óvni, ben-
tlök az egy Istenbeni hitet, mint örök igazságot, 
fentartani's annak átalánosságátörök időkre meg-
alapítani. Mi pedig ezen folytonos emlékeztetés 
iszükségességét szülé, leginkább azon csak az új 
Szövetség által födözött hiány következménye, 
hogy mint minden igazság, ugy az egy Istenrőli tan 
is eleinte egyoldalú volt, melly villámgyors ere-
jével meghatotta ugyan de át nem hatotta az iz-
rael népet. Az egy igaz Isten ismeretét az ó 
szöv. elfogadá, az iránta való bizalom szükségét 
feltétlen kötelességnek elismeré: de igaz tisztelete 
világos fogalmát még hélkülözé; hogy az isteni 
szeretet fötörvény, a' sziv tiszta meggyőződése 
lön: de hogy a' felebaráti szeretet második hason 
fötörvény 's az üdv és isteni kegyelem zsidó és 
pogánynyal megosztandó közös vagyon, azt az el-
fogult szűkkeblűség zárfala átlátni nem engedé, mi 
idővel a' belőle származott zavar következtében 
hem csekély mértékben boszulá meg magát. Ezek-
nél fogva az ó szöv. méltán neveztetik az újban 
torvény vagy parancsnak 's Móses nem megfejtője, 
hanem csak alapítója volt, ki az isteni jutalom el 
nem nyerhetésén kétségbeesve 's czélját el nem 
érve szállott sírba. 

Ezen Istenrőli fogalom következményei: a) 
Hogy az igaz Isten csak egy lehet. Az egy istenség 
eszméje az emberiség rendeltetésével legszorosb 
Öszkapcsolatban levén a' mosaismusban igen fontos 
következmény,mint melly a' pogány világ tévkert-
jében létező istenek fölé fényével homályt árasztva 
's őket a' hervadás és enyészet korának adva ál-
tal, sírjaikra illy jeligével diszlö zászlót tűzött fel: 
„mint egy Isten az égben, ugy az emberek közt 
egy czél 's egy akarat." A' pogányok csak a' 
puszta érzelem körében forogván, isteneik, érzel-
meiknek külön benyomásaival sokasodtak; mig 
izrael Istenében, kiben az ellentétek teljes Ösz-
hangzattá egyesülnek, az egész világ egy, mint 
ki a* történet folyamát kezdettől intézé ós kor-
mány ozá. Az első parancsolat, melly nem mondja 

ugyan határozottan, hogy „egy az Isten," hanem 
„ne legyenek előttem idegen isteneid", az, melly 
a' mosaismusnak a' pogány és más vallások fölött 
elsőséget kölcsönöz. Az egy Istenség eszméje 
tulajdonkép legősibb; mert midőn a' vallásos é r -
zelem legelőször az emberi kebelben fölvillan, 
csak egy Isten gondolatja hatja meg 's ezért mél-
tán mondhatni, hogy kezdettől létezett; de ezen 
eszme közelében csak hamar feltűnik tarka ké -
peivel a* sok istenség gondolata, mellynek amazt 
háttérbe szorítani feladata 's ez különösen oka, 
miért sikerült csak évezredek után az egy isten-
ség eszméjének Móses általi tiszta öntudatra ho-
zatala. A' nagy ősatyák egy Istent hittek ugyan, 
de ezen Isten, mint a' pátriárkák emlékeiben lát-
ható, csak családi Isten volt, ki mellett (Mos. I. 
31, 35.) Teraphim névvel mások is léteztek, 's 
igy az egy istenség a'sok istenség fölött erös lá-
bon még nem állhatott. Elohim többes szám, mely-
lyel azAdonimczím volt összeköttetésben, szinte 
azt mutatja, hogy Moses elökorában több istenek 
imádtattak. Ezen többes szám azonban lassanként 
egyre szoríttatott 's a1 mosaismusban már igy jő 
elö; de a* sokistenségeknek hódolóknál tovább is 
a' többes maradt használatban (Király 1.12, 28.) . 

b) Hogy ezen Móses által öntudatra hozott 
Isten képben nem imádható. A' vallásos képek, 
mellyek Istennek egyes tulajdonait, p.o. haragját 
vagy jóságáttárgyazák, ezen időkorban az egyp-
tomiakés más népeknél már igen elvoltak terjed-
ve , ' s mivel Móses, az egyptomiak és kanaánbe-
liek balnézetén felül nem emelkedve, azt hivé, 
hogy Isten a" képpel egy és ugyanaz: azoknak, 
mint hamisaknak szétrombolását parancsolá (Mos. 
Il-ik 23,24.) . Azonban a' mosaismus is megtartá 
a* cherubimokat, kik, mint képzelmi lények, sas-
keselyű alakban a' földre ereszkedő istenséget 
képezve, a* szövetség-ládáján állottak $ sőt a' 
rézkígyót (Mós. IV. 21 ,4—9.) maga Móses he-
lyezé Jordánon túl a' pusztában oszlopra 's igy 
idővel ezen álnézet önmaga sujtolá magát, mert 
a' nép érzékeinek a' megtestesítés csábeszméje 
hízelegvén, örömest hódolt a' képeknek, 's házi 
isteneihez a' Teraphimokhoz (Sám. I. k. 19 ,13 — 
16.) erősen ragaszkodottDávid sőt még Salamon 
uralkodása alatt is. Idővel, a' megszakadás korá-
ban , a' képimádás még nagyobb fokra hágott, 
minthogy mig déli Izrael vagy Juda a' törvény 
szoros követője volt: az éjszaki rész Istent, az 
egyptomi Mnevis mintájára, bika vagy borjukép-
ben imádá. E' nagy ellentét a' két országban ké-
sőbb tökéletesen kifejlett, az ó mosaismus azon-
ban róla mitsem tudott, sőt a' rézkígyó is, melly, 
minthogy az álhitet már nagymértékben ápolá, a' 
9- ik században Hiskia király által zúzatott össze, 
bizonyosan csak időfolytával *s Móses akarata 
ellen lön imádás tárgyává. 

c) Hogy azon igaz Istenről, ki az ó mosais-
musban nyilatkoztaid ki magát, az ember irtózzék 



nemcsak roszat szólni, hanem gondolni is; mert 
Isten előtt minden embernek meg kell semmisül-
nie' E' tény adá a'mythologiának a' halálos döfést. 
A' mythologia, mint érzelemből származott képes 
beszédmód, egyes igazságokat rejthetett magá-
ban, de hiánya az volt, hogy egyoldalulag maradt 
állva a' képnél 's igy a' mosaismusnak lön fel-
adata ezen képes beszédmódot a' benne rejlő mé-
lyebb igazságokkal tökéletesben kifejteni, minél 
fogva a' mosaismus nemhogy szűkölködnék benne, 
sőt ellenkezőleg a' képes beszédmód kincstárháza 
's egészen költészeti szellemű (Jesaiás 9—10. 
rész). A1 mosaismusnak minden álhitet le kellett 
döntenie; azonban hiánya az volt, hogy mig az 
uralkodó álhit megdöntésén munkálódott, a'jövők-
re nézve kezességet nem nyújtott; mert mig az 
egyiptomiaknál a' vallás inkább a' holtak-, mint 
élőkre szorítkozott, a* mosaismusban épen az el-
lentét fejté ki magát. Amott az élőnek tettei ha-
lála után ítéltettek meg, itt az élet isteni erő tel-
jességével levén elárasztva, a' halál utáni álla-
potra csak igen csekély gond fordíttatott, miáltal, 
bár nem tagadák, hanem csak szükségét nem ér-
zék, az egész halhatlanság tér mezeje el lön ha-
nyagolva. Azonban e' hiány, melly eleinte nem 
éreztetett, később annál érzékenyebb sebbé vál-
tozott. 

II- ik alapelv. Isten valódi egyházának igazsága. 
Isten ismeretének alapja a' nép keblében 

megvettetvén 's az iránta való hit és bizalom in-
gatlan meggyőződéssé szilárdulván, azt nem el-
rejteni, hanem nyilvánítani törekvék *s egyházat 
épített, hol a' hason meggyőzödésüek összegyűl-
vén, érzelmeiket tolmácsolják, egy czélra töre-
kedvén, külsőleg is egy testté alakuljanak és az 
imádottal szövetségre lépve, szolgálatára köte-
lezzék le magokat. Itt már a' vallás a' történeti 
valósulás küszöbére lép 's az imádott lénytől e' 
szózat hallható: „Én vagyok Istenetek 's ti legye-
tek az én népem" és „szentek legyetek, mint én 
is szent vagyok," és ez a' hü ragaszkodás és a' 
fötökély felé ernyedetlen törekvés eszméjét rejti 
magában, minél fogva a'szent lélek hathatós raun-
kálódása következtében minden szép-, nagy- és 
jóban növekedjenek (Mos. II. 6, 7 .29,45. I I I . 11, 
45. 19, 2. 22, 33. 26, 12. V. 29, 12. 13.). 

Ezen alapelv részleteit közelebbről vizsgál-
ván, magában foglalja 1-ör azon állítást: hogy 
Isten etőtt az egyház minden tagjai egyenlők *s az 
osztály és rangkülönbség kizáratik, mivel Mos. II. 
19, 5. 6. verseiben ez áll: „papokból álló ország 
legyetek" azaz, mind ugyanannyi pap. Ezen idé-
zett mondat azonban csak a' pogány vallás elle-
nében ad valódi érteimet, minthogy a' ,papok itt 
voltak egyedül a' szentség örökségi birtokában, 
's innen az egész néphez azon intés, hogy Isten 
szavára hallgassanak. 

2) Hogy azon fokozatok között, mellyek az 

egyházban léteznek, az első helyet a) a' próféták 
foglalják, kik Isten akaratának tolmácsai levén a' 
tiszta igazságot hirdetik 's egyszersmind az elö-
haladás útját egyengetik. A' próféták a' nép fölött 
azon különös előjoggal voltak felruházva, hogy a* 
néptől hallgattatniok kelletett; minden jog azonban 
bizonyos felelősségi terhhel is van öszkapcsolat-
ban 's igy a1 nép minden prófétától szigorún kö-
veteié, hogy az a' türelem iskolájában megedzett 
's Móseshez hasonló népvezetö legyen (Mós. IV. 
12, 3. 16, 15. V. 18, 15.). Ezen előjogok, mint 
a' körülményekkel ellenkezők, a' IX. században 
támadtattak meg először 's igy csak hamar fele-
dékenység leple fö.dé egykori dícsöségöket. De a* 
prófétaság, minthogy különös erő és lelki tehet-
séggel felruházott egyének valának reá szüksé-
gesek, szakadatlan sorozatot nem képezett, ennél 
fogva az egyház folytonos vezetését b) a'papok 
vevék által, kiknek, mint a1 megalapított vallás 
állandó hirdetőinek, annak egyedüli fentartása, 
nem pedig üj igazságok létrehozatala, volt köte-
lességök. Áron, bár idősb 's az egyházban szinte 
nagy tekintélyű, nem Móses fölött, hanem csak 
Móses mellett áll 's épen e' különbség szülemé-r 
nye, hogy a' papság akkor is fentartá magát, mi-
dőn a' jövendölés sunyadott. Legfontosb azonban 
e' rendnél, hogy Lévi nemzedék örökségi joga lön, 
melly jog azon nézetnek, hogy az egész egyház 
belső papsága mellett, az örök igazság terjeszté-
sére és védelmére egyes kiválasztott egyének 
szükségesek, korántsem természetes kifolyása, 
hanem egyiptomi ragadvány, mi minden esetre 
gyengeséget árul el 's annak jele, hogy a' nép 
még a' kiskorúság éveit élé. Végre a' próféták és 
papokon kivül az egyházban c) a' világi hatalmas-
ság megkívántató, mellynek, valamint a1 felsőbb 
művészeteknek, isteni szellemtől kellett lelkesítet-
nie, 's innen van, hogy a' 70 vének és a' királyok 
isteni szellemtől áthatottaknak tartattak (Mós. II. 
k. 31,2. > köv. Sárn. I. k. 10, 5. 6.). Egyesek az 
egész egyház rendeleteinek hódolni tartoztak 's 
igy a' különféleség mellett az egység, melly az 
elöhaladás és nehézségek legyőzésének nélkülöz-
hetlen emeltyűje, nem hiányzott. 

3) Hogy a' maradandót létesítendő elöhala-
dás igaz útja a' szövetség, melly, ket az étet bizo-
nyos viszonyairól pártot feltételez. Jehova, az e l -
hagyott izraelnép sorsán megindulva, megelőző 
szeretettel közeledik hozzá 's vele szövetséget 
köt (Hoseás 11, 1 - 3 . Jer. 2 ,2—5. ) . E' népben 
azon igazság rejlik, hogy a' vallás örök igazsá-
gainak ki kell előbb nyilatkoztatnia, az embernek 
a'történet által önhiányaira kell utaltatnia és ben-
ne az örök igazságot szomjazó vágynak fel-
ébresztette, hogy Istenhez felemelkedhessék. Az 
Izraelnép is illy módon közeledett az üdv bölcse-
jéhez, 's midőn álomvilágából napfényre viradott, 
az isteni szózatnak hódolt 's igy a' szövetség kö-
zös egyetértés utján, tehát az emberi szabadság 

* 



használatával létrejött. Az egyház igy szövetség 
által nyervén lételét, természetes következménye 
az lön, hogy minden új rendelet, minden felsar-
jadzó új intézmény csak hasonmódon vívhatott ki 
magának érvényességet, p. o. a' királyság beho-
zatalával Jehova és az izraelnép között viszont 
új szövetség köttetett. Ebből kitűnik, hogy mivel 
a ' pogányságban Isten és ember annyira ki nem 
emeltetett, mint a' mosaismnsban, más vallások 
közöl szövetség által egy sem létesült. 

A' következményeket kutatván, ezen alapelv 
hármat rejt magában. 

1) Ha ez az óigaz egyház, nincs ok, miért ne 
lehetne az más népeknek is közös birtoka. Az ó 
szövetségi vallás egyesek korlátain már Jézus 
előtt áttört, de teljes hatalommal csak Jézus ko-
rában nyitott a' föld népeihez a' zárfalakon ke-
resztül utat. Mósesnek Egyiptom elleni harczamár 
vallásos harcz volt 's hogy az ó szöv. vallás még-
is egy nép szükkörére szoríttatott, egyedül annak 
jele, hogy az igazság a' nép és vezetőinek keb-
lében még nem tökéletesen felvirulva, hanem csak 
fejlő bimbóként honolt. Azonban az egy Isten 
igazságának egy nép általi elismerése is nagy-
szerű elöhaladás a' világtörténetben 's a' termé-
szet folyamának előbb egy nemzetnél kellett meg-
alapíttatni 's kifejlesztetnie, ugy másoknál is meg-
honosulnia. A' mosaismus a' kimért korlátokat a' 
babilóniai fogságig szelíden türé, de itt mára1 

Jehovárói ápolt képzelet, minthogy más nemze-
tek Istene is kezdett lenni, az első megrázkódta-
tásnak ment elébe, bár legközelebb még mindig 
izrael Istene maradt. Ezen ingalagság később 
leginkább akkor hágóit főpontra, midőn a1 görög 
és római uraság alatt Jehova a' pogány istenek-
nek állíttatik ellenébe, kik közt ő legfőbbnek, azok 
pedig mellette csak gyenge és tehetetleneknek, 
de még létezőknek képzelteitek (Mós. II. k. 15, 
11.). Itt már beállottak, kivált szerencsétlen 
időkben, a' pogány istenek nagyobbra becsülésé-
nek kísértő napjai 's a' könnyelműek nem egyszer 
tömjénezték. Utó időkben a' pogány istenek a' 
daemonokkal hasonlíttatnak össze 's ez értelemben 
léteznek az új szöv. lapjain is. 

2 ) Az Izrael nép jól tudván, hogy minden más 
nemzetek között egyedül ö imádja az egy igaz 
Istent, á büszkeség érzete támadt fel benne 's 
magát Jehova tulajdonának, Jehova örökösének 
nevezé (Mos. II, k. 19, 5.). E' képzelet az egész 
6 szöv. érverése, mellyhez a' VlII-ik században 
még a' házasság eszméje járult, az egyházat, mint 
Jehovának elválhatlan nejét állítván elö. Minél 
nagyobb volt e1 büszke öntudat, annál szigorúbb 
lön Jehova akaratának kivétel nélküli teljesíté-
sére a' kötelezés , melly esetben az izraelnép, 
mint Isién első népe, a' pogányoknál sokkal fel-
jebb , ellenszegülésének következtében ellenben 
sokkal alantabb fokon állott, de előbb is nézhetett 
a ' jutalom- vagy büntetésnek elébe. Ezen büsz-

keség a' farizeusoknál gŐggé fajult, kik a' s ze -
retet és alázatosság parancsait, bár Mós. III. k« 
22, 21. 'stb. 23, 9. írva áll, elfeledék. Az egéss 
későbbi történet e' két ellentét küzdtere. 

3 ) Az egyház, minden népek közöl választott 
szent nép s az izraelnép Isten fia legyen (Mós. 
V. k. 14, 1.). E'szentség tettben és gondolatban 
összevágó önmunkásságra volt építve, mellynek 
czélja, Jehova akaratának föltétlen teljesítése, 
hogy mikép az atya és fiu közt, ugy Jehova és as 
izraelnép között is csak a* szeretet kapcsa ural-
kodjék. A1 czél magasztos, de az eszközök, nem 
benső meggyözödés,hanem kényszerítésből ered-
vén, czélttévesztők valának, mert midőn egyesek 
bűnei miatt az egész egyház tisztátalan 's meg-
fertöztetettnek érzé magát, a' bűnsúly eltörlésére 
valamint egyes, ugy az egész egyház erőszakhoz 
nyúlhatott, melly áleszköz még a' királyság ide-
jében is fenlartá magát, p. o. Jehu király a' Baal-
nak áldozó Ahab elleni felkelését és családjának 
kiirtását azzal igazolá, hogy az Jehova kiengesz-
telésére történt (Kir.II. k. 9, 10. fejezet.). Azon-
ban ezen erőszak ellenében, mellynek később a* 
nép szabadsága lön áldozatja, a' szeretet elve, 
mind inkább nagyobb erővel tört elö, mígnem a* 
keresztyénségben fénypontját éré el. 

Ill-ik alapelv. Az egyház feje Isten. 
Izraelnépe Egyiptomban királyi zsarnok ön-

kénytől sujtoltatva, de mindenek fölött vallásos 
szellemétől vezéreltetve, egyháza fejévé nem 
földi lényt emelt, hanem Istent, az örök királyt 
választá (Mós. II. k. 15,18.) . Ezzel megszülem-
lett az Istenuralkodás, melly az isteni igazságok 
örök uralkodásának eszméjét rejtve magában, 
Isten kormányzása alatt álló status és papuraság 
nélküli 's democratiaszellemü egyház, mellyben 
minden tag szent és feddhetlen életre köteleztetik. 
A' népnek ez Istenuralkodás iránti félelme olly 
nagy volt, hogy embert királynak nevezni bűn-
nek tartá 's erre maga Móses adá a' példát, ki a* 
királyi névvel élni nem akarván, ezen Isten i rá-
nyábani félelmet a' nép keblében annyira meg-
gyökerezteté, hogy az még akkor is szilárd lábon 
állott, midőn Izraelben a' nézetek tágultával a1 

királyság már kitüzé zászlóját. A' 3-dik parancs 
e ' nézetnek eredménye és Mós. III. k. 24, 10. 
11-ben feljegyzett felségsértés teljesen ez ér te-
lemben veendő. A* mosaismus már kezdetben 
minden igaz vallásnak alapját s minden igazság-
nak magvát keblében hordá, Mósesnek azonban 
a' pusztában nem csekély akadályokkal kellett 
küzdenie, hogy az egy Istenröli hitet megszilár-
dítsa, 's létrehozatalával is nem egy szokás ma-
radt életben, melly a' vallás szellemével teljesen 
ellenkezett. Ehhez járult, hogy mint később a ' k e -
resztyén vallással történt, ugy a' mosaismus is 
mindjárt keletkezésénél korlátokkal vétetett kö-
rül, mellyekkel az örök igazságoknak, hogy á ta-



lános elismerést nyerjenek, engesztelhetlen har-
-czot kellett viniok. Móses csak egy nagy élet-
törvényt adott, mellyet a' nép igen nehezen sajá-
tított el , a' szombat törvényét, 's az élet többi 
teendőit, rövid mondatokban, az úgynevezett liz 
parancsolatokban szabta elő. Ezen kivül különö-
sen Isten nevét hozta tiszta öntudatra; Jahvé 
>( — ), ki Móses előtt csak család isten volt, 
alatta már az egy igaz istenséget képesíté 's olly 
szentnek tartatott, hogy nemcsak szidalmazásban 
volt tilos vele élni, hanem különben is félelemmel 
ej 'ék ki, minek következménye az lön, hogy ké-
sőbb egészen feledékenységbe merült 's helyét 
ismét elohimpótlá. A'Jehova csak négy század óta 
van használatban 's az adoná szó magánhangzóit 
viseli. Ezen Istenről az Istenuralkodás korában 
három képzelet uralkodott: 

1) Hogy az egyházban látható lakással bir. 
Mósesnek Isten tüzalakban nyilatkoztatván ki 
magát 's a' 40 évi pusztábani vándorlás alatt is 
mint tűzoszlop vezetvén a* népet, mi a' nyomort 
enyhitö folytonos segély jelképe: a* mosaismus a' 
népben azon hiedelmet érlelte, hogy Isten az 
egyházban vön látható lakhelyet. Móses korában 
e ' hely a'szövetségláda volt, mellyen, mintVesta 
templomában, örökös tüz ápoltaték (Jes. 31, 9.). 
Ezen nézet, minta' fejlődés gyermekkorából eredt 
durva, de salakjától megtiltva, benne az új szö-
vetségben kifejlődött magasztos értelem magva 
szunyád. 

2) Hogy Isten övéit el nem hagyja. Az Izrael 
nép Egyiptomban a' puszta nyomoraihoz 's mind 
azon nehéz nélkülözésekhez, mellyekkel a'pusztai 
élet összekötve van, szokva nem levén, mig egy 
oldalról kétség és álhit hullámai közt fuldoklott, 
más oldalról az éh- és szomjnak manna és viz ál-
tali folytonos enyhítése által csak hamar azon szi-
lárd meggyőződésre jutott, hogy Isten övéi felett 
nyílt szemekkel őrködik. E' meggyőződés a' tör-
ténet folyamával mindinkább kifejlődött: Hoseánál 
(2 , 16. 's köv.) már tiszta fényben látható. A' 
pusztábani áldozatok, mellyek nem fényes husál-
dozatok, hanem csak hálaadó imaünnepek, már e' 
meggyőződés kinyilatkoztatásának tanujelei. Ezen 
áldozatoknál az egyiptomiaktól kölcsönzött arany 
és ezüst edényeket és szent ruhákat használák, 's 
innen azon következtetés, hogy az ó szöv. a' lo-
pást tanítja. Azonban ez a' mosaismus szellemé-
vel, melly a' 7-ik parancsolatot felállítá, teljesen 
ellenkezik 's a' későbbi ó szöv. irók e' történetet 
ugy adják elö, hogy a' kölcsönzött edényeket és 
ruhákat visszaadni az ünnep végeztével az Izrael 
népnek szilárd ozándoka volt, de Fáraó szavának 
megtörése és üldöző seregének közbenjárultánál 
fogva futni kénytetvén, igéretét, ha akará, sem 
teljesítheté. 

3) Hogy Móses pálczája, vagy a' hatalom, is-
teni eredetű. Móses, mint az igaz prófétának pél-
dányképe, ingatlan hit, kitünö ész, csüggedetlen 

akarat és kitartó türelemmel levén felruházva, a c 
izrael nép megszabadításában részint önerélyes-
sége és vallásos buzgalma, részint Isten segélye 
által olly tettet vitt véghez, millyet a' történet 
csak keveseket mutathat fel, 's igy nem csoda, 
hogy a' nép Móses pálczájának, melly minden 
nagyobb esettel érintkezésbe hozatott, olly rend-
kívüli varázserőt tulajdonított, mintha minden 
csak általa történnék. Móses e' hatalmat a* 70 vé -
nekkel osztá meg, kik a' népet már Egyiptomból 
vezérlók és az egyháznak hasonlólag isteni ló-
lektől vezérlett (Mós.IV.k. 11, 16. 17.), de nem 
egyedül papokból álló igazgatói és itélöbirái v a -
lának. Az egyház ezen belrendezetével az előkép 
a' jövőkor nemzedékeinek is fel lévén állítva, a* 
népvezetést, az igéretföldének meghódításáig, 
dictator czimmel Josua vevé át , ki alatt Móses 
tana és rendeletei még teljes épségökben marad-
tak. Josua a' harczot nem kedveié, hanem a' 40 
évi nélkülözések közepett öntudatra ébredt néptől 
ösztönöztetve folytatá 's ez oka, hogy Izrael csak 
élte utó éveiben hódíttatott meg. Isteni vagy e m -
beri jognál fogva történt-e Kánaán meghódítása? 
sok vita foiytattatott. Az ó szöv. emberi jognál 
fogva állítja, mert az eredet könyve (genesis) 
Kánaánnak a' három Ősatyák általi bírására igen 
nagy fontosságot helyez; azonban emez emberi 
jog 430 évre ki nem terjed s igy kénytelen volt 
a' nép az isteni joghoz folyamodni, melly abban 
állott, hogy Kánaán, mint Sodorna példája bizo-
nyítja , Josua korában már igen el volt fajulva, 
minek természetes következménye az lön, hogy 
az elkorcsosodott faj az erős izraelnépnek meg-
hódolni kénytetett. Később ezen isteni jog, melly 
ekkép a' büntetésben állott, magát Izraelt sujtolá; 
mert miután a1 belszilárdságot külgyőzelem ko-
ronázá, az első lelkesedés tüze csak hamar elhan-
vadt 's igy a' hiányok, mint a' földi királyság 
szükségességének érzete, annál gyorsabb fejlő-
désnek indultak. A' bünsúly e' tekintetben részint 
a' lévitákat, kik képimádásra aljasodtak, részint 
a' masoretákat terheli, kik Móses nevét kiirtani 
törekedtek; mi belölről megoszlást, kívülről új 
szükséget idézvén elö, az istenuralkodás enyé-
szetnek indult. Azonban ezen eredeti alkotmány-
tóli eltérés új előhaladásnak magvát hordá keblé-
ben, mert az isteni és emberi jog a' kiengeszte-
lésnek ment elébe. A' birák a' királyságra már 
átmenetet képeztek 's kitünö hadvezérek voltak, 
hatalmok mindazáltal csak kül, nem belügyek in-
tézésére terjedt, minél fogva, ha győztek, vissza 
kelletett lépniök. A' név magában inkább belha-
talomra mutat, de ezt csak akkor kezdék bitorolni, 
midőn már a' törvénytelenség üzé játékát, ez pe-
dig buján sarjadzott, mert a'Birák a' nép hatalma 
és jólétének fentartására nem törvényesen v á -
lasztott 's folytonos sorozatot képző, hanem csak 
időnkéntes 's fogadás által kötelezett egyének 
voltak. Ezen fogadásoknak az volt árnyoldala, 



hogy, mig egy oldalról azon álhitet táplalá, hogy 
a* czél egyedül áldozat által megközelíthető, más 
oldalról a'kizárólagos czél mellett, más, tán szinte 
haszonbecsüeket tévesztett szem elöl, mint azt 
Jephta példája tanúsítja,ki könnyelmű fogadása által 
egyetlen leányának ásá meg sirját(Bir. XI. r.). A' 
fogadásnak egy nehézb nemét a1 nazireusok vagy 
Isten választottai viselók, kik egész életöket a' 
vallás őrzésére 's elleneinek legyőzésére szánák. 
Illy hitharczosok a' vallás véghetlen ereje által 
buzdítatva, sok nélkülözéseknek kénytettek alá-
vetni magokat, p. o. bort, átalában szeszes italo-
kat inniok 's holtat, ha mindjárt szülőik voltak is, 
érinteniök nem volt szabad. Küljelök az volt, 
hogy hajaikat természeti minemüségökben vise-
lék, miből később azon balvélemény támadt, hogy 
ha hajaik elvétetnek, az isteni erő is elhagyja 
őket (Mós. IV. k. 6. r.). A' nazireusok, gyer-
mekkoruktól jövendő hivatalaiknak levén szánva, 
a' próféták mellé soroltattak, és világi hatalmat 
is gyakoroltak; ez az átmenetnek tagadhatlanjele. 
Sámson és Sámuel illy nazireusok voltak (I. k. 1, 
9—12.). Azonban hol az egész részvétlen kö-
zönyösségálomitalától kábult, ott nehéz egyesek-
nek sikerrel müködniök, igy támadtak a' IX-dik 
században a' Rechabiták, kik az egyház romlott-
ságát nem tűrhetvén, a* magányt választák me-
nedékül (Jer. 35. f.). Az üdvöt mindazáltal va-
lamint a'nazireusok, ugy rechabiták sem varázs-
Iák elő, azért a' papság is fellépett Móses tanítása 
eredeti tisztaságának fentartására. Éli a' tör-
vénytelenség tápnedvének elfojtásán teljes ere-
jéből munkálódott, de utódai a'szentség hűtlen 
kezelői lettek 's világi hatalom után sovárogtak, 
mi kora romlásukat idézé elő. Ezeken kivül még 
egy erő, a* prófétai volt hátra, melly Sámuelben 
öszpontosult, ki születésénél fogva pap, gyer-
mekségétől nazireus és próféta és korának lehető 
legjobb bírája volt. Ö átlátá, hogy a' prófétai tö-
kélyt terjeszteni kell, azért annak másokkal köz-
lésére, próféta-iskolákat alapított, melly a' népbe 
nagyobb műveltséget, de egyszersmind új irányt 
is csepegtetett. Ekkor támadt azon közmondat, 
hogy az oszlopok, azaz, a' legdurvább harczosok 
is, próféták lesznek. Azonban mindezek daczára 
a' mély seb be nem hegedt, a' földi királyság 
hiánya mindinkább éreztetvén, Móses Istenural-
kodásróli tana lassanként háttérbe vonult 's ro-
máin a' földi királyság foglalt lakhelyet. 

C z é k u s I s t v á n . 

M i Mr a ' ki§ ^ilá^ban? 
Bizony sok és különféle! Ha csömört nem 

kaptok tőle, Legyen mozaik belőle. Ennyit sus-
pirium gyanánt! 

A' Pesti Hírlap768-dik oct. 27-ki számában 
Pápáról a' püspöki választást illetőleg, egy czikk 
közöltetik, melly megérdemli, hogy illy egyhá-

zát szerető magamféle nyugalmazott kapitány 
egy pár ártatlan szócskával megemlékezzék róla. 
Minthogy vesék vizsgálója nem vagyok, a' szán-
dékot, melly e' czikkét sugallta nyomozni nem 
akarom. Csak annál maradok, a1 mit tartalmaz. 
Néhány dunántóli papot megdicsér, Perlaky D. ós 
Wohlmuth L. urakat főképen, Szedenics és Wim-
mer urakat en passant,Haubnert pedig, a' választott 
püspököt nem dicséri meg. Hogy az általa meg-
dicsért urak igen derék férfiak, azt nemcsak nem 
tagadjuk, hanem épen örömmel valljuk be. De ha 
már dicséretről van szó, mért nem sorolták elő a* 
tetőtől talpig derék Illést, Borbélyt és sok máso-
kat, kik igénytelenül, de ritka evangyéliomi buz-
gósággal működnek az ur szőlejében? No de ezek 
nem jöttek candidatióba Haubner úrral, 'sigy csak 
azok lehettek dicsérendők, kik vele candidáltattak. 
Jó, de hát mért nem dicsértetik Haubner úr is, a* 
cocandidált? No 's hát azért, mert a' többiek el-
potyogván mellette, számukra egyéb flastrom 
nem készülhetett, mint ezen dicséret, egybekötve 
Haubner úr gyanúsításával. Nevetséges boszuái-
lás mondhatom ! Haubnernek, mint látjuk, minden 
bűne az, hogy annyi derék és kétségbe nem ve -
hető érdemekkel tündöklő férfiak közöl átalános 
szótöbbséggel püspöknek választatott. Mi kicsi-
nyes lelket árul az el, midőn e' felett nemhogy 
örvendene, hanem olly hangon szólal fel, melly-
nek a' peu prés értelme ez : nézzétek ezeket a* 
szerencsétlen dunántúliakat, elejtik A, B, C, D 
kitűnő férfiaikatés választják az ismeretlen E.—t. 
No és halljuk tehát a' nagy vádat, melly H. ellen 
felhozatik. Katechismust irt! No 's? Ez tehát 
bűne vagy érdeme-e ? Igen, de millyen katechis-
must ir t? No hát millyet irt? Halljátok, szeretett 
atyafiak, azon kátéból vagy lehetett alapos vádat 
kisütni H. ellen, vagy nem lehetett. Ha nem le-
hetetett, ugy ti kákán csomót kereső emberek 
vagytok. Ha lehetet, ugy ti egytül egyig lelkis-
meretlen férfiak vagytok. Ugyanis, a' káté, ha 
nem csalatkozom, ezelőtt legalább is két évvel j e -
lent meg 's ha foglalt magában valami egyház-
ellenest, kötelességtek lett volna azonnal felszó-
lalni, vagy legalább akkor, midőn annak irója 
első vagy másod izben kijelöltetett; de a' midőn 
mindaddig hallgattatok, míg ezen férfiú átalános 
szótöbbséggel a' püspöki székbe ültetendő volt, 
ezen hallgatásban lelkismeretlenség feküdt, melly 
az egyházon 's valláson ejtett sérelem ellen fel-
szólalni gyáva volt, a' késő felszólalás ellenben 
olly szándékot árul el, mellyet én jellemzeni még 
most nem akarok, de megteszem, ha kell. — A* 
másik vád H.*ellen az, hogy a' nemzetiség érde-
kében nem nyilatkozott, söt, „mit hinni nem aka-
runk , a ' nemzetiség érdekét a' papi érdekekkel 
egyeztethetőnek nem tartja A' mit az urak nem 
hisznék, azt én sem hiszem. Tehát csak annyi 
marad fen*vád gyanánt, hogy H. „szavát a' nem-
zetiség érdekében nem vehettük" Ha valamit oko-



aan tett H, úr, ezt csakugyan igen okosan tevé. i 
Mert ugyan mit jelentettek volna a1 nemzetiség i 
mellett felszólaló harsány hangjai ? Szükségüket ' 
nem látjuk, mert Haubner magyar pap, magyar ) 
nyelten lépett fel az irodalom mezején; már ez- í 
előtt 14 évvel, midőn a'protest, lapnak hire sem 
volt, magyar egyházi lapot vala megindítandó, ha 
vállalata csak annyiban pártoltatott volna is, mint 
9 évvel később a' két pesti papé. Továbbá H. 
magyar polgár 's tudja a' törvény-szabta köte-
lességeit a' nemzetiség tekintetében. Végre pe-
dig H. olly kerület püspöke, hol 146 gyülekezet 
közöl 107-ben használtatik a' magyar nyelv pré-
dikálási nyelvképen, hol a' jegyzőkönyv 1806. 
óta magyar 'sa't. Illy ember szájában illy körül-
mények közt, merő pöíTeszkedés lett volna min-
den nemzetiség melletti szájalás, 's szerintem lelki 
szegénységre mutatott volna egy főpapnál, ki az-
zal kezdte volna beszédét, hogy magyarok levén 
magyarok akarunk lenni,'s a1 magyarságért élni, 
halni. A' czikk végén alkalmazott szép szók oly-
lyanok, mint pofonvágás után a' czirógatás. 

Kérem a' szerkesztőséget, jegyezzen fel en-
gemet is Gödör J. ur előfizetői kezé. Ha a' munka 
ollyan leend, mint a' millyennek a' közlött Mu-
tatványok sejtetik , ugy azt a' családok vallásos 
könyvtárában nélkülöznünk nem szabad. *) 

Razga urnák beszédét, mellyel a' pozsonyi 
gyülekezetben beköszöntött s melly: Antrittspre-
digt in der Kirche der ev. Gemeinde A. C. zu 
Preszburg, czim alatt jelent meg, nagy örömmel és 
nagy fájdalommal olvasám. Örömmel, minthogy 
egy szépen összefüggő tartalomdús egészet ta -
láltam fel benne, gyönyörű nyelven előadva, elő-
adva hangján a' testvéri bizalomnak, melly nyilt 
kebellel lép át az öt meghivó gyülekezet küszö-
bén, ugy mutatva magát kívülről, mint a' millyen 
belölröl. De fájdalommal is, minthogy azon evan-
gyéliomi kenetet, azon a' szentírás isteni tárhá-
zából felénk lengő szent szellemet, mellyet én 
laicus létemre minden keresztyén beszédtől kö-
vetelek, hasztalan kerestem benne. Igy itélnek-e 
róla mások is, nem tudom, az én igénytelen véle-
ményem ez. Távol vagyok én attól, hogy a' holt 
betűn rágódó 's az irás helyeivel czéltalanul ta r -
kázott beszédekben gyönyörködjem. De minél 
nagyobb barátja vagyok a' protestáns szabadság-
nak, az irás magyarázatára nézve; minél állha-
tatosabban utasítok vissza minden emberi vé -
leményt , a' hit és élet dolgában ; annál szoro-
sabban kívánom meg papjainktól, hogy ők se 
pusztán saját véleményeiket, elszakítva az is-
teni kútfő véleményeitől, hirdessék nekem, hanem 
ugy, hogy azok emezzel szorosan összeforrjanak; 
annál elengedhetlenebbül igénylem, hogy a' szent-

*) Fájdalom, hogy midőn kapitány úr véleményében ö r ö -
mest osztozunk, még eddig a' pesti conferentia által 
aláirt 30 példányon kivül, de csak egy előfizetés sem 
történt. S t. 

irás tekintete kilünöleg ápoltassék papjaink által, 
mert ruente fundamento, ruit superaedificatum. 
Nekem az ész. mellyre olly sokan hivatkoznak, 
Isten megbecsülhetlen ajándéka, de épen az a* 
nyilatkozás is 's a' kettőnek karon fogva kell 
járni 's ki csak szüntelen amazon nyargalna, ezt 
pedig csak könyörületből említené, az a keresz-
tyén 's positiv protestáns jellemet vetkőzné le ma-
gáról. Isten mentsen, mintha én ezzel vádat akar-
nék emelni Razga ur ellen, kinek beszédében az 
evangyéliom iránti tiszteletnek olly gyönyörű 
nyomait találom. Minden, a' mit akarok mondani, 
az, miszerint én a' szép beszédet sokkal szebb-
nek tartom vala, ha több evangyéliomi kenet 's 
bibliai hűség ömlött volna el rajta. A' tá rgy: 

Die Aufgabe dcs evang. Geistlichen den For-
dermgen der Zeit gegenüber, igen korszerű, de 
a' kivitel is igen igen korszerű benne. Olvasásul 
ajánlom mindenkinek, tanulhat belőle sok jót, üd-
vöset. Még csak egy kívánságom van. Isten 
tartsa meg Razga urat, legyen üdvöz közöttünk, 
's avatkozzék szent erővel és férfias munkásság-
gal egyházunk ügyeibe! 

A' prédikátzio tőszomszédságában Homér 
Odysseája hever, fordítva Szabó Istvántól. Szé-
kács és Hunfalvi majd összevesztek miatta, mi-
dőn még kéziratban volt. Az ajánlá, még pedig 
lelkesülten, a' kiadásra, emez pedig nem ajánlá. 
Isten tudja mellyiknek van igaza. Én csak azt tu-
dom , hogy néhány nyaktörő kifejezést kivéve, 
elálmélkodám nyelvünknek azon mesteries keze-
lése felelt, mellyet itt Szabó úr kifejt, 's feltéve, 
hogy tán azon hűség, mellyet a' szigorú Hunfalvi 
követel, itt ott sántikálhat benne; már ezen, fo r -
dulatokban olly gazdag nyelvis megérdemli vala, 
hogy a' munka napvilágot lásson. Azt sem kell 
felednünk, hogy Voszt vajmi sokan előzték meg a' 
németeknél 's hogy igy nálunk is kezdeni kellett, 
's kezdetnek Szabó fordítása ugyancsak remek. 
Nem örömest nélkülözzük benne a' rhapsodiákat 
megelőző azon rövidke bevezetéseket, mellyek 
csaknem minden eredeti kiadásban feltalálhatók 's 
mellyek az egész rhapsodia rövid tartalmát fog-
lalják magokban. Katona létemre, nem válik talán 
épen dicsőségemre, ha megvallom, hogy nekem 
az Odyssea mindig jobban tetszett az Iliasnál. Ez 
a' csaták mezején, emez a' családi élet belsejében 
forog 's engem Penelope a' rokkák között mindig 
jobban mulatott, mint bármellyik hős a' lónak 
hasában. 

Ennyi egyházi és iskolai lapban legyen róla 
elég. 

Azt hallám, hogy Kossúth L.úr a'görög nyel-
, vet ki akarta kergettetni iskoláinkból. Magam is 

kezet fogok vele, nem annyira a* görög nyelv-
nek, mint a' görög nyelv tanítási módjának ki-

1 küszöbölésében.Mert ha oda nem juttatja az oktatás 
, ifjainkat, hogy a' hellen irókat értsék , hiába 

való a' rtíítrw-nak minden magolása. A' franczia 



háborúból visszatértemkor Gothában az Abitu-
rienten examenen voltam jelen 's még kardom is 
megcsörrent örömében, midőn hallám, mi folyvást 
é s könnyen fordították az ottani gymnasium nö-
vendékei Platót és Hómért, mig mi a* szótár se-
gedelmével is alig tudtuk megmagyarázni Phaed-
rus valamellyik meséjét. No de hagyjuk ezt. A* 
humaniórák- és realékra nézve,.nagyon áll az unum 
facere, alterum non negligere. Az idö igen is 
sarkal, hogy a' realékat kitünőleg űzzük, de ki-
küszöbölnünk miatta amazokat nem volna tanácsos. 

H e n y e i G y u l a . 

Protestáns istentisztelet külső esz-
közei. Ének és «r^«na 

A' protestánsoknál az istentiszteletnek egy-
szerűsítése korában, a' midőn csaknem valameny-
nyi külső, az ájtatosságot elősegítő szerek, a' 
túlvitt reactiónak törekvésében kiküszöböltettek 
és elmellőztetlek, és pedig nem annyira a* magas 
vallásos műveltségnél fogva, a ' melly az isten-
tiszteletnél a' külső eszközt könnyen nélkülözi, 
hanem inkább csak féltékenységből attól, hogy 
az illynemü szerek, minők a* képek, oltár, zene, 
müvésziesebb ének, kiváltképen a' karének 'stb. 
az igaz imádatot és épületet gátolnák inkább, sem 
minthogy azt elősegítenék, — azon korban, mon-
dom nem vétetett tekintetbe ama mély összefüggés, 
mellyben az istentisztelet a' művészettel átalában, 
különösen pedig annak zenészeti ágával áll. Tör-
tént több, mint a' mennyinek történnie kellett; el-
mellöztetett az is, a' minek meg kellett vala tar-
tatnia.—Mind a' mellett mégis óvakodék az egy-
háznak egyik része, a' reactióban, vagy legyen, 
hogy féltékenységben, annyira menni, miszerint 
épen semmit sem tartott volna meg a' vallásos 
ájtatot elősegítő külső művészi eszközök közöl, 
és hahogy eleintén el is mellőzött volna mindent, 
csakhamar belátván az innen eredő túlságot, visz-
szavette meggyőződésből, a' mit féltékenységből 
kitagadott volt. Hiába, igy van az minden re-
formnál: hahogy azt egyszer megindítjuk, nincs 
aztán határ, nincs korlát, reformálunk, tagadunk, 
nélkülözünk, mellőzünk és ujítunk még ollyanokat 
is, miknek változtatása távolról sem vala első 
szándékunkban. A1 reform önirányu hatalommá 
lesz , mellyet nem kezelhetnek *s nem vezérel-
hetnek mindig az azt megindítók. Igy történt az 
a* reformatio korában is. Némellyek még csak 
azon templomokat sem akarták istentiszteletül 
használni, a' mellyekben azelőtt római vallástisz-
telet tartatott; mások igen használták a' templo-
mot, de kipusztítottak belőle mindent, mi a'múltra 
emlékeztethete, csak a' puszta falakat hagyák meg, 
és ezeket nem képekkel és oltárokkal, de Isten 
szent beszédével igyekvőnek betölteni; ismét 
mások meghagyták ugyan a' külsőket, és csak 
az istentisztelet rendjét, tartalmát irányát és mód-

ját vélték változtatandónak, tehát csak azt, a1 mii 
tulajdonképen inkább csak a' belső istentisztelet-
hez tartozik, — mert a' prot.musnak ez vala egyik 
fŐczélja, előmozdítani a' belső istentiszteletet, olly 
értelemben, hogy minden egyes igaz keresztyén 
hívnek tiszta és vallásos ihletű keble lenne az & 
temploma, a' titkos hajlék, mellyben az Üdvezítö 
maga az áldozó pap és az ige, t. i. a' szentírás, 
annak olvasása és értelmezése, a' külső isten-
tisztelet tanúsítása. 'S az illyen hívek aztán, nyil-
vános összejöveteikben, ismét csak azt valának 
müvelendők, imádság, prédikálás és irás olvasás 
által. — De mindez sokáig egyeztetlenül maradt, 
ugy hogy csaknem annyiféle volt az egyházi 
imádatnak külső módja, a* hány a' gyülekezet, a* 
hány a' külső egyház. Ugy látszik, hogy csak az 
egy ének tartatott meg mindnyájánál, azon kü-
lönbséggel, hogy az egyik irányban éneklésül 
vétettek inkább csak az ó-testamentomi dicsére-
tek, a' másik irányban pedig, a' saját szerkesz-
tésű, többnyire alkalmilag eredett ujabb széni 
énekek, szintúgy alkalmilag eredett dallamokra 
hangszerezve; amaz irányban pusztán és minden 
kiséret nélkül elénekelve, emez irányban több-
nyire orgona-kíséret mellett; tehát amott semmi 
zenészi hangszer nem használtatván, az egy em-
beri hangon kivül, — itt az emberi ajk éneke mel-
lett még orgona is 's ollykor-ollykor, de csak-
hamar gyérülő esetben, fuvó és vonó hangszerek 
is használtatván. — Nem kell sok szót szaporíta-
nunk, a" nélkül is el fogjuk érteni, hogy ezen utóbbi 
eljárás a' prot. evangyélmiaknál, az előbbi, a' pr. 
reformátusoknál vala inkább divatban és divato-
zik még ma is, kivált hazánkat illetőleg. Vitatni 
nem akarom, mellyik választá a' jobbik részt, 
mert bizony annál, a1 melly semmit sem tartott 
meg és igy mindent mellőz az egy és puszta éne-
ken kivül, nem áll sokkal jobban azon egyháznak 
istentisztelete — a' vallásos épületre n é z v e — , a v 

melly az orgonát megtartotta, mivel, valljuk meg 
őszintén mindkét irányon igen elhanyagoltatik azon 
kevés is, t. i. az egyházi éneklés maga, a' melly 
szép lehetne orgona nélkül, épen ugy, mint orgona 
mellett, ha reá több gond fordíttatnék. Hogy itt 
az iskolákat is éri némi vád, különösen pedig az 
elemieket és néptanodákat, azt sem akarom elhall-
gatni, mivel az éneket itt kell megkedveltetni, 
éneklésre már itt tanítani az egyháznak majdan 
leendő serdültebb híveit, az istentiszteletnek ezen 
élő orgonasipjait. De tanodáink e' tekintetben ke-
veset tesznek, az éneklés még csak nem is rendes 
tanodai tanulmány, és hahogy az volna is, magok 
azok, a* kik tanítanák, nem értenek hozzá. — Mit 
kell tehát tenni, hogy mégis legyen valami ? Azt 
tartom, mikint az egyházakba — a' hol még nem 
volna, csakugyan kell orgonát állítani; de melléje 
egyszersmind jó orgonistát kell ültetni, igy kell 
a' tanodákba is kisszerű orgonákat szerezni, a* 
antónak pedig okvetlenül tudnia kell ezen j á t -



szani és szerinte és mellette a'gyermekeket ének-
lésre tanítani. Mert az egy és puszta emberi hang 
csakugyan nem elég és nem eléggé biztos eszköz 
jó egyházi éneklésre szerttevésre, az emberi hang 
ngyanis, elreked, az ember felejt, a' dallamok 
változnak, az öregebb hívek nem tanulnak 's igy 
&z egyházi éneklés, mint az istentisztelet egyik 
külső tényezője, silányul, a' melly különben, ép 
orgona 's annak művészien ügyes és értelmes 
játszása mellett, mégis csak inkább épen tartja 
fen magát és épületes. Söt az orgona már maga 
is — az ügyes játszó ujjai és lábai alatt, szent 
hangokkal tölti be a' szent falakat, és a" rekedt 
torok, melly különben fülsértő hangokat ejtegetne 
és krákogna, nem mer illyenkor még csak lé-
lekzeni sem, midőn az ember egész valóját a' 
tisztább öszhangzat szárnyain emeli az áhítat. Ki 
nem emlékszik — hahogy valaha jó orgonálót 
játszani hallott, már akár minden ének nélkül is, 
teszem akkor, midőn az evangy. szertartása sze-
rint, kenyér és bor a' papnak halk szavával ál-
datnak, — vagy a' midőn a' hívek az asztal, avagy 
oltár körül Összesereglenek, hogy a' szentelt ele-
delt és italt vegyék, és a' szende ós méla hangú 
orgona a' híveknek ez imádat és szeretetteljes 
útját kiséri, — avvagy akkor, midőn a' feltámadás 
ünnepén az orgona mellett zengik a1 női hangok 
az örvendetes jelenetet, Urunk feltámadását, 
velőkig hat illyenkor az egyszerű orgona, hozzá-
értő kezek által játszva; ki nem emlékszik, mon-
dom, olly pillanatok hatására és ki nem fogna — 
hahogy az illynemü, emlékezetébe mélyen vésett 
hangokat és dallamokat újra hallaná, ugy mint 
ama Faust, még a' borzadalmas vész árkának 
partjain is, térdre hullva az egy Istent imádni és 
azon órát áldani, a' mellyben ez orgonadallamo-
kat legelőször hallá! — Egy hozzáértő szakmü-
vész barátom által hallám egyszer vitatni, miként 
a' keresztyén istentiszteletnek csak két eredeti, 
más vallásokban nem is ismert hangszere van, 
's ennek egyike az orgona, másika — a' mennyi-
ben t.i. ezt is hangszernek nevezni lehetne — a' 
harang, többi hangszereket nagyobbára már 
a' régiektől vettük át , a' legújabb tanulmányuak 
pedig, minők p. o. a' zongora, a' harmonika 'stb. 
még nem alkalmaztatnak az istentisztelet körül, 
de, ha is, nem lesz egy sem képes pótolni vagy 
felérni a* kettővel. Érez mindkettőnek a' hangja, 
kemény érez az anyag és mégis olvadékonynyá 
teszi a' szivet; nem hiába mondá Schiller a' ha-
rangról : „vivos voco, mortuos plango, fulgura 
frango" — hogy az az élőket hívja, a* holtakért 
zokog, a" vihart megtöri. 'S ugyanazt teszi az 
egyház falain belől. Hívja az élőket, siratva zo-
kog a' holtakért 's megtöri a1 kebelben fellázadt 
vihart. A' harang megtölti a' levegőt, egész az 
ég boltozatáig, gyakran mérföldekre is elhat, mint 
semmi más hang, még csak az álgyu sem, a' ha-
rang húrjai a' szelek 's ezeknek értelmet ad az 

érez nyelve ugy, hogy hallva szép és magasztos 
harangszót, bizton ballaghatsz az erdő rengetegi-
ben, vigasztalva a' sirok között magasztos érze-
lemtől megtelve az örömben, hogy szinte meg 
nem fér lelked testedben hanem felragad önkény-
tes imádatra oda, a* hova a* harangozó siet, a* 
hivőt az égbe a* nemhivöt a mindenségbe. — 
Igy az orgona is, ez megtölti a* templom bolto-
zatát, mint hozzáfoghatólag semmi más hang-
szer; sípjai hangoszlopok, mellyek ég felé szól-
nak , érczkeblek, mellyek érzéketlenül mégis 
reszketve imádkoznak, veled sírnak és örvend-
nek, téged vigasztalnak és serkentenek, egye-
dül kaczagni nem tudnának veled, hahogy terop-
lomiatlan elméd a'szent falak között kaczajra in-
dítani merne. A' harang és orgona, mindkettő 
komoly és igy csak magasztos vallásérzélmeket 
költhető hangszer 's az istentiszteletnél épen azt 
kell alkalmazni, mi mellett épülnöd igenis, de ne -
vetned sohase lehessen; minden egyéb hangszer-
nél tehetni azt 's innen van, hogy az ember né-
mellykor ollynemü zenét is hall templomokban, 
mellynek elzengése mellett inkább lábbokáját ütné 
össze vagy keringene, semmint hogy szive meg-
fordulna kebelében 's válnék oltárrá, mellyen a* 
néma érzelmek imák. — Igy okoskodott művész 
barátom 's a' részemről tett ellenvetéseket mind 
megezáfolgatá, legdöntőbb argumentumul hasz-
nálván azt, hogy kézen ragada 's elvezete a' temp-
lomba, leültete ennek legvégső zugában, ő maga 
pedig felment az orgonához és a'mi itt ujjaiból fa-
kadott mindannyi ima volt a' mellynek részemről 
csak szavakat kelle kölcsönöznöm. Épen ugy 
figyelmeztem ez idő óta a' harangra is, és — ha-
csak repedt nem volt az érez, vagy részeg a' 
kötelethuzó, vagy pedig igen parányi a* csenge-
tyü, mindenütt valósulva találám állítását 's épen 
nem tudom sajnálni együgyüségében azon pórt, 
a' ki — midőn velőig ható harangszót hall, lerántja 
süvegét és imádkozik és az illyen mód és áhitat 
vájjon müveletlenséget árulna-e el a'müveit em-
bernél is ? Hát a1 ki orgonát hall 's rajta hallja 
eljátszatni valamelly ismeretes egyházi ének dal-
lamát 's éneklésre fakad, hogy a' sípok tiszta 
érczhangjával az ö hangja együljön, vallástalan 
ember-e az? 

Mind ezekből koránsem akarom még elvké-
pen kihozni, hogy a' valódi prot. istentisztelet, 
külső — az áhítatott ébresztő szerekre is szorul, 
— azt nem, mert imádkozni részemről tudok 
íróasztalom mellett is, ámbár azt egykor kétségbe 
akará vonni egy tisztelendő barátom, — hanem 
ki akarom hozni azt, hogy jó, remekül készült és 
remekül összeállított orgonáknak egyházainkbai 
behozatalát véleményem szerint ajánljam. Nem az 
orgonát fogom imádni, habár oltár alakjában ál-
lana is faragott szentjeivel a' kóruson, nem fölibe 
becsülni hangját az ige szent hangjánál: de mégis 
engedni fogom miként azon idő alatt, mellyben elő 
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kell készíteni a' szívet az ige befogadására, az or-
gona hangja szolgáljon hidul az áhítatnak, hogy 
elnémítsa fülemben a1 mindennapiság neszét és 
ébressze az ünnepiebb hangulatot szivemben. 
Hogy az orgona a' templomban egyszersmind 
külső dísz is, azt pedig nem türi, igy szólnak töb-
ben — a' prot. templom, a' mellynek legfőbb jel-
leme az egyszerűség, minden csábító és szemet-
kápráztató v. figyelmet szórakoztató fény nélkül. 
De ha már azt akarjuk, hogy egyházainkban semmi 
dísz ne legyen, akkor rontsuk le a' tisztán és 
fejéren — néhol még oszlopi diszitménnyel körül-
vett falakat is, minek és mire való a1 csinos ablak, 
ajtó, szószék, urasztal stb. menjünk pajtába imád-
kozni, ott nincs fény, hideg és eső ellen tán még 
inkább óva leszünk, mint némelly rongált fedelű 
pr. templomban, mellyet nagyszerűen építének fel 
az ős pátronok,de a'fiatal pátronok vagy filius-ok, 
romba dűlni engednek, mert tán magok is inkább 
pajtát vagy birkaaklot szeretnének a'helyen a'nagy 
kerítés között látni,a' hol most a' tiszteletes úr lakja, 
tág kertje és Isten üres háza emelkedik. Vagy tán 
minek a' pajta is, jöjjünk össze Isten szabad ege 
alatt, az erdőben mint kaczagányos apáink, a" hol 
egy fatuskó szolgáljon szónokszékül, és az orgona 
a' fák legyenek, mellyeken a' madarak szólnak a' 
sípok helyett és a' harang a' dörgő villám legyen. 
Látszik biz ebből, hogy a* müveit kor igényei sze-
rinti istentiszteletnél nem épen az egyszerűség a' 
föelv és czél, hanem tán inkább még a' müvésziség. 
A' legműveltebb nemzeteknek nem legegyszerűbb, 
sem nem legrutabb, de legmüvésziesb és leg-
szebb istenházai vannak és voltak mindig. A' fel-
pompázott és cziczoma-ékkel megrakott, maga-
sabb művészi ízlés nélkül dúsan felszerelt temp-
lomok alatt, nem értvén még azt, mit „szép", mit 
művészi alatt értenünk kell. Az egyház mint nyil-
vános épület, mint kivalólag csak a' legszentebb 
czélokra fordítatni szokott emberkészítette müal-
kotvány, a' mellyben 's a' mellynek boltja alatt 
mindenki honosnak 's Istennel rokonnak érezze 
magát — az egész lakosság, gyülekezet vagy 
felekezet eszméletét árulja el. A' mint ki házát 
külsőleg tartja, ollyan ő maga is, ki e'házban la-
kik; a' mint ki testét, a' lélek templomát tartja, 
ollyan annak lelke, ollyan gondolkozása, legalább 
nem sokban eltérő és sohasem annyira eltérő, 
hogy az emberismerő, róla véleményt hozni ne 
merne. De hagyjuk ezt, a' mai kornak csakugyan 
az az iránya — ámbátor műveltséggel dicsekszik 
— hogy a' régi műdicső épitményü templomokat 
rondulni engedvén s ujakat vagy igen keveset, 
vagy ha is, hát csak igen egyszerűeket és csak a' 
legnagyobb szükségből puszta sátor vagy színként 
építve,— inkább állít hidakat, gyárakat, vasutakat 
fogházakat örültek tanyáit'sat. Ez is kell, de amaz 
is szükséges; Martha és Mária közöl mellyik vá-
lasztá a' jobb részt ? 

Ennyit most, ha az olvasóknak és néhány író-

nak tetszik, netalán vitatkozás ébresztése kedve-
ért és alkalmul ar ra , hogy — visszatérve — az 
orgonához, a' mellyböl kiindultam — egy jeles or -
gonakészítőt ajánljunk azon egyházaknak,a' mely-
lyeknél az izlés és a' költség megengedik, hogy 
templomuk puszta falait egy alkalmas és művé-
szien készült orgonával feldíszítsék és puszta és 
rosz énektől kínzott füleiket ettől megkímélve, is-
mét szebb és müvésziesb hangokhoz szoktassák. 
A' tanodák is ide fordulhatnak 's nyerendenek 
apró orgonákat és megrendelhetnek ollyanokat töb-
ben is, és olcsóbb lesz a' megszerzés. Emberünk, 
egy Brecht István nevű művész Uj-Verbászon, 
Bács megyében, a' kinek orgonagépészeti ügyes-
sége dicséretesen említtetett meg már egyízben 
a' m.é. Pesti Hirlap 524 és a'Hetilap 43-ik szá-
mában. Ezen orgonász több müvet készíte már, a* 
mellyek az egész vidéktől bámultatva látogattat-
nak. Jelesül Uj-Verbászon az ev. és ref. temp-
lomban 24 és 14 változatra. 0 hazai ember és 
ügyes; müvei olcsók és czéljuknak megfelelők. 
A' megrendelés iránt értekezhetni vele levelek 
utján. T . L a j o s . 

V e g y e s k ö z l e m é n y e k . 
Emléket Vajdának. 

Kérő szózat a' hon nemesb leányai- és fiaihoz. 
1846. borzasztó halál lebegteté szárnyait az 

alföld rónái felett, és egy közkedvességü élet 
lett duló hatalmának martalékja. Vajda Péter 
íebr. 10-én hunyta be örökre szemeit, 's a' baráti 
sóhaj koporsója felett viszhangzott Kárpátoktól 
Adriáig, viszhangzott az egész magyar haza ke-
belén; mert érezte mindenki, hogy Vajdában nem-
csak családja támaszát, a' hivatalos kör, mellyben 
működött, tisztelve szeretett munkás hivatalnokát; 
hanem az egész olly fiát veszté, ki az ősöktől örök-
lött nemzeti szellem-kincset nemcsak híven meg-
örzé, de hathatósan gyarapította is; — érezte 
mindenki, hogy Vajdában azon ritkák egyike 
szállt sírba,kik szépre, nagyra szakadatlan törve, 
égi eszmék szárnyaira fűzik egy nemzet dicső-
ségét. — Honom leányai és fiai! adjuk meg tisz-
teletét a' közérzelemnek! mert egy nemzet f á j -
dalma szent, és kinek veszte a' közfájdalom tárgya 
lett, megérdemli, hogy neve örökíttessék. — 
Azért emléket kérek Vajda holt tetemeire,—em-
léket a' természet felavatottjának, kinek nap 's 
hold, 's a' számtalan csillagok seregei mint ked-
ves meghittüknek megszólamlottak, a' mezei v i -
rág nyelvet nyert, 's a' természet legszebb titkai, 
sziveket bájkörökbe idézve, édes hangokon öm-
ledeztek kedvesök ajkiról, — emléket a' keleti 
ihletű költőnek, ki midőn dal kelt forró ajkira, 
ezreket szent lelkesülésre indíta szava, — emléket 
az oktatónak, ki esze világával vezércsillaga, 
szive szerető lángjával atyja volt egy serdülő 
nemzedéknek. 



Ti, kiknek a" boldogult hon-ölelő szózatira* 
annyiszor magasra gyúlt kebletek, oh ne hagyjá-
tok beteljesedni a' költő szavai szerint a' hazára 
nehezülő átkot, miként saját jelesít századok óta 
nem ismerve, könyezetlen látta sirba szállani. Ti 
kik öröm-órákat élveztetek a' boldogult szellem-
müvei felett, ne vonjatok meg egy kis adományt 
szellemi barátotoktól, hogy a' késő ivadék za-
rándoka Vajdának szent poránál lelkesülve áldást 
mondjon reánk és korunkra. 

Az adakozások módjára nézve, hazánk min-
den tudományos intézeteihez, valamint minden 
e' hazában létező szerkesztőségekhez a' főiskola 
pecsétjével ellátott aláírási ívek küldettek szét, 
azon kéréssel, mellyet itt nyilván kimondani 
akarunk, hogy szíveskedjék kiki, ereje szerint e' 
szép nemzeti ügyet hazánk és korunk díszére 
előmozdítani. *) Dr. B1 o c h M ó r i c z , 

az oktatói kar nevében. 
ÍJ leánynevelő intézet Pesten, 

Seltenreich Károly felsőbb engedelemmel oct. 1 -
jén 1846. megnyitott pesti leánynevelő intézeté-
ben (Béla-utcza 249. sz. a.) 

1) Közönséges képző tárgyak: magyar és né-
met nyelvtan következő részekkel: olvasás, szép-
írás, helyesírás, írásbeli fogalmazási gyakorlatok 
-és szavallás. Vallástan, nőhivatás-és háztartástan, 
természettan, természetrajz, közönséges és külö-
nösen Magyarországnak földleírása, világtörté-
net és magyarok története, embertan, egészség-
tan, regetan (Mythologia), emlékezet-gyakorlá-
sok, fejbeli és számmali számvetés, női munkák 
és franczia társalgás. 

2) Különös képző tárgyak: idegen nyelvek, 
rajzolás, zene, éneklés, táncz 'stb. A' tanítási 
nyelv részint magyar, részint német. 

3) Az intézet alapja: a' lakás kényelmes és 
egészséges, az élelem egyszerű és tápláló; az 
ápolás gondos és több évi tapasztalás által jónak 
ismert; a' felügyelés szigorú és biztos; az élet-
mód a' hivatáshoz alkalmazott; az oktatás módja 
korszerű és gyakorlott; a' mulatságok a'testre, 
szivre és lélekre nézve egyiránt felvidítók és 
képzők. 

4) Az élelem-, a'reggeli leves, vagy tej, vagy 
gyümölcs és kenyér, az ozsonna az év részéhez 
képest; ebédre 4, vacsorára 3 tál étel. 

5) Felvételi feltételek: az élelem, szállás,ápo-
lás, mosás, és az 1-sö szám alatti képző tárgyak-
bani oktatásért évenkínt fizettetik 240 pgö forint. 
A' különös képző tárgyakbani oktatás díja, külön 
megegyezés szerint határoztatik meg. — Ezen 
meghatározott fizetésen kivül, váratlan költségek 
nem fordulnak elő. 

6) A' legpontosabb negyedévi vagy félévi 

) Akármellyikünk szívesen elfogadja az adakozást. Az 
aláírási ív megérkezett 's nagyon óhajtjuk, hogy sokak 
neveivel 's adományaival küldhessük be a'szarvasi oktató 
uraknak. T ö r ö k és S z é k á c s . 

Előrefizetés, a' nevelési kötelességek lelkismere-
tes teljesítéseért, az intézetnek nagy felelőssége 
mellett meghatároztatik, mellyböl valami levonás 
semmi szín alatt nem engedtetik. 

7) A' növendék felvétele minden időben meg-
történhetik, de kilépte mindig egy negyedév-
vel előbb tudtára adatik az intézetnek, vagy élő 
szóval, vagy irás által, hanem soha a' neven-
dék által. 

8) A* tisztaság és a' mosásrend miatt megkí-
vántatik, hogy a* növendék ruhákkal és különö-
sen fehér ruhával elegendökép ellátva legyen, a ' 
következendöt pedig teljes számmal magával hoz-
za, mint: 12 pár harisnyát, 12 zsebkendőt, 6 t ö -
rülközőt, 6 asztalkendőt, 1 hosszú vagy 2 rövid 
abroszt, 1 szalmazsákot, 1 matraczot, 1 vánkost, 
1 nyári és 1 téli takarót, 1 ágy terítőt, kétszeri 
ágybéli áthúzást, 1 tükröt a* hozzá tartozókkal, 
evöszereket, poharat és egy kis ruhaszekrényt. 

A' fehérruha gondosan legyen a' növendék 
nevével megjegyezve, 

9) A' növendékek az ő koruk, tehetségök és 
előmenetelökre nézve 3 főosztályra osztatnak, 
úgymint: 1) kezdők, 2) elöhaladottak, és 3 ma-
gasb kiképzésüek. 

10) Az oktatást az l - sőszám alatt levő elemi 
és tudományos oktatási tárgyakban én magam 
adom egy különösen kidolgozott és jónak ismert 
tanrendszer szerint ugy, hogy a' három főosz-
tálynak növendékei nem valami töredéket, hanem 
mindenkor egy rendszeres egészet kapnak az ö 
tökélletes kiképzésökre. A' 2-ik szám alatt meg-
nevezett képző tárgyakbani oktatás pedig tu -
dományos, ügyes és jó hirü tanítók által adatik. 

Végső észrevétel: Minthogy egy magányinté-
zet csak tulajdon költségen kénytelen magát f e n -
tartani és azért a' közönségnek csak szélesen 
kiterjedett bizodalmában lehet szilárd alapja, 
mindenki át fogja látni, hogy az intézet elöjáró-
jának legfőbb kötelességében áll, ezen bizodalmat, 
mellyel az intézet B.-Gyarmathon már 19 év óta 
élni szerencsés volt továbbá is fentartani, és itt 
Pesten még nagyobb munkásság által minél in -
kább kiterjeszteni 's igy az intézetnek messze 
kiterjedett hirét megóvni és megtartani. Pesten 
oct. l- jén 1846. S e l t e n r e i c h K á r o l y , 

nevelő és tanító. 
Oktatási tárgyak a' fo.-somogyi 

elemi iskolákban. I. év. a) Olvasás, b) 
Némelly szükségesebb imádságok, c) Az éneklés 
mesterségének kezdete. — d) A' számtanból a" 
római és arábiai számok ismerete és kimondása. — 
e) Az irás kezdete, tollkészítés. 

II. év. a) Tóth Ferencz kis catechismusa. — 
b) Ostervald kis Históriája, c) Minden iskolai kö -
nyörgések. - d) A' zsoltárok első versei a' 8 0 - g . 
— e) Az éneklés egész mestersége. — f ) A' 
számtanból a' sokszorozó tábla, az összeadás, és 
kivonás.— g) Az irás mesterségére nézve exem-



plárokat írjanak. — h) Magyarország határai, ke- könyveiből, mellyek az esp. levéltárban találha-
röletekre, vármegyékre való felosztása a* Kistü-
kör szerint. 

III. év. a) Haidelbergai Káté. — b) Hübner 
históriája egészen. — c) Úrvacsorájához való 
agenda és imádságok.—d) Minden zsoltárok első 
versei.— e) A' bibliában való jártasság. — f ) Az 
éneklés mesterségének tökéletes tudása. — g) A' 
számtanból a' 4 speciest. — h) Irás. i) Magyar-
ország földismerete. — k) A1 hunnusok és ava-
resek története Kistükör szerint. 

IV. év. a) Hajdelbergai káté és Hübner his-
tóriája repetáivá. — b) Bibliából a' historicus 
könyvek. — c) Számtanból: regula aurea, directa 
et inversa. — d) Leveleknek, kötelezvényeknek, 
nyugtatványoknak, számadásoknak készítése. — 
e) Magyarok históriája a' Kistükör szerint. 

M e z e i P á l . 
Békés-c^anádi tanítók. Mivel e' la-

pok 34. sz. alatt a' békési néhai tanítók nevelés-
tani társulatuk eredményéről 's mostani, de csak 
csabai járásbani tiszttárs uraink szinte a' féle di-
cséretes egyletök létrejöttéről értesíttettünk: ne-
künk is okot adott röviden előterjeszteni, hogy a" 
békés-csanádi járásbeli tanítók is élvezik a*jelen 
felvilágosodás jótékony sugárait, mellyek hevé-
től meiegíttetve 's elődeink tenniakarásuk szelle-
métől buzdíttatva, folyó évi aug. 10-én már má-
sodszor most Nagylakon tartatott tanítói confe-
rentiának részvevői valánk. 'S még mult évben 
felszólítatya Zayácz D. szeretve tisztelt körlelkész 
urunk által szivünkreható beszédében, hogy a' 
békés-bánáti tanítók már 1804-ik év máj. 29-én 
Szarvason — societas paedagogica lectoria — név 
alatt tartották püspök Hamaliar Márton úr elnök-
lete alatt első egyleti gyülésöket, — nem volna-e 
czélszerü 's-okvetlen szükséges, ha mi is dicsé-
retre méltó példájokat követnők? — az ige nálunk 
is testté változott, mert T.-Komlóson tartván első 
ülésünket, már 1845. év aug. 27-töl köztünk egy 
a* nt. esperességtöl is helybenhagyatott tanítói 
kör alakult. 

Hogy azonban 34. szám alatt ugy tudósíttat-
tunk, mintha néhai békés-bánáti tanítók 1816.év-
ben kezdtek volna tanakodásokat tartani, mink 
illyesminek már 1804-ik évbeni alakításáról szó-
lunk, engedelmet kérünk a' nt. közönségtől, mert 
az esperességi levéltárnok Zayácz D. urnái az 
akkori gyűlések eredeti irataiból ezt olvashatjuk: 
Már 1804-dik évben gyűltek össze néhai békési 
tanítók Szarvason főt. Hamaliar M. úr elnöklete 
alatt, melly alkalommal főt. H M. úr iktató beszé-
det mondván, azt lemásolva akkori jegyző Kris-
tóffy Gy. szarvasi tanító által a* gyűlések jegyzö-
künyvében olvashatjuk. — Ezen dicséretre méltó 
urak azután is több ízben tartának tanakodásokat, 
de csak 1815- ig , mint azt a' gyűlések jegyző-

tök — de kivált néhai Lovich Ádám püspök höz-
zájok bocsátott leveléből kivehetni. — 'S e' sze-
rint az iratokban 1816. évbeni gyűlésnek már 
nyomára sem akadunk. 

Ezen általunk újra létrejött tanakodások fő-
pontjai: 

1 ) Czélunk egy részről kölcsönös eszmecsere 
— könyv- és hirlapolvasás —, más részről né-
melly nevelési öndolgozatok olvasása és bírálása 
által eszközlendö 's nevelési tárgyakat érdeklfr 
művelődés és képződés. 

2 ) Tag minden csanádi járásbeli ev. tanító, 's 
mig a' kör fenáll, kilépni senkinek sem szabad; 
melly erkölcsi kényszerítésre azon meggyőződés 
vezérlé a' társulatot, miszerint nem hiszi, hogy 
találkoznának a' csanádi járásban olly tanítók, kik 
a' körhözi járulástól idegenkednének. 

3 ) A'békési esperességünk egyházainak egy -
mástóli távolfekvése miatt csak csanádi járásbani 
tanítók tartunk minden évben egy rendes gyűlést; 
azon óhajtással azonban, hogy nagyobb siker esz-
közlése tekintetéből kívánatos volna, ha egyház-
megyénkmindentanítói egy társulatot „Békési ág. 
hitv. esperességi tanítói egylet" czím alatt a ' s ze -
rint alakítanának, hogy a' két járás évenkint kü-
lön tartsa ugyan gyűléseit, de azon kivül bizo-
nyos meghatározott időben és helyen mindkét j á -
rás egy egyetemes gyüléstartásra sereglenék 
össze, a' nevelést illető tárgyakról együtt tanács-
kozandó. 

4 ) Minden tag évenkint 1 p.ftot fizet a' pénz-
tárba 's ezen öszveg mindig a* rendes közgyűlés 
alkalmával leteendő. 

5) Olly könyvtár alapítása, melly nyitva áll-
jon az önművelődésre, nemcsak azoknak, kik kü-
lönben is nagyobb vagy kisebb könyvtár birto-
kában levén, nincsenek könyvek hiányával, de 
olly tanítófeleinknek is, kik eddig saját könyvtár-
ral nem bírhatván, mitsem olvashattak. 'S e' te-
kintetben valóban dicsekedhetünk, mert tavaly óta 
önpénztárunk költségével és több tiszteletes urak 
szives ajándokából már szép számú könyvtárral 
birunk. Sőt az idén már kétféle neveléstani újsá-
got is hozatunk. J a n k o v i c s P á l , 

az egylet egyik tagja. 

A ' Kisfaludy- t á r s a s ^ egész tisz-
telettel jelenti, hogy a'jövő 1847. év megnyíltá-
val „Magyar Szépirodalmi Szemle" czím alatt 
kritikai lapot fog megindítani egy keblebeli vál-
lalkozó bizottmány által, 's pártolására a' nagy-
érdemű olvasó közönséget ezennel fölhívja. A* 
programm ujságlapjaink mellett fog minél előbb 
szótküldetni. Kelt Pesten a' Társaság havi ülésé-
ből, oct. 31 .1846 . E r d é l y i J á n o s , 

[titoknok. 



PROTESTÁNS 

EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 
46. szám. Ötödik évi folyamat. Nov. 15. 1846. 

Dixit quidam eloquens, et vcrum dixit, ita dicere debere eloquentem, ut doceat, ut deleetet, ut flectat. 

A u g u s t i n u s. 

TARTALOM: A'szónoklatról átalában, az egyháziról külö-
nösen. — Hallei stipendiumaink ügyében. S z é k á c s . 
— Az egyházmegyei tisztujításról. P o o r K á r o l y . — 
Tisztelet a1 morálnak ! K i s s S á m u e l . — A' kecske-
méti reform, egyh.megye. — Ugyancsak a' kecskeméti 
egyházmegye. * 0 * . — V e g y e s k ö z l e m é n y e k . 

A^^án«k?atréi áfaSában, az egyhá-
2&iról küíono^en. 

Midőn a'római nagy szónok Cicero ezen sza-
vait fontolgatom: „quid est aut tam admirabile, 
quam ex infinita multitudine hominum, existere 
unum, qui id quod omnibus natura sit dátum, vei 
solus, vei cum paucis facere possit? aut tara ju -
cundum cognitu, atque auditu, quam sapientibus 
sententiis, gravibusque verbis ornata oratio, et 
polita? aut tam potens tamque magnificum, quam 
populi motus, iudicum religiones, senatus gravi-
tatem unius oratione converti? quid tam regium, 
tam liberale, quam excilare aíí'lictos, tam neces-
sarium, tenere seraper arma,quibus possis provo-
care improbos ? etcet. — mondom, midőn ezen 
szavak tűnnek föl elmémben, ezen kérdést teszem 
magamnak: — miért történnek szemlátomást ko-
runk kivánatihoz képest a'tudományok más ágai-
ban elölépések, bár azoknak kútfői mélyen rejt-
vék, — 's csak a' szónoklat érdekes mezeje he-
ver parlagon? E' kérdést ezen gondolat fejti meg: 
hogy nálunk a' szónoklat talán ugy nézetik, mint 
a'természet olly adománya, melly fölött nézelődni 
vagy nem lehet, vagy nem szabad, 's meg kell 
ezen pazar anya ajándékinál nyugodnunk, mely-
lyeket a' szorgalom, vagy gyakorlás, és mester-
ség (ars) sokra vihetne; valóban ezen gondolatot 
a' tapasztalás igazolni látszik, midőn minden toll 
néma a' szónoklat ügyében, 's kinek legnagyobb 
hajlandósága van is reá, a' régi könyvekben búvár-
kodni nem akarván, a' természetet magára kény-
telen hagyni, vagy legfölebb is iskolai kevés né-
zetére 's gyakorlatára szorítkozik, melly által pe-
dig kevés idomot ölt'magára az egyszerű természet. 

A' szónoklat fejlődése, miként más tudomá-
nyoké is, függ bizonyos körülményektől, függ a' 
szellemtől, melly uralkodik a' nemzetben. Hol 
észinteség a' nemzet saját jelleme, hol virul az 

igaz hazafiúság,'s nincs kötve az elöadásbeli sza-
badság: ott a' szónoklat kies és terjedelmes me-
zőn virulhat, 's jótékony erővel hat a' nemzeti 
egyetértésre. A' görögöknél kell keresnünk az 
ékesenszólás bölcsejét 's hihetőleg jogaiknak a ' 
törvényhatóságok előtti minél hathatós!) védelme 
ébreszté fel őket; igy álltak elő férfiak, kik a ' s z ó -
noklatra szabályokat írtak, minőknek tartják E m -
pedoclest, mások Thisiast, 's igy képezték baszéd-
módjokat, 's ébresztették a' szónoklat iránti 
kedvet, — ugy hogy nem sokára vetélkedve fu?-
tották a' görög ifjak a' szónoklat pályáját, kivált 
Athenében virágzott teljes erőben, — de kora itt 
sem sokáig tartott: szinte másfél század után a' 
nép szellemi erejével, 's az imádott szabadság-
gal a' virágzás fokáról alászállott. Utóbb Romába 
plántálták át a' görögök a' szónoklatot, hol a' tör-
vénykezés rendszere új pályát nyitott neki. Vol-
tak ügyvédő 's vádoló szónokok, kik szabálysze-
res 's elmés beszédeik által kivívták az ártatlan-
ság részére az igazság győzelmét, a' fondorságot 
pedig huzamos ostromaik által megbuktatták, és a' 
haza iránti részvétlenség ellen keltek föl leginkább. 
— Cicero idejében volt fénykorában a' római szó-
noklat, de miután a' szabad 's hazafiúi igaz szellem 
megnémult, a' gyávaság ?s erkölcstelenség p á r -
náján az ékesenszólás iránti kedv is elszenderült. 

Nálunk a' szónoklat természeti kifejlődésére 
hagyatott még eddig; kiki megelégedett azon elő-
adási móddal, mellyet a' bőkezű természet r á r u -
házott. Magok a' hitszónokok, kikben a' szép elő-
adási sajátság egyik főtulajdon, megelégsze-
nek, ha a' középszerűségen néhányan felülemel-
kednek , — pedig nyelvünk mind a' kiejtésre 
könnyű, mind a' szóphangzásra egyetlen — g a z -
dag erőteljes szavakkal 's tulajdona a' jambus 
mérték, melly a' szónok szájából kellemes hang-
mértékkel gyönyörködteti a' fület. A' szónoklat 
czélját sem akadályoztatja nyelvünk szóhiányá-
val , mert gondolatait ugy öltöztetheti fel a' szó-
nok, mikép czéljához szükségesnek érzi. Az éke -
senszólás czélja az akaratnak, tanítás, gyönyör-
ködtetés ós megindítás általi olly hathatós megil-
letóse, melly által szabadcselekedetre határoz-
tassék. Nyelvünkön tanítói tont adhatunk gondo-
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iatinknak, itt a' szende kifejezéseket leglágyabb 
szinbe öltöztethetjük, *s viszont a' keményebb 
gondolatoknak a' szavak által eröteljesb irányt 
adhatunk, — szóval: nyelvünkön mindazt megad-
hatjuk mér a'szónoki stylnek, mi annak jellemére 
tartozik. — Adhatunk: a) Csint(elegantia), melly 
a* beszéd erejéhez, 's a' gondolatok kellemes ki-
fejezéséhez jó ízlésű szavakat kiván. Ennek ré-
szei a' tisztaság (castitas), melly minden dagályt 
megvet, — értelmesség, melly átalja a' szóössze-
halmozást 's egyszerűséget kiván, szépség, melly-
nek bélyege a' folyóság. — b) Ékességet (orna-
tus) mellynek föjegye, hogy a' beszéd tetszöleg 
' s indítólag felöltöztetett legyen. Itt helye van 
az értelemmásításndk (trópus), melly fontosságot, 
kellemet 's erötad, — a' képesszólásnak (figura), 
melly a' mindennapiság körében a' stylt kiemeli 
's ékesbbé teszi, — változatosságnak, melly a' 
stylt az unalmasságtól megmenti,— 's hévségnek, 
melly az ugyanazonosság (ravroloyia) körén ki-
vül van, 's nem köti a' szónokot egyalaku kité-
telekhez. 

A' szónoki styl ezen jegyein kivül, — mint-
hogy nemcsak tanítás, hanem gyönyörködtetés 
's az érzékek megindítása által is kell a' szó-
noknak az akaratra hatni, ezek pedig inkább a' 
költészet körébe vágnak, nyelvünkön szónoki *s 
költészeti stylt, hol szükséges, együtt használha-
tunk , — ez pedig szükséges, hogy az utolsó az 
elsőnek komolyságát az unalomtól megmentse 's 
együtt működjenek a' sokszor daczoló akaratra. 
Szükség hát, hogy a* szónok költői szellemmel 
is birjon, melly által a' szónoklat huzomos ko-
molyságából kilépjen ollykor-ollykor a1 költészet 
élénkebb mezejére, hol a'figyelem egy kis meg-
újulást vegyen. E1 nélkül a1 szónok unalmas, ki-
fejezéseiben félénk, szónoki tehetsége határozott 
's hiányos lehet, és kénytelen sokszor száraz né-
zelődésekre vetemedni az ékesenszólás elég tá-
gas köre mellett is. 

Az ékesenszólás tárgya minden hasznos, tisz-
tességes és érdekes dolog, csakhogy legyen az 
a ' közélet érdekei közöl kiemelve. A* szónok 
mindezekről ékesen és bőven beszélhet. Cicero 
azt mondja: „benedicendi ars non habét definitam 
aliquam regionem, cuius terminis septa teneatur." 
De hogy mindenről bőven , ékesen, tárgyat ki-
merítöleg beszéljen valaki, ahoz szélesen terjedő 
tudományos ismeret, 's ezenkívül emberismeret 
s közéletbeni jártasság szükséges. Ha ugyan 

<ezen szót: szónoklat csak az előadásra szorítjuk, 
f g y bogy csak azt jelentse mit a* szó szoros ér-
telemben jelent, 's mint veszik sokan, t. i. vala-
melly más által kidolgozott beszédet, módos tes-
illesztéssel (gestus) 's a* beszéd erejéhez alkal-
mazott hangváltoztatással (declamatio) adjunk elő, 
ugy szónok lehet valaki tudományos ismeretek 
nélkül is, mert itt a1 természet adta test, és hang-
beli hajlam viszi a' főszerepet mellyet a* mes-

terség képez, hol hiány van nevezetesen, azt kipó-
tolja, hol ellenben a' természeti ajándék túlságos, 
azt tisztítja és mérsékli, — ós mellyeket ekkép 
a' mesterség kiművelt, a' gyakorlás azokat erősíti 
és megőrzi; az elme itt semmi ujat nem teremt, 
csak annyiban foglalatoskodik mennyiben, mások 
teremtményire alkalmaztatja az előadást. De nem-
csak ezt foglalja magában a' szónoklat fogalma; 
— ez megkívánja, hogy ki szónoknak akar ne-
veztetni, legyen akár egyházi, akár polgári rend-
ből, szabályszerüleg maga dolgozza beszédeit, 's 
ki ezt nem teszi, csak szónokárnyék. Iit hát már 
tudomány nélkül szónok nem létezhetik, itt néze-
lődő 's teremtő erőnek kell az észben kifejtve 
lenni, *s a' hang, testillesztés, mellyen amott alap-
szik a' szónoki tehetség, itt mint nagyszerű esz-
közök tűnnek fel valamelly tárgyróli értelmünk 
's érzelmünk kinyomására, 's az már a' valódi 
szónok, kinél a' kiművelt ész 's megszerzett tu-
domány önti az előadás nagy műszereire a' vilá-
gos 's fontos gondolatokat. — Innen már hármas 
tulajdon nélkülözhetetlen a' szónokban, az elő-
adási sajátságon kivül, — mellyröl különösen 
szolandunk. 

1 -sö Mi a' szónok saját személyét illeti. 
2-dik Az előadandó tárgyat. 
3-dik A' hallgatókat. 

I. Azon tulajdonok, mellyek o' szónok saját sze-
mélyére vitelesek. 

a) A' tudományos kiképeztetés, mellyel együtt 
jár a1 rendszeres gondolkodás-mód 's szónoki 
ügyesség, — ez az, mellyet már maga a' szónoki 
nagyszerű vállalat is kiván, t. i. másoknak taní-
t á s a i meggyőzése valamelly tárgy jó vagy rosz 
voltáról. A1 görög 's római szónoklat czélja is ez 
volt, *s mint szónok, közhelyeken nem mert föl-
állani, ki ügyességéről ismeretes nem volt. Aris-
toteles, Demosthenes, a' rómaiaknál Cicero, An-
tonius, Quintilianus törvénytudók, bölcsek 's his-
tóriában jártasok voltak, logicájok, grammaticájok 
hiánytalan volt. — Voltak ugyan ollyanok, kik 
mások munkáikkal sokszor védtek, vagy vádbl-
tak ügyeket annyira, hogy szinte pénzkeresetté 
vált az illyen szónoklat, de ez csak hamar utá-
latba ment, 's a' valódi szónoklatra is nem kis ho-
mályt vont. Szinte ma sem lehet lelkes 's épületes 
szónok, ki ezen szónoki ügyességet bebizonyítani 
nem tudja 's meg nem győzi hallgatóit arról, hogy 
ö bir tanításra képzett erővel. Meggyőzhetni pe -
dig őket, ha a1 szónok beszédében a' szükséges 
rendszert követi, *s olly eszméket fejteget benne, 
mellyekre hallgatóival! társalgása tette figyelme-
tessé, mellyek az ö lelki szükségük körül forognak 
's magokat általok meghatottaknak érzik, szóval 
ha beszéde tanító, gyönyörködtető *s inditó. 

Tanítunk *s meggyőzünk valakit erősségekkel, 
okokkal, mellyeknek különböző kútfőit fedhetjük 
fel. Gyönyörködtetünk ékes , tetszős beszéd 's 



indító előadás által; indítunk czéios kiszélesítés 
és indulatok által. A' tanítás a'szükséget, a 'gyö-
nyörködtetés a1 kellemet, az indítás a' czélt, vagy 
az ugy nevezett szónoki győzelmet tárgyaz-
zák. Az indításra legsikeresben hasznáthatja a' 
szónok az indulatokat, szenvedélyeket, szilárd v á -
gyakat , iszonyodásokat, kétkedéseket, sürgető 
kérdéseket, felkiáltásokat 's nagyításokat, 'sat. 

Az indulatokról czéios lesz itt egy-két szót 
mondani, minthogy vannak, kik az indulatokat ki 
akarják az emberi kebelből zárni, 's igy a' be-
szédben sem adnak azoknak helyt, — ezek a' phi-
losophok: de köztök is kik a' közélet igazságai-
hoz közelednek, némelly középszer 's lágy indu-
latokat megengednek. A' stoicusokkal némellyek 
4 indulatokat állítnak, kettőt a' jó körül; az örö-
met és reményt, kettőt a' rosz körül: u. m. szo-
mort és félelmet. Virgilius ezeket igy irja le: „hunc 
metuunt cupiuntque, dolent, gaudentque." Boethe 
igy foglalja azokat össze: 

„Gaudia pelle 
Pelle timorem: 

Spemque fugato; 
Nec dolor adsif." 

A' szónoknak, kinek czélja elül a* bölcselkedőké-
töl, az indulatokkal kell elnie, mint hathatós esz-
közökkel czélja kivitelében; mert czélja nem min-
dig a' puszta igazság, hanem a' közszokások 's 
vélemények vizsgálódása tárgyai, mellyek pedig 
az igazságtól sokszor eltérnek: neki tehát az in-
dulatokkal felhagyni beszédében nem lehet, 's hi-
degvérrel nézelődni valamelly igazság felett czél-
talan, midőn neki a' közélet mezején az élet 
egyetemes érdekeit kell fölkeresni 's azok iránt 
részvétet gejeszteni. — Indíthatni minden főbb 
szenvedélyekkel, minők az öröm, szomor, félelem, 
gyűlölség, szánakozás, remény, szeretet, csodál-
kozás , kívánság. 

b) Feddhetetlen erkölcs: mi a' szónokban már 
mint polgárban felette szükséges, mint tanítóban 
pedig mellőzhetetlen tulajdon. Ez ad az ő hiva-
tásának valódi fényt 's becset, 's ez emeli ki öt 
a' köztisztelet s bizodalom tárgyául, még akkor 
is, mikor kikel a1 nép gyöngeségei ellen, 's elté-
vedne az indulatok zűrében. Nincs biztosabb 
zsámoly a' szónokra nézve, bárminő kedvetlen 
körülményektől érdekeltessék is, — a' nép válto-
zó szeszélyétől — mint a* feddhetetlenség; meg-
tompul ennél a' rágalom legélesb nyila is, 's leg-
feketébb költeményei közt is tisztán marad a' 
szónok jelleme. Tanítása épületessége, szónoki 
győzelme is ettől függ: hol a' szónok nem igyek-
szik szelíd életmódjával tettleg bizonyítni azokat, 
mellyeket erkölcsszavai gyanánt ajánl hallgatói-
nak, hol az érzések viharjai öt másfelé ragadják 
a' cselekedet világában: ott a' szónok, mint ala-
koskodó, mint ámító, mint ki hallgatóit álbölcse-
ségre, álbuzgóságra vezérelni 's elveiket meg-
vesztegetni törekszik közmegvettetés tárgya lesz. 

— Én a' szónokot, beszédében, jellemében, gon-
dolkozás- 's cselekvésmódjában, szóval: mi e r -
kölcse's hivatása lényegére tartozik, mind abban, 
mint példányt kívánom mások előtt tüníöfcíen* 
látni; mert egy jó szónok az, ki megrázván a' k e -
délyeket, ezreket bámulatra vonhat maga után r 
egy jó szónok az, kinek hangjai bájolóbbak min-
den olly hangszereknél, mellyek az érzékeket 
csiklandják, — de az élet nagy gépét az akaratot 
érintetlen hagyják. Sok élet mentetett meg Gö-
rögországban , és sokszor kitüzetett az igazság 
győző lobogója az ékesen szólók által; de viszont 
drága életek lettek áldozatai, a' roszlelkü szóno-
kok syren hangjaiknak, kik ha feddhetetlen e r -
kölcscsel bírtak volna, a* természet ezen szent 
ajándékát, a' szónoki tehetséget nem használták 
volna fondor czélok kivitelére. Igy vitte ki Any-
tus Socrates halálra lett ítéltetését, igy gazdago-
dott meg Dinarchus hamis ügyek végbeszédébőll 
A' szónok tehát, kinek szájából dörög az erkölcs, 
illedelem 's igazság nagyszerű szózata , kinek 
egyedül csak jót kell hirdetnie, jót is kell akarni, 
akkor felel meg magas rendeltetésének, akkor 
számolhat a' szónoki borostyánra, mellyet kü -
lönben el nem nyer, bár minden szónoki tökélyek 
központosuljanak is benne. Mi visszásán esnék 
egy zsarnok Nero, Domitidn szájából hallani át 
emberszerető 's szelid uralkodó erényeinek 
rajzát ? 

c ) A szónoki szerénység, mi ellen gyakoría 
vétenek a' szónokok, még akkor is, midőn nem 
vélnék, vagy a' hallgatók sértése, vagy önbe-
csük megtagadása áltaL Tudjuk emberi természe-
tünk csekély ismerete mellett is , hogy a' sér te-
getés fáj lelkünknek még akkor is , ha az nem 
egészen jogtalan, — 's bárkitől jöjjön a' sérelem, 
annyival inkább, ha az olly ember szájából jő, 
kitől erkölcsös tanítást várunk; — ettől hát óva -
kodjék a* szónok, mert általa nem plántál, de irt, 
nem győz, de veszt, nem indít kedélyeket, de 
tompa hidegségbe hozza azokat. 

A' nép gyöngeségeit ocsárlással 's gunynyal 
akár egyetemesen, akár egyedeket megkülön-
böztetve, megtámadni annyi. mint a' szónoknak 
saját érdekei ellen dolgozni. Főkötelessége tehát 
a' szónoknak, kettős szempontból tekintve, hogy 
illendő kimólettel meggyőzni törekedjék elébb 
hallgatóit intő 's kérő kifejezésekben, mi által az> 
akarat leghamarabb meghajlik. Ezzel egyszer-
smind azt nyeri, hogy hallgatóit kész és figyel-
metes hallgatókká teszi. Kerüljön ki minden oly-
lyan eszmefejtegetéseket, mellyekben hallgatói 
megbotránkoznának, ez megkívánja, hogy a ' szó-
nok figyelme terjedjen ki arra is, hol 's kik előtt 
beszél, minő véleménynek, felekezetűek hallgatói. 
A' szónoki szerénységnek van a* szónok saját 
becsét érdeklő oldala is, t.i. megadva mindennek 
illetményét, saját hivatálos érdemére is figyeljen, 
's azt mindazon igazaiban híiven megőrizze, mefy-

* 



lyek őt mindannyiszor kimentik a' hízelgés gya-
nújából, hányszor hallgatói kedvkeresésére ki-
hajlik, (benevolentiam captat). Önérdemeink sze-
rény megismerése nem ragad a1 hízelgés sima 
jegére , a* hányszor józan önismerettel párosul, 
sőt ez tekintetet szerez,melly tekintet pedig szó-
nokban a' szerénység határain belől tiszteletes, és 
komoly bámulatra ragadó. 

Ezen szónoki sajátság a' beszédre szendén 
elvonuló leplet ölt, elannyira, hogy sokszor a' 
szónok tárgyáróli meggyőződés lelkünket még 
alig környezi, akaratunk határzására nem is indul, 
már egy titkos vonzalom ösztönöz a' szónok ér-
dekei iránt. 

II) Az előadandó tdrgyiránti szónoki kötelesség. 
Az előadandó tárgyra köteles a'szónok mind-

annyiszor figyelmezni, hányszor körülmények nem 
határozzák, azaz: Önakaratjától függ a' választás. 
Mentő beszédekben (apologia) üdvözlésekben (sa-
lutatoria) 'stb., a* már előtte álló czélra viteles 
tárgytól a' szónok el nem térhet; de hol tanítói 
szellemben áll a' szónoklat, mint a' hitszónokoké, 
tárgyát mindenkor hallgatói műveltségéhez, meg-
foghatóságához alkalmazza a' szónok,'s olly tár-
gyat válasszon, mellyekben feltalálhatók a' czél-
szerü tárgy e* következő jegyei: 

a) Egyszerűségé egység, az elsőt az úgyne-
vezett szónoki alkalmaztatás (accomodatio) kí-
vánja, az utóbbi szükséges azért, mert a' tárgy-
bani egységtől függ az egész beszédbeli egység. 
Azt mondja Horatius a* tárgyról: 

Denique sit quodvis simplex duntaxat, et unum.i( 
b) Világosság 's érthetőség, hogy a' hallga-

tók figyelme minden mély nézelődés nélkül, a' 
tárgykijelentés után megértse az t , 's minden 
arról mondottakat reá alkalmaztathasson. 

c) Bövség, hogy róla bőven és ékesen lehes-
sen beszélni, azaz: benne az egész beszéd gaz-
dag magva rejtezzék, 's belőle, mint kútfőből, 
ékesen fejtethessenek ki minden erősségek, akár 
bizonyítók, akár világosítók legyenek. Horácz azt 
mondja: „Ne ieiunum dicendi sumas argumentum, 
et quae desperas tractatu nitescere posse re-
linquas." 

d) Ujsdg 's érdek, mi azt kívánja, hogy a' 
mindennapiság érdektelen körén felülemelt le-
gyen a' tárgy, hogy gyérsége által is figyelmet 
gerjesszen. 

A' tárgyválasztásról röviden ennyit mond-
hatok, hogy ennek czélos, *s a' hallgatók Ízlése 
szerintes megválasztásával a' szónok, czélját 's 
győzelmét félig kivívta. 

III) /i' hallgatók iránti szükséges tulajdon. 
Minthogy a' szónok szivet, azaz, erkölcsöt, 

igyekszik képezni, mellynek elérésében az erköl-
csi teremtmény legfőbb kincsével, egyszersmind 
legszilárdabb 's daczosabb tulajdonával, a' sza-

badakarattal kell szembeszállnia. azonban hatal-
mában, egyedüli fegyver ezen makacs ellenség 
ellen a' beszéd, hogy hathatósan ellenállni tudjon, 
szükség a' szónoknak, a1 szín erkölcsi's törvényes 
hajlamait ügyesen ismerni 's gyengeségeiket, hi-
báikat a' hallgatóknak á1 velők való társalgás ál-
tal kipuhatolni. E' végre nélkülözhellen 

a) Lélektani ismeret, melly megismerteti a* 
szónokot a' lélek természeti *s törvényes,hajla-
maival, tehetségeivel, vágyódásaival, különösen 
az indulatok ismeretire Qzado/vofxixa) vezérli 
őtet el, 's megtanítja, hogy élhet az indulatokkal, 
mint leghathatósb műszerrel az akarat meghatá-
sára, ez pedig felette szükséges, a' mennyiben 
minden lélekmozdulatnak, minden indulatnak van 
kimért köre, hangja, melly reá hatván, létsze-
reinken azonnal mutatkozik. Tudni kell hát a' 
szónoknak, hogy meddig tartsa feszülten a' ke-
délyeket, hol indítson *s hol csendesítsen. Rög-
tön indítván, huzomos feszben tartván a' kedélye-
ket, könnyen azt nyeri, hogy ott, hol szánakozást 
's részvétet akart ébreszteni, hidegvért, közö-
nyösséget , néha borzalmat idéz elé; ha sokáig 
nézelődik olly tárgyak felett, mellyek kicsinysze-
rüek, ugy hogy, hallgatói szivét meg sem illeté: 
őket érzéketlenné teszi. 

A' szív az akarat tanácsosa, ettől kérdi első 
és utolsó tanácsát, ez pedig ellágyul, ha annak 
idegeit az indulatok 's szenvedélyek erős hangjai 
meghatják: hogy tehát az akaratot annál köny-
nyebben meghassa a' szónok, a' szívet hozza ér-
zésbe, ezt pedig a'nép vágyainak, szenvedélyei-
nek kitapogatása élénken elősegíti, 's ez vezet a* 
szónok hallgatói iránt szükséges második tulaj-
donra, a' — 

b) Népszerűségre, melly ledönt minden köz-
falt, melly a1 hallgatókat a'szónoktól elszigetelné, 
's levezérli öt ollykor-ollykor, hivatalos köteles-
ségeit 's jogait azonban soha nem feledve, a1 nép 
körébe. Ezen tulajdon megszerzi a' szónoknak 
azon köztiszteletet, melly öt hallgatóihoz, mint 
testület atyját, szorosan kapcsolja, megmenti öt a1 

büszkeség hitvány gyanúitól. Szónoki czéljára is 
kettősen dolgozik, mert a' népet hivatalos állásán 
kivül is példájával, 's a' velők való szelíd bánás-
sal erkölcsre vezérli, 's akkor egyszersmind meg-
ismerkedvén a' népszokások, félszeg vélemények, 
*s hideg közönyösséggel, szóval, a' nép szelle-
mével: hivatalát könnyebben 's pontosabban foly-
tathatja, mig az, ki vagy büszkeségből, vagy el-
vonultságból elszigetelve magát a1 községtől, 
szük nézetei szerint fejtegeti's fontolja, hivatalán 
mikép könnyíthetne, — az illyen nem ügyelve a' 
népszellemre, saját tehetségeit, műveltségét 's 
fogalmát veszi a' népfejlödés méröserpenyüjeül. 
Ennek következménye pedig az lesz mindenkor, 
hogy hallgatóinak szivökhöz beszélni nemcsak az 
hogy nem tud, de tárgyai is ollyanok levén, mely-
lyek azoknak fogalmán felülhatnak, hideg szo-



kássá aljasílja a' népben különben meleg vágyat, 
melly öt vonzaoda, hol értelmes ajakbői hallhatja 
az erkölcs 's illedelem nagyszerű szavait. 

A' szónoki népszerűség nélkül nincs édes 
bizodalom tanító és nép között, melly pedig taní-
tásban egyetlen föltétel. Ez adja meg a' tanítói 
hangnak azon varázskellemet, melly feltöri a' 
szív pariagát, 's fogamzatba hozza a' benne el-
hintett magvakat. — Döntsd le a1 bizodalmat on-
nan, hol szellemi erőhatással akarsz építeni, szívet 
képezni, akaratot megnyerni: eszköz nem marad 
kezedben, mellyel megmentsd magad egy alakos-
kodó iránti vak gyanútól. 

Ennyiben látom sarkallani a' szónoki hármas 
tulajdont, 's az innen folyó kötelességeket, — 
hátra van az előadás (actio) vagy a' gondolatok-
nak ékes, helyes és indító közlése (elocutio co-
gitationum externa). (Folyt. köv.). 

Haliéi stipendiumaink ügyében ' 
Jakabfy, mint tudjuk, gyanúba hozta a' hallei 

egyetemi tanács eljárását a' magyar stipendiumok 
kezelése körül. A' napokban megfordulván Hal-
leben, jónak láttam ez ügyben a' hallei egyetem 
igen tisztelt curatorát, Pernice titkos tanácsos 
urat, felvilágosító tudósítás végett megkérniJEztö 
nemcsak szívesen megígérte, de a' legkitűnőbb 
nyájassággal arra is ajánlkozott, hogy bár mine-
mű felvilágosítás fog is tőle a' maga utján ké-
sőbb is akármikor kívántatni, azzal annál örö-
mestebb szolgáland, minél jobban érezi, hogy 
nálok valamint mindenben, ugy a' magyar alapít-
mányok kezelésében is a' legnagyobb lelkisme-
retesség követtetik. Ellenben teljes indignatióval 
tön óvást minden avatatlan hírlapi gyanúsítok el-
len, kik a' nélkül, hogy a' dolog mibenlétét vizs-
gálnák, az egyetemi tanácsot alaptalan koholmá-
nyaikkal a' hűtlenség gyanújába keverik. Ö n.-
méltóságának e'tárgyban hozzám intézeti legkö-
zelebbi leveléből közlendőnek véltem a' követ-
kezőket: „Az itteni magyar alapítmányok öszvege 
eredetileg 5643 tall. 3 gar. és 9 fill. tett, mig 
az most, a' leggondosabb kezelés következtében 
15,722 tall. 11 gar. 5 fill. növekedett. A'stipen-
diumokra fordítható évenkénti őszveg a* legújabb 
etat szerint 543 tall. 2 g. 9 f. Ebből a'jelenlevő, 
igényre jogosítottak száma szerint, annyi hely 
{Stellen) osztatik ki, a* menynyit a* rendszabály 
azon arányához képest, hogy évenként 100 tal-
lérnál több, 50 tallérnál kevesebb egynek se jut-
tassák. osztani lehet. Itt azonban az érintett sti-
pendiumi pénzek egészen soha sem adathatnak 
k i , mert ama mennyiségből szabályszerüleg 
„pro primo" annak kell fedeztetnie, a* mi a' be-
tegség , vagy a' hazájokba utazó magyarok el-
költözése esetében, betegségi vagy utazási sege-
delem fejében engedvényeztetik (bewilligt mird). 

Az így alapítmányszerüleg előre levonandó ösz--
veg az ujabb időben nem csekély, minthogy az 
itteni egyetem látogatása a' magyarok részé-
ről nagyobb volt. Már pedig minél többen láto-
gatják közölök az egyetemet és ismét odahagy-
ván azt, az utazási pénz kiadatását igénybe v e -
szik: annál jobban csökkennek meg a' stipendiu-
mi eszközök. Igy, az évi számadások kimutatása 
szerint 1842-ben 90 t., 1843-ban 110 t., 1844 -
ben 110t., 1845-ben pedig épen 170 t. fordítta-
tott merő utazási segedelemre, mi által a' stipen-
diumi helyek (Stipendienstellen) száma 1842-ben 
8 3 / 7 , 1843 és 1844-ben 8, 1845-ben pedig 7 % 
helyre olvadt le." 'sa't. 

A' levélhez még két másolat van csatolva, az 
egyik magában foglalja a' Jakabfyból Jakubovics 
Sámuellé változott jenai magyar tanulónak hiva-
talos nyilatkozatát, melly magyarra fordítva igy 
hangzik : „Ezennel nyilvánítom, hogy a' tőlem 
származó, a'pesti pr. egyh. és isk. lap. mait.l5-iki 
11-dik számában Jakabfy név alatt kijött, a' ma-
gyar stipendiumok hallei kezelését tárgyazó köz-
leményemben a'dolog hibás előadására csábíttat-
tam el; most azonban, bővebb felvilágosítás kö-
vetkeztében , azon stipendiumok kezelésének 
rendszerüségét (Ordnungsmaeszigkeit) átlátván, 
fájlalom, hogy ama közleményben nem illöleg 
(unangemessen) fejeztem ki magamat, és most 
már sajnálom, ha a' bekövetkezett kiadás állal az 
igazgatóságra hamis fény esett. Jena , aug. 14. 
1846. Jakubovics Sámuel, m. k. Következik Dr. 
Nitschke tanúbizonysága a' felől, hogyJakub. s a -
ját kezével jegyzette legyen nyilatkozását. 

A' másik másolat sokkal nyomosabb, mert 
végre is Jakubovits urnák, mint hisszük, jó szán-
dékú, de elhibázott tette, a' bocsánatra méltán 
számot tarthat. A' másik toldalék ez: ,,A' ma-
gyarországi születésű azon ifjak érdekében, kik 
az itteni kir. egyetemet látogatják és a' nekik 
szánt 's itten kezelt wittembergi beneficiumok é l -
vezésére számot tartanak felsőbb határozatok 
következtében zennel tudtokra adatik, hogy köz-
tök azok, kik szükölködöttségöket (Bedürftigkeit) 
hazájok illető hatóságaik bizonyítványaival, vagy 
különben hitelesen kimutatni képesek, kiváltképen 
fognak tekintetbe vétetni, a'többiek pedig csak 
akkor fognak részeltetni, ha a' folyamodók közölt 
bebizonyíthatólag szegény ifjak nem találtatná-
nak." Ezen hirdetménynek egy kis históriája 
van , mellyet a' leghitelesb kútfő után elbeszélni 
szükségesnek tartok. Midőn még gyéren látogat-
ták ifjaink az egyetemeket, név szerint Hallét, 
az igazgatóságörömest és minden bővebb kérde-
zősködés nélkül kiadta nekik a'stipendiumot. Ké-
sőbb megváltozván a' dolgok, sokan jöttek, 's 
amaz elv mellett senkinek többet száznál, senki-
nek kevesebbet ötvennél, nehányan,'s egy eset-
ben épen a' „legjobb 's tán legszegényebb" s ege -
delem nélkül maradtak. Ekkor tünt fel azon kö-



rülmény az igazgatóság előtt, vájjon nem kelle-
ne-e a* magyaroktól is szegénységi biszonyitcd-
nyokat kivánni, miután az egyetem egyéb pol-
gáraitól az illy bizonyítvány mindenkor 's elmu-
laszthatlanul megkívántatik ? 'S határozattá lett, 
hogy kell igen is. Hogy itt az igazgatóság szán-
dóka jó és üdvös volt , kétségbe hozni nem le-
he t , mivel ez uton a1 jutalmat azoknak ohajtá 
juttatni, kik arra legjobban rászorultak. De a 'ma-
gyarok, kik a* gyanúsításban nagy mesterek 's 
tán nem a' leghívebb pénzkezelök lehetnek, az 
igazgatóság ezen eljárásában is kimondhatlanul 
megütköztenek. Ugyanis midőn az egyetemi ta-
nács azon határozata kihirdettetett, hogy ezentúl 
a' magyarok is szegénységi bizonyítványokat 
legyenek kötelesek stipendiumokérti folyamodá-
saikhoz csatolni, a' hálái magyarok csaknem sze-
mökbe mondák az igazgatóságnak, miszerint ezen 
rendszabálya egyedül azért hozatott legyen, hogy 
ürügyül szolgáljon a' szegénységi bizonyítvá-
nyokat elő nem mutatható magyaroktól a' stipen-
diumot elvonhatnia. „Diese Zumuthung hat uns 
empört!" A' magyarok az ausztriai követséghez 
az igazgatóság pedig az alapítvány-levelekhez 
folyamodott , 's örömére kiviláglott, hogy minden 
alapítványlevelekben benáll, hogy a'stipendiu-
mok ceteris paribus a' szegényebbeknek adassa-
nak. E' közben megérkezett a' követség felszólí-
tása az egyetem tanácsához, mellyben a' magya-
rok folyamodása mibenléte felöl felvilágosítás 
kéretett. Több levelezés váltatott az egyetem ós 
követség között, mig végre abban állapodtak 's 
egyeztek meg, mi a 'fenebb közlött tudósításban 
kifejezve van, hogy t. i. minden Halléban tanuló 
magyar kaprai stipendiumot, akár mutathat elő 
szegénységibizonyítványt, akár sem; de hogy az 
illy bizonyítványt előmutatok, az ezt nem tehetők 
felett, elsőséggel bírnak. Más szavakkal ez annyit 
teszen, hogy ha 500 tallér levén az osztalék, öt 
vagy tiz magyar tanul Halléban, kiadatik nekik a' 
100 vagy 50 tal.; de ha például tizenöten vannak 
ugy, hogy mindnyájan nem részesülhetnek a'sza-
bályszerű nem több, mint száz,'s nem kevesb mint 
ötven tallérban: akkor a' szegényebbeknek legyen 
elsőségök. Rövidebben, ha telik, adunk, ha nem 
telik, legalább a' legszegényebbeket szeretnők 
ellátni. Meglehet, hogy ezen intézkedések ellen 
ismét tétethetnek kifogások, de én kötelesnek, ér-
zem magamat legalább annyit nyilvánítani, misze-
rint ezen körülmények annyi őszinteséggel, 's 
nyíltsággal közöltettek velem, hogy én a ' hallei 
egyetemi tanács becsületessége felől ez ügyben, 
tökéletesen meggyőződve vagyok. 

Végül még hármat jegyzek meg: 
1 ) Tartsuk mindnyájan kötelességünknek a' 

hallei tanács ezen ujabb határozatára kimenő if-
jainkat figyelmeztetni, hogy szegénységi bizo-
nyítványokkal még itthon elláttassák magokat. 

2) Bízzunk meg valakid, például a1 püspök 

vagy esperes urakat, vagy már a* kit tetszik*, 
hogy az illy bizonyítványokat adják ki ott, hol* 
kell. 

3 ) Denique censeo, stipendia esse eruenda! 
S z é k á c s . 

ü z egyházmegyei tisztujításrél. 
Es darf uns nicht befremden, wenn die Fortsehritte 

des Guten nur langsam erfolgen; denn es musa. 
erst Grund habén, und Wurzel schlagen, ehe e*r 
zum blühenden, fruchtbringenden Baume werden, -
kann. M a r e z o II. 

A' Prot. E. és Isk. Lapunk igen sok számai-
ban ezen tárgy felöl közlött értekezések taglalá-
sába nem kívánok ereszkedni, mivel eléggé meg-
voltak már vitatva: de miután értésemre esett^ 
hogy több E. V. és a' most legutóbb Pesten ta r -
tott F. I. E. K. gyűléseken ismét sürgettetett 
volna az egyházi igazgatás módja, 's egyházi 
törvényszékeink javítása korunk 's vallásunk 
szelleméhez alkalmaztatva, — bátor vagyok egy-
szerű nézeteimet 's meggyőződésemet annak üd-
vösséges volta, 's törvényes, de tisztességes 
megejtése módja felöl igen röviden előadni. 

Alulírott, Mesterünk, Jézus meghagyásából 
(Mát. 28: 18. 19.) és a' sz.-lélek az apostolokra 
lett kiöntetése után támadt k.egyház alapítóinak 
— az apostoloknak — Istentől adatott hatalom-
ból (Apóst. cs. 1 .2 . ) indulván ki, mint k. polgár 
és pap, most is ezen meghagyást és rendszabályt 
tartom egyedüli törvénynek mindegyik ref. papra 
— mint az evangyéliom hirdetőjére és az Isten 
országa fentartójára nézve. 

Letevén ugyanis szigorú megvizsgáltatás után 
papi hitünket, mint minden részben ügyesek, a* 
papi hivatal viselésére felszenteltetvén, elbocsát-
tatunk egyenlő hatalommal az Isten igéje hirde-
tésére, és a' k.egyházak anyagi és lelki boldog-
sága előmozdítása és gyarapítása végett; melly-
nek eszközlésére nézve eleitől fogva elmulhat-
lan szükségeseknek találtattak a' különféle hi-
vatalok nemei, mellyeknek viseléséhez mindegyik 
papnak egyenlő joga volt. Erre nézve, hogy ezen 
szép 's fontos hivatalok viselésében is mindegyik 
közölünk időről-időre részt vehetne, igen sokan 
— minden elfogulatlan — szükségesnek tartják 
egyb.megyei tisztújítást; mint ez országos törvény 
a' világi tisztviselőkre nézve falukban, városok-
ban, vármegyékben: szint illy üdvös törvény ez 
ránk protestáns papokra nézve is! — mert a1 ha-
lálig- tartó hivataloskodás miatt közölünk legtöb-
bek előtt elvan zárva ezen törvényes és erénye-
nyél teljes út, és ezen diszes hivatalok viseléséhez 
sok helytelen okoknál fogva legkisebb reményök 
sem levén,, — elszomorodnak, eltörpülnek, elres-
tülnek, az e.megyei ügyekiránt meghidegülnek.— 
A' hajálig tartó hivataloskodás fentartása mellett 
haKczotók felhozták azon. sok visszaéléseket, 
melyeknek, tanúi vagyunk a' világi tisztujítások 



alkalmakor; azt mondják: e'féle visszaélések a1 

papi sz. hivatalt egészen lealacsonyítják, — ben-
nünket prot. papokat a' létező tgen csekély te— 
kintélytől is megfosztanak, — hallgatóink közt 
zavart, bajt idéznek elö 'st.e'f. 

Ez igaz! tapasztaljuk ezen állítás igazságát 
a* ritkán előforduló papi szavazás alkalmával! mit 
e l nem követnek ekkor sokan ollyas okoknál fog-
v a ? ! erről most hallgatok. — Azért sz. vallásunk 
mindenkor józan, és mindenkor csupán szent 
igazságot ismerő és követő tanja szerint ezen 
botránkoztató, már megrögzött bajon segíteni kell, 
és ezt az orvosságot következőben találom fel : 
— Ugyanis. 

Az egyházmegyei gondnok és esperes urak 
vegyék fel az egyházvidékekben szolgáló papo-
kat, azoknak hivataloskodásuk esztendeit, melly 
jegyzékből ki fog tűnni, mellyik pap szolgá-
latára nézve érdemesebb ? — A1 jelenleg hivata-
loskodók az alesperestöl végig tegyék le hivata-
lukat a' legközelebb tartandó egyh.vidéki gyűlés 
bevégezte utón. Az esperes urak hívják meg a' 
jövő gyűlésre az érdemre nézve következő pa-
pokat esküjök letételére és hivataluk általvéte-
lére. — Ezen hivataloskodás ideje tartson, mint 
a* világiaknál, 3 évig bezárólag; — ezután szó-
lhassanak fel a' sorban következők, és ezen fel-
szólítás folytattassék az egyh. vidékekben szolgáló 
papok során végig, 's igy kezdessék a' sor azo-
kon, kik már hivataloskodtak; de a' papi szolgálat 
ideje vétessék tekintetbe, és e* szerint vegyék 
által az ürességbe jött hivatalokat: igy szolgálni 
tartozzék minden napi díj nélkül minden pap. 

A' gondnok és esperes urak is restauratio alá 
essenek, de azzal a' különbséggel, hogy az ő 
hivataloskodásuk ideje egy évvel tovább, azaz, 4 
évig tartson, hogy helyöket az alesperes és a l -
gondnok, vagy ennek nem létében — egy világi 
ülnök pótolhassák. A' volt esperes és gondnok 
urak választathatnak ismét, de mások közöl is 
választathatnak ezek titkos szavazat utján; hogy 
pedig a* választás sok időbe ne kerülne, a' relatív 
többséget ajánlanám; a' szavazatok az egyb.ke-

> rületi gyűlésen bontassanak fel. 
Az egyh.megyei világi hivatalnokok válasz-

tásában egyedül vallásuk iránti buzgóságuk vé-
tessék tekintetbe; és szükséges, hogy egyenlő 
számmal legyenek a" papiakkal, ez pedig meges-
hetik mindenik egyházmegyében; mert mindenik-
ben van kegyes, buzgó és vallását, ennek szer-
tartásait ós törvényeit ismerő keresztyén protest. 
po lgár ;— hivataluk 3 évig tartson, titkos szava-
zat által választassanak, a1 levelek a' főconsisto-
rium előtt bontassanak fel. 

Az illy mintájú egyházmegyei tisztújítás, azt 
merem Isten ember előtt állítani, szükséges *s üd-
vösséges mind az egyh.vidékekre, mind az egyes 
papokra nézve; azt mondom : 

a) Az egyh.megyékrenézve: A' gyűlés min-

dig teljesszámu leend, a1 hivataloskodók nem 
lesznek meguntak, rettegök 's nem maradoznak 
otthon; az ujak minden erejöket és tehetségöket 
az egyházak és iskolák boldogságuk előmozdítá-
sára fogják fordítani, a' papi uralkodás, kevély-
ség ós egyéb vétkek száműzve lesznek; külön-
böző gondolkodású, ismeretü és tudományu fé r -
fiak tanácskoznak, szolgáltatnak igazságot a' tör-
vényesen megszabott határideig; továbbá, az 
egyházmegyei pénztár, mit figyelembe kellene 
venni, a' sokszori és többféle napi díjak kiosztása 
miatt nem fogyasztatnék; végre ügyes, az egy-
házi minden nemű ügyekhez értő egyének, hiva-
talnokok fognak csupán ezen módon képeztetni 
és a' kormányra jutni; — azért mondom 

b) Az e' szabályú egyházmegyei tisztújítás 
szükséges, üdvösséges egyenként minden papra 
nézve is. Ugyanis, tudván eleve minden pap, hogy 
ha szigorú megvizsgáltatása után — de szigorú 
legyen ám ezen papi censura — a' papi hivatalra 
feleskettetett, és mint pap egyházában azt eré-
nyesen folytatja: hogy az egyházmegyei hivata-
lok viselése is bizonyosan rá fog kerülni, minden 
gonddal fogja magát e' részben is tökéletesíteni, 
az egyházi törvényeket, statútumokat betanulni, 
's minden nemű tudományokban elébb menni. — 
Igy, csak igy nem fogjuk látni az irigység és 
nagyravágyás gyáva működéseit! az önszeretet 
és rokonszenv nem vakítnak olly sokakat! Édes 
Üdvezítönk föintése: ,,a'mit akartok, hogy mások 
veletek tegyenek, ugyanazt tegyétek ti is, — 
tartja fen köztünk a* keresztyéni szükséges ren-
det, békességet, szeretetet, megelégedést és köz-
jóra való törekvést; mint Jézusunk hü sáfárjai 
közelítünk csak igy hozzá, ki nem azért jött, hogy 
neki szolgáljanak, hanem, hogy ő szolgáljon; igy, 
csak igy sérthetetlen szent marad közös és egyenlő 
jogunk; a' különböző gondolkodású és felfogású 
hallgatók minden előítélet nélkül fogják papjaikat 
tekinteni és tisztelni; nem fogják azokat, kik 
helytelen okoknál fogva a' hivatal viseléséből ki-
záratnak, mint ügyetleneket és örökös közle-
génységre kárhoztattakat lenézni 'st.e'f. 

Illy érzéssel és meggyőződéssel levén eleitől 
fogva az egyh.megyei hivataloskodás minemü-
sége felől, miről való értekezésemet Török Pál 
szerkesztő úrral ezelőtt majd két évvel közlöttem, 
— n. t. és t. tisztársaim! köszönöm azon 14 
egyháznak irántam mutatott bizodalmát, miszerint 
egyházmegyei főjegyzőnek elválasztott, — azon 
15-ik egyháznak is köszönetet mondok, mellynek 
szavazata be nem adatott; azon 16-dik egyház 
előjáróinak pedig tudtára adom a'világ szine előtt, 
hogy kívánsága nem teljesíttetett: — illy tények-
és körülményeknél fogva még inkább megerő-
södtem ezen meggyőződésemben és végképen e l -
idegenedtem illy alakú tisztujítástól, tudtára adom 
ezen n.t. egyh,megyém egyházainak, hogy én a' 
másodszori szavazásról ezennel ünnepélyesen le 



mondok. Ne tessék, drága tiszt, tiszttársaim! le-
szavaztatásomban működni — ne tessék rettegni 
haragtól; én önként lemondok, adják szavokat a' 
kijelölt tiszt, egyénre; azon édes öntudattal vise-
lem ezen sorsot, mellyel birt ama férfiú, kiről 
olvassuk: „haec contumelia eum non fregit, sed 
erexit." 

Pennámat immár leteszem azon édes érzéssel; 
hogy ment és tiszta a' hiúság és nagyravágyás 
vétkétől; ezen sorokban jónál és egyházainkra 
nézve üdvösségesnél egyebetnem akartam előadni. 
Valóban szent kívánság és igazságos követelés! 
hogy mi papok egyenkint az egyh.megyei hiva-
talokban is, ha a* tisztelet, mint tiszteletben, ha a' 
tereh, mint terehhordozásban egyenlően és fejen-
kint osztozzunk, 's igy mennyei atyánkat dicsőít-
sük minden részben. — Oda adom hát ezen soro-
kat, ítéljen felölök tiszta lelkismerete szerint mi-
denki, én Schillerrel tartok: 

Wahrheit liebt Einfalt; 
Die gerechte Sache 
Hat köstlich schlauer Wendung nicht von nötben, 
Sie selbst ist ihre Schutzwehr. — 

Mindenkire nézve bezárom ezen soraimat egy 
bölcs ezen szavaival: „Wird das Behauptete durch 
Gegengründe verbessert, oder vernichtet, so ist 
auch für den ersten Mittheiler nichts verloren. 
Einsehen, wie man irrte ? — oder wie man das 
Wahre reiner, überzeugender hatte geben sollen? 
ist immer klarer Gewinn. — P a u 1 u s. 

írtam Torzsán, oct. 20-kán 1846. 
P o o r K á r o l y , ref. pap. 

Tisztelet a' moráltiak ! 
Miután e* Lapok t. cz. szerkesztője a* 

„sokra mentünk" czikkre mitsem csillagozott, 
ámbár benne mondásom ellen hamis ráfogá-
sok, és az általam felállított korlátokat lerom-
boló" 's túlcsapongó eszmék vannak összeha-
darva, — 's igy azon czikk egy ü s t ö k ö s t 
is é r d e m l e t t v o l n a : ebből azt a' követ-
kezményt vonám ki, hogy vagy ideje 's kedve 
nem vala csillagozni, vagy elkerülé figyelmét a' 
hiba, vagy pedig annak engedé át védni az igaz-
ságot, ki a' bonczkés alá vett nézeteket irta. *) 

* ) Elég az ahhoz; hogy sem nem c s i l l a g o z o t t , sem 
nem ü s t ö k ö z ö t t , hanem megengedte, bogy az urak 
egymást ű s t ö k ö z z é k meg. Ezt meg is tevék. 
Prositl Béke veletek! — Mért vettem fel e' czikkeket? 
Azért, mert tudt a m, hogy ezen üstöközésből azon jó fog 
szülemleai, hogy társaink, kik sem — o — tilalmára, sem 
Kiss S. korlátaira az illyesekbeu nem mindig hajtanak, a l -
kalmat nyerendenek kissé komolyabban gondolkodni idő-
töltéseikről; mert tudom, hogy vannak paplakok, hol az 
asztalokon reggel könyvek, délben étkek, estve kártyák 
hevernek; mert h i s z e m , hogy ha a' határra ki nem 
hordják a' hivek a" papot, mivel kártyáz és kártyaestvé-
Jyeket tart, még kevesebbé fognák kihordani öt} ha mind-

Minthogy ez én vagyok, ez indokolá e' soraim köz-
lését; mert a' morált tiszteletben tartani és tartatni 
's a' tévedett erkölcstaníló kezébe világító fáklyát 
adni szükséges, hogy a' ki másokat vezetni akar* 
önmaga ne legyen vak. Szükségesnek látom itt 
előlegesen azt is megjegyezni, miszerint az álta-
lam említett háromféle időtöltést, a' kiszabott ha -
tár, illedelem és körülmény mellett, korántsem 
ugy helyeslém tiszttársimnak, mint tán vadászat^ 
kártya és tánczvigolom különös barátja; mert e* 
háromnemü időtöltésben, tiz év folytában bizo-
nyosan nem vettem összesen is húszszor részt ; 
de ha körülmény ugy hozandja magával, akár-
mellyikéröl sem mondok le egészen, mert az én 
jelszavam mindig ez: Tisztelet a' morálnak! Bár-
hol legyek , mármit tegyek: amulettem mindig 
előttem van, mellyen ez irat áll: Tisztelet a' mo-
rálnak ! És épen e' jelszót nem tartá szeme előtt 
a' „Sokra mentünk44 í rója, —o— jegy alatt; és 
igy nem férfiasan lép fe l ; mert először azt 
mondja rejtekéből, — mintha nem tudnók honnan 
— hogy bőkezüleg adék tiszttársaimnak három-

ezt nem lenné. Béke veletek! A'különbség nem nagy köz-
tetek. Kiss és —o— nem fognák elmozdíttatni a' papot, 
minthogy kártyázásnál találták; de ha meg nem dicsérnék, 
legalább természetesebbnek tartanák, ha hivatalához i l-
lőbb munka közt l«Inék. Kiss és — o — nem fognák 
canonisálni a1 papot azért, mivel soha életében nem kár-
tyázott 's még csak a' makkdisznót sem ismeri; de bizo-
nyosan megpirongatni sem fognák érte, hogy illy időrabló 
históriának, ha nem csalódom, 24 vagy 32 leveleit áfta-
nulni, studiumává soha sem tette. Tehát a" különbség nem 
nagy köztetek. — o — értelme ez: Nem helyeslem, hogy 
a1 pap illyesekkel foglalkozzék, egyátalán nem, 's a' bekö-
vetkezhető bajokra utasít, mellyeket a' tapasztalás igazol. 
Kiss S. azt mondja: bizony én sem helyeslem, hogy épen 
metiét űzzön vele, de ha néha beleelegyedik 's no?a bene 
morálja veszélyeztetése nélkül, még példát is nyújt, hogyan 
kelljeu az illyesekben uralkodni a" felmerülő szenvedélye-
ken, megfeszíteni biz én nem fogom. Mire — o — azl 
jegyzené meg : Hagyján, barátom, de én a1 bűn ingerével 
nem szoktam enyelegni. Kiss S. pedig: Én meg visszain-
gerlem csak azért i s , hogy eltompítsam azt . — Legyen 
nektek a' ti hitetek szerint, de meglássátok, hogy ne vét-
kezzetek és bo'ránkozást ne okozzatok. Végre azt kérdem 
— o — és Kiss uraktól: Szabad-e a1 legyet agyonütni? 
Ha azt mondják: i g e n , valami pajzán ember agyonütheti 
tisztes arezukon is. Ha azt mondják: n e m , halálra gyö-
törheti őket a' legyeknek sokasága által. Vannak kérdé-
sek, mellyekre nehéz puszta igen-nel vagynem-mel felelni, 
's épen ezek szülik a' leghevesebb vitákat. Illyen volt Kiss 
úr kérdése is: Szabad-e a' prot. papnak? 'slb. Mindeni-
küknek hálával tartozunk, hogy véleményeik mellett férfia-
san vívtanak, 's mi hallgató publicum az okulást elvonjuk 
magunknak. Szeretnénk azonban velők egy nemesebb t é -
ren találkozni. Azt kérdeném például: S z a b a d v o l t - e 
a' G u s z t á v - A d o l f e g y e s ü l e t n e k B e r l i n b e n 
R u p p o t k i z á r n i ? Feleljen Kiss S. és feleljen —o — 
úr. Ezen kérdés miatt egész Németország ü s t ö k ö 1 i 
egymást. W i m m e r legyen az arbiter Kiss S. és — o — 
között, ha tán egyik Rupp m e l l e t t , másik e l l e n e ; 
nyilatkoznék. Magam is elmondom véleményemet, ha épea, 
kell, annak idejében. S z é k . 



féle időtöltésre szabadalmat. Világos értelmű 
nyomatott szavaim ellenében illyet állítani bizony 
mondom, nem tisztelet a' morál iránt, — és ezt 
csak névtelenül bujkáló teheti, ki olly gyengéd, 
olly angyali érzelmű, hogy midőn a' szegény vad-
állatok iránti sajnálatát jelenti: ragyogó példáját 
adja egyszersmind annak is, miként nem sajnálja 
költött váddal illetni azt, kit olly kegyteljesen — 
szeretett tiszttársának 's testvérnek nevez. Hisz 
én a' legszűkebb korlátok közé szorítám mindazt, 
mit ö aztán maga szélesít ki igazán bökezűleg, 
szinte a' legnagyobb túlságig. Hogy - o— ur-
nák vagy reminiscentiája vagylogicája igen rosz, 
vagy pedig egy kis elfogultság és ellenszenv 
mozgatá irótollát: ennek bebizonyításául csak egy 
kissé sem szükség elmeerömet megfeszítenem, 
miután kezeimbe saját szavai nyujták a' fegyvert. 
Midőn t. i. határozottan kimondja, hogy én böke-
zűleg adék szabadalmat, már husz sorral utóbb igy 
szól: „megengedi K. S. a' lelkésznek a'kártyázást; 
ámbár a' szabott korlátokból azt vethetjük ki — 
dicséretére —, hogy lelkismerete nem örömest 
adá ez engedélyt!" Ha tehát mégis volt —o -
urnák olly jó szeme, hogy az általam kimért kor-
látokat iratomból kivehette: ugy a bökezűleg szó 
— mint rágalom szava — olly iróra mutat, kiben 
nincs tisztelet az igazság — és igy a' morál 
iránt. — Másodszor: azt állítja — o — ur, hogy 
az általam felállított szabadalomban semmi elv 
nincs, hanem merő casuistica, mellyel a' prot leik. 
azon magasztos helyzetéről letaszítom, mellyre 
öt egyrészt magam is csak imént fölemelém. Itt 
az értelmes olvasóra hivatkozom, és kérem, mél-
tóztatnék a* dolgot elfogultság nélkül megítélni az 
itt következő szavaimból. Én a'prot. lelkészt, ama 
tudvalevő háromrendü engedélyem közt, olly ide 
álban képzelém 's rajzolám, ki még ott is remek 
műveltséget és szilárd papi jellemet tanúsít, és 
ösztönén 's indulatin nemesen uralkodva, még ott 
is meg akarja 's tudja őrizni becsületét 's keble 
legdrágább kincsét, az erkölcsök tisztaságát, hol 
egy ballépéssel alkalom és csáb ollyasmire is le-
hetne, mi a' papi erénynyel össze nem fér. Látjuk 
ellenben, hogy — o— ur a 'prot . lelkészt olly 
féktelen ösztönnel , oktalansággal és erkölcsi 
megromlottsággal bélyegzett rút torzképben 
állítja elönkbe, kinek a1 legártatlanabb időtöltést 
azért ellenzi, mert roszra vihet; a' kártya mellett 
megvirad, hamisan játszik 'stb. tánczvigalomban 
a' zenétől felingerül ve, nekirohan a'lejtőnek 'stb. 
— Már most kérdem : mellyikünk taszítja le job-
ban a 'prot . lelkészt magasztos helyzetéből? A' 
melly prot lelkészt olly igen kell afféle túlcsa-
pongásoktól félteni, annak ez az egész világ, 
bárhol és mikor is, nem egyéb a'roszrai csáb- és 
alkalomnál; illy embert fal közé kell rakni — o— 
ur elve szerint, hogy el ne csábítassék. Jól 
mondja egy német iró: „Eine Unschuld, die be-
wacht werden muss, ist die Schildwache nicht 

werth," Harmadszor: A' vadászást viszont nem 
ugy veszi fel —o— ur, mint azt én vettem. Azt 
mondja ő, hogy a' szegény nyulak és madarak 
öldöklése nem egyez meg a' lelkipásztori foga-
lommal. Hiszen a' ki évenként 3 — 4 izben va-
dász, — mert én nem rendes vadászat-üzletre 
adék engedélyt, — arról is azt mondjuk ugyan, 
hogy vadászni volt: de ki nem ugy vadászna is, 
mint lelkész, hanem mint rendes vadászatott üző 
és ideje nagy részét abban töltő, azon is gyak-
ran megtörténik, miszerint sokszor nem lát sem-
mi vadat is: tehát az igen gyér kimenéssel olly 
nagy öldöklést a' szegény vadakban nem tehet, 
bármint akar is. Tudok lelkészt, ki soha nem va-
dász, nem kártyáz és köztánczvigalomba soha 
nem megy: mégsem áll olly közkedvesség- és 
tiszteletben, mint sok ollyan, ki az említett időtöl-
tésekben nem irtózik néha — okos mérséklettel 
— részt venni. Tudok lelkészt, ki soha nem 
lőtt nyulat és szárnyasokat, de lőtt igenis szám-
talan bakokat, majd a' vallás, majd a' morál 
nagy tilosaiban. 'S mit mondanak erre a' —o — 
és Figyelmező elvikrek '? Már most mely-
lyik taszítja le inkább a' lelkészt magasztos hely-
zetéből? Ez-e, vagy pedig az, ki néha szórako-
zási változatosság- és testmozgásért, ugy történ-
vén, vadászni is kimegy; de a' mellett férfias 
meggondolása, dicséretes elvei 's magasztos eré-
nye miatt méltó a' szónak legszorosabb értelmé-
ben vett jeles prot. pnp nevezetére? — Negyed-
szer: A' kártyajátékot — igazán pazarkezüleg — 
egész éjszakára viradatig kiterjeszti —o —, és 
Figyelmező ur is a' hosszas ülést veti latba. En 
illy mulatságról nem szólék. Hála az égnek! van 
még annyi értelmem, 's az illedelem és morál 
iránt annyi kegyeletem, hogy az általuk említett 
túlcsapongásokra nem adék engedői) t tiszllársim-
nak, söt még másoknak sem. Nem is szóltam én 
korhely, hamisan és sok pcnzbe játszó garázda 
emberekről: hanem férfias komolyságu, illendően 
és ártatlanul társalgó, tiszta jellemű lelkészlár-
simról, kik előtt a' becsület még kártyaasztal 
mellett is sokkal szentebb, mint némelly ollyanok 
előtt, kik soha nem kártyáznak. Figyelmező ú r -
minta'kinek különben is sok ferde nézetei vannak 
— a'lelkészt is nagyon gépszcrüleg veszi, midőn a* 
játék ellen azon egyszerű és bevehető okot adja-
elö, hogy az szenvedélylyé vdlhatik. Ez igaz ; de 
ugyanezt a' legártatlanabb időtöltésről is épen 
ugy el lehet mondani. Maga az irói hajlam is 
könnyen válik olly viszketeggé, olly nagyszerű 
szenvedélylyé, mellynek szinte van ártalmas ered-
ménye ; mert az iró igy sok hiábavalóságot is 
összeirhaf, és hivatalos működéseit hanyagon ve-
heti, másokat — kivált álnevek alatt — rágalom 
nyilaival lövöldözhet. A1 kertészség is addig hely-
benhag>ható micr annak üzlete a' lelkészben 
szenvedélylyé nem válik, ollynemü szenvedélylyé 
t. i., miszerint egyszer csak jobb kertész lenne, 
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mint pap. A' méhészet ártatlan, tisztes és jöve-
delmező foglalkozás; de ha mérges fulánkját a' 
méhecske minden vigyázat mellett is arczunkba 
eresztvén, egyik arczunk fölöttébb is kövér, a' 
másik pedig sovány lesz, és igy kell fellépnünk 
szónoklani: bizonyosan nevetség tárgya leszünk; 
mert hallgatóink közöl valamellyik elmés ötletü 
igy szólhat: „ez a' mi papunk még arczulatán is 
bibliai történetet hordoz, látható levén azon egy 
— nem fa-, nem kö- , nem réz- , nem is aczél- , 
hanem méh-nyomatu vignette, a' hét kövér és hét 
sovány esztendőket példázó." Tehát ha olly igen 
hajszálhasogatva vesszük a' dolgot, a' méhészet 
sem paphoz illő időtöltés fogna lenni. Az is tör-
tént már, hogy ember is halt meg egy méhszu-
rás következtében. — Okosságra építse inkább 
elveit Figyelmező úr, ne a' fatumra; mert a 'mo-
rál iránt mindenkori tisztelet 's a' józanész az a' 
Cherub, melly még fatumokfól ís gyakran meg-
ójja neki hódoló kegyenczeit. — Ötödször : Azt 
mondja végre —o— : nemcsak egyszer hallá ö 
az egyházi szolgákat már csak a' köz láncz-
vigalombani megjelenésért is szidalmazni; ki-
vált midőn a' zene által felingerülve, sokak bá-
mulására megjárták a' magyart, söt a' német 
keringőt is. Mi az elsőt illeti. hizonv irgalmat-
lan rosz alapon állhat különben is híveinél az 
olly lelkész tekintélye, kinek már csak ottani 
megjelenése miatt is szidalmaztatik az egy-
házi szolgálat; mert ez arra mutat, hogy az 
ollyannak nem biznak ottani becsületes magavi-
seletéhez, — 's magam is azt mondom, miszerint 
ollynemü pap ne is menjen oda. Nekem viszont 
nem csakegyszer mondá egyik másik hallgatóm: 
ugyan sok kocsi ment árn ezen keresztül a'—i 
bálba; már az itteni urak is mind elmentek; miért 
nem menék el én is? Mi pedig a' zene általi 
táczraingerülést illeti, én nem afféle papokról 
szólék, kiknek a' zene — mellyet másutt is elég-
szer hallhatnak — olly könnyen megbódítja 
eszöket; hanem olly lelkészekről, kik midőn má-
sokat is az idulalokoni uralkodásra intenek, ma-
gok sem feledkeznek azon kötelességről, söt an-
nak hü teljesítésében magok is jeles példamutatók, 
hármilly elragadó legyen is a' zene. Nyomorú 
papi erény az, mellyet bármilly tisztes körben is 
olly igen kell félteni a1 hajótöréstől. — A' „sokra 
mentünk" irója egy axiómát is hoza fel, melly — 
bármeddig eszmélkedtem is róla — az én morá-
lom előtt csakugyan végre is egy paradox állí-
tássá törpült biz az le. Ö azt mondja: „a ' legna-
gyobb ész d roszrakésztő alkalom eltávoztató-
sában áll." — Megvallom, igy már nem egy hi-

4en vagyok ővele. Igaz ugyan, hogy eszesség a' 
roszra ingerlő alkalmat eltávoztatni, ha t. i. lehet, 
de ez még koránsem föltételezi a ' legnagyobb 
észt. Én azt állítom és hiszem, hogy „mintán a' 
legdicsöbb lángész sem képes maga mindig és 
minden roszrai alkalmat eltávolítani: tehát a' 

legnagyobb ész a' roszrakésztő alkalomnál is ön-
magán uralkodni tudásban áll" Okosság ugyan 
minden roszrai alkalmat lehetőségig távoztatni, 
de ez még nem ama legnagyobb ész, mert ez 
még nem vihet a' morál fénypontjához, tudván, 
milly sok ezernyi csábok rejlenek az élet v i rá -
gokkal hintett útain, minden isteni ész mellett is, 
mit a' Megváltó történetei is tanúsítanak. De ha 
már csakugyan eltávolíthatnók is a' roszrai csá-
bokat mindenkor, ez ?emmi erény nem lenne ma-
gában; mert ugy kényszerből gyakorlanánk erényt, 
's tulajdonkép nem is mondhatnók azt erénynek ; 
hanem a' roszrai alkalom közepette is uralkodni 
önmagán, kiemelkedni az állatiságból, tiszteletre-
méltóvá tenni magát, megőrizni az erkölcsi mél-
tóságot és a' papi tekintélyt, 's példát mutatni 
mindezekben másoknak még akkor is, ha tán néha 
— mit a' legműveltebb hölgyek is tesznek — 
kártyázunk, vagy köztánczvigalomban vagyunk. 
— ezt, uraim ! ezt, tartom én papi erénynek, ez 
a' legnagyobb ész, ez visz a' morál fénypontjá-
hoz! Így bizonynyal többet fogunk építeni, mint ha 
cynicusokként mindentől elvonjuk magunkat és 
szenteskedöt aífectálunk, a" mi minden okos em-
ber előtt utálatos. Sokkal nagyobb szeretet- és 
tiszteletre buzdít engemet maga iránt e' világon 
mindig egy erényes ember, mint egy vétkes an-
gyal. Nem mondom én, hogy szándékosan men-
jen lelkész vagy más akárki is a' roszrakésztő al-
kalmak elébe, söt okosság azokat kerülni; azon-
ban a' kiben az illedelem és morál iránti kellő 
tisztelet nincs meg, az mérget szivand a' legár-
tatlanabb virágból is , mig ellenben az erénynek 
hódoló ember a' mérges virágokról is tud mézet 
szedni. A' közéletben nincs-e naponként sokkal 
több alkalom a' roszra, mint egy éven egy vagy 
két táncz\igalomkor,vagy némellykori tisztességes 
kártyajátékban? De hol é3 miként is gyakorolhatná 
az önmagánuralkodás nagyszerű erényét bárki is, 
ha semmi alkalom nem volna e' világon a' rosz-
ra ? - Azt is mondja — o — ú r : hires talmudista 
lett volna belőlem; az ö elvei viszont azt bizo-
nyítják, hogy ö igen jó ta; mert abban ál -
lítja az erényt, ha soha nincsenek csábok a'roszra. 
Ez már szép morál! még pedig szép prot. ke-
resztyén morál! Igy tán Megváltónknak sem kelle 
a1 bűnösökkel társalogni s egy asztalhoz ülni, 
együtt enni ? Igy tehát tán ö is veszélyes helyre 
hivá tanítványit, midőn kánai menyekzöbe ment? 
Tán a' vizet sem kelle borrá változtatnia, mert 
attól könnyen megrészegülhettek és sok roszra 
vetemülhettek volna a násznépek? A' „sokra 
mentünk" írójának erkölcstana szerint soha nem 
szabad a'lelkésznek borház mellett is elmenni, ki-
vált ha ott zene is hangzik, melly öt felingerii, be-
csalja, tánczba eredhet, söt le is ihatja magát. Igy 
tehát soha nem mehetünk bármilly tisztes lakoda-
lomba is, ha még olly esengve hi vnak is bennünket* 
mert ott is van zeae; még pedig néha nagy uasao-



lássál kisértik is a' vidor ifjak a' lelkészt a' tánczra, 
és bor is van ott bőven. Szerinte hát minden prot. 
lelkésznek zárda és remetemagány kellene, noha 
még ott is lehet rosz, ha akar. Rosznak mindenütt 
van alkalom a' roszra, a' valódi erény pedig min-
denütt erény, valamint a' gyémánt csak gyémánt 
a' szemétdombon is. Jól mondja Flemming egy 
hangzatkája refrainjében: „Werselbst sein Meis-
ter ist, und sich beherrschen kann, Dem ist die 
weite Welt und Alles unterthan— Ha szám-
üzend - o— úr minden roszrai alkalmat e' vilá-
gon, ugy az erényt magát is számüzendi. Bajnoki 
szellemnek, vitézi bátorság és ügyességnek harcz, 
szilárd erénynek csáb a' próbaköve. Ugyanazon 
földből nyeri tápnedvét mind a* mérges, mind a* 
gyógyerejü növény, mellyeknek száraik és gyö-
kereik sokszor igen közel állnak egymáshoz, sőt 
gyakorta még érinthetik is egymást; de e' miatt a' 
gyógyerejü növény koránsem sajátítja el amannak 
méreganyagát. Illyennek szeretem én rajzolni 
átalán az erényes embert, tehát a' lelkészt is, 
ollyanok közt, kiknek bensejök n é m a ' jobbik; 
agyagból van. Igy lehet a1 ker. vallás szellemé-
ben a' valódi erényes ember még a' roszakra 
nézve is áldás. — Lássa — o— úr! Illyen az én 
morálom! Ne mondja tehát ön, hogy én a' prot. 
lelkészt magasztos helyzetéről letaszítom : mert! 
iratimból ezt bebizonyítani senki nem tudja. Ne 
állítsa ön olly igazságtalanul, hogy czikkemben 
semmi elv nincs. Láthatja ön e' soraimban is 
morális elveimet, mellyeknek holtomig hive ma-
radok. Igy kellene inkább önnek is gondolkozni 
érezni, cselekedni, miután ön is erkölcstanító, még 
pedig prot. keresztyén erkölcstanító. Segélje is az 
Isten férfiasabb elvekre,'s a' morál iránt nagyobb 
tiszteletre! Igy, csupán igy fogja ön majd — nem 
másokat ironiázva, hanem — magára nézve is jog-
gal elmondhatni: „sokra mentünk/" — és a' lelkes 
Wimmer barátunk idézett szavait: „Die Zeit hat 
uns gross gezogen !" 

K i s s S á m u e l . 

A*- k e c s k e m é t i r e f . c ^ y l í . m e s y e . 
1846-dik év máj. hó 5-kón Pándon Szilassy 

László se^édgondnok és Báthori Gábor föespe-
res urak testvérelnöklete alatt teljes nyilvános-
sággal tartott közgyűlésének nevezetesebb pont-
jai, jegyzőkönyvből kiszemelve — következők: 

1) Czeglédi lelkész és egyh.megyei főjegyző 
Szabó K. úr főesperes úrhoz küldött azon leve-
lére, mellyben nyilatkoztatja, mikép mult évi sz.-
abonyi közgyűlés jegyzökönyvének, az ö főjegy-
zői hivataláróli lemondását tárgyazó pontján azért 
nem nyughatik meg, mert abban az ö lemondásá-
nak valódi alapja, miszerint az e.megyei tisztují-
tásnak valamint elvben, ugy tettleg is hő barátja, 
''s annak ez egyh.megyében, eddig viselt hivata-
los állására nézve ezennel megkezdője, ki nem 

emeltetett, sőt teljesen elhallgattatott: — határoz-
tatott: „mivel azon egyéni nézetet, mellyböl t. Sz. 
K. úr főjegyzői hivataláról lemondott, az e.vidéki 
tanács közelvül el nem fogadta, ezt mint érvényes 
alapot, jegyzökönyve soraiba sem fogadhatta, és 
épen ez okon a' t. leik. urat továbbra is főjegy-
zői hivatala folytatására ujolag felszólítja, 'stb.u 

2) A' felső baranyai e.megye f. éviapril 14-
kén tartott közgyűléséből kelt azon levele, melly-
ben e' testvérmegyét, az egyes gyülekezetek 
segédgondnok- és esperesválasztó szavazatainak 
az e.megyei közgyűlés szine elölt felbonthatása 

| eredeti joga iránt a' kerületi gyűlésen teendő in-
dítványának pártolására felszólítja, — hathatós 
okok kíséretében pártoltatni határozlatott. 

3) Szomorúan tapasztalván ez e.megye taná-
csa, mikép találkoztak egyének (?), kik egy fé-
nyes egyházban vendégszerepelni, próbapapo-
lásra megjelenni, papi tekintélyökkel összeférhe-
tönek tartották: jövőre határozta, miszerint az illy 
próbatikát tolakodásnak tekinti; tisztességes is-
merkedésnek csupán azt tartja, h;s a'lelkész saját 
hivatalos szószékében hallgattatik meg, és ha ne-
talán találkozandna olly egyéniség, ki magát vá-
sárra állítani nem átallandnn, az ekkép magát 
meggyalázó egyénnek azon vadászva keresett 
egyházba léphetését soha helybe nem hagyandffa. 
E' pontnak a1 gyiilekezetekkeli közöltetéöére a' 
lelkészeket az e.megyei tanács figyelmezteti, a' 
jegyzőnek pedig kötelességül tűzi e' nézetének 
pártolására a' több testvér egyh.m. tanácsokat hi-
vatalos uton felkérni. 

4) A* mult évi sept. közgyűlés jegyzököny-
vének 25-ik pontja nyomán ev. e.megye tanácsa 
„ezennel is átalában és egyszer mindenkorra" 
kinyilatkoztatja, mikép elnökeit a' kerületi köz-
gyűlésen, természetes és törvényes képviselői-
nek tekinti, „meglevén győződve a' felöl, hogy 
ott azok mindenkor elveinkhez hiven nyilatkoz-
nak, 's véleményünk hü tolmácsai leendenek." 

5) E' megye pénztárainak jelen állása kö-
vetkező : 
a) Kötelezőkön levő tökepénz ös/.vege 8650 vf. 
b) A'kebelbeli lelkészek és oktatók ál-

tal évenkint fizetendő mennyiségek 
tökéi — - - - - - - 5400 — 

c) Kegyes ajánlatok tökéi — — 725 —-
Az öszveg kamatjának egyharmada töke-

szaporításra fordíttatik, kétharmada pedig a' nyug-
pénzesek között kiosztatik. Ez évben kiosztandó 
mennyiség — 497 ft. 31 kr., mellyböl a' legtöbb 
összeget vevő = 117 ft. 22 kr., a1 legkevesebben 
részesülő = 67 ft. 2 krt nyerend a' mostani öt 
nyugpénzesek közöl. 



Ugyancsak a' kecskeméti e.megye. 
Ez évi oct. 3. Kecskeméten nt. Báthori Gábor 

föesperes űr elnöklete alatt tartott közgyűlésének 
nevezetesebb tárgyai: 

1) Föesperes úr érzékeny szivböl fakadt jeles 
beszéddel nyitá meg az ülést, mellyben tudatván 
a'közgyűléssel az összesen 30 éveken át érdem-
mel és becsülettel szolgált segédgondnok néhai 
Szilassy László úr halálát, indítványozá: hogy a' 
boldogultnak életrajza az egyházmegye jegyző-
könyvébe vezettessék, ezen felül gyászos özve-
gye, az e.megye — szeretett segédgondnoka ha-
lálából vett — mély bánata- és szomorúságáról 
hivatalos levél által értesíttessék. Elfogadtatott. 

2) Főt. püspök úr idősb fiát t. Polgár M. urat, 
tisztelt atyja iránti tettleges tiszteletének nyilvá-
nításául, de saját személyes érdemei méltánylása 
végett i s , ez e.megyte tanácsa közakarattal ta-
nácsbirónak elválasztva kinevezte. Melly megtisz-
teltetést a' tisztelt ügyvéd úr hálaköszönettel fo-
gadván, esküjét letette, tanácsbirói székét pedig 
közjókivánások közölt elfoglalta. 

3) A1 segédgondnokot választó szavazatok, 
mellyek iránt föesperes úr a' boldogult segéd-
gondnok úr halála után, a' fenálló rendszabályok 
szerint azonnal felszólitá a' gyülekezeteket, a' 
gyűlés szine elölt felbontatván: seg.gondnokul igen 
nagy többséggel Szilassy György úr választatott. 

4) Az egyh.kerületi választmány által kidol-
gozott, és a' megyékhez véleményadás végett le-
küldött választási szabályokra következő észre-
vételek tétettek: az 1-sö pontra nézte, ha a' sza-
vazatok megoszlanak, a' két legtöbb szavazatot 
nyert egyén ismét kijelöltessék ; ha pedig többen 
nyernek egyenlő többséges szavazatot, mindazok 
választás elé jeleitessenek. — Az elsővel szoros 
kapcsolatban levő 8-ik pontranézve: minthogy a' 
bevett és országos törvénynyel is megerősített 
kánonokban major numerus követeltetik, képes-
leges — relatív — többség kivántassék. — A ' 4 -
dik pontra: határozottan mondassék ki, kik értes-
senek a' tisztesebbek alatt, és a' földesurak mi-
kép folyjanak be a1 szavazásba ? e' megye az eddig 
szokásban volt 's egyedül a* presbyterium által 
adandó szavazás mellett kiván maradni. — 5-dik 
pontra: o' helyt: „lelkész halá la esetében", ez té-
tessék : „lelkész és segédlelkész nemléte eseté-
ben." — A' 9-ik pontra: a' szavazatok közgyű-
lés, nem kiküldöttség által legyenek felbontandók. 

5) Azon kérdésre: vájjon egyh.kerületi köz-
gyűlések állandóul Pesten tartassanak-e? e' me-
gye tanácsa több okok miatt nem-mel felel. Meg-
kérendőnek rendeli egyszersmind a' ker. gyűlést, 
hogy a' még 1815-ik évi jegyzőkönyv 8-dik sz. 
alatti pontjának b) betűvel jegyzett czikkében,az 
egyh.megyék többsége — 6 megye — véleménye 
nyomán keletkezett határozatot, — miszerint a' 

ker. ülések ne állandóul egy helyt tartassanak — 
épségben továbbra is fentartani méltóztassék. 

6) A' pesti e.megye egész tisztviselői testü-
letének — mult juliusi ker. közgyűlésre a' tiszt-
újítás elvének tettlegesítése tekintetéből beadott 
— lemondására, — mellyhez a' ker.gyülés csak 
nemleges intézkedéssel, mellőzőleg, és mintegy 
csak tanácslólag szólott, — következő határzat 
tétetett: „az egyh.v.tanács megkéri a' föt. egyh.-
ker. tanácsot, hogy ez illy lényeges, és a' több 
testvér egyh.vidékek rendtartásától eltérő, külön-
ben is az 1843-ki jegyzőkönyv 65-ik számában 
olvasható nyilatkozata ellen behozni szándéklott 
újítást ne csak tanácslólag ellenzeni, de határo-
zott eltiltással akadályozni, és a' nevezett egyh.-
vidéket oda utasítani méltóztassék, hogy magát az 
egyh.kerületbeli vidékek többségének akaratával 
megállapított rendhez alkalmazza." 

7) Azon egyház jeles tudományos készültsé-
gü lelkipásztorát, mellynek kebelében a' mult 
gyűlés által megrótt vendégszerepelések történ-
tek, föesperes úr a' közgyűlésnek bemutatván: a' 
közgyűlés örömmel fogadta, különben is — mint 
a' jegyzőkönyv kiteszi — „épen nem személye, de 
a' j . -k—i helybeli egyh. elöljáróság e' tárgybani 
intézkedési modora ellen levén az egyh.vidéki ta-
nácsnak annak idejében tiszte szerinti őszinte-
séggel nyilvánított észrevétele." * * * 

V e g y e s k ö z l e m é n y e k . 
Selmeez. Azon régóta szállongó hír, hogy 

a' Tatrin czím alatt alakulandó társaság felsőbb 
helyre felterjesztett alapszabályai megerősítést 
nem nyervén, a' társulat megtiltatott, mindinkább 
valósulni, söt kétségbe hozhatlan ténynyé látszik 
alakulni. Melly esetben csakugyan jó lenne, a' 
homogén részeknek a' homogén egészhez csatla-
kozniok, 's nem az ábránd és a' harmadik pont, 
hanem a' kiáltó szükség alapján, követniök el 
mindent a' nevelés nagy ügyének előmozdításá-
ban, mit elkövetniök jó is, és szabad is. Vannak 
fúsiók,mellyekbölnem olly üdvös ital készül mily-
lyen a' fundens urak tervében feküdött 's az ily— 
lyeseknél a' Götheféle Wahlverwandtschaft sza-
bályaira nagyon jó ügyelni. Az ember elvetheti 
a' sulykot, de nem határozhatja meg, hogy hova 
esik; saját ablakát törheti be vele. Gleich und gleich 
das gesellt sich gern! Vajha azon tűz és törek-
vés, melly a* tatrin mellett pazaroltatott, a' tör-
vény 's fejdelem által már elismert testületek kö-
rében terjedjen 's terjesztessék,'s a'süker sokkal 
biztosabb leend 's gyanú távolról sem férhetend 
hozzá. Már pedig ha a' süker megvan, a' czím 's 
a1 forma elmaradhat. Ez bölcs emberekre nézve 
mellékes dolog. 

N a g y J ó z s e f halotti szónoklatai nyomda 
alá mennek. 



PROTESTÁNS 

GYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP 
47. szám. Ötödik évi folyamat. Nov. 22. 1846. 

Nec vero se per imperitiam excusabit, quasi proplerea docere non valeat , quod ei sufficiens et lucolentus 
sermo nou suppetat: quando nulla alia sacerdotis doctritia íjebet essequam vita; sati?que auditorespossint p ro -
ficere, si a doctoribus suis quod vident spiritualiter fieri, hoc sibi etiam simpliciter audiant praedieari, dicente 
Apostolo: E t s i i m p e r i t u s s e r m o n e , s e d n o n s c i e n t i a (2 Cor. 1 1 , 6 ) . J u 1 i a n. P o m e r i a s. 

TARTALOM: A1 szónoklatról átalában, az egyháziról külö-
nösen. K u o B e r t a 1 a n. — Észrevétel a1 falusi isko-
lákat illető némelly ujabb tervezetekre — a"1 jobbat is, 
hol szükséges megmondva. C s i k P. — Észrevétel a" 
pestvidéki ref. tanító-egyletre nézve. K i s s K . — Kül-
és belföldi tudósítások. — S z e n t - l a n t . 

A'szóiioklatráS átalában, az egyliá-zirél kfilönöfiieii. 
A' szónoki előadás. 

A' szónoki előadás vagy a' kigondoltaknak 
szabályszeres közlése, nem egyéb, mint a' hangnak 
a'test minden részeinek, az előjövő tárgyak, sza-
vak, mondatok 's azokban föltűnő lélek mozdula-
tihozi alkalmaztatása. Cicero szerint „sermo cor-
poris és eloquentia corporis." Ez a* fölebb érin-
tett szoros értelembeni szónoklat, hol a' szónok-
nak ismét egy ú j - 's a' széles értelemben vett 
szónoklattal egybefüggő kis világ ugyan, de at-
tól mégis különböző nyilik meg. Itt a' szónoknak 
teljesen önerejével kell munkálni, — mig amott 
kútfőkhöz folyamodhatik. 

Mikép a' zene bájolón hat a' kedélyekre, 's 
édes elragadtatásba hozza a' hallgatókat: a' 
szónok szép előadása olly szép varázszsal bir, 's 
nincs érzéketlen kedély, mellyben változást nem 
tesz. Meghatja az érzékeket és az akaratot, — 
mig a' fül édesen gyönyörködik a' természetszerű 
hajlékony hangokon, a' szem édes éldeletet talál 
magának a1 test idomzott mozdulatin, 's a' ket-
tőnek módos öszhangzata elölt megillellenül az 
akarat sem marad. 

Az indító előadásra három nélkülözhetlen tu-
lajdon szükséges: emlékező tehetség (memória), 
ékes hang (vox)és módos testillesztés (gestus,— 
gesticulatio). 

I. Emlékező tehetség. 
Az emlékező tehetség, Cicero meghatározása 

szerint: ,,est firma rerum ac verborum recorda-
tio," más határozatot neki adni nem is lehet. 
Ezen tehetséget az ujabb szónokok használni nem 
akarják, — egyiránt épületesnek tartják a* be-
szédet laprul, vagy a' nélkül. Én ezeknek értel-
mét 's módját nem követem, — én a1 szabály-
szeres 's indító előadásnak rugójául t a' memóriát 

veszem, 's ugy nézem azt, — ha szabad egy 
géphez hasonlítani, mint olly rugót, mellytöl függ 
minden géprészeknek szabad 's folytonos moz-
gása, — megáll, vagy hibázik ezen rugó, meg-
állnak, vagy zavarba jönek minden részek. Igy 
az előadásban, ha az emlékező tehetség gyönge, 
vagy nincs kiképezve, nincs helyes előadás, — 
ekkor az lesz csak olvasás; mert az emlékező 
tehetség hiánya a' testillesztóst megköli, az ab-
ban szükséges tagmozdulatoknak szabad irányt 
nem ad, holott ép ezen tagmozdulatok azok, mely-
lyek a' lélek minden mozdulatit tükrözik, azokat 
maguk előtt hordják, 's egyetemes hatással van-
nak a' műveletlenekre is, kik a' beszédet átalá-
nosan nem értenék, (mertminden lélekben ugyan-
azon benyomások olly nemű indulatokat idéznek 
elő, ha szinte különböző mértékben is), mig a' be-
széd csak azokat indítja meg, kik azon nyelvnek 
mélyebben avatottjai levén, értik 's felfogni ké-
pesek a' szónok minden mondalit. Szónoknak 
a'memoriával nem gondolni annyi, mint beszédének 
fűszerét, beszédének megható nyilát, ö r jé t , és 
tárházát minden tanulmányinak félretenni, *s az-
zal nem élni. Cicero is „thesaurusának nevezi a* 
memóriát, azaz: olly helynek, hová az észvilág 
körében feltűnő minden dolgok biztosan helyhez-
letnek, és azt mondja róla: „Nisi memória custos 
inventis, cogitatisque rebus et verbis adhibeatur, 
intelligimus, omnia etiam sipaecrlarissimaifuerint, 
in oralore peritura." 

Hol van a'hang indulatokhoz!* alkalmazásának, 
szabad változatosságainak mező engedve, ha azon 
figyelmet, mellyet a" hangváltoztatásra kellene 
fordítanunk, a' belük és holt sorok tömegébe te-
metjük? 's ki áll jót, hogy a' szünteleni olvasás 
által az unalmas és hallgatókat terhelő egyhan-
gúság (monotonia) a' szónok természetévé, nem 
válik? Hát a' szemnek eleven tüzét, ^mellyet 
láthatatlan belsőnk minden mozdulatinak tüköréül 
rendelt az anyatermészet, a' néma lapokban ham-
vasszuk-e ki ? ezen mindenek előtt föltárt köny-
vet, mellynek betűit a' szív 's lélek alkotja, köz-
látomásul kell tenni a' hallgatóknak, hogy onuaK 
olvassák, a' szónok ajkából pedig hallják az e r -
kölcs tiszta szavait. — De hallom, mikép némely-
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mellyek ellenvetésekkel állnak itt előmbe, — 
hogy a' testillesztés a' figyelmet felülhatja, azaz: 
elvonja, 's csak a' szem gyönyörködik, — a'szív 
érintetlen marad. Erre rövid feleletem ez: A' 
testillesztés, ha az a1 szónoki szerénység ha-
tárain belől marad, mint szép accordban min-
den hang, — egyesül a1 szónok ahoz alkalmazott 
hangjával, 's lá t - és hallérzókeinket egyült 
foglalatoskodtalja 's lepi meg, — csak túlzott 
testillesztés ez, melly a* hallgatók figyelmét meg-
zavarja, 's elöltök kellemetlenné 's erőtlenné vá-
lik. — Ennyit elégnek látok mondani a1 memória 
ajánlására, mert ennek szükségessége sokkal vi-
lágosabb, hogysem mélyebb mutogatásokba kel 
lene ereszkedni. Csak azt jegyzem még meg, 
bogy kinek emlékező tehetsége gyenge,azt foly-
tonos gyakorlással erősítgesse, — sok tanulással 
mindazáltal egyszerre sohase halmazza el, mert 
ez még inkább meggyengíthetné. A' helyekrei 
emlékezet (memória localis) is ajánlható, mert a1 

beszéd részeinek kezdetén, 's egyik tárgyról, a' 
másikrai átmeneteinél segíti a1 memóriát. 

A' régieknél némellyektöl használt, mesterkélt 
memóriáról, mellynek a' régieknél Simonides tar-
talik létre hozójának, az ujabb időben pedig Ray-
mund, — nem tudom mit mondjak, Ők bizonyos 
külső helyeket tűztek ki lapok gyanánt, 's az azon 
álló tárgyakat, képeket, irás helyeit, 's a' memórián 
igy akartak segíteni. Én azt mondom, hogy ez 
szinte fárasztja az elmét, 's elvonja az actiora 
szükséges figyelmet, — azt is mondhatni, hogy hol 
memoria-hiány van, olt nem segít, — hol pedig 
élénk az, szükség nincs reá. Luc. Crassus is Ci-
cerónál ezt ajánlja: „exercenda est memória, 
ediscendis ad verbum, quam plurimis, et nostris 
scriptis, et alienis!!" — *) 

II. Hang (coxj. Szavalás (declamatio). 
A' szónoki előadást illető másik főtulajdon 

az ékes hang 's szavalás, melly a' szónoklat lé-
nyegére annyi befolyással van, hogy a'természet 
ezen ajándéka nélkül a1 szónoklatnak sem kel-
leme, sem ereje nem lehet. Cicero azt mondja: 
„neque tam refert, qualia sínt quae dícas, quam 
quomodo dicunlur." A' nagy szónok ezen állít-
anánya mellett harczolnak a' mindennapi példák. 
Nem hallunk szónokot, ki indító előadás nélkül 
megrázná a1 kedélyeket, legfolebb is némelly 
kiemelt egyes mondatok azok mellyek megilletik 
az érzés húrjait,holott azok is hármaserövei ha-
lottak, ha az azokat illető tont adja nekik a' szónok. 

A1 nyelv idomítására a1 gyakorlást ajánlhatni, 
melly annak némi folyóságot szerezhet; de ha a1 

nyelv termószelileg hibás, ez sem lesz képes meg-
adni azon kellemes hangot, azon sima folyóságot, 
minőt a' szónoki nyelv kiván. A1 sebes nyelv 

*) Némelly esetekben megengedhető a ' lapróli beszéd: p.o. 
gyengélkedő egészség, öregség, polgáriakban a ' mun-
kával! elhalmozás. K. 

mérsékeltethetik gyakorlás által, de az arczon 
mindig fenmaradnak az erőltetésnek 's a' nyelv-
mérséknek némi jegyei, — a* hang idomtalansá-
gát pedig, minők : a' rikácsolás, félhanguság, 
'sat. a ' gyakorlás is nehezen, sőt egészen soha 
ki nem simíthatja. Innen az említett hanggal senki 
magának a' szónoki pályán koszorút nem nyerend. 

Minthogy a" hangnak a" szív minden mozdula-
tival kell egybehangzani, 's erőteljesen kell ki-
nyomnia mindazon kedves, vagy kellemetlen 
érzelmeket, mellyeket belsőnk tolmácsol, minden 
indulatnak, érzelemnek saját hangját kell fölke-
resni. — A' harag éles, felindult, feddő *s nehez-
telést kifejező szavakat kiván; a' szánakozásnak, 
szomorúak adj hajlékony, teljes, érzékeny, sí-
rásra hajló's ottan-ottan megszakadozott hangot; 

gyönyörnek élénk, szende és halk folyamut; a* 
félelemnek alázatos, kétségeskedő, habozó r e -
ménytelen, *s csüggedezőt; az erőnek teljes hevü 
's fontosságot kinyomó egész hangban kell mutat-
koznia ; — az unalom, neheztelés, bánalom érzel-
meinek saját bús hangját. — Ezenkívül a' kérdő 
mondatok, felkiáltások saját teljes hangjára, va-
lamint a1 beszéd különböző részeibeni szükséges 
hangra is figyelmezni kell. Más hangot kiván a* 
a' kezdet vagy bevezetés, mást a1 folytatás, mást 
az erösítmények, mást a' záradék. — Mi ék-
telen és visszataszító a' kezdetben a' magasra 
emelkedett erős hang, kiáltozás, elannyira, hogy 
botrányt okoz.*) Itt a' bevezetésben alázatos, kissó 
szemérmes hangon kezdve beszédjét, készítgesso 
hallgatóit erösebb indulatokhoz: a' honnan minden 
hangkiejtése bizodalmat gerjesztő 's figyelmet 
élénkítő legyen. A' bevezetésről emelkedik a' 
hang, 's a* tárgykijelentés után élénkséget ölt 
magára, — 's a' folytatásban nyilt 's természe-
tes társalgási hangon kell mindent előadni, hogy 
azon az erőltetés legkisebb nyomai se legyenek, 
mert az erőltetés figyelmet botránkoztat, és fü-
leket fáraszt. A' bizonyítmányok, erösítmények 
erösebb hangot kívánnak a1 beszéd akármelly ré-
szében. Végre a' záradékra átmenve, emelkedni 
kell a' szónok hangjának 's mintegy szónoki lel-
kesedést kell mutatni, a' közelgető szónoki győ-
zelem reményével; azért is hangjának legélén-
kebbnek 's legteljesebbnek kell lenni, akár ialő, 
feddő, vagy dicsérő legyen az, 's hallgatóinak jó-
ságában, hajlékonyságában bizodalmát kijelentve 
a' szónok, nyilvánítsa egyszersmind, hogy azon 
tárgynak, mellyröl beszólt, elmulasztása, vagy 
teljesítése neki igen érdekében áll. 

A' hang ékes változatosságának ellenébe van 
téve az egyhangúság (monotomia), melly a' be-
szélőt minden szónoki ügyességből kivetkezteti 
's tanításra alkalmatlanná teszi, a' hallgatókat 
unottakká, figyelmetlenekké és néha taníthatla-

*) Meg kell jegyezni, hogy a' kezdet kétféle levén: v a -
l ó d i ( jus lum) és h e v e s ( v e h e m e n s ) — azi 
utóbbiban indulattal beszélhet a1 szónok. K. 



nokká i s , magát pedig a' beszédet, bár Cicerói 
hövség 's kellem legyen is benne, minden virág-
jától megfosztja. Az egyhangúsággal rokon az 
éneklés (cantus), melly a' szónokban ép ugy fo -
gyatkozás, mint az, 's meglett korban segíteni 
egyiken sem lehet, innen kötelesség ezt még a* 
gyermeki korban szüléknek, vagy tanítóknak 
figyelembe venni 's irtani, — illyeténkép: 

a) A' gyermekeket annak, mit velők beszél-
tetnek, vagy előadatnak, gyökeres értelmére ve -
zéreljék, hogy semmit értetlenül ne szavaljanak, 
ne tanuljanak. 

b ) Gyakorolják őket, a1 közéletből leginkább 
Őket érdeklő beszélgetésekben, *s mindig anya-
nyelvükön, elméjek kifejlődéséig, — ekkor 

c) Értelmök erősödvén, mindinkább olly be-
szédek szavalásában, mellyekben különféle in-
dulatok 's érzések levén, változatos hanghajlílá-
sokat kívánnak, a* mikor egyszersmind tegyék 
figyelmetessé őket minden érzést magukban fog-
laló helyekre. 

d) Különösen fejtsék bátor beszédüket,'s fen-
hangon olvasásban gyakorolják. 

Átalános szabály a9 hangra. 
Figyeljen a* szónok a' helyre, hol, 's a* gyü-

lekezetre, melly előtt beszél, a'szerint mérsékelje 
hangját, hogy sem túlságos magas hangra fel ne 
emelkedjék, sem mély hangon ne beszéljen; mert 
az első a' müveit füleket sérti , az utóbbi pedig 
erő és hatás nélküli. Ezen kivül gondolatain ot-
tan-ottan kissé mulasson, fontolva mintegy azo-
kat; mert ezen gond mind hallgatóit gyönyörköd-
teti, 's időt enged nekik az utángondolkozásra, 
mind a1 szónoknak nyugpillanatot szerez. 

/ / / . Testillesztés (gestus). 
A' hangot követi a' harmadik szónoki tulaj-

don, a' lestillesztés, 's együtt természeti ecsettel 
festik a' lélek minden változásait, a' leglágyabb 
érzelmeket ugy.mint a'legerösebb szenvedélyeket. 
Valla szerint a' testillesztés „est actio quaedam, 
et quasi pronuntiatio corporis." Quinlilianus sze-
rint: „est tolins corporis motus, et conformatio." 
Nem is más ez, mint olly mozgása, olly illesztése 
a' testnek, melly a' szellemi, vagy belső embert 
ábrázolja, azaz: az embernek érzési, gondolko-
dási 's akarási állapotát jeleli. — Magába foglalja 

1) Az egész lest szónoki tartását. 
2) A* testrészeknek, u.m.a* főnek és karnak 

tartását 's mozdulatit; a1 főhöz tartoznak: a1 s/.em 
és arcz, 's innen származik a1 mimica; — a' kar-
hoz: a' kéz és ujjak mozgásai, — gesticulatio. 

A' testillesztésben a' szónoknak figyelemmel 
's szónoki méltósággal kell minden mozdulatot 
megtenni, mert itt legkisebb önhittség túlságra 
ragadhatja, legkisebb félelem félénkké teheti. Az 
első kivetkőzteti a' testet természetes mozdulati-
ból, vagy a'színpadi testillesztést viszi a'szónoki 

székbe, minek ott helye nincs. Az utolsó pedig 
szoborrá fagylal 's megköti a' testnek szükséges 
mozgásait, holott a' test egész alkalmazásában 
leginkább legyen a' természet a* sinórmérték. Itt 
semmi se legyen felette lágy vagy gyenge, 
semmi felettébb kikeresett vagy ékes , semmi, 
melly valami erőltetett szorgalmat, mesterséget 
vagy utánzást mutatna; hanem minden mozdulaton 
a* természet mindig legbájolóbb bélyege marad-
jon meg. Ugyanazért mások utánzásában igen 
vigyázók és éberek legyünk, szigorú megvizs-
gálás után méltasson a' szónok valakit utánzásra, 
's az mindig az előtte ismeretes szónokok ideálja 
legyon, 's attól is olly testillesztéseket fogadjon 
el, meliyeket, habár huzamosb szorgalom után 
is annyira sajátjává lehet, hogy az benne a* ter -
mészet által kifejtetnék 's tesle hajlamaival e g y -
behangzónak találtassák; mert tudjuk, hogy min-
den testnek megvan termószeli hajlama, mellylőL 
egészen elüt az arra erővel unszoltatolt, mint a* 
reá nem szabott ruha. 

I. Az egész test illesztése, állása. 
a) Minden szónok testállása legyen egyenes 

's emelkedett, szerény tekintetet 's méltóságot 
mutató; melly egyenes állást az oldatokra férfias 
kihajlások, mozdulatok 's szónoki ébrenség mér-
sékeljenek. 

b) Szobor módjára meg ne merevedjen, ha-
nem illedelmes hajlékonyságban ékesítse szónoki 
állását, melly hajlékonyság azonban, előre vagy 
hátra való hajlongássá, vagy szökdeléssé ne f a -
juljon. 

II. A' lestrészek illesztése. 
A)i4' fő tartása. A' fö illedelmes tartása nagy 

kellemet 's erőt ad az egész teslilleszlésnek, mert 
ez azon része a* testnek, hol előáll az annyira 
fontos arezbeszéd; itt e' következő szabályok 
ajánlhatók: 

a) A' fő mozgatás szükségessége, soha se 
bátorítsa a ' szónokot a' fö helytelen rángatására, 
hanem az indulatok 's érzések után kell azt min-
dig illedelmesen mozgatni. Intéssel a* szónok 
erősít 's bizonyít, — intő ellenzéssel tagad, a ' f ő -
nek oldalti hajtásával bágyadást, elfordításával 
méltatlanságot, boszút, iszonyt; a" főnek hirtelen! 
hátrább szegésóveí csodálkozást jelent. 

b) A' főt nem kell huzamosan alábocsátani, 
vagy oldalra hajtani, vagy büszkin hátraszegve 
tartani, hogy az legkisebb büszkeséget is elárul-
na Mérsékelve aláeresztett fővel bánatot, aggályt, 
reménytelenséget 's az istenség megengesztelő -
sére alázatos vágyat mutathatunk; a' fohászokban 
pedig a' fö emelkedett legyen, a' szem esengő* 
az arcz alázatos, az ajk bánatos. 

c) Minthogy a' főhöz tartoznak a' szem, arcz, 
száj , ezeket is az érzelmek 's indulatok külön-
féleségei szerint kell mérsékelni. Legyenek azok 



majd elevenek , majd szomorúk, majd nyájasak, 
majd fenyegetők, a' mint mondja Ilordcz: 

jjTrislia moestum 
Vultum verba decent ; iratum plena minarum; 
Ludentem lasciva 5 severum seria d ic tu . " 

A' vidám derült homlok vidámságot, az Ösz-
szeredözött haragot, boszút, indulatoskodást j e -
lent, mellyhez a' szemöldök egyenetlensége is 
sokat ad; a1 derült homlok, a' szem eleven tekin-
tetével, tekintetet ad a' szónoknak. A' szem vi-
dám, bágyadt és teljes, vagy borult nézése, vala-
mint a' száj komoly vagy mosolygó állása, nagy 
hatást szülhetnek. Cicero azt mondja: Sextius 
mellett tartott beszédében: „Tanta erat gravitas 
in oculo, tanta frontis contractio,ut illo supercilio, 
famquam Rhadamantus ille niti videretur." A' 
szemeifordítás ellenkezésnek, gyűlöletnek, vagy 
tagadásnak jele. Igy Virgilnél Aeneast meglátván 
Dido árnya, ez mondatik: 

„Illa solo fixos oculos aversa tenebat." 
A' bezárt szemek gondolkodó 's foglalatoskodó 
léleknek, 's a szemnek egy helyre leszegzése 
pedig csudálkozásból eredt bámulat jelenségei. 
Ezenkívül a' szemnek alázatos nézése 's lefüg-
gesztése szemérmet jelentenek. Virgil azt mond-
j a : „Dejecit vultum et demissa voce locuta est." 

B) A kéz illesztése. A' kéz illesztése nélkül, 
melly a' szemet szabályszeres mozgásaival élén-
kíti 's gyönyörködteti, nagyon hiányos az actio; 
itt is a' kéz legtermészetesb mozdulatai a' leg-
szebbek 's kellemesbek, annyira, hogy ki magát 
ebben erőlteti, vagy mást hibásan utánoz, szóno-
ki tehetségét terheli. A' kéz 's ujjak alkalmazá-
sában hány szabályok lehetnek a' szónok figyel-
mének tárgyai, alig lehet meghatározni, mert ez 
inkább természeti sajátsága minden szónoknak. 
Ezeket mégis megjegyezhetjük. 

a ) A' kezek rendetlenül soha alá ne csüggje-
nek, so mód nélkül ne hányassanak , jóllehet az 
eröindulatok, az elragadtatott szenvedelmek bá-
tor 's szilárd tagmozdulatokat kívánnak. A' föl-
emelt 's kiterjesztett karok hatalmat, tekintetet és 
Szilárdságot jelelnek, ellenben a' visszatartottak 
's mérsékeltek szemérmet, félelmet 's valamitől 
megilletödést. 

b) A' bevezetésben, minthogy a' hang is, mint 
fölebb mondók, mérsékelt alázatos, a' kezeknek 
sem kell kiterjesztetniök mindjárt, 's kivált erő-
sen, hanem mikép lassudan kap tűzre a' beszéd, 
akép emelkedjenek a' kezek is, 's hol lankad a' 
heszédbeni erő, ott szűnjék meg a'kézmozgatás is. 

c) A' mellhez kell vinni a' kezet, midőn a' 
szónok magáról, s a1 szívről, mint az érzések 
fészkéről, — midőn pedig másról szól a' szónok, 
a' felé nyújtsa kezét, és szemével módosan ki-
sérje azt. 

d) A' balkéz soha egyedül ne mozduljon, ha-
nem ez alkalmaztassa magát a' jobbkézhez, *s an-
nak mintegy kísérője legyen; az okok, erőssé-

gek, vagy tárgytaglalás (partilio) ujjakoni elő— 
számlálását gyéren, vagy soha sem tenni. Szépen 
alkalmaztathatik a1 balkéz a' jobbhoz, midőn va -
lami ellenünkre levő tárgyat, vagy személyt vagy 
feltartóztatunk, vagy megszégyenítve vissza-
utalunk. 

e) Sürgetünk kezeink gyakoribb felemelésé-
vel, vagy alányomásával. Esedezünk, vagy ké-
rünk összekulcsolt 's felemelt kézzel, melly min-
dig szilárdan 's illedelmes mozdulattal történjék. 

f ) A' csodálkozást felemelt kézzel kövessük; 
mint mondja Cicero az academiai kérdésekben: 
„Hortensius vehementer admirans, saepe etiam 
manus sustulit." 

g) Kiterjesztett kezekkel csendet kérünk, vagy 
parancsolunk, néha fel is szólítjuk a' hallgatókat, 
mondja Lucanus Caesarról: 1. I -o 

— — „Tumultum 
Composuit vultn, — dextraque silentia iuss i t / ' 

h) Szájhoz visszük kezeinket, midőn a' nyelv 
Vagy ajk tulajdonságait, minők a' hang, vagy az 
ajkét, minő a'mosolygás említjük, vagy akkor is, 
mikor hallgatásra 's csendre intünk, 's magunk is 
hallgatni akarunk. 

i) Vannak némelly szónokoknak sajátságai, 
mellyeket helybenhagyni n e m l e h e t , ' s követni 
sem kell; Cicero az akkori viselet kivánati sze-
rint szakállát simítgatá meg és szedé rendbe, mi-
előtt beszédjéhez kezdett, most leginkább hom-
lokot , vagyis inkább hajat simítgatnak, mások 
karjaikat szövik egybe, mások baljokkal ruhájo-
kon babrálnak. 

k) Homlokát vagy mellét a' szónok soha ne 
verje, mert ez szinészeti. — Ezen kivül a' két kar 
kiszabott határa legyen a' mell alsórésze és a' 
f ő , ezeken alól vagy felül vinni azokat csak 
erösb indulatoknál 's szónoki elhevülésben meg-
engedhető. 

1) Mindenek felett a' hanggal és szóval elle-
nes tagillesztést (soloecismus) kell kerülni, ne-
hogy a' szónok eget említve, földre mutasson. 

m) Az ujjak ne legyenek a' mozgásban szer-
felett sebesek vagy gyakoriak, valamint egyene-
sek 's meredtek sem, hanem hajoljanak be a' mu-
tató-ujj mellett kissé a'többiek. Azegyujjali kör-
csinálás, fenyegetés soha sem lehet kedves a* 
szemnek. 

Ezek a' leginkább ajánlható szabályok a' test 
egyes részeinek illesztésére, de ezek sem mind-
nyáján olly közönségesek, hogy minden szónok 
mindeniket sajátjává tehetné, az ezekbőli ezélos 
választás a' szónok ügyességétől *s választásától 
függ, leginkább természetadta hajlamaitól. Ab 
előadottakhoz a' szónok szorgalma, gondja tehet, 
's azokból elvehet, szóval: azokat ugy módosít-
hatja, hogy előadásának kellemet, erőt 's érde-
ket szerezhet. 

Óhajtandó dolog, hogy korunk munkás szaká-
ban szónokaink, leginkább, kik tanítói szellemben 



szónokok, a' természetet magára ne hagyják, ha-
nem mesterséggel és gyaaorlással párosítva töre-
kedjenek, a' nagy Demosthenesként, kit midőn 
némelly betűknek kimondásában a' természet 
gátolt, gyakorlás és csüggedetlen szorgalom által 
legyőzte, a* természeti selypesóget szájába vett 
golyócskákkal módosítá, gyenge hangját a' ten-
ger zuhogási közt erösíté, szült mellét — szóno-
kolva magas helyeket meghágott, 's ugy kemé-
nyítő. Ezek nézeteim a' szónoklat körében, 's itt 
elhallgatok a* nagy szónok Cicero ezen szavai-
nál: „quam perfecti oratoris moderatione, et sa-
pientia, non solum ipsius dignilas, sed et privato-
rum plurimorum, et universae reipublicae salus 
maximé contineatur; pergite, ut facitis adolescen-
t'es, afque in id sludium, in qua estis incumbite, ut 
et vobis honori, et amicis utilitali, et reipublicae 
emolumento esse possitis." 

K u n B e r t a l a n . 

É s z r e v é t e l e k a ' f a l u s i i s k o l á k a t i l -
l e t ő n é m e l l y u j a b b t e r v e z e t e k r e — 
a ' j o b b a t . fliol s z ü k s é g e s m e g -

m o n d v a 
A' jelen időkor melegen felkarolta a' falusi 

iskolák ügyét. — Méltán is, mert falusi iskoláink-
ban a' tanítás és nevelés nem megy olly jól,mint 
kellene menni. Már pedig az ezekben való jó ta-
nítástól és neveléstől sokat függ mind az egyes 
családoknak, mind az egész álladalomnak jólléte. 
— Mert bár nem minden jól iskolázott ember lesz 
mindig ékességére a' családoknak és az állada-
lomnak; mint nem minden faiskolai csemetéből 
lesz mindig jó termöfa: de csakugyan mégis, 
kinek értelme és szive az iskolában eléggé kimü-
vettetik, az jobb reménynyel biztat, mint az, ki 
iskolai művelődésben nem részesült, vagy pedig, 
kiben az iskolai müvelés magva nem jó földbe 
esett vagy talán a1 mag is hibás volt. — E' ta-
pasztalás, bár sok és különféle tervezeteket idé-
zett elő e' mai nyughatatlan korban a' falusi isko-
lákra nézve, de véleményem szerint azok nem 
mind czélra vezetők, némellyik el is maradható *s 
nem is létesíthető. — Szabad legyen e' terveze-
tek közöl a'nevezetesbeket észrevételeimmel ki-
séhii, — a' jobbat, hol lehet, megmondani, — 
mert szokásom, nemcsak a' hiányt fedezni fel, 
hanem a' jobbat is, hol szükség, megmondani. — 
Előrebocsátom azt is, hogy kiket szomorú tapasz-
talásom nem illet, azok ne vegyék azt magukra, 
— azok pedig, kiket illet, ezt ne neheztelésre, 
hanem jobbulásra fordítsák. — Különben nem bá-
nom, ha ez utolsók sárral dobálnak is tapasztalá-
simért, — én semmi gúnyos czáfolatra nem fele-
lendek, felel helyettem a' tapasztalás, 's nekem a' 
felelgetésre nincs időm. 

Átalában azt veszem észre, hogy a' sok kü-
lönböző tervezetek nem a* baj főokát irányozzák 
elhárftni, hanem tapasztalatlan orvosként csak 

palliativ gyógyszereket rendelnek, de gyökeres 
orvoslást nem tesznek, — legalább azt kerülge-
tik. — Hallgatva ugyan majd mind megegyeznek 
abban, hogy a' fa hibázik, a' tanítók gyengék, és 
azért nem terem a' gyümölcs: mégis nem a' fa 
gyökerére teszik a'fejszét, hogy a'melly fa gyü-
mölcsöt nem terem, kivágassák, és ne fogja 
hijába a' földet Luk. 13, 7. hanem vagy a' földet 
okozzák, vagy a' kertészt, vagy a' kert felügye-
lőit, és mind csak ezek körül bíbelődnek. 

1) Körlelkészek, dékánok legyenek mindenfelé, 
— ez a' felkapott eszme, ez a' panacea a' falusi 
iskolák javítására nézve, a' mai idő véleménye 
szerint; mert, úgymond, a' helybeli pap, és a" ca-
nonica visitatio elégtelen e fontos tárgyra nézve! 

Minden józanon gondolkodó tudja és vallja, 
hogy felvigyázat szükséges minden társaságban, 
— de mégis a' körlelkészek sem csinálnak Mer-
curiust minden fából, — sőt azt mondom, hogy a1 

körlelkészekfelállítása csak a'több terhet 's költ-
séget okozza az ekklézsiáknak, de a' bajt aligha 
orvosolja. — A' jó érzésű tanítót nem a' nagy 
felvigyázat indítja, hanem a1 belső önludat, a* 
lelkiismeret's hivatalában való gyönyörködés, — 
a' hol pedig ezek nincsenek, ott a' sok águbogu 
felvigyázat csak a' fortélyoskodás több több ne-
meit találtatja ki 's gyakoroltatja a' tanítóval. — 
Legjogosabb és legsikeresb felvigyázónak kell itt 
lenni az ekklézsiának, mert ennek java itt a' fő-
dolog és a1 helybeli papnak, kivált ha ez tudja ér-
dekeit, nem különválasztani, hanem összeforrasz-
tani az ekklézsiáéval, tudja magát ugy viselni, 
mint ekklézsia választottja és felsöség képvise-
löje egy személyben — csak aztán ne nyitnának 
némellyek tágas kaput és széles utat a' tanítók-
nak a' helybeli felvigyázat alóli kibúvásra, söt 
inkább világosiinak fel azokat a' szükséges füg-
gésről, mint Vandrák András tett e' lapokban.— 
A' helybeli felvigyázat mellett elegendő a' több-
szöri examen és a' szigorúbb 's tekintélyesb ca-
nonica visitatio. — Csak ne rontsuk le mindjárt 
az egész épületet újítási viszketegböl; ha annak 
csak valami kis része hibás, csak ezt reparáljuk, 
— 's ne rójjunk ujabb terheket szegény ekklé-
zsiáinkra a' körlelkészek napidíjok, fuvaruk és 
tartásuk által, hisz a' mostaniak alatt is nyögnek 
ekklézsiáink, — ne is gondoljuk, hogy a' körlel-
készek is mentek lennének a' sokféle kedvetlení-
tésektöl, mert a' rosz tanító nemcsak a' helybeli 
papot, hanem a' körlelkészeket is tudja kedvetle-
nítni 's a' nép előtt irántuk gyanút gerjeszteni,— 
a' jó tanító pedig a' helybeli felvigyázat alatt is 
hü marad kötelességében. — De jól meggondolva 
a* dolgot, a'körlelkész a'helybeli pap jogába vág, 
söt a' körül is jogot igényel,miből ismét kelemetlen-
ség származik. Megtörténik hát,hogy a' körlelkész, 
nem épen gyávaságból, hanem a' sokféle kellemet-
lenség eltávolításából nem tesz tökéletes jelentést, 
annyival inkább,mert a' mai időben, midőn az egyh» 



hivatalokról minden ékesség letépetett a* nyug-
hatatlan kezek állal, — a' hiu dicsőségkivánó 
Zebedeus fiai korteskednek ugyan e' hivatalokért, 
's csak az illyeneket ijeszti az a' rendelése bizo-
nyos egyh.megyei választmánynak, hogy a* hibát 
fel nem jelentő körletkész semmi egyházmegyei 
hivatalra nem alkalmaztalik, — de a' higgadtabb 
vérüek,az ifjabbak ál»al való divalos letorkoltalást 
*s a' másképen vélekedők általi kiczégéreztetést 
nem igen fényes jutalomnak tarlók, bár ők több 
tanácsadói tehetséggel bírjanak is, mint amazok, 
mégis saját csendességük okáért, önként félre-
vonulnak. — Csak a' szükséges függést ne ront-
suk le, uraim! a' társaságban 's a' boldogító gyám-
szalagokat előre nem Iató kezekkel ne oldozgas-
suk; mert félő, hogy Menenius Agrippa meséje 
maholnap beteljesedik egyházi álladalmunkon. — 
Valóban ha bár Jézus semmi különös rendet nem 
áll tolt volna is fel követői társaságában, mint 
ezt némellyek mondogatni szerelik , de azt sem 
fckirja óm, hogy követői közt semmi megál-
lított rend ós függés ne legyen, mint G ben, 
hol a' függetlenség zászlója már szinte kitüzetett. 
Szent Pál pedig világosan tanítja a' szükséges 
függést 1 Kor. XII. részében, hol igen szép ide 
illó tanítást ad, 's többek közt előadja, hogy szem-
nek, fejnek, lábnak, ékesebb és éktelenebb ta-
goknak 'sa't. kell lenni Isten rendeléséből a' tár-
saság nagy lestében, — .,mert u. m. ha az egész 
test szem, hol a* hallás? ha egészen hallás, hol az 
illatozás? De az Isten a tagokat helyheztelte 
egyenként külön-külön a' testben a' mint akarta, 
v. 2S , némellyeket pedig rendelt Isten az Anya-
szentegyházban először apostolokat, azután pró-
fétákul , harmadszor doctorokat. Azután rendelt 
hatalmasságokat, azután gyógyításnak ajándékit, 
szegéngeknek segélöit, községnek igazgatóit, 
nyelveknek különböző nemeit— Függjön hát a' 
tanító a' heljbeli paptól 's elöljáróságtól és a' 
szigorúbb canonica visitaliotól, — noha e' végre 
nem szükséges, hogy a 'pap minden napon be -
menjen az iskolába, mert erre nincs ideje, mint e1 

hivatalt nem értök gondolják; mert neki is meg-
vannak saját hivatnia terhei, miket helyette más 
nem végez el, — de igy ö szolgálná meg a' ta-
nító díját;, pedig csak kiki maga verejtékezzen 
kenyeréért, — csakhogy e' subordinatiót ne ter-
jeszsze ki annyira a' pop, hogy az iskolatanítóval 
holmi házi vendégség alkalmával még inasi szol-
gálatot is tetessen. 

2 ) Jobb fizetés adassék a' tanítóknak, mind-
Járt lesz jó iskola— kiáltják sokan. — Jó is 
volna bíz az a'jobb fizetés édes mindnyájunknak, 
és ha mindnyájan nem is, de néhányan megérdem-
lenénk jobb fizetést, mert méltó a1 munkás juta-
lomra,— csak minden ugy menne, mint a* gondo-
lat, 's volna ki megadná azt a'jobb fizetést. Ugy 
de lám csak mostani fizetésünket is a1 jó ég tudja 
mikor kapjuk meg ezüstben, noha ezt mind az 

egyházi felsőbbség igazságosnak ítéli, mind a* 
helytartótanács parancsolja, — más részről pedig 
azt mondja a' közvélemény, hogy a' nép több ter-
het nem bír, — azonban az ország atyjai is csak 
legelőről gondoskodtak ránk nézve, 's ezt is mi 
most élők alig használhatjuk valaha, telket pedig 
nem rendeltek hasitlatní számunkra. No de a ' 
jobb fizelés sem indít mindent, sőt sokat még kor-
helyebbé tesz, mert most is van, ki kevés fizelés 
mellett is jól viszi hivatalát, de van ollyan is, ki-
nek jó fizetése van , legalább annyi van, meny-
nyit a* közvélemény tervez, mégsem tanít, — 
mert vajmi terhes robot az a* tanítás, kivált ollya-
noknak , kiknek valamikor a1 tanulás is terhes 
volt, pedig illyenek vannak tanítóink közölt, kik 
Langius mondásaként akkor is, most is scholam 
habent pro jugo. — Vannak mégis, nem lehet ta -
gadni, igen kevés fizetések, miket javítni kellene, 
ha lehetne. — Különösen pedig a1 tanításért nem 
fejenként, hanem átalában kellene fizetni, noha 
ennek is lenne rosz oldala. 

3) Nagyobb rangra 's tisztelet magasabb fo-
kozatára emeltessenek a' tanilók, mondják né-
mellyek, mindjárt szorgalmasabban*s jobb kedvvel 
tanítanak! — De hova? kérdjük, hiszen most is 
a* honoratiorok közé számláltatnak, törvény ol-
talma alatt vannak, 's több kiváltságokkal meg-
ajándékoztattak. — Azonban a'valódi tisztelet az 
érdem szülötlje, *s ki ezt kötelessége hü teljesí-
tése és jámbor *s példás magaviselete által m e g -
érdemli, most is tiszteltetik, legalább körében 's 
a' szülék által,— de ki ezt csak komázás, etetés,, 
itatás, 's hivatalához illetlen társalkodás által akarja 
megnyerni, az tiszteletre nem méltó. — Sőt emeld >. 
bár a' lalusi tanítót akármi tiszteleli rangra, még 
sem adja magát o* hivatalra az, ki más lehet, — 
mert nem ollyan leírhatatlan gyönyör ám ez a* 
falusi néppel való bíbelődés mint ezt némellyek 
declamálják, — vagy ha csakugyan az lelt, ak-
kor a' fény, mellynek körét nem ismeri, öt meg-
vakítja *s függetlenségre indítja, mire különben is 
nagyon hajlandók az emberek e'függetlenségre 
hajlandó világban. 

4) Könyvek kellenek mások, hangoztatják so-
kan, mert a* mostaniakból jól tanítni nem lehet. 
— Valóban nincs is fontosabb kötelessége az 
egyházi felsőbbségnek, mint gondoskodni időről-
időre minél jobb iskolai könyvekről, és ő e* kö-
telességnek iparkodik is eleget tenni tehetsége-
szerint. De mig más könyvek nem lesznek, addig 
már csak a' most meglevőkből ne sajnáljanak jóL 
tanítni tanító urak. — Minek az a' káté, minek az-
a' Hübner? csak realtudományok! kiáltják sokan. 
Barátim, higyjétek el, vallás a' fötudni való min-
den emberre, és igy a' falusira nézve is, a1 val-
lásban pedig vezérkönyv a* káté, — kell tudni, 
higyjétek el, bibliai történeteket, mikben, mig va-
laki jobbat készít, jó vezérkönyv a1 Hübner is* 
mellyböl a' sok kárhoztatott valókat könnyű k i -



gondolni. — Ha pedig nem tartjátok jóknak e' 
könyveket, ragadjatok tollat, *s Írjatok jobbakat, 
ha tudtok, elfogadja a * felsöbb3ég; de nem hiszem, 
hogy Tóth Ferenci kátéjánál s ábécéjénél job-

bat tudnátok irni, mert nem olly könnyű ám jó és 
népszerű könyvet irni, mint ti szájhősök gondol-
játok, 's ne higyjétek, hogy mindazon könyveket 
értené a' nép és tanító, mellyek népszerűeknek 
czimeztetlek 's talán meg is jutalmaztattak. Azon-
ban, csak jó tanító legyen, kipótolja az a* köny-
vek hiányát, de a* tanítóét nem a' legjobb könyv 
is. Falusi gyermeknek azt kell tanulni, mire ideje 
és legnagyobb szüksége van, t. i. vallást, olva-
sást, irást, számvetést, értelmes gondolkodást, 
egy-két realtudományi, de nem ám annyifélét, 
mennyit némellyek terveznek, mert ennyire sem 
ideje, sem szüksége. Megemlítvén itt azt is, hogy 
a* falusi gyermekre nézve nem azt kell megha-
tározni, hány éves koráig járjon iskolába, mert 
erre vigyázni lehetetlen; hanem inkább azt, hogy 
összesen hány évig, p.o. férfi 5, leány 4 évig, 
mert ezt a'felügyelöknek végrehajtani könnyebb. 

5) Tanítókat képző intézetek állitassanak fel 
mindenfelé, ez a' legkapósabb vélemény a' falusi 
iskolák javítására nézve.—Immár e' véleményen 
levőkkel én is együtt tartok, mert én is azt állí-
tom , hogy azért nincsenek jó iskolák falukon, 
vagy azért nem műveltetik értelme és szive a' 
falusi gyermeknek, mert nincsenek jó tanítók. 
Tanítók pedig csak akkor lesznek jók, ha jókká 
képeztetnek. Méltónak is látszik, hogy ha az em-
beri nemzet azon gonosz tagjainak számokra, kik 
ragadozással, tolvajsággal, gyilkossággars egyéb 
bűnökkel háborgatják a'jó lelkű polgárok boldog-
ságát, többféle kényelemmel ellátott költséges lak-
helyek terveztetnek, *s ezekben ők, kik szabados 
voltukban vallást és ennek hirdetőit megvetették, 
most ezeknek gyakori látogatásaikban részeltes-
senek: akkor az emberiségnek még el nem rom-
lott gyenge növendékeinek óvására 's nevelésére 
nézve a* legnagyobbszerü intézetek tétessenek. 
Csakhogy megesnék, ha addig kellene várakozni 
jó tanítók *s jó tanítás után, mig e' nagy és költ-
séges intézetek megteremnek, talán hát az eddig 
lafolyt századokban jó tanítók 's jól taníttattak nem 
is voltak s most sincsenek!? Talán nagy készület 
is az illy csak látszólag nagy, de valóban a' nem 
üres fejű tanítóra nézve nem olly nagy mester-
ségre, a' gyermektanításra, és íreglehet, csak-
ugyan megjárja e' nagy készület a' Vackefild csa-
lád képének kalandját, és talán kevesebb költség-
gel és teketóriával is 'ehetne jobb tanítókat ké-
pezni. Hiszen kevés ifjú tudja előre, hogy öt a' 
kegyetlen sors falusi tanítóságra kárhoztatta, söt 
majd minden ifjú nagyobbal 's többnyire világi 
hivatallal álmodozik, 's mindenik úr szeretne lenni, 
' s egyszer csak megunja az iskolát, a1 költség 
forrásai is kiapadnak, 's mondjuk ki, — hogy há-
aasodhatnék is, — mivel dicsőbb pálya neki most 

nem nyilik,— kimegy falusi mesternek, mire sem 
tudománya, sem kedve nem levén,unalmában igy 
vigasztalja magát: „quem dii oderunt praecepto-
rem fecerunt." Utasítsd ezt most vissza a' semi-
nariumba, nem megy, mert nincs költsége, olt 
pedig ingyen nem tartják 's ruházzák, de a' tanu-
lást is, és ikolai függést , miket nagyon sohasem 
kedvelt, már végképen megunta, — és midőn illy 
okok miatt a' nem igen népes seminariumok nem 
győzik betölteni kiképzett tanítókkal a1 falusi is-
kolákat, akkor, legalább a" kisebb falukba, hol a* 
tanítósághoz a' jegyzőségés harangozás is elvál-
hatallanul hozzá van kapcsolva, mert a' kántor-
ságról, a' díszes halotti búcsúztatásról szólni sem 
kell, jó lesz, akármiilyen találkozik a' fizetéshez 
képest, ha csak mind e' kellemetes tiszteket is a* 
pap nem teljesíti, — mint szintén a' predikálásra 
's Isten igéje sáfárlására is jó a' lévita is, ha a* 
szigorú papi censurát kiállt egyének nem talál-
koznak is a1 tekintélyrontott és vesztett papi hi-
vatalra minden kis ekklézsiába. — Ezzel nem azt 
mondom, hogy a'nagyszerű tanítóképző intézetek 
czéliránytalanok, csak azt mondom, én, ki hosszas 
tapasztalás után tudom, mi a* tanítás és nevelés, 
hogy a' falusi nevelés jobb lábra állítására nézve 
illy iszonyú költséggel járó intézetek feleslegva-
lók és még sem elégségesek. 

A' falusi iskolák jobb lábra állításának tervét, 
mint minden emberi intézetet is, C3ak a1 lehetőség-
hez kell alkalmaztatni, 's szinte csak a' lehetőt 
kell tőlök várni, 's tökéletes e' gyarló világban 
nem lesz semmi. Meg kell ugyan itt is mindene-
ket próbálni, s a' mi jó, azt megtartani. De na-
gyon csalatkozik, ki azt véli, hogy e' próbát csak 
a' mai embereknek kell elkezdeni. Hiszen tömve 
vannak már egyházi jegyzökönyveink azon sok 
rendelésekkel 's törvényekkel, mellyeket hoztak 
már egyházi,söt világi kormányzószékeink a ' f a -
lusi iskolákra, tanításra 's tanítókra nézve 's a' 
tanítás tárgyait is időnként meghatározták, ujabb 
meg ujabb könyvek kiadásáról rendelést teltek; 
— de e' rendeléseknek is csak az a1 sorsuk lett, 
mi egyéb emberi rendeléseknek, t. i. vagy csak 
irva maradtak, vagy a' tapasztalásból nem levón 
meríttetve, a' körülményektől kijálszaltaltak, vagy 
a1 végrehajtó halalom gyengesége miatt végre 
nem hajtattak. 

Véleményem szerint a* már fenálló 's ezután 
felállítandó főiskolákban kell megvetni, valamint 
sok egyéb jónak, ugy a' falusi iskolák jobbá létük-
nek is alapját, mit minden ujabb költség 's adóz-
tatás nélkül is megtehetni, — mert hiszen miért 
vannak hát főiskoláink ? miért adóznak szegény 
reformata ekklézsiáink olly sokféle rubrikák alatt 
azok fcnállására? miért taníttatnak ünnepi jótéte-
ményeik által olly 3ok szegény ifjakat? miért ül-
tetjük szegény asztalainkhoz olly sok sí inü, tarka 
barka, érdemes és érdamtelen kéregető követeit 
a' főiskoláknak? Oh bizony nem azért, hogy 



azokból híres, néha egyházi álladalmainkat is há-
borgató prókátorok kerüljenek, hanem kiváltké-
pen azért is, hogy azok, ez cg) házunkra 's vallá-
sunkra nézve olly igen szükséges falusi tanító-
ságra alkalmas egyéneket képezzenek 's küldjenek 
ki. Mellyte nézve ne legyenek a' főiskolák me-
nedékhelyei a'sok kasza,kapa's kaptakerülöknek, 
hanem sz.igoru szemle tartatván minden év végén 
azok tagjai felett, milyent tart minden őszön a' 
gondos méhész méhkaptárjai felett, 's kik Miner-
vának nem kedveltjei, azok utasíttassanak vissza 
minden irgalom nélkül oda, honnét jöttek, mint 
leöli a' méhész a' dologtalan méheket, nehogy 
azok utóbb a' dolgozóknak rablóivá legyenek. 

Különösen pedig a' főiskolák gymnasialis osz-
tályaiban a' felsöbbségtől tanillatni rendelt tudo-
mányok vallás, olvasás, irás, számvetés, ének, 
földleirás's egyebek, nagyobb szorgalommal, szi-
gorúbb felrigydzat alatt és a' paedagogia szabá-
lyai szerint laníllassanak, mert igy is kellene 
ezeknek taníttatni, miáltal ezek azonnal néptaní-
tókat gyakorlatilag képező intézetek is lesznek. 
Mert falusi tanítóink többnyire csak gyinnasiumot 
's egy-két philosophicus évet végzettekből kerül-
nek, bár pediif tovább is tartatnának még a' tanu-
lók sorában, 's nem hinnéd, ha nem tapasztalnád, 
hogy vannak ezek közt, kik a' betűk elosztását, 
szólagolás szabályait, hangoztatás jeleit, szám-
vetés alsóbb elemeit sem tudják, az éneklés mes-
tersége ismeretlen föld előttük, 's nem hogy chinaí 
mandarinokként sok ezer betűket szépen imának, 
de csak azt a1 néhány bel üt is olly rutul írják, 
hogy őket kellene inkább megkörmözni, mint sem 
ők kormozzék tanítványaikat a' rosz Írásért. — 
Nem csuda, mert mind ezeket, ott, hol kellett vol-
na, nem tanulták, 's mivel maguk sem birnak, azt 
másnak nem adhatják. Mikor pedig valaki a' fő-
iskolából Iniiílósáüra akar kimenni, azt csak szi-
gorú vizsgálat ulán bocsássa ki a' professoratus 
vagy iskolai választmány, és ha alkalmatlan 
egyént bocsálnak ki, ök legyenek felelősek 's ök, 
piruljanak. 

Kibocsáttatván pedig bizonyságlcvél mellett 
a1 leendő laníló ekklézsiába, az egyházmegyei 
kormányszék előtt is megvizsgáltassék, azután 
olvastassanak fel elölte a' felsőbbség által készí-
tett törvények, mellyek minden ekklézsia és iskola 
jegyzőkönyveikbe is beírassanak , 's e' törvé-
nyek hü megtartói élliik végéig hivalaloskodhat-
nak, rongálói pedig a1 canonica visitátio.feljelen-
tése után, melly vétkezik, ha a" vétkest fel nem 

jelenti , az egyh.megyei szék Ítélete által vettes-
s e n e k ki a' társaság hajójából, mint Jónáséból ki-
vettetett, ki a' hajó sülyedezésének oka volt. 
Próbáljuk ezt csak, majd tapasztaljuk, hogy min-
den ujabb adózás nélkül is szembetünöleg javu-
larid a* falusi tanítás és nevelés. 

Immár a' jó 's hivatalát kedvelő tanító édes-
geti, '3 vonja az iskolába a' tudomány vásárába a1 

tanítványok sokaságát, mint mognes a 'durva 
vasat, 's lesznek télen nyáron, ha ő akarja, elég 
tanítványi. Még is lesznek makacs szülék, kik 
gyermekeiket iskolába küldeni nem akarják. Hlye— 
neket a* helybeli felvigyázók többszöri intése *s 
feljelentése után a'külső hatóság is szorítsa szüléi 
kötelességük teljesítésére. Szorosan ügyeljen 6* 
felvigyázóság arra is, hogy minden gyermek a* 
kiszabott éveket kitöltse az iskolában, akárhány 
éves korában adatott fel legelőször. Szemelött 
tartván mégis, hogy e'szántóvető országban, hol 
tavasztól fogva őszig a' legkisebb gyermeknek is 
hasznát tudja venni a' földmivelő p. 0. uraságnak 
vagy falunak szénát gereblélni, makkot, krumplit 
szedni 's ültetni, liba 's ház őrizni 'st. nyári iskola 
tökéletes soha sem lesz. Pénzbüntetéssel is híjá-
ba fenyegetjük e' pénzellen országban a* szegény 
népet, mert a* hol nincs, ott az Isten sem vehet, 'a 
iskolába is sok azért nem küldi fiát, mert nincs 
pénze könyvre, ruhára és tanításdíjra. Talán sike-
resb volna öt erre jutalommal, vagy valami en-
gedélylyel édesgetni. 

Berekesztem már igen is sokra terjedt észre-
vételeimet azzal az egy, igen is igaz észrevétel-
lel, hogyha bár legjobban tanítva s nevelve ke-
rüljön is ki valaki iskolából, még is elromolhat 
azután csak az emberi természet gyarlósága miatt 
is, — de elromolhat a1 rosz példák, társaságok, 
kiirthatatlan rosz szokások, p. 0. a' majd minden 
vasárnapi minden tilalom daczára is, déltől késő 
éjszakáig tartó korcsmai tánczolások,mik a' korcs-
márosoknak különösen hasznosok, — a' korcsmá-
rosok hitelezésre való nagy készségök miatt, av 

liba, marha legeltetéseni összecsoportozások mi-
att, különösen télen a' fonóházakhoz 's leányos-
házakhoz való járások, 's több itt nem említhető 
okok miatt; mint a' faiskolából kiültetett csemetét 
elrontják a1 rosz föld, szélvész, férgek, belső rot-
hadás és egyebek. Mert, kivált fonó- 's leányos-
házaktól elszoktalni a' falusi ifjúságot majd ollyan 
lehetetlen, mint minden faluban külön tanító tere-
met építtetni mind a' két nemű gyermekeknek, 
csak azon egyszerű okért, mert erre sem hely, 
sem pénz nincs, — torony sincs pedig, követ ke-
zésképen óra sincs a' toronyban, hogy külön órán 
járhassanak a' két neműek azon egy iskolába, — 
de biz erre télen a' rövid napokon idő sincs. — 
Ha hát az álladalom a' falusi népet vallásos, jó 
erkölcsű, kötelességismerö és teljesítő, és szor-
galmas néppé óhajtja tenni: akkor mindez említett 
rontó férgeket 's akadályokat igyekezzék el^bb 
elpusztítni 's elhárítni. Cs ík P é t e r , 

mohii réf. lelkipásztor. 

Kszrevétéleh a' pestvidéki ref. ta« 
'nítéegyletre nézve. 

Csak nem rég jött és tűnt fel nap vagy üstö-
kös csillagkép 's már is lenyugvó, muló 'félben 



yan ; akarám mondani: csak nem rég keletkezett 
a ' pesti reform, egyházvidékben tanító-egylet, az 
annyira kor- és czélszerü, hasznos és üdvös tá r -
sulat, 's már is nyugot felé siet. Nyugot felé, mon-
dom, mert mikép nap lenyugtában csak világos-
ságot lövel 's meleget kevéssé áraszt: ugy ez, 
létének csak nevével, de nem tetteivel díszlik, vagy 
is inkább pang; mikép hold csak világosságot su-
gárzik alá: ugy ez is csak puszta hideg's szegény 
nevében él, vagy is inkább létez csak,'s még in-
kább tesped. A* még ezelőtt két évvel tett szép 
ígéretek, csinált tervek, iskolai könyvek készíté-
sére 's átalában a' nevelés 's tanítás szent ügyé-
ben, csak irott malasztok, képek mindeddig az 
egylet jegyzökönyvében; legalább csekélységem 
semmi neszt, mozgalmat, lépést nem hallott, nem 
vett észre. Nemcsak, hanem gyűlés, vagy egylet 
Is jóval több esztendejénél, hogy nem volt; pedig 
ngy érdemelné meg igazán a' tanító-egylet az 
egylet nevet , ha lehető gyakran egybegyűlné-
nek tagjai, különösen 's viszonyosán értesítendők 
egymást iskoláik előnyei, vagy fogyatkozásai, ha-
ladása vagy hátramaradása, saját maguk állásáról, 
iskola, egyház, pap irányában 's fizetésökre nézve, 
igy aztán egy szívvel 's akarattal tanácskozandók 
a1 teendőkről. 

Nem tudom, kiben keressem okát e' hanyag-
Ság- 's szalmatüznek, az elnökségben, vagy ma-
gok a' tanítókban?— de ugy látszik, tetőtől talpig 
hibás a' testület. Az elnökség annyiban, hogy sem-
mit nem indít, nem mozdít; a' tanítók pedig, — 
szabadjon mondani,— mert sülve várják szájukba 
a' galambot. — Igen szép 's nemes tett volt a* 
mélt.'s tek. elnök uraknak a'hazánkban, fájdalom! 
mindeddig lenézett tanítói kar elnökségét felvál-
lalni; de szomorú tény, azt csak névvel viselni, 
be nem tölteni! — Gyönyörtelve nézhette bárki is 
a ' pestmegyéi egylet megalakulásakor a' tanítók 
lelkesedését, buzgóságát ügyük, a' haza 's embe-
riség ügye mellett; de sajnálat 's mély fájdalom-
mal kénytelen látni most a1 lelkesedés 's buzgó-
ság virágának hervadását's lehet, nem sokára el-
száradását; mert már most is nem lát maga körül 
semmi életjelenséget, nem hall neszt és mozgal-
mat, nem vesz észre szives hajlamot és vágyat, 
mellyel egymáshoz közeledni, együtt lenni töre-
kednének. Pedig nem gyűlések, összejövetelek, 
tanácskozások-e minden társulatra nézve azon 
lüktető 's villanyerő, melly életet ébreszt és táp-
l á l?— Nem ezek-e azon kútfő, mellyböl a' tá r -
sulatra a' szükséges rendeletek, intézvények 's 
törvények kifolynak ? — Nem ezek-e azon kap-
csok, mellyek az egészet láncz-összefüggésben 
tart ják? — 'S vájjon, mi minden társulatra nézve 
áll, nem állna-e a' tanító-egylelre nézve is?! 

Van még egy, az említettnél sokkal fontosabb 
nehézségemé kifogásom a' pestvidéki, 'sálaiában 
minden létező tanító-egyletekre nézve, 's ez: mi-
ér t ezek csak tanító-, iskolatanító-egylet, miért 

nem tanító- 's pap-egylet egyszersmind, vagy 
miért nem tagjai, még pedig ex professo, a' papok 
is, minden pap? Hát az Urnák nem ugyanazon 
egy szőlőjében munkálkodnak-e pap és tanító a* 
tanítás és nevelés mezején?! Hát nem érdekli, 
vagy akarom mondani, nem kell-e érdekelni az 
iskola-ügynek a' papot szintúgy, mint a' tanítót?! 
Ki az iskola főfelügyelője, vizsgálója ? nemde a' 
pap?—Különben azt hiszem, minden pap édes 
kötelességének fogja ismerni, ez annyira üdvös 
társulat tagjának lenni, tanítótársai felszólítása kö-
vetkeztében, vagy a' nélkül is ; és hiszem, hogy 
ennek a" tanító urak is csak örülni fognak, *s a ' 
keresztyénség és kor szelleme gyönyörűséggel fog 
letekinteni a* nevelési szent ügy mellett egymás-
sal baráti kezet fogó pap- és tanítóra. 

Ezen kézfogásnak pedig kimondhatlan lenne 
haszna, mert mint tagok sokkal inkább leendvén 
érdekelve az ügy által a'lelkész urak, mint most, 
isolált állásukban: sokkal inkább igyekeznének 
— hitem szerint — az egylet részére egyházaik 's 
egyesek szivét megnyerni, azt felvirágoztatni 's 
boldogítni. Ezen tagság, kézfogás és összeforrás 
továbbá, rugóul szolgálna a' lelkészeknek az is-
kolákat szivesebben szeretni 's minél inkább emel-
ni; magoknak a'tanítóknak jólétén nagyobb buz-
galommal igyekezni és munkálkodni. E' mellett, 
népesebbek és bizonyosan eredménydúsabbak, 
gyümölcsözőbbek is lennének az egyleti gyűlések. 

Igen czélszerü, üdvös 's hasznos lenne a' ta-
nító uraknak, megkeresniök még a* Pesten 's vi-
dékén lakó nevelő urakat is. Egy Szőnyi Pál, Ká-
rolyi István, Kiss Lajos 'stb. minden bizonnyal 
igen sok jó tanács- 's utasítással járulhatnának az 
egylet, 's átalában az iskolák felvirágoztatása 's 
rendezetére. Azonban, mikép a1 tanító-egyletben 
tagosított lelkész urak, inkább igyekezendenek 
egyházaik jó indulatát, szívességét megnyerni, 
mint most, az egylettől még többnyire isolált állá-
sukban: ugy a' szinte lagokul megválasztandolt 
nevelő urak megnyernék az egylet számára uraik 
s asszonyaik szivét, azon elannyira indító oknál 

fogva főkép, hogy ennek tagjai azon munkálkod-
nak, gondolkoznak és tanácskoznak, hogy jobbá-
gyaik gyermekeit mikép nevelhessék minél kor -
és czélszerübben. Hogy a* nevelő urak is hódolni 
fognak a' szíves felszólításnak és megkeresésnek, 
kérdésbe sem tehetni. 

De nemcsak a* lelkész 's nevelő urak lenné-
nek nézetem szerint megkeresendök, hanem min-
den szak- vagy — mint mondani szokják — mű-
értők , nevelés- 's gyermek-barátok, müveit ' s 
szellemi legnagyobb szükségünket értő 's érző 
férfiak és talán minden valláskülönbség nélkül,— 
*s hiszem, kevesen lesznek, kik ne engednének a* 
közügy kivánalának. Mennyivel nagyobb lenna 
igy köre, hatása az egyletnek! mennyivel szebb 
szellemi 's anyagi állása! 

Ismétlem röviden szives ohajtásomat a' pest-
47* 



-vidéki ref. tanító-egyletre nézve: „tartassék mi-
nél előbb gyűlés 's azután is lehelő gyakrabban, 
teszem azt, minden pesti vásárkor, és igy éven-
ként 4-szer,vagy ha ez sok lenne, legalább két-
szer, hogy felgerjesztessék a' tűz, melly elaludni 
készül, hogy villanyoztassék a* testület, melly el-
annyira vesztegel és tesped; felfrisitessék erei-
ben a* vér, melly ellassudolt forgása miatt rothn-
dásnak indul, 's hogy mindannyiszor felelevení-
tessék a' dicső czél, mellyre törekedni kell, 

hogy boldog legyen az ifjú nemzedék 's felvirá-
g ozzék általa egykor a' haza! A' legközelebb 
tartandó gyűlésen pedig vétetnék mélló figye-
lemre a' lelkész, nevelő urak 's minden ügybará-
toknak a' lanító-egyletbei tagosításuk!" 

K i s s K á r o l y , 
pesti ref. segédpap. 

Hül- és belföldi tudósítások. 
Jezuiták. E' társulatnak az auszlriaigalli-

cziai provinciában van: a' larnopoli collegiumban 
20 papja, 6 scholasticusa, 12 coadjulora; az uj -
sandeziben 16 p., 15 sch. 10 coadj.;a' grátzi pró-
baházban 10 p., 22 sch., 20 coadj.; a' lembergi 
nemes nevelőintézetben 11 p., 8 sch., 12 coadj.; 
a* linzi collegiumban 9 p., 13 sch., 10 coadj.; az 
innsbruckiban 15 p., 13 scholast., 10 coadj.; az 
innsbrucki nemes nöneveldében 4 p., 6 seb., 6 
coadj.; a' sfaroviesi próbaházban 1 2 p . , 2 1 sch., 
14 coadj.; a'lanceti házban 5 p . , 1 coadj.; a ' lem-
bergi missióban 4 p., 1 coad.; a' milatyniben 
6 p., 1 coadj.; a' pinniakiben 2 p., 1 coadj.; a' 
stanialkiben 2 p.; a 'róm.'s missomischi provinciá-
ban 4 p., 2 sch.; összesen 120 p., 106 sch., 99 
coadj. (B. A. K. Z.). 

Waadtl ügyek. Itt a' vallásos magány 
gyülekezetek általunk is említett megtámadásai 
folyvást előfordulnak. Illyen gyülekezetet mint-
egy 30 személy, többnyire hölgy, Oron várában 
tartolt. Néhány egyén eltökélé magában, fogoly-
lyá tenni az egész gyűlést 's kívülről fadarabok-
kal zárák el a* nagy kaput. A* foglyok csak késő 
éjjel szabadulhaltak meg az által, hogy a' megvasalt 
kaput kifeszílteték. A' két pap gunykaczajjal ki-
sérteték lakába. Villarzelben összegyűlt néhány 
dissidens most bevett szokás szerint vízi puskával 
üzelék szét. Legrutabb azonban az echallensi 
eset. Olt t. i. diakonisták vagy prot. irgalmasnök 
inlézele néhány pereznyire a'falun kivül, a'hely-
hatósághoz tartozó kibérelt épületben lélez. Az 
alsóbb teremben ilt vasárnaponként kétszer tar-
talék istentisztelet, egyik az intézet betegei, má-
sik a' helység lakosai számára. A' hallgatóknak 
némi idő óla szaporodott száma szükségessé tevé 
a' terem megnagyobbílását,—egyszersmind 1 % 
lábnyi magos szószék emeltelell. E' kis rögtön-
zött szószékben a' slalus által fizetett papok párt-
hívei meggyaiáztatását látták egyházuknak. Hiro1 

járt, hogy e' vallásbeli intézet két szomszéd hely-
ség lakosai segedelmével meg fog támadtatni, de 
a' hirt nem hivék. Betegekkel és szenvedőkkel 
teli ház , kiket ott irgalmas szüzek buzgósága 
ápol, pogányoktól sem támadtatnék meg, hogyan 
támadtatnék meg tehát keresztyének által! E* 
szerint semmi előgondoskodás nem történt. Egy 
vasárnap tehát reggel 7 órakor szokásszerint 
megtartatott az istentisztelet, de a" választások 
miatt egész nap zárva maradt azulánaz imaterem. 
Esti 9 órakor 40—50 férfiból álló csoport gyűlt 
össze, melly fejszék- 's megvasalt rudakkal meg-
jelenve, ugy osztá fel magát, hogy a* segélyre 
jöni akarók közöl senki nem közelíthete. Egy 
puskalövés, aztán: en avant marche! parancsszó 
valának ?a' megtámadás jelei. A' ház hét oldalról 
egyszerre megtámadtalik, az imaterem ablaktáb-
lája 's ablaka betöretnek. A' csoport berohan a® 
imaterembe, széttépi a' szószéken volt bibliát ' s 
darabjait az utczára szórja. Szószék, padok, szé-
kek, minden vad zajgás közt darabokra töretik 
mindez 15 — 20 perez müve. Elvégezvén mun-
káját a' csoport, azonnal eltűnt azon pillanatban 
épen, midőn a' helység lakosai segély végeit kö-
zelitének. Képzeljük immár helyzetét az olt ápolt 
18 betegnek, kiknek kórszobájok épen az imate-
rem fölött vala. A' hatóság éjen át néhány őrt 
rendelt az intézethez. Éjfél után 2 órakor ismét 
illyen gazfiak jövének el, az ajtót kifeszíteni törek-
vőnek, hanem derekasan rendre utasítlatának; az 
örök közöl mégis három súlyos sebet kapóit. E ' 
gyalázatos zavargás következtében szigorú vizs-
gálatot kivánt a' stalusügyvéd, arra azonban nem 
leié hajlandónak a1 kormányt, igy az erkölcsi bo-
szankodásés tiszte megsérlclt becsülete érzetében 
hivataláról haladéktalanul lemondott. A" diakonista 
intézet azóta feloszlott, de alkalmasint Genfben 
helyre fog állíttatni. E'botrány óta a'csend, egész-
ben véve, meglehetősen háborítatlan maradt (B.A. 
K. Z.). 

Szabad egyliáz. Waadtban csakugyan 
szabad egyház kezd alakulni, miről igy ír egy 
lausannei levél: Szabad ev. egyház legelőször 
Morgesben alakult következő elvekkel: Ezen 
egyház lehetőleg törekszik igazi ker. egyház esz-
méjét valósítani, mennyiben a1 Krisztusnak sz. 
írásban kinyilatkoztatott tanához ragaszkodik. 
Vallásügyekben a' statusnak semmi tekintélyét el 
nem ismeri, tagjainak azonban engedelmességet 
ajánl a' felsöség iránt minden világi dologban. 
Szintolly kevéssé állítja magát a' papi rend tekin-
télye alá; ámbár Isten igéje szolgáinak ismeri el 
azokat, kik ahoz megkívántató tulajdonokkal bír-
nak; rájok semmi egyházvezérlést kizárólag nem 
biz 's hivásjogot nekik szinte nem ad. Hivás az 
Úrtól jő 's az egyháznak csak rendszerinli ulon 
kell annak valódiságáról meggyőződnie. Minden 
egyházi hatalom Istentől jő , az egyház annak 

'csak kezelője. Elismeri a' gyermekkeresztség 



jogszerűségét, de megengedi tagjainak ebben sza-1 
bad lelkismeret szerint cselekedni. Sz. vacsorát| 
illetőleg különséget kell tenni istentiszteleti 's 
egyházi cselekvény közt. Az úrvacsora istentisz-
teleti cselekvény, mellyben réozt minden ker. ve-
bet, tartozzék bár az illető egyházhoz avagy nem, 
holott péld. papválasztások egyházi cselekvények 
közé tartoznak, mellyekben csak az illető egyház 
tagjai részesülhetnek. Jóllehet a' morgesi ev. 
egyház tan-, istentisztelet- és szerkezetben igazi 
egyház eszményét lehetőleg törekvendik valósí-
tani: távol van mégis attól, hogy magát egyedül 
igaznak tartsa 5 még kevésbé kárhoztat más cul-
tnst, mihelyt ez isteni üdvigazságon alapul. Mü-
velése- 's fentartására tehát nem is használ más 
eszközt, mint a r szabad meggyőződést 5 nála sza-
bad be- 03 kilépni. Szükségeit is csupán szabad 
adakozásokból födözi. Egyházi fegyelem lelkis-
meret és Isten igéje szerint fog gyakoroltatni. A* 
különféle, e' közösséghez tartozó kerületi 's helyi 
egyházak ismét synodalis egyházul egyesülhet-
nek, de azon kikötéssel, hogy az által az egyes 
egyházak szabadsága, névszerint lelkismeretet 
érintő dolgokban, nem fog korlátoztatni. A' mor-
gesi egyház területe Aubonne és Venoge közt 
terjed el Juráig. Hozzá tartoznak minden e' v i -
déken lakók, a'ker. vallásban oktatoltak, kik ezen 
egyházhoz csatlakozásukat nyilvánítják, ők ma-
gok 's kiskorú gyermekeik. Az egyházigazgatás 
korosbak tanácsára, melly pap- és világiakból áll, 
van bizva. Ha szükség mutatkozik, diakonok *s dia-
konisták is fognak alkalmaztatni szegények's be-
tegek ápolására és belső községszolgálatra. Ezek 
az egyháztanácsnak alárendelvék 's annak részét 
nem képezik. A* korosbak választatni fognak 
összesége által az egyháztagoknak, kik túlvannak 
a' 18 éven; szintúgy a' papok is, hanem emezek 
az egyháztanács ajánlatára. A' egyház hitkifeje-
zetéül a* helv. hitv. fogadtatik el, mellyre a* pa -
pok 's korosbak is meg fognak eskettetni. Isten-
tiszteidben részt vehetnek azok is, kik a* neve-
zett egyházhoz nem tartoznak, de kötelesek ma-
gokat az ottan érvényes rend alá vetni. Mihelyt 
illő számúak lesznek a' hivek, először Morgesben 
helyi egyház fog létegesíltetni, melly a1 máshol 
keletkezendő hasonló helyi egyházakkal synoda-
lis szövetségre kész lépni (B. A. K. Z.). 

Apróságok. Laxington methodista, 
gazdag londoni könyvkereskedő, azt olvasván a' 
bibliában: „Az ö angyalinak parancsol te felöled, 
és ők kezekben hordoznak téged, hogy valamikor 
meg no üssed lábadat a' köbe," kiugrott az abla-
kon 's mindkét lábát eltörte (A.Z.f.Ch.u.K.). — 
Szászországban jelennen6 iskolatanítóseminarium 
Tan, mellyeket a* status tart fen, t. i. Drezda-, 
Freiberg-, Griima-, Blauen-, Budissio-, Anna-
bergben. Azonkül a1 schönburgi tartományokban 
WaldenLurg hg. egyképezdét alapított. Ezen in-
tézetek évenként 12,355 tall. költséget kívánnak 

(A.Z.f.Ch.u.K.). — A' nápolyi prot. á rva- és 
kórház 50 holl. aranyat kapott egyenként az orosz 
czárnétól. (A.Z.f.Ch.u.IÍ.). — Kölnben egy má-
sodik prot. templom építését találták szükséges-
nek. Ez iránt kövesek járultak kérelemmel a 'k i -
rályhoz (A.Z.f.Ch.u.K.). — A' schleswig-hols-
tein bibliaterjesztö társulat m. évben 3,585 pél-
dányt adott ki, mi azazelölt elterjesztett 112,131 
példánynyal öszvesen 115,617 példányt tesz *s 
ez a* 803,619 lakost számláló Schleswig-Hol-
steinra nézve kedvező eredmény (A.IÍ.Z.).— Ba-
den-nhgségi özvegy- 's árvaintézet 3 óv alatt 
meghalt papok özvegyei- 's árváinak 1875 ft. 
fizetett és 2500 f. tartaléktökét szerzett, melly 
legalább 5000 fra emelendő. A* javadalom, melly 
ezelőtt 187 f. 30 kr. tett, állandóan 200 fra emel-
tetett (A. K. Z.). -

A' gSmor-szárazvölgyt iskola* 
tanítók őszi gyűlést tartottak Zubogyon ősz-
hó 5 -én . A' szinte három éves tanítóegyletröl 
még szó nem volt a' lapokban. A1 sajóvölgyitöl 
rend és könnyebbség kedveért külön szakadva áll 
és virágzik ez a' maga szerénységében, figyelve 
a'kor minden intő szózatára, koronként tanakodik 
a* teendőkről. Zengett a' szózat, és zengett bol-
dog hont 's abba müveit polgárokat! Mi száraz-
völgyi tanítók is meghallottuk a^ zengő szózatot, 
melly elhangzott Korpátoktól Adriáig, Tiszától 
Dunáig, ós a* lelkesedés szellemétől meghatva 
1844-ben egyletbe alakultunk. A' józan szellemi 
haladás lobogóját cserkoszorusbérczeinken feltűz-
tük 's lengő fátyola alá a* haza nevében többször 
egybegyűltünk. A1 legelső gyűlésben az egység's 
összetartás kövét raktuk le. Azóta lefolyt gyűlése-
ken a'nevelés ügyét gyámolitandók minden neve-
lést tárgyazójelesb könyveket megvettünk 's meg-
veendünk, és lett egyszerre szóp kis könyvtárunk; 
egymás iskoláinak barátságos látogatását, nemcsak 
vizsgálatok alatti, de tanítási órákoni megtekintését 
okulásul határoztuk, — ki jobb iskolát teremthet, 
jutalma a' közméltánylat és öntudat! — A' legköz-
elebbi gyűlésünket is komoly tanakodás, üdvös 
határozatok jellemzék, ugyanis: gyűlésünket há-
lahymnus nyitván meg, csupán egy gyűlésre, mint 
mindenkor ugy, elnököt válasziánk a' tagok közöl, 
most Szabó J. urat. 0 rögtön elfoglald elnöki szé-
két; a* tanakodás megeredt. Még egyszer a1 t a -
vaszi gyűlés határozatain végigmerengtünk, 's 
annak pontjai szerint komolyan számot vetvén: 
vájjon megteltük-e mind azt, a'mit határoztunk?., 
szóljon a' lelkiismeret és igazoljanak cselekvéseink 
eredményei! Alkottunk és határoztunk a' közöt-
tünki egyformaságra a* kor igónyeivel egyező 
tanrendszert, osztályoztunk 5 évre tantárgyakat. 
Hallattak korszerű indítványok; alulirt buzdító 
beszédben fölolvasást tartolt a' korszerű neve-
lésről. Könyv-kezelőnk számot adván, örömmel 
jelenté némelly buzgó tagok ajánlalukkali könyv-



tárunk szaporodását; felmutatván50jelesebb da-
rabokat felülhaladó könyvek sorozatát, — több 
jelesek közt, mint drága gyönygyök ragyognak: 
Lukács, Edvi, Varga, Szeremley, Tárczy, Vállas, 
Fényes müvei 5 újra jelöltünk nevelést tárgyazó 
könyveket, 's a* pénzt rájuk összeraktuk. íme 
tanakodásunknak ennyi eredményével, örömteljes 
keblünk hálahymnusát elzengve oszlottunk szét. 
Adja Isten, hogy a* mi buzgóságunk is kedves 
áldozat legyen a' haza oltárán! H o r k a i Gy. 

zádorfalvi iskolatanító. 
le ibi tzen a' reform, háromszá-

zados ünnepe tartatott meg f. é. aug. 30-án 
Köszönettel tartozunk Wiltchen J . leibitzi lelkész 
urnák, hogy a' egyházjavítást befogadott legelső 
gyülekezeteinknek példát adott, megemlékezniök 
háromszázados hitvallásukról e' hazában. E' végre 
nyomtatásban megjelent beszédében tanuságosan 
fejtegeti ezen tárgyat: Das dreihundertjahrige 
Jubelfest mserer Gemeinde, als Gedaechtnisz-
feier mserer frommen Vorfahren. 25 példányt 
küldött be Székácshoz a* végett, hogy az eladat-
ván, a1 begyülendö pénz egy egyetemes papgyá-
molda első pénzmagva legyen. Ára 10 pgö kr.*) 

Tudomás- és serkentésül Hajdú-
szobosz lóró l . Vannak tel tek, mellyek in-
doka a' sziv szentélyéből jővén, legkielégitöbb 
jutalmukat a' boldogító öntudatban keresik és ta-
lálják is föl. De ha az illy teltek serkentőleg hat-
hatnak másokra, azokat elhallgatnunk — a1 köz-
érdek tekintetéből — nem szabad. 

Illy tett az, miszerint iskolánk szerencsésen 
választott igazgatója, tanítványainak nemcsak 
oktatója, de egyszersmind emberségteljes neve-
lője Kiss József, a' Jablonczai-Pethes alapítvány 
•értelmében részére , mint kilünöleg szorgalmas 
és emberiséges bánásmódu tanítónak kiadott 3 
köböl buza és 3 köböl árpa árát — mintegy 60 
vftot — „tanítók könyvtárának" megalapítására 
ajánlotta, — felszólítván egyszermind tanítótár-
sait, hogy jövőre, a ' nevezett jutalom elnyeren-
dése esetében, ők is Övéhez hasonló teltre köte-
leznék magukat. És — dicséretére legyen mond-
va a1 szellemi önkiképzés becsét felfogni tudó 

* ) Szívesen szogálok vele. S % é k á c s. 

tanítói testületnek — az igazgató indítványa egy 
szívvel és lélekkel el lön fogadva. Már néhány 
czélszerü könyv meg van szerezve, mellyek, 
mint az ezután megszerzendők, örökidőkre, az 
igazgatói lakon, a' tanítói testület használatára, 
saját könyvtárba tétetnek. Adná Isten, hogy e* 
közmegegyezésből eredt megajánlást — mit kü -
lönben az iskolai jegyzőköny vbe lett kötelező alá-
írás erősít — valamelly daemon valahogy meg ne 
semmisítné! 

Hányan vannak tehetősebb hitsorsosink, kik a' 
fönebb említett alapítványhoz hasonlót tehetné-
nek I de sok embernek mindegy: hála sóhaja 
rezgesse időnkint sirhanlja virágait, vagy feledés 
szellője vonuljon el sírja fölött. Hány tanító van, 
kik jutalomban részesülnek és Kiss Józsefet utá-
nozhatnák! de az anyag uralg a' szellem fölött. 
Ha mindnyájan azt tartanók, mit Pál apostol mond 
a* Korínthusi í. levél 10 része 33 versében: 
ugy mostoha gyermek létünkre sem volnánk olly 
testi — és bizony, valljuk meg — lelki szegé-
nyek is, mint most vagyunk. ** ** 

S z e n t - l a n t : 
Gyenge gyermekek esteli imája. 

Istenem! tenéked 
Buzgó fohászt mondok, 

Kis keblem oltárán 
Hálával áldozok, 

Hogy o' mai napon 
Éleiben megtartál, 

Engem karjaidon 
Békével hordoztál; 

Elérnem engedted 
A' nap végallíonyát, 

A' fáradt gyermeknek 
Édes nyugodalmát. 

Gyermek-vélkeimet 
Jézusért bocsásd meg , 

Szeresd szüleimet, 
Javaiddal áldd meg. 

Oh Isten I adj nékem 
Nyugalmas éjszakát, 

Örömmel köszöntsem 
Az uj nap hajnalát. Ámen. 

H o r k a i G y ö r g y . 

Előfizetési hirdetmény. 

A' Protestáns Egyházi és Iskolai Lap 
1 8 4 7 . é v i jan. 1 - s ő napjával kezdendő első félévi folyamára az előfizetési árak változatlanul az 
eddigiek maradnak, u. m. Budapesten boríték nélkül 2 ft. 4 0 kr., postán boríték alatt 3 ft 4 0 
kr. pengőben. — Előfizethetni minden kir. posta-hivatalnál, Pesten: Landerer és Heckenast 
könyvnyomtató-intézete ügyszobájában a' Pesti Hirlap kiadó-hivatalában (hatvani-uteza 
Horválh-ház 483 -d ik szám, földszint). 

A Prot. Egyh. és Isk.\Lap szerkesztősége. 



PROTESTÁNS 

EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 
48. szám. Ötödik évi folyamat. Nov. 29. 1846. 

Sicut enim ignotorum liominum facies cernimus, et corda nescimus, sed si familiari eis iocntione conjungimur, usu co l -
loquii eorum etiam cogitationes indagamus: ita cum in sacro eloquio sola história aspicitnr, nihil aliud quam f a -
cies videtur; sed si huic assiduo usu conjungimur, ejus nimirum mentem quasi ex collocutionis familiaritate penetra-
mus. G r e g o r. M. 

TARTALOM: Dunántúli ügyek. Y. Z. — Mi hir an kis világ-
ban? H e n y e i G y u l a . —Lipcsei stipendiumok ügyé-
ben. S z é k á c s . — Néhány pont ezen protestáns e g y -
házi és iskolai lap 37-dik számában elől álló illy czímü 
közleményre: „Éneklés tanítása iskoláinkban." B á n d i 
E . — Vegyes közlemények.— Apróságok. — Level. — 

Dunántúli ügyek. 
VIII Káplánügy. 

Egyházkerületünk hitének ezen ügy ártott 
legtöbbet. Maga ezen Lapok nagyon tisztelt szer-
kesztősége azt nyilatkoztatta, hogy csak a' Ter-
plán-Puczinczi ügy legyen tisztába hozva, a ' töb-
biekre nézve megismeri, hogy sokkal roszabb 
lábon mi sem állunk a' többi egyházkerületeknél. 
Most már, Istené a' dicsőség! tisztába van az 
hozva, 's bár az egész történetet örök feledékeny-
ség fedeznél De, hogy a* t. cz. közönség előtt is 
némileg tisztába hozhassuk, szükséges lesz azt 
még egyszer felmelegítenünk. Hogy e' részben 
hibáztunk, nem tagadhatjuk; ezen azonban nincs 
annyira okunk bánkódnunk, — mert hibázni, 
minden ember közsorsa, 's minden társadalmi 
szerkezet csak lassankint, sok botlások után 
juthat a' lehető legnagyobb tökélyre — mint 
azon, hogy tévelygésünk egész 34 évekig tartott. 
A' dolog igy áll: 

1812-ben új püspök volt választandó. Illyen-
kor a' püspöki utasítást meg szoktuk vizsgálni, 's 
benne a' szükségeseket módosítatni vagy meg-
változtatni. Ez történt akkor is. Egy választmány 
küldetett ki a' fenálló p. utasítás átnézése végett, 
*s ez Fel-Péczen összeülvén, véleményét az 
1813-dik évi rusti gyűlésen adta be. Véleménye 
oda járult, hogy az utasítás szórói-szóra megma-
radhat; hanem hozzája némelly új indítványokkal 
járult. Ezek közt volt az is, hogy káplán, fő-
nőké halála vagy máshová költözése esetében an-
nak helyébe közvetlen rendes papnak ne válasz-
iathassék meg" A1 többi indítványai a' választ-
mánynak a' feljebb említett Rusti gyűlés 19 p. 
alatt rendre elösoroltatnak, 's vagy egyenesen 
elfogadtatnak, vagy módosíttatnak ; de az emlí-
te t t , szóba sem hozatik. És mégis kánonná 
le t t , mellyhez egyházkerületünk , gyülekeze-

teink választási szabadságának gyakran leg-
nagyobb sérelmével, szigorún ragaszkodott. 
Az ujabb időkben gyakran tétetett azon kérdés: 
hol van ez a* kánon megírva ? és senki sem tudta 
megmondani, — mert az említett választmány 
munkálata rég feledékenységbe ment, — *s még-
is kánon maradt az. Gyakran folyamodtak egyes 
gyülekezetek a' superíntendenshez, hogy a* hoz-
zájok kijeleltek közé káplánjok is vétessék fel ; 
de ez a1 ker. gyűléshez utasította őket, 's itt t a -
gadó választ nyertek, — „mert a' kánon ellene 
volt kivánatuknak." Igy a' palotaiak, vésseiek st. 
A' későbbi időkben azonban lehetetlen volt ezen 
rendszabályt a* gyülekezetek akaratja ellen illy 
szigorral kezelni, 's egyik 's másiknak sikerült 
szeretelt káplánját rendes papjának megtarthatni, 
igy a'mencselyinek 1837-ben. Ez azonban min-
denkor igen sok nehézséggel jár t ; azért azon 
gyülekezetek, mellyek, káplánjokat elaggott lel-
készük helyébe rendes papjoknak ohajtották, azt 
még ennek életében administratornak neveztették 
ki, mert az illyenekre nem terjeszkedett ki a' k á -
non. 'S ezen az úton is több káplán lett meg-
halt főnöke helyébe rendes pappá p. az ujfalui 
1841-ben. Végre a' puczinczi ismeretes ügy 
háborút izent a' „káplántörvénynek " A* puczin-
czi agg lelkész meghalt 's a' gyülekezet káplánját 
Terplán urat kívánta helyébe papjának. A ' do-
log szokás szerint a1 ker. gyűlés elibe került, *s 
ez a' puczincziakat oda utasította, hogy a* kerü-
letben levő 4 vendajku pap közöl válasszon. A* 
határozat szavai ezek: „Mivel a' puczinczi gyüle-
kezet első osztályzatú népes gyülekezet, 's illye-
nekben ezen egyházkerület idősebb, tapasztalt és 
előmozdításra érdemes lelkészeket óhajtana, 's a* 
népesebb gyülekezetek előbbi rendeleteknél fogva 
is már gyakran idősebb lelkészek választására 
utasíttattak; mivel továbbá egy régibb egyház-
kerületi rendelet szerint a'segédek ollyan gyüle-
kezetben, hol szolgálatban vannak, a' megholt lel-
kész helyébe nem választathatnak: ezen egyházi 
rendelet is tehát a' folyamodók kívánaténak ellene 
állván, ezúttal kérésöktöl elmozdítatnak." — A* 
puczincziak azonban nem hagyták magokat szán-
dékjoktól elmozdíttatni. Most választmányok küt-
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dettek kí az ügy megvizsgálására, egyházi tör-
vényszékek tartattak, gyűlöletesnél gyülöletesb 
dolgok jöttek napfényre, történtek beavatkozá-
sok, gyanúsítások, rágalmak, rókák nynlakat ug-
rattak ki a' bokorbol No, de minek 
mind ezeket előszámlálni: ezen Lapok t. cz. kö-
zönsége úgyis a' csömörletig el van velők tel-
ve. Legyen elég azt megjegyeznünk, hogy 
ezen ügygyei három kerületi gyűlés foglalko-
zott, meg a' jó Isten tudja, hány választmányi-, 
törvényszéki- és kis-gyülés, — végre az egész 
káplánügy közvita tárgyává lett. Felszólíttattak 
az esperességek, hogy nyilatkozzanak, vájjon 
meg akarják-e továbbra is tartani ezen olly sok 
kellemetlenséget szült egyh. rendelést? És vol-
tak , kik oda nyilatkoztak, hogy a' legnagyobb 
szigorral kell ahoz ragaszkodni, 's csak egy igen 
csekély számú többségnek sikerült a' következő 
rendszabályt alkothatni: „Segédlelkészeknek fő 
nökeik helyébe leendő maradhatása általánosan 
tiltatik. Azon esetben pedig, hol a' gyülekezetek 
közegyezéssel megmarasztalás mellett szavaznak, 
Sartassék folyamodásukra 's önköltségükre egy-
házmegyei, azon esperességi törvényszék, melly-
nek kebelében a' folyamodó gyülekezet helyezte-
tik ; ezen törvényszék megrostálván a' helyben 
megtartatni ohajtott segédnek a" tudományokbani 
jártasságát, ugy a' kivételképen fenforogható 
különös körülményeit az öt megtartani óhajtó 
gyülekezetnek, — e' tárgyban elhatározó Ítéletet 
hozzon, ítélete végrehajtás előtt kerületi törvény-
székre feljebb viendő levén. Megjegyeztetik to-
vábbá az, hogy midőn a' segéd vagy főnöke elleni 
alattomos fondorkodással vádoltatik, vagy a' hi-
vatal elnyerése reményében alacsony szavazat-
keresésre vetemednék, és ez ellene világosan 
bebizonyítható volna, nemcsak a' kijelölésben 
elmellöztessék, söt, mint érdemetlen, a' szent hi-
vataltól is elmozdíttassék." Ezen határozat kö-
vetkeztében, három évi vita után a' puczinczi ügy 
végre megszűnt 's Terplán rendes lelkészszé lett. 
Használta azonnal ezen határozatot a' csengei 
gyülekezet is, melly igen fiatal káplánját szinte 
rendes papjává választotta. Azonban ezen a* gyü-
lekezetek szabad választási jogával annyira el-
lenkező rendelésnek csak e* f. évben a' püspöki 
utasítások ujonani kidolgozásával foglalkozó vá-
lasztmány szegte végkép nyakát, melly a' válasz-
tásokra nézve ezen általános elvet állítá meg: 

^„Választható minden, a' lelkitanítói hivatalba fel-
avatott ágostai hitvallású egyén, kivéve, ha cano-
aiicus hibában volna, 's minden papjelölt, azaz, 
olly egyén, ki hittudományi pályáját rendesen vé-
gezvén 's a* kerületi törvényszék, vagy az egy-
házkerülettől e' végett megbízott választmány ál-
tal, mellynek illyen esetekben mindenkor a' su-
perintendens az elnöke, szigorúan megvizsgáltat-
ván, papi hivatal viselésére alkalmatosnak talál-
tatott, 's erről azon választmánytól bizonyítványt 

is nyert." Voltak most is, a ' kik ezen elvben nem 
tudtak megnyugodni; de szavaik elhangzottak. 'S 
igy ugyanazon testület, melly ezelőtt 34 évekkel 
gyülekezeteink szabadságán a' sérelmfet ejtette, 
meg is orvosolta a' sebét. 

IX. Kijelölési jog, 
A* feljebb jellemzett fel-péczi 1812-diki vá -

lasztmány nemcsak a' káplánügy tekintetéből volt 
kártékony gyülekezeteink választási szabadságára 
nézve, hanem azért is, mert a' püspöki utasítás 
azon több izben megrótt pontját: „Licet libera sit 
ecclesiarum electio, in casibus tamen vacantiarum 
ita instruat candidationem suam, ut, quam in v i -
sitationibus individualem ministrorum et circum-
stantialem ecclesiarum notitiam acquisivit, hanc in 
opportunos usus convertat, taliterque dislocan-
dos accommodet el dislocet" helyben hagyta; 
hanem ahoz még ezen szavakat is függesztette: 
,,a' prédikátorok és mestereknek az egyházi hi-
vatalra való kiszemeltetésök, alábbvaló helyről 
jobbra való általtétetésök egyedül csak magát a* 
sup. urat illesse." Ebben az 1813-diki rusti gyű-
lés csak azt a' módosítást tette, „hogy a' kijelelés 
az illető gyülekezetek és seniorok megegyezésé-
vel történjék." Mire építette egyházkerületünk 
ezen határozatát, 's miért ragaszkodott ehez ké -
sőbben is olly szilárdul? leginkább kitűnik egy le -
veléből, mellyet 1815-ben ócsai Balogh Péterhez, 
mint az időben egy bizonyos egyh. ügyben kir. 
biztoshoz, intézett, 's mellynek ide vonatkozó r é -
szét szórul szóra közöljök. 

„Sed május adhuc (quod quidem proferre, 
habita duntaxat in Exllae Vestrae gratiosa man-
suetudine candida fiducia praesumimus) doloris 
argumentum praebuit vulnus illud quod ex operatis 
Exllae Vae qua regii in negotio Wirgingiano com-
missarii per bgnam rgm resolutionem approbatis, 
officio superintendentis nostri in eo enatum est, 
quod electio verbi divini ministrorum tam in c i -
vitatensibus quam et oppidanis ac pagensibus ec-
clesiis a' candidatione superintendentis simpliciter 
abstrahatur, contra continuum apud nos semper 
praehabitum et hactenus observatum usum in ca-
nonibus tum antiquis cum et anno 1786 districtua-
liter condilis, per synodales quoque recognitis et 
stabilitis ac per ipsam etiam legem novellarem, 
statum in quo confirmantem, fundatum. Alia uti-
que est ratio reliquorum, districtuum, montosas et 
saxosas magis in longum patentes et passim imper-
vias extensiones habentium; cum econverso in 
nostro hoc districtu transdanubiano magis per pla-
nitiem protenso facilis ex omni parte ad superin-
tendentem accessus pateat. 

Relate inprimis ad officum superintendentiale 
a praehabito apud nos candidationis usu praescindi 
posse eo minus videtur, quod inamoenae sequelae 
jam ipso facto adsint, ubi quippe vix publicata in 
conventu Ginsiensi b. resolutione regia, in ope-



ratis Exllae Vrae fundata, in continuo sine ullo 
superintendentis influxu in ordinariura ministrum 
constitutus est capellanus, vir juvenis nedűm 23 
annorum. — Exemplum quoque praebuit ecclesia 
Rustiensis aeque sine influxu superintendentis v i -
rum extraneum evocans, qui postea, licet multis 
titulis seandalosus, difficulter amoveri potuit. 
Exemplum ipsa ecclesia Gingiensis in Wirsengio 
exhibuit. — Sed et in reliquo, sicut in districtu 
nostro ipsa nationum et lingvarum in compluri-
bus singillativis quoque ecclesiis obvia diversitas 
electionem vet ministrorum ab origine a candida-
tione superintendentis dependentem reddiderit, 
ita usum hunc porro quoque manuteneri eadem 
ipsa ratio suadet, — suadet et illa reflexió, quod 
via candidationis necessarius superintendenti mo-
dus suppetat ministros senescentes aut quaqua 
ratione, debilitatos alleviandi, ecclesiam ab invitis 
ministris aut ministros haud condigne aestimatos 
ab ecclesiis liberandi, censuram meritos piacida 
ratione puniendi digniores vero praemiandi; cum 
e converso sublato candidationis jure nihil horum 
amplius in potestate superintendentis futurum sit, 
cum magnó sane et ecclesiarum et ministrorum 
damno ac praejudicio." 

Ezen határozat azonban, valamint egyház-
kerületünk szabadságán nem csekély sebet ejtett: 
ugy a' superindensnek sem kevés bajt okozott; 
mert míg némellyektöl azért, hogy ezen eleibe 
szabott utasításához ragaszkodott, önkényt gya-
korlónak kiáltatott ki, mások szoros értelemben 
vett kijelelést követeltek töle 's a' hol ezt nem 
tehette 's nem tette, gyengeséggel vádoltatott, 's 
egy esperesség 1822-ben ez iránt egy szemre-
hányó felírást is intézett hozzája. Nem tartjuk 
érdektelennek bold. főpapunk válaszát ezen fel-
iratra itt kivonatban közölni, hogy alkalmat nyujt-
sunk ezzel is a' t. cz. közönségnek ezen nagy 
férfiú jellemének, 's különösen a' kérdéses tárgy 
fölötti nézeteinek megismerésére. 

„Tisztelendő tudós urak, bizodalmas kedves 
szolgatársaim! Az ecsényi esp. gyűlés nevében 
hozzám intézett, 's a' mult jun. 6-án kelt iratuk-
ban azon panaszolkodnak önök, hogy az 1842-
ben a? kijelelésre nézve tett ígéretemmel több iz-
ben is, különösen az apáthiaknak tett kije-
leléskor ellenkezőt tapasztaltak, 's több okokat 
előhordván, arra kérnek, hogy superintendensi 
tekintetemet, mellynek mind többről több csorbu-
lását tapasztalják, fentartsam, ai' kijelelésben arra 
ügyelvén, ki hová legyen méltó és alkalmatos, az 
érdemesebbeket minden előforduló alkalommal il-
lendőképen előmozdítsam; azért, míg esperessé-
gökben találtatnak olly érett férfiak, a'kik kíván-
ják és meg is érdemlik az előmenetelt, senkit más 
esperességből vagy épen superintendentiából fon-
tos ok nélkül be ne vegyek, az egyszer bölcsen 
megfontolva és a' környülményekhez alkalmazva 
kiadott kijelelés mellett szilárdul megmaradjak, 

és sem az együgyü nép által, melly a lelkeket 
meg nem Ítélheti, sem más világiak által, akármi 
nagy urak volnának is azok, kiknek magukat val-
lásunk dolgaiba avatni nem szabad, praescribál-
tatni ne engedjek. 

Feltevén, hogy igazságszeretet vezérli a1 tiszt, 
urakat, minden szelídséggel előadom azon e lve -
ket, mellyeket mindeddig meggyőződésem szerint 
a' kijelölésben követtem, *s reményiem, hogy ké-
pes leszek általláttatni a' tiszt, urakkal említett 
iratukban foglalt részint irántami, részint az ügy 
iránti balvéleményeiket. 

A* gyülekezetek választásbeli szabadsága a ' 
protestánsok közönségesen bevett elvei szerint 
szent jog, és csak annyiban lehet abba másnak 
befolyása, a' mennyiben arra a* gyülekezetek az 
ö képviselőik által nekik engedelmet adnak. A' 
zsinat, ez a' minden evangy. gyülekezetek k é p -
viselője, ezt a' még ugyan legfelsőbb helyen meg 
nem erősített, de el sem vettetett kánont szabta: 
jus ministros, ludimagistros et cantores vocandi et 
dimittendi ecclesiae competit, verum cum praescitu 
superiorum módis hactenus consuetis exercendum. 
A'superintendensi utasítás, mellyre megesküd-
tem, azt tartja : licet libera sit ecclesiarum elec-
tio, in casibus tamen vacantiarum ita instruat s u -
perintendens candidationem suam , ut, quam ex 
visitationibus individualem ministrorum etcircum-
stantialem ecclesiarum notitiam acquisivit, hanc 
in opportunos usus convertat. Ennek következé-
sében tettem superintendensi hivatalom kezdeté-
vel a' kijelést illető ismeretes nyilatkozást közön-
ségessé, mellyre a' rusti gyűlésnek 19-dik pontja 
alatt az a' végzés következett, hogy a' superin-
tendens mindenkor az illető senior uralt, söt még 
magának az árván maradott gyülekezetnek m e g -
hallgatásával is jeleljen ki mind lelkitanítói, mind 
iskolamesteri hivatalra érdemes személyeket, a z -
az: hogy a' gyülekezet kívánságának, ha róla 
okokkal le nem beszélhető, engedjen, feltevén, 
hogy kívánsága nem törvénytelen. Ezen végzés 
volt mindeddig a' kijelelésben törvényem, utasí-
tásomnak eme czikke szerint: ipse superinten-
dens in officiosis suberit judicio totius districtus, 
per solitos generales conventus repraesentati. 

A' mi már az apáthi kijelelést illeti, ezen g y ü -
lekezetnek, még mielőtt öt meghallgattam volna, 
a'költséget kevesíteni kívánván, az illető senior-
ral egyetértve tettem az első kijelelést, de miután 
azt el nem fogadta , meg kellett ötet hallgatnom, 
's minthogy szándékáról le nem beszélhettem, 
kellett neki annyiban engednem, a' mennyiben 
más, de hasonlókép feddhetetlen 's alkalmatos 
egyéneket kivánt. 

Ebből láthatják a' tiszt, urak, hogy jó lelkiis-
merettel *s mint becsületes és törvényt tisztelő 
ember, ugy cselekedtem, ha csak azt a1 szent 
igazságot tagadni nem akarják, hogy a' ki va la-
melly társaságnak vagy testületnek tagja, az a n -



nak fenálló törvényeit tiszteletben tartani köteles, 
Valamíg azokat maga a* törvényhozó testület meg 
nem változtatja. A* mi pedig azt illeti (a1 mit önök 
állítanak), hogy a* gyülekezetek választásbeli sza-
badsága káros, az ellen nincs sem időm sem ked-
vem azon okokat itt elősorolni, mellyeket minden 
nevezetesebb prot. szerzők munkáiban, kik egy-
házi törvényről ir tak, bőven fel lehet találni, *s 
mellyeknek nem tudása prot. lelkészekhez épen 
nem illik. Csak azt jegyzem meg, hogy a' dolog-
nak több oldalai vannak 's a* tiszt, urak, hozzám 
küldött iratukban csak arról nézik azt, mellyröl 
a1 katb. atyafiak szokták nézni. Az tagadhatat-
lan , hogy az ide tartozó prot. elvek mellett le 
kell nekünk lelkitanítóknak a' gyülekezetek fölötti 
uralkodásról egészen mondanunk, meg kell az Is-
ten titkaivali hiven sáfárkodással elégednünk, 's 
el kell magunkkal hitetnünk,hogy minden méltósá-
gunk csak a' vallásnak tanítással és példával buz-
gón terjesztésében áll, fáradhatatlanul kell töre-
kednünk egyfelől predikálásbeli jeles ügyességünk, 
másfelől nemcsak feddhetetlen életünk, banem pél-
dás szelídségünk és okos vigyázásunk által is a' 
gyülekezetek előtt jó hirt nevet szerezni, 's kö-
telességüak végre, ha mind e* mellett is homály-
ban maradunk, azt békével türnünk 's bizonyos 
értelemben a' minket megelőzőre nézve teljes 
alázatossággal ezt mondani: nem a' gyorsaké a' 
futás, — vagy sokszor kötelességünk a* minket 
felülhaladó érdemet megismerünk és keresztelő 
Jánossal igy szólanunk: annak növekednie kell 
's énnekem alászállanom. 

Azt minden esetre hitessék el a' tiszt, urak 
magokkal, hogy jóllehet a* választásbeli prot. 
szabadság az egyházi személyekre nézve néha 
némelly kedvetlen következéseket szülhet: mind-
azáltal az egyházi hivatal méltóságának köztünk 
elaljasodása, mellyröl sok másokkal együtt önök 
panaszkodnak, egészen más kútfőkből származik, 
's leginkább ollyanokból, mellyeket nem az elöl-
járók, nem is a' gyülekezetek, hanem magok a* 
lelkitanítók fojthatnának el; mert ha igazat kell 
mondani, meg kell vallanunk, hogy mind a" taní-
tásban és hivatalbeli hűségben, mind a1 példa-
adásban, mind az emberekkel, különösen iskola-
íanítóinkkali bánásban az apostoloktól mindnyájan 
igen távol vagyunk, némellyek pedig, hogy ne 
mondjam, sokan, véghetetlenül is távol vannak, 
Az önszeretet mentetheti velünk hibáinkat; de 
annyira ne hagyjuk magunkat általa megvakí-
tatni, hogy azokat épen ne lássuk. Legyünk elég 
erősek azokat kárhoztatni 's velők harczolni, 's ha 
•egészen meg nem tudjuk is győzni, legyünk elég 
igazságosak, sokakban magunkat okozni, nem 
vagy törvényeinket vagy elöljáróinkat, a 'kik kü-
lömben sincsenek ugy hatalmunkban, mint magunk 
vagyunk," 'sa't. 'sa't. — Igy bold. főpapunk! 's 
©sak illy főnök kezében, ki igy gonkolkodotl 's a' 
>reá ruházott kijelelési jogot illy értelemben gya-

korolta, nem lehetett az veszedelmessé. — Azt, 
a' mi ellene ezen Lapok 1843-dik évi folyama 
4-ik számában mondatott: hogy szinte soha sem 
jeleltetik ki általa azon egyén, a1 kit a' gyüleke-
zet kiván, — vagy: a' sup. a* mellé, kit megvá-
lasztatni akar, ollyanokat jelel ki, kik épen nem 
választhatók vagy történetileg már meg is haltak 
— csak egy felingerült kedély lázas nyilatkoza-
tának kell venni, melly a' valótól annyira van, 
mint ég a' földtől. 

Egyébiránt, a' superintendensnek feljebb leirt 
kijelelési joga egész a' folyó évig megállott csak 
azzal a* változtatással, hogy isk. tanítókat az e s -
peresek jeleltek ki. A' f. évi többször említett 
választmány a' kijelelésre 's választásra nézve a' 
következő, az egyházkerület által is elfogadott 
elveket alapította meg: 

1) A* gyülekezetek szabadon, de mindenkor 
a' superintendens tudtával választják lelkitanító-
jokat. 

2 ) A' megürült gyülekezet előbbi Ielkitanító-
jának halála vagy elköltözése után számítandó 21 
napok alatt a1 felöl tanácskozik, kit óhajt magá-
nak jövendőbeli lelkitanítójának. 

3 ) A' gyülekezet azok neveit, kik közöl v á -
lasztani kiván, vagy maga egyenesen, vagy a' 
megyebeli esperes által haladék nékül felterjeszti 
a' superintendensnek. 

4 ) A' superintendens azon egyének kijelölé-
sében, kik illy móddal elibe felterjesztettek, t a r -
tozik megegyezni, ha választhatók azok; de joga 
van azokon kivül még másokat is belátása szerint 
az illető gyülekezetnek ajánlani. 

5) Választható minden a' lelkitanítói hivatalba 
felavatott ágostai hitvallású egyén, kivéve, ha ka-
nonikus hibában volna, 's minden papjelelt, azaz: 
olly egyén, ki hittudományi pályáját rendesen 
végezvén, 's a' ker. törvényszék, vagy az egy -
házkerülettől e* végett megbízott választmány 
által, mellynek illyen esetben mindenkor a' su-
perintendens az elnöke, szigorúan megvizsgáltat-
ván, papi hivatal viselésére alkalmatosnak talál-
tatott, 's erről azon választmánytól bizonyítványt 
is nyert. 

6 ) Minden papi meghívó levél csak ugy é r -
vényes, ha az a' superintendens által megerősít-
tetett. 

7 ) Iskolatanítót is szabadon választanak ma-
goknak minden gyülekezetek, de mindenkor az 
illető esperes ellenörködése mellett, 's a' meghívó 
levelet is az esperes erősíti meg. 

8) Esperest és esperesi felügyelöt minden 
esperesség maga jelel ki és maga választ magá-
nak 's csak a' választás eredményét tartozik a ' 
superintendensnek 's az egyházkerületnek felje-
lenteni. 

Y. Z. 



Az irodalom mezejón a' magyar nyelv gram-
matikai szótári ós gyakorlati müvelése körül nagy 
a ' mozgalom. Fogarasi János Zsebszótáránok első 
német-magyar füzete A - G betűig 344 lapon a' 
napokban jelent meg 's tartalmassága mellett ol-
csósága által ajánlkozik. Bloch Móricz szótárának 
második kiadása is sajtó alatt van. A' két férfiú 
nemesen vetekszik szótárának minél bővebb 's 
használhatóbb kiadása mellett. A' szótárirás csak-
ugyan ollyan munka, mellyel az ember soha sem 
készül el. Millyen karcsú például Fogarasi szótá-
rának első kiadása, mi sokkal vastagabb már 
Bloché, 's ismát Fogarasi ezen második kiadása 
mint igyekszik maga után hagyni Blochét, ki bi-
zonyosan ismét azon dolgozik, hogy Fogarasit 
múlja felül. Dicsőséges vörsöny, hogy az Isten 
áldja meg! 

Garay pedig harmadik javított 's megbövített 
kiadását közli: Magyar és német beszélgetései-
nek, melly szinte, mint Fogarasi szótára, Hecke-
nast Gusztávnál jelent meg, 's mellynek egyik 
legfőbb érdeme az, hogy a1 közönséges élet csak-
nem minden viszonyaiba bevezet *s az ott divatos 
szókra és szólásmódokra gyakorlatilag oktat. Tol-
dalékul egy olvasókönyv van hozzáadva. 

Az imádságos könyvek is egymást érik. Szé-
kácstól jelent meg egy ; azt követte a* már e' la-
pokban is említett Ájtatos Hölgy Fördős és Szí-
vóstól, Pap István pedig: Templomban mondandó 
innepi Imádságokat adott ki, mellyeknek I. és II. 
füzete Veszprémben jelent meg 1 ft 40 kr. ezüst-
ben 272 8-ré t lapon. Tán csak fog találkozni 
ember, ki bővebben megismertetendi azokat. 

Térjünk vissza még egyszer a' nyelvtanok ós 
szótárakra. A' fővárosiak gyakran elhanyagolják 
a ' vidéket, pedig itt is gyakran történnek igen 
üdvös mozgalmak. Dunántúl jártamban például 
igen-igen sok iskolában találtam, a' dunántúli ev. 
superintendentia által is iskolai könyvül elfoga-
dott, e' czimü könyvecskét: Erster Unterricht in 
der mgarischen Sprachlehre zum Gebrauche in 
der deutschen Bürger- und Landschulen. Von Joh. 
Hammer schmidt. Güns. 1845. kis 8-rét 176 lap 
ugyancsak sürüen nyomtatva. E' munka már há-
rom kiadásban fogyott el, 's a1 negyedik most van 
sajtó alatt. Ára kötetlen 16, kötve 20 p.kr. 'S ki 
ezen Hammerschmidt? Egy szerény evangy. pap 
Locsmandon, ki magáról lármát ütni nem tud, de 
annál jobban ért ahhoz, hogyan kelljen 176 lapon 
a* magyar nyelv rövid grammatikáját és szótárát, 
ugy állítani ki, hogy belőle a* tanító segedelmé-
vel magyarokká képeztethessenek gyermekeink, 
"s azon kivül még utmutatást is nyerhessenek a' 
legszükségesebb ismeretekben. Vannak benne 
például, hasznos emlékeztető mondások, mesék és 
rövid elbeszélések, egésség fentartási szabályok, 
levelek, adóslevelek, nyugtatók, contók, a' külön-
félepénzek, mértékek''s nehezékek 'stb. A' nyelvé-

szeti szabályokra felhozott példák 's gyakorla—* 
tok pedig egyszersmind erkölcsi mondatot vagy ' 
egyéb hasznos ismeretet magokban foglalók. Isten 4 

áldja meg Hammerschmidt urat. 
Szeretném öt mint egyházi szónokot is bemu- -

tatni, azon evangyéliomi melegségével, mellyet * 
beszédeibe lehel, 's mellyek közöl kettő fekszik 
előttem. De én az illyesekhez nem értek, noha 
minap elragadtatám magamat illyes valamire is. 

Pozsonyban Wigand Fr. K.-nál megjelent: 
Néhai Ratkóczi Skaricza Gábor Életrajza. Mely-
lyet a1 pozsonyi ev. főiskola részéről f . é. nov. 
4-kén a' helyb. magyar-szláv templomban tar-
tandó Skaricza emlékünnepély alkalmával irt 
M i c h n a y Endre. Kiadta a' Skaricza G. 
emlékezetét hálásan ünneplő tanuló ifjúság. — Ki 
nem mondhatom, milly sajátságos örömmel vevém 
és olvasám ezen 32 lapra terjedő monographiát. 
E' név legalább igen látszik illeni a' munkácskára. 
A' szük helyzetből Istenmező vidékén, az életnek 
közelgő alkonyán, magasb szempontból szeretem 
nézni a' világ forgását. A' protestáns egyház 
szükségei két kútfőből fedeztettek mind e' napig. 
A'holtaknak kegyes hagyományaiból és az élők-
nek adakozásiból. Apadtak-e ezen kútfők az ujabb 
időkben, én nem tudom; de hogy a' boldogult di-
csők adományainak emlegetése, söt ha lehetne, 
azoknak összeírása, kihirdetése, emiékezetök há-
lás megünneplése, czélirányos eszközök volnának 
a' hagyományozási 's adakozási hajlamnak az 
élőkbeni felébresztésére, kétségbe hozni alig fogja 
valaki. Épen azért hála és méltánylat Michnay 
urnák a' Skariczaféle tápintézet idei ügyelőjének, 
hogy ezen értelemben járt el egyházunk, egyik 
legnagyobb jótevője, néhai Skaricza G. hagyomá-
nyai körül. És méltánylat a' pozsonyi ifjúságnak 
is, hogy az ünnepet jeles tanára értekezése ki-
nyomtatásával kívánta örökíteni, mintegy érez-
tetve mindnyájunkkal, mi jó volna hasonlót tenni 
egyéb alapítmányainkkal is. Mert hiszen nem vol -
na-e akár az oktató, akár a'lelkész urakra nézve 
méltó feladat, a'magyarországi tudományos inté-
zeteinknél létező alapítmányok mibenlétét vagy 
külön könyvben, vagy e' lapok utján megis-
mertetni ? Mért nem történik ez ? Isten a* meg-
mondhatója. De nagy a' mi reményünk, hogy 
azon lelkes tanuló ífjakból apáiknál derekabb 
emberek fognak válni. Mert ha már most igy 
nyilvánítják érzelmeiket, hihetőleg a' férfikor 
nem hazudtolandja meg az ifjúinak üdvös in -
dulását. Itt hosszas volna ezen ismertetésben, 
hol csak per summos apices közlöm a' híreket, 
kimeríteni a* munkácska tartalmát. Adja a1 Ska-
riczaiak rövid genealógiáját lehozva azt egész 
Gáborig, ki 1749. oct. 19-kén született. Megem-
líti azon alapítmányokat, mellyeket ennek eldödeí 
tettenek, például Sompeter Anna a' most említett 
Gábornak ősanyja, 10,000 forintot. Az 17o2-ben 
elhunyt Skaricza András olly végrendeletet tett, 



íhogy ha két fia, Gábor és János, magzat nélkül 
balnak el, a' pozsonyi egyház 10,000 ftot kapjon 
a* hagyományból. János, mint őrnagy , magta-
lanul halván el , az egész vagyon Gáborra szál-
lott. Ez nőtelen maradván, vógintézetében va-
gyonának átalános örökösévé a'pozsonyi főiskolát 
tette. A* végintézetnek ránk nézve érdekesebb 
pontjai a' következők: 

3. Pro minoribus quinque docentibus scholae 
augustanae confessioni addictorum Posoniensi 
aeque 10,000 íl. verbo decem mille florenos in 
sehedis reluitoriis; 

4. Pro ecclesia aug. conf. addictor. Schemni-
tziensi 3000 fl. in sch. r. verbo ter mille florenos 
in sehedis reluitoriis; 

5. Pro ecclesia eiusdem aug. conf. Viennensi 
2000 fl. in sch. r. 

6. Professori scholae aug. conf. addictor. D. 
Stephano Fabri 4000 fl. in sch. r. verbo quatuor 
mille florenos in sehedis reluitoriis. 

15. Quidquid praeter haec remanserit, id to-
tum convertalur ad condendum alumneum pro 
pauperiore iuventule in aug. confes. addictorum 
schola Posoniensi literis operám navalura, tali 
condilione et ordine, prout id executor testamenti 
cum consistorio ecclesiae aug. conf. addictor. Po-
soniensi elaborabit. 

Mi történt legyen ezen végintézet következ-
tében, azt Michnay úr a' 21. 1. 18. sz. jegyzeté-
ben igy adja elö: „Skaricza Gábor végrendele-
tének itten Pozsonyban közhírré tétele után (ez 
történt 1816. oct. 5-kén számosszeghi Petók Já-
nos és ivanéczi Gyurikovics György törvényes 
bizonysága és a' helybeli evangy. gyülekezetré-
széröl Róth Mihály, akkori főjegyzője és Schiller 
János, akkori egyházatya jelenlétükben) Skaricza 
Gábor végrendeletének végrehajtója , köztünk 
még mint egyházi gyülésünk Nestora köztiszte-
letben élő alsó-lehotai Scultely Pál a' hátraha-
gyott Skaricza-féle értéket ügyekezett rendbe 
hozni, főleg a' mellékhagyományokat kifizetni és 
Somariva örgrófnó követeléseit a' törvény utján 
kielégíteni. Az 18 l 7 / 1 8 . iskolai évben alapított 
Skaricza-féle tápintézetbe 24 ifjú vétetett fel,melly 
számnál az utána következő két iskolai évben 
mindaddig látszott tanácsosnak maradni, mig a' 
Skaricza-érték rendbe nem hozatott. Az alatt a' 
végrendelet végrehajtója az eladandókat eladta, 
leginkább a' borokat, mellyek már 1816/17-ben 
rendkívüli nagy áron (az 1811 diki bornak akója 
180 v. ft.) adattak el, ugy hogy magok az akkori 
drága időnek körülményei is kedveztek ezen jó -
tékony alapítványnak. Egyedül a' Skaricza-féle 
ház, mint jó| kamatozó birtok, tartatott meg. E' 
nemű több intézkedések szerencsés elvégezte utáp 
a' tápintézet rendszeresítéséhez fogott az egyházi 
gyűlés. Az J820. aug. 25-kéjj e' végett rendelt 
egyházgyülégi választmány (tagjai voltak: Ketjnpr 
Jónás akkori főbíró >8 felügyelő elnöksége alatt: 

a' végrendeletnek végrehajtója, a' Skaricza-féle 
tápintézet ügyelőségében részesülő tanárok és az 
egyházatya) azt határozta, hogy jövőre 50 tanuló 
részesüljön a' Skaricza-féle tápintézetben, és 
legfeljebb 5000 v.ft fordítassák arra, hogy csak 
azok közöl, a' kik már a' pozsonyi iskolában ta-
nultak , jelelhessék ki a' tanárok a' felügyelő és 
a* végrendelet végrehajtójának megegyeztével a& 
ezen jótéteményben részesülöket, hogy Önhibájok 
nélkül betegségbe esők orvosi segítséget kapja-
nak, az alapítvány kezelőjének 100 v.ft 's a' táp-
intézet ügyelőjének 50 v.ft évi díja legyen. A* 
Skaricza-féle érték akkor 8157 v.ftot jövedel-
mezett, miből évenkint 2220 v.ftot részint az a l -
sóbb tanítók ezen alapítványbóli fizetésére (1. a* 
végrendeletet), részint némi még akkor egészen 
tisztában nem levő követeléseknek kiegyenlíté-
sére fordítandó vala, ugy hogy aT tiszta jövede-
lem 5937 v.ftot tett. A' Skaricza-féle tápintézet-
nek ételleli ellátása, melly elejétől fogva jobb volt 
mind mennyisége-, mind minőségére nézve, mint 
a' köztápintézeté, 1840-ig a' többi prot. iskolák 
tápintézeteiben szokott módon történt, t.i. hogy 
az úgynevezett ephorus-tanár felügyelete alatt 
az élelemszereknek vásárlása egy gazda-deákra 
(oeconomusra, hanem e' mellett egy ideig egy 
helybeli polgárra is, nem jobb sikerrel), a' többi 
pedig egy szakácsnóra volt bízva. Azonban illyen 
sáfárkodás az illető tanárra nézve, különösen na-
gyobb városban, nagyrészben alkalmatlan, leg-
alább nálunk a' megváltozott idökörülményekkel 
nem egészen összeilleszthetönek látszott. Minek-
okáért Lyceumunk körül magának nagy érdeme-
ket szerzett ós szerző geczelfalvi Bajcsy József 
főbíró felügyelése alatt, a' tanárok kívánatára 
ezen gazdasági mód mind a' két tápintézetben 
annyiban módosíttatott, hogy 1840. óta az illető 
tanuló ifjaknak élelmezése bérbe adatik. A' bérlő 
köteles tiszta és jó ételt a' kiszabott mennyiség-
ben kiszolgáltatni. Az ebbeli rend ollyan, hogy a* 
bérlő a' már eleve egy egész esztendőre kisza-
bott árát m^den hónap végével az illető alapít-
vány pénztárából kapja, jelenleg hónaponként 11 
v.ftot egy-egy személyért. Ezen új élelmezési 
mód minden tekintetben jobb az előbbinél. A' Ska-
ricza-féle t^piptézetiek kapnak mindennap ebédet* 
u,m. 1 fonf kenyeret, marhahuslevest, V3 font 
marhahúst mártogalóval, ha tésztás van, (kétszer 
hetenként), kíjlönben főzelékkel, ünnepeken és 
vasárnapokon J/a font sültet. Az ebédlő a' Jesze-
nákféle tápintézet épületében van földszint. 1820. 
óta az ezen tápintézetben részesülőknek száma 
soha 50-nél kevesebb nem volt, gyakran 60, sőt 
65 is, jelenleg 55. E'számnak feljebb vagy alább 
szállítása az illető kamatoknak bevételétől és az 
élelemszerek árától függ, minthogy a' nagylelkű 
alapító akarata az , hogy ipihelyt hagyománya 
egészen rendbe hozatik, ennek minden jövedelme 
a' szegény tanuló ifjúság táplálására fordítassék* 



A' Skariczaféle alapítványnak mostani állása ez: 
tökéi 86,000 v.for. tesznek, a" szinte ezen ala-
pítványhoz tartozó Skariczaház évenként körül-
belöl 3000 v.for. jövedelmez. Egyébiránt ezen 
alapítvány, valamint majdnem minden más hely-
beli iskolai alapítványok is, a' mindenkori egy-
házatyától kezeltetik, jelenleg nemes Schreiber 
Keresztély kereskedő úrtól, ki ezen fáradságos hi-
vatalt már 20 év óta csüggedetlen ügyességgel 
viszi. Ugyanakkor, midőn az új élelmezési mód 
létesült, a' tanárok tanácsára rendeltetett, hogye' 
tápintézetnek minden helyei minden iskolai év 
bevégezte után 12. juliusig ujonan osztogattas-
sanak, melly alkalommal az addigi részvevőkre 
csak annyiban kell tekintettel lenni, a' mennyiben 
tanulmányi szorgalmukban és jó erkölcseikben 
haladtak. Egyébiránt minden nagyobb kihágás, 
vagy tanulmányokbani nevesebb hátramadás ok-
vetetlenül ezen jótétemény elvesztését vonja ma-
ga után. Ezen, valamint minden más helybeli is-
kolai jótétemény osztogatásában az illetőnek sze-
génysége, a' mennyire ez megtudható, főleg pedig 
tanulmánybeli iparkodása és feddhetlensége véte-
tik fontolóra, ugy hogy a' többi körülmények 
egyenlősége mellett az bír elsőséggel, kinek jobb 
tanulmányi osztályai vannak. Azonban e' megkí-
vántatóságok mellett a' felsőbb tanulmányi pályán 
levőkre méltányos tekintet vétetik, hogyannál 
többen vehessenek részt e' jótéteményben. A ' j ó -
tétemények osztogatói szorosan tartják magokat 
e* rendszabályokhoz, miknek üdvös befolyása a' 
tanuló ifjúság szorgalmára 's jó erkölcseibeni szi-
lárdítására szembeszökő. Ennélfogva quisquefor-
tunae suae faber." 

Ezen jegyzet azért is nevezetes, mivel sok 
ollyat említ, mit mi örömest hallunk. Átalában 
Michnai urnák jegyzetei igen tanuságosak, 'sazon 
napoleoni rövid proclamatiókat juttatják eszembe, 
mellyeknek egyes pontjairól egész értekezéseket 
lehetne írni. Például csak egyet a' 20-dik lapon 
a' legalsót: ,,Az akkor (Skaricza korában) itten 
hivataloskodók: Fabry, Stanislaides, Bilnitza, 
Gross tanárok, de nem különben a* lelkészek is: 
Crudy, Institoris-Mosóczy (minden értékét az is-
kola és a helybeli magyar-szláv szentegyházra, 
melly egyedül neki köszönheti fenállását, áldozá, 
méltó, kinek élete 's érdemei részletesen tárgyal-
tassanak) és Trencsenszky (szép könyv-gyüjte-
ményóvel gazdagítá iskolánkat) mindezen szel-
lemben hatottak. Ugyanis az iskolának boldogsága 
és a* tanuló ifjúságnak java, nem pedig a' sze-
mélyes kényelmesség és mulatság utáni hajhászás 
vala barátságos viszonyaiknak 's férfiakhoz illő 
beszélgetéseiknek főtárgya *s végső iránya. A' 
többi alapítványt a' hely szűke miatt nem emlí-
tethetjük itten." 

'S mi ezekben a' tanúságos ? 
primo: Mi dicső szellem uralkodott akkor a' 

tanárok és lelkészek között. 

secundo: A* második pont második része a* 
múltban igaz-e , avvagy a' jelenben, abstractim 
van-e vagy concretim mondva ? # ) 

tertio: Legyen áldott a' magyar-szláv e g y -
házat alapító Institoris-Mosóczy és társainak em-
lékezete ! 

quarto: A' mi a1 legutolsó pontot illeti, sze -
rezzen, kérem Michnay urat, tágasabb helyet, hol 
elbeszélhesse nekünk mind azt, mit itt hely szűke 
miatt nem említhetett. **) 

H e n y e i G y u l a . 

Ijfpcsei stipendiumok ügyében* 
Henyei kapitány urnák mai kisvilági híreiben 

összeirt gondolatai bennem ís új gondolatokat 
ébresztettek. Igen, igen! ha Michnay úr vagy 
akár ki más, ki talán, ha alkalma volna, örömest 
irna össze egyet-mást, 'falusi magányát üdvösen 
használandó $ tehát akárki, azon gondolatra jöne, 
mellyre 1805-ben Schulze Jdn. Dán., a' luckai 
lyceum rectora: jött bizony nem tenne haszonta-
lan dolgot. 'S mi gondolatra jött az a' Schulze ur? 
Hát arra, hogy két kötetben illyen czimü könyvet 
irt össze és adott ki: Stipendien-Lexicon von und 
für Deutschland, oder Versuch eines vollstandi-
gen Verzeichnisses und Besehreibung der im 
deutschen Reiehe für Studirende auf Schulen und 
Universitáten, für Prediger, Schullehrer, auch an-
dere Gelehrte, und für die Wittwen und Waisen 
derselben vorhandenen Stiftungen. Leipzig Köh-
ler'sche Buchhandlung 1805. Mint mondám, illy 
munka kiállítása igen méltó foglalkozás volna *s 
tán sokkal könnyebb, mint sokan hinnék. Össze-
jönek évenkint a' különféle főbb iskolák oktatói 's 
ha magával hozná mindenik saját iskolájoknál t a -
láltató stipendiumaik, rövid összeírását 'stb.: a* 
munkának egy jó része már azonnal készen lenne. 
No de ez csak terv. Valeat quantum valere po-
test. — A' hozzánk legközelebb fekvő két egye-
tem, hihetőleg Boroszló és Lipcse lesz. Van-e az 
elsőben számunkra valami? nem tudom. Van-e a* 
másodikban? Azt hiszem,igen, ha magunk is ugy 
akarnók, mint Isten akarta. De az a' baj, hogy mi 
nem mindig akarunk ott, hol Isten akar. Már pe-
dig Isten azt akarta, hogy midőn a" szerencsétlen 
XVI. Lajos szorongatásai és a' franczia idősza-
kos mozgalom ébrenségre hivták fel Európa mo-
narcháit, II. Leopold, kinek emlékezete közöttünk 
ter quaterve áldott, Fridrik Wilmos porosz király— 
lyal 1791-ik nyarán a' végett jöttek össze Pill-
nitzben koronaörököseik kíséretében, hogy a ' 
mozgalmi áradást kölcsönösen építendő gátak á l -

*) Biztosíthatom kapitány urat, hogy itt a ' jelen nem ér te t -
hetik 's Michnay úr bizonyosan abstractim szólott 's eszébe 
sem jutott illy kényes kérdésekre csak távolról is alkalmat 
adnia. S z é k á c s . 

* * ) Ha a1 tágasabb tért lapunkban vélné feltalálhatni, b i z to -
sítom öt, hogy az szolgálatára leend. S z é k á c s . 



ta! lennének fékezendök. És Isten ugy akarta, 
hogy noha a' kölcsönös nagyszerű terveket La-
josnak azon tet te , mellyel az elébe fegyveres 
erővel nyújtott új alkotmányt ünnepélyesen elfo-
gadó 's a' megindult viharnak legyözhetlen hatal-
ma sükertelenné tevék: legalább egy valami meg-
maradt, az összejövetel nagy feladatához képest 
tán csekély, de a' szegény evangyélmi egyházra 
nézve, ha ez is ugy akarná, csakugyan nyomos. És 
mi ez? Az hogy a' nagy József méltó utóda, az 
179%- ik i 26. törvényczikk alkotója, Pillnitzben 
egy alapítmányt tön, a" szász egyetemeken tanuló 
austriai protestáns papfiak számára. Az alapít— 
mány áll 1000 cs. k. aranyból, mint az alapítmány-
levél — melly 1791-dik dec. 7-kén hirdettetett 
ki Dresdában — szavaiból kitetszik: ,,zu einiger 
Unterstützung von Söhnen evangelischer Predi-
g e r , zunáchst aus den königl. Böhmischen und 
übrigen deutschen Erblanden, dann die aus den 
Gallizischen gebürtigen, und endlich die aus an-
dern k.k. Erblanden, welche auf einer der Chur-
fürstl. Sachs. Universitaten, Leipzig und Witten-
berg , den Wissenschaften obliegen und einer 
Unterstützung würdig und bedürftig sind. "De Isten 
ugy is akarta, hogy a' nagy király e'jótéteményét 
még nem igen élvezték azok , az kiknek szánva 
volt. Ennek oka az, hogy az örökös tartomány-
heli ifjak nem Lipcsébe 's átalában nem is a 'kül-
földre, hanem a' bécsi hittudományi facultásba 
vannak utasítva. A" stipendium tehát németek ál-
tal élveztetik, kik arra az által képeznek magok-
nak igényt, minthogy a' kegyes alapítmány ere-
detileg egyik szász ministernek, Gutschmid Chri-
stian Gotihelfnek levén szánva, midőn ez azt 
megköszönte 's a' Felséget az 1000 aranynak a' 
megnevezett czélra való fordítására bírta volna, 
a ' minister és utódai az előzmények nyomán 
jogot képeztek magoknak 's azt azonnal gyakor-
latba is hozták, még pedig mind e' napig háborí-
tatlanul, azokat tűzni ki a' kamatok élvezésére, 
kik nekik tetszenek. Hogy ez által a' kegyes ala-
pítónak szándéka megsemmisítetik, kétséget nem 
szenved. De végre is azt mondhatnók: mi közünk 
hozzá, hisz az minket nem illet, mert mi nem tar-
tozunk „zu den k.k. Erblanden." Erre van vála-
szunk. Először a z , miszerint hisszük, és e' hi-
tünknek igen biztos alapja van, hogy a' dresdai 
egyháztanács — melly azt kezeli — ezen stipen-
dium élvezetétől a' magyarokat — austriaiak nem 
létében (mi pedig a' fenebb említetteknél fogva 
igen természetes) — elütni nem fogja. Másodszor 
azt, hogy ha a' maga utján teljes hódolattal meg-
kérnők urunkat királyunkat, hogy e' jótéteményt 
reánk magyar-erdélyiekre is méltóztatnék kiter-
jeszteni, mint kik egyedül élvezzük a' kimeneteli 
szabadságot, kegyes meghallgattatásra tarthat-
nánk számot. Egyébiránt mind az 1000 arany 
most már nincsen a' szász kormány birtokában, 
mert Wittenberg a' bécsi congressus után elesvén 

Szászországtól *s Borussiához csatoltatván, az, 
Oesterreichische oder Leopoldinische Stiftung is 
— mint azt nevezni szokták — osztakozás tárgya 
lett 's egy része Wittenberggel Poroszhonba köl-
tözött. Később a' wittenbergi egyetem a' halleivel 
egyesítetvén, a' Poroszhonba vándorlott Ieopoldi-
stipendium része, Wittenberggel együtt, Haliéba 
szakadt át 's az ottani magyar stipendiumokkal 
egyesítetett. Relata refero. Annyi bizonyos, hogy 
a' mostani lipcsei leopoldi stipendium csak 64 
tallért tesz,mit ketten húznak 32 tallérjával. Végre, 
ha valami becsületes papfi szerencsét akar kísér-
teni ez ügyben, *s a1 32 talléron kivül még in -
gyenasztalt óhajtana nyerni az jelentse magát 
jó korán a* pesti paplak 2-dik emeletének azon 
részében, melly a' szomszéd sütökémény ki-
állhatatlan füstétől legtávolabb esik, noha még 
sem annyira távol, hogy a' czikkirás bajait me-
phyticus bűzével ne szaporítaná, 's mellyet az 
illető biztosság hihetőleg csak azért nem lát meg, 
minthogy füstje kényszeríti behunynia szemeit 
Denique censeo stipendia esse eruenda! 

S z é k á c s . 

Néhány pont ezen protestáns egy* 
házi és iskolai lap 3 7-dik számában 
elöl álló illy ezimü közleményre: 
„Éneklés tanítása Iskoláinkban." 

Az említettem közleményben a' Figyelmező 
név alatt közlő nagyon tiszteit úr azt irja, hogy 
a' népeknek az éneklés nem tudások miatt, a* 
szent énekek épen nem zengedeztetnek olly 
gyönyörű hangokkal és megkívántató rendesség-
gel, hogy az óhajtásnak megfelelhetne; melly-
nek két okát adja: egyiket azt, hogy az ifjúság 
az éneklésre talán nem oktattatik nagy gonddal; 
másikat azt, hogy a* szülök is hidegen veszik a* 
taníttatást. 

Hogy az ifjúság nem oktattatik talán nagy 
gonddal, az van tehát első oknak fel hozva; mert 
sok tanító maga sem sok éneknótát tud, mellyre 
példa is hozatott fel. — Nem tagadhatni, a' taní-
tásban, bármelly tanulmánynál is, sok függ a' taní-
tótól. Igaz az is az állítás szerint: ki mit nem tud, 
arra mást sem taníthat. De e' mellé szükség azt 
is tudni: valamint minden más helyzetben kü-
lönböző nézetekből működnek az abban állók, ugy 
ebben is. Pedig csak egy azon nézet, melly mind 
a' két részre az áldást árasztóéra és az áldást 
elvevöére egyiránt legüdvösebb. Midőn a' t a -
nítónál Istene, hazája, egyes embertársai 's ön-
maga igaz szeretete munkás, ez a'legfelségesebb 
buzdító, a' többi csak szolgai. De ítélgetni nem 
akarok, nem is illik, csak a' mit, mióta hivatalos-
kodom, mellynek ugyan még csak két éve, soha 
sem szerettem, t.i. hogy nem jól énekel a' népség, 
kívánom, alkalom szolgálván reá, szerényen nyil-
vánítani. Ennek okai részint tehát mi is vagyunk 
tudatlanabb tanítók. Hogy okai ne legyünk, t a -



nulunk, hogy taníthassunk. Azonban mi e' végett 
már nem mehetünk egy bizonyos intézetbe; azért 
kik egy illyenben vannak és ezután leender.ek, 
taníttassanak. Vagy hiszen ugy is igy van ez már 
Sopronban, melly intézetben nyerék énis(hálaér-
íéssel említem) az orgonálásban első oktatást, 
az éneklést pedig folytattam. De ezen eddigi ta-
nítási rend nem felel meg egészen annak, a' mi-
nek különben megfelelhetne, — mivel mindenkor 
csak a' Lyceumban tanuló ifjak közöl választat-
nak tanítók, néha ollyanok, nem levén mások, 
kik magok sem sokat tudnak , a' mit tudnak sem 
alaposan. Vagy ha kerülne is tanultabb, millyent 
magam is ismertem, mint tanuló el levén foglalva 
a' tanulástól, csekély időt fordíthat az éneklés, 
vagy az orgonálás tanítására. Ezek helyett talán 
egy ollyan kellene, ki mindent maga tanítana nagy 
szorgalommal. A1 sokfelé elágazott fizetések, 
minémüek: az orgonálást, szent énekek nótáját, 
harmóniát tanítóé, ezekhez lehetne talán venni 
azon egyén fizetését is, ki a' magyar praedicatio 
alkalmakor orgonál és magyarul énekel, — nem 
sok toldással elegendők lennének fizetésére. Igy 
ez lenne egyedüli hivatala és állása, mig önként 
nem változnék helyzetében. Egy illy egyén már 
feloszthatja idejét minden tanításra. Különösen 
idő-felosztást és a' tanulókat egymástól külön ta-
nítási rendet kiván az orgonálás tanulása. Ez ta -
nítaná a' szent énekeket egy legjobb, vagy leg-
újabban készített kottából nagy mennyiségben, 
nem pedig csak néhányat,—melly kottából lehetne 
az orgonálásra is tanítani. Igy, ugy hiszem, nem 
kényteleníttetnék az újtanító egyik vagy másik jobb 
énekes embertől tanulni a' faluban. De ez, mig 
csak elkerülhető, az én vélekedésem szerint, nem 
is tanácsos, csak épen a'legnagyobb szükségben; 
mert a' köznép igen hintálja és hehingeti az éne-
keket, azt állítván, hogy az által kellemesebb, — 
és igy az új tanító is csak rosz énekes marad. És 
épen az éneklésben azt nem helyeslem, sőt még 
nem tudásnak is nevezhetem, midőn a 'népség, 
meg kell vallani, sok tanítók is, igen erre amarra 
vonogatósan énekelnek. Ki tisztán szokott éne-
kelni, az az illyenekkel nem is tud. Ezen módon 
egyik gyülekezetben helytelenebb éneklésmodor 
követtetik, mint a' másikban. Ha az új tanító jól 
megtanulja az énekeket e* végre rendelt bizo-
nyos intézetben, szoktathatja és tudja is szoktatni 
a'népeket kellemes tiszta éneklésre. És minthogy 
többnyire minden új tanító egy intézetben tanul 
egyformán: igy végre egyik gyülekezetben ugy 
fognak énekelni, mint a' másikban. Igaz, hogy 
valamennyi nótát berekesztöleg megtanuljon a' 
tanító előre, nem lehet kívánni; de a* mit nem ta-
nulhat meg, kottázza még is azon többi éneknó-
tákhoz, mellyeket már megtanult, a'bevett egyet-
len egy kottából. Az út jól meg levén mutatva, 
mutatás nélkül megtanulhatja. 

Hogy a1 népség nem óhajtás szerint énekel, 

második oka tehát az: mert nem taníttatják meg a* 
szülök gyermekeiket elengedőképen, azaz: kevés 
ideig járatják őket az iskolába. Azonban ehez t a r -
tozik még az is, miként ki három évig taníttatta 
gyermekeit, tökéletes értelemben alig tesz töb-
bet egy évnél; mert nem akkor küldetnek a 'gyer -
mekek iskolába, mikor kezdődik, hanem sokan 
karácson felé, sőt némellyek utána is; télen pe -
dig gyakorta honn marasztaltatnak. Jön a' tavasz, 
alig várják, hogy maggyónhassanak, az exáment 
épen nem várván, már is kimaradnak, többnyire 
az erösebbek. Ez, és a1 gyermekeknek tanulásuk-
hoz szükségeseknek meg nem adása hátráltatják 
és nehezítik a' hivatásának bármint megfelelni 
igyekező iskolatanítónak üdv-teljes működését. 

Ez ellen egy orvosság van ajánlva tehát, t. i. 
hogy ,,a' tanító kötelességének ismerje a' szülőket 
arra birni, miképenne csak félig-meddig hagyják 
gyermekeiket tanulni, hanem minél gyökereseb-
ben." Igenis, kell ezt tenni, de olly szelíden, ne -
hogy a' jóakaratra rosz fizettessék neki. A' t a -
nítói becses állapot igen alacsonynak tekintetik a' 
köznép előtt; azért ha mit a'tanító javai vagy 
tilt, csekély vagy sokszor semmi hatást sem szül. 
Mi ötet illeti: ha abban erösebben fogja magát, 
ellene törnek. Van egy rend, melly sokat tehet; az 
pedig a ' t . t . iskolai vizsgáló urak rende. Jó volna 
őnekik, ugy gondolom, megjelenni minden exa-
menekenésott a'szülök hibáit a1 taníttatásban fel-
fedezvén, őket a' szorgalmas taníttatást illető super. 
törvények teljesítésére kérni és inteni. Elmon-
dani mind a' nem tanítatásnak káros, mind a' t a -
nítatásnak üdvös következéseit; minthogy nem 
egyedül azon czélból eredt a' dékáni rend, miké-
pen a' rest és gondatlan tanítókat észre hozzák, 
hanem hogy a' gyermekeikkel nem igen gondoló 
szülőket is észre hozzák és fontos kötelességeikre 
figyelmeztessék. 

Gyengék vagyunk, azt mondhatom velem e g y -
formán érező és gondolkozó tiszti-társaimmal; 
mert gyenge hivatalunk. Segéderő nélkül szű-
kölködünk; de mindeddig bíztunk nem hiában 
és fogunk is bízni méltán nagyérdemű t. t. urak 
segítségökben. Valóban kimondhatlan sokat 
köszönhet a' tanító, ha olly főnök mellett pályáz, 
ki szívességét gyakorta, de különösen ott , hol 
nagy szükség van rá, érezteti vele. 

Végül azt kívánom megjegyezni: Minden 
helyzetben ki hivatásának valódi becsét tudja és 
ismeri, megfelel annak; ha nem egészen elegendő 
arra, igyekezik az lenni; ki pedig, ha gyenge 
levén is, nem okul: nem érti, nem tudja, nem i s -
meri hivatását. 

B á n d i E n d r e , 
meszleni evangy. iskolatanító. 

/ 



V e g y e s k ö z l e m é n y e k . 
( g y á s z h í r . Zádorfalvai leik. Édes János 

úr folyó év nov. hava 7-kén, három hétig- foly-
vást sulyosbult, 's utósó lehelletig éles fájdalmak 
közt leküzdött élet után csöndes álomra szende-
rült. Benne ritka lángész tüze hamvadott el, melly-
böl elég legyen megemlítni: mikép alig éves cse-
csemő korában már beszélt, három, négy éves 
kora közt olvashatólag irt, négy —ötéves korában 
zsidóul és görögül folyó sebességei olvasott. Ti-
zenharmadik évében az iskolai törvényeknek, mint 
felsőbb tanuló, Losonczon aláirt, hova időközben 
menvén, a' már közel levő vizsgálatra három hét 
alatt ugy elkészült, hogy a" kitűnők közé soroz-
tatott. A' mit egyszer figyelmesen megolvasott, 
azt változtatott ugyan, de hibátlan süllel töké-
lyesen elmondá. Kár, hogy lelkitehetségének 
munkásb kör *s szélesb mező, mint mellyben 
vala, soha nem nyilt. Alsóbb iskoláit Pápán, a' 
felsőbbeket Losonczon és S.-Patakon végezte, 
mindig kitűnő szorgalommal. Szolgált oktatókép 
Bogárdon, magánoktatókép több uri házaknál. 
Mint káplán Színben Torna megyében, mint lel-
kész Zsarnón, Imolán és Zádorfalván. Erős os-
tora volt minden jogtalanságnak, mellyért sok 
keserűt is nyelt; mértékletlen az örömben, mint 
a'szomorúságban, de a* mellyeknek rajta átmente 
hasonló volt a'borulathoz, mellyet erős szél ker-
get el a' fénylő nap elöl. Barátihoz határtalan bi-
zalmú, mindenekhez korlátlanul nyilt. Tenni erős 
*s a' hozzá folyamodókért mindent tenni kész. Egy 
volt azon szerencsétlenek közöl, kiknél a' legne-
mesb tehetségek szent tüze vagy nem, vagy félre-
ismerve lobog el. Testvére Alberttel, ki öt sebes 
iramodási közben tartóztatni kivánla, ritkán volt 
egy értelemben; törhetlen akarat vezette tetteit, 
melly utósó perczeiben is kimutatá magát azzal, 
hogy végelszenderülte előtt pár órával ruhát kért, 
's magára öltvén azt, semmi lebeszélésnek nem en-
gedve, ki akart menni olly czéllal, hogy az iskolát 
megnézi, 's a' félig nyilt ajtóból csak erővel le-
hete visszavinni kórágyára, honnan meg sem 
mozdult többé. Még halálát előző estvén is édes 
atyjának, a1 nyolczvannégy éves aggastyán Édes 
Gergelynek , ki még folyvásti munkásságban 
tölli élte alkonyának csendes óráit, több, mint 
tizennégy darab kész munkájának 's költemé-
nyinek javítgatásával foglalkozva, testvére Édes 
Albertnek 's barálinak környezete, 's azoknak 
részvevő szeretete olly hatást gyakoroltak rá, 
hogy egészséges kori vidám szeszélye újra éledni 
látszók, játszi mondataival mindeneket nevetésre 
fakaszta, bár maga a' fájdalom miatt csak egyet 
mosolyodni sem vala képes. Éje nyugtalan lön, 
ütere csöndesült,'s csak hamar végkép megszűnt, 
leverettetelt nejének's négy neveletlen árváinak 
jajsiralmitól sem buzdítatva többé életre. Legna-
gyobb leánya hat, — legkisebb figyermeke egy 

éves. Könyezik, és méltán I szivből szeretett ba-
ráti, kik közt ö a'derült kedvnek, fesztelen társal-
gásnak villanyozója volt. Siratja egyháza, melly-
nek ö nemcsak a* szószékben volt hü szolgája, 
hanem növendékinek is nevelő atyja, ugy hogy 
nemcsak az iskolát tartá Őrfigyelemmel, hanem9, 
a' főiskolákból szünidőn otthon mulató tanulókat 
is naponkint magához járatá, velők társalgott, 
azokat oktatá, tudománybeli hiányaikat javítgatá. 
— Béke nyugodjék porain ! 

I I a l á l o z á s . Oct.l7-én temettetett el Cset-
neken Fizely János úr, a'csetneki felsőbb iskolá-
nak volt fáradhatatlan tanítója, és az ugyanazon 
nevezetű egyház magyar papja. — Szónokoltak 
felette Madarász János alesperes és Geduly Lajos 
ochtinai lelkész urak. — Kik az elhunytat, kivált 
példás becsületességéről ismerék, azok, valamint 
többi a' hazában elszórva lakozó barátai, ismerő-
sei és tisztelői is, elmondhatják felette: béke 
lengjen a' becsületes Fizely sirja felett! 

Közli B a r t h o l o m a e i d e s z J á n o s , 
csetneki lelkész. 

Nzirákról. A' szirákí ekklézsia a' köze-
lebb történt tagosztály következtében olly phasi-
son ment keresztül, miszerint a" parochiális két-
szeresen, az iskolatanítói szántó földek l/3val 
bövíletvék—azon feltétel mellett,hogy ezentúl Szi-
rákon évenként hatszor tartassék a1 magyar isteni 
tisztelet. Ezen m. isteni tisztelet alkalmával gya-
koroltatni szokott oífertoriumnak fele része min-
dig a'prot. Gyámintézet számára leszen átadandó, 
mire nézve ezentúl a' kitűzött illetőség részünk-
ről hiven járand a' gyámintézet számára. 

Öreg. W a l e n t í n y i J á n o s . 
V s á m f a l v a . Rajtunk bevalósult, hogy 

ki sokat markol, keveset szorít. Ez áv tavaszán 
dicsekedve mondám, hogy a' rég ohajtott 's nél-
külözhetetlen iskola még ez év folytán felépülend; 
de reményünk meghiusult, mert ugyanis méltó-
ságos gróf kegyes földesurunk engedelmét hasz-
nálva, egy jókora tért a1 közlegeiöböl kijelöltetett 
az építendő iskola helyéül, a' hova az ev. község 
a'szükséges anyag nagyobb részét el is készítette, 
de a' katholikus atyafiak mindent elkövettek annak 
meggátlására. Az ügy a' tettes megyére került,, 
de, fájdalom I megbukott, 's más hely lelt kimu-
tatva, a'hol épületre nézve tűrhető, ámbár a1 ker-
tek alatt, de ugy szólván, kertnek semmi, pedig 
a' gyümölcstenyésztést, melly nemcsak a' tanító 
élelmi forrásául, de a' kor hasznára van tervez-
ve. Hogy ez szükséges, azt senki sem vonhatja 
kétségbe. 

Ezen iparág terjesztésére 150 darab külön-
féle a' legválogatottabb 's legnemesebb oltványok 
állnak készen az elültetésre 's pedig olly fajuak, 
a' millyenek nem sok kertet diszesítnek édes ha-
zánkban. 

A' selyemtenyésztéshez 100 darab szederfát, 
a' szükséges tojást ós a' tökéletes ismertetésre-



megkívántató könyv megszerzését is magára vál-
lalta Kohányi úr, ugy szintén az a* méhészet ala-
posabb terjesztésére alaptőkéül egy pár köpü mé-
het kész átengedni. 

Az ev. község azonban elhatározta, üdvös 
czéljaival fel nem hagyni 's a' kimutatott helyet 
el nem fogadta. Illy körülmények között a' most 
fogadott nem állandó tanító zsellérségen lakva 
élelmét házról-házra szedni naponként kénytelen 
és az iskolaépítés is, fájdalom! a' nép kárára fel-
függesztetett. 

ff uszt. nov. 7-én. Több esperesi kör-
leveleink között szerencsém vala helybeli földes-
úr Sz. K. ur érdemekben őszült esperesünkhöz 
irott azon levelét jegyzőkönyvbe iktatni, melly-
ben két aranyat ajánl a' n. t. látogatás által a' 
legjobb igyekezetü tanítónak adandót; ugyan csak 
t.Sz.K. úrföeszközlevén a' néhai t.nagyidai féle, 
mintegy 360 darab hasznos könyveknek, özvegye 
t. Sz. B. asszonyság által iskolai könyvtárunk-
naki ajándékozásában is. Köszönet az érdemes ur-
nák, ki ujonan épült iskolánkra is szép összeget 
nyújtott. És itt nem lehet elhallgatnom, hogy e' 
tekintetben városunk több lakosai valláskülönb-
ség nélkül megmutatták azt, hogy értik, mit tesz 
nevelési intézetet állítani. A'segélyezők közt M. 
A. nevét nem hagyhatom kiemelés nélkül. — 
A'pálinkaivás napi renden van e' vidéken inkább, 
mint valahol, oka talán mert kevés híveink olá-
hok és oroszok által keritvék. Ennek, t. i.a* pálin-
kái vásnak, veszélyes voltát látva viski ev. ref. 
lelkész G. L. úr, egy tallért ajánl a' pálinkaivás 
ellen legsükeresebben tanító oktatónak. E' czél 
egy a' legszentebbek közöl, adjon Isten jó sikert 
neki! — A' számtan minden tanok közt egyedüli 
tan, ez az, mellyre a' legutósó napszámosnak is 
elkerülhellen szüksége van; igy tudta ezt f.-pa-
taki ev. ref. lelkész B. A. úr, ki azon tanítónak ki 
a' számtanban legtöbb sükert mutatand, 2/4 koro-
nás tallért ajánl. Ezekhez járul még huszti ev. 
ref. lelkész és egyházmegyei főjegyző J. J. úr 
azon ajánlattal, hogy—miután a'tanítóknak nyuj-
talik nem annyira anyagi, mint szellemi kitünte-
tés a' fönemlítettek ajánlatai által, — ő 24 gyer-
meknek, kik az egész egyházmegyében az Írás-
ban magokat kitüntetendik, ígér egy-egy nyomolt 
iratpéldányt adni. — Ha mind összevesszük is az 
elősorolt ajánlatokat, kevesek azok, anyagilag te-
kintve, de annyival többek szellemileg l 'S aztán 
,,az áldozat mindegy, legyen kicsiny, legyen nagy, 
ha az áldozónak mindene." Sokszoros köszönet az 
igenlisztelt uraknak a' nevelés ügyében tett buz-
dító lépéseikért.—Isten! virágoztasd a* népnöve-
lést e' legelső kelléket — egyházmegyénkben, vi-
rágoztasd — országunkban! B. F. 

huszti ev. ref. tanító. 
Alázatos felszólítás és kérdés. 

Évek múlnak és az ígért tót agendának országa 
jönni még sem akar. — Várva várjuk azt, és alol-

i r t , ki a1 nevezett könyv tárgyában egy izhen 
már e' lapok utján is nyilatkozott, az illetőket alá-
zatosan felszólítja, méltóztassanak igy vagy amúgy 
a' nevezett könyvről hírt adni a' közönségnek, 
hogy tudja, hányadán van. B. J . 

Vegyes házassági dicséreles eg« 
ketés Vas-megyében Kis-Mária Czelben ( s a -
játilag Pór-Dömclkön) f. é. nov. 15-kén Bettig 
Vilmos asztalos mester evangy. ifjú legény, és 
rom. katholica jegyese Tót Erzsébet hajadon, azon 
nyilatkozásukra az illető plebánus előtt, hogy ök 
okvetlen a'templomban és rendes áldással kíván-
nak összeesküdtetni, ellenkező esetre a' ns.-dö-
mölki ev. templomban összekelendök: a' kisczeli 
templomban, a' plebánus által áldással és minden 
szertartással lettek meghiteztetve. Jelül, hogy az 
áldásnak konok megtagadásával a* clerus már 
ezentúl felhagy, — mint méltó is. 

€orrectura. Az igazat és valót kedve-
löknek nyilatkozom: miszerint öszhón kelt nyílt— 
levelem azon igéi: „kassai megyés püspök Ocs-
kay Antal őméltósága a' sárospataki ref. főiskolát 
is meglátogatván, a' könyvtárnak 100, a' hangász-
karnak 40 ezüst forintokkal szíveskedett" ekkép 
igazíttatnak ki: „Püspök ö méltósága a' sárospa-
taki ref. főiskolát meglátogatván, a* tanodai han-
gászkarnak 40 ezüst forintokkal szíveskedett. — 
Hirlö, Sárospatak szomszédvárosában lakván, a ' 
dolgot csak a' hir kutforrásából merítette, melly 
átzúgott minden szögletet, szivet és keblet. Ez 
egyszer nem igaz hát : „nem zörög a' falomb, ha 
szél nem fú j " ! — de igaz, hogy: „credere, et 
non credere periculum est"! *) 
Irám S. a. ujhelyben öszutóhó 11-én 1846. 

Dúl B é n j ám in. 
Igazítás. Az egyházi lap 43-ik számában. 

„Az Apostolok" czimümutatványi cz ikkbel028-
dik laphasábon a' 7. pont a., melly Mátét ismerteti 
egy szarvas hiba csúszott be illy szavakkal: „az 
apostoli cselekedetek könyvét's hihetőleg zsidók-
hoz küldölt levelet." E' szavak, mint oda nem 
tartozók, kihagyandók. 

Egyházi mappák. A' dunántúli evangy. 
egyházkerületi gyülekezetek mappája készülő-fél-
ben van, Gayer Sám. győri oktató úr szorgal-
ma 's a' felső emelet szives közbenjárása kö -
vetkeztében. Most épen arról tanakodunk: ho-
gyan lehetne azt kőre iratva több példányban k i -
adnunk? Ha aztán a' többikerületek is követik 
példánkat 's kiadják egyházi mappáikat, könnyű 
lesz a' négyből, illetőleg nyolczból egy egyete-
mest készíttetni. Adja Isten! 

Igazítás. A' Prot. Egyh. és Iskolai Lap 
valamellyik számában Sajó-Gömörröl az íratott, 

*) Épen azért tessék előbb jól meggondolni, a ' mit beküld. 
Azokat a1 kenetes hálálkodásokatilly körülmények közt 
senki sem köszöni meg önnek. Tessék Csapó Dániel ú r 
hotzám irt levelének másolatát kikérni magának. Nem 
fog ártani. S z é k á c s . 



hogy alólirt az óda való nemzeti esperességi 
gymnasium egyik oktatójának elválasztatván, azon 
állomást el is fogadta. — Ez igaz. — AzonLan 
későbben — az előbbi állomását megtartván — 
ezt az odavaló iskolai elnökséggel tudatni és azon 
bizodalomért, mellyel csekélységében helyezett, 
igaz tisztelettel párosult hálát és köszönetet nyil-
vánítani kötelességének tartá. Most t. Ráffay úr 
működik e' tanodában.— 

Z s a r n o v i c z k y G y ö r g y . 
Megjelent és kapliaté Heckenast 

Gusztáv pesti könyvárosnál, váczi-utcza 15. sz. 
a' „Nádor" fogadó átellenében, továbbá Eggen-
berger J. és fia könykereskedéseikben és minden 
könyvárusnál vidéken: Pap István innepi Imád-
ságai I. II. rész. 278 1. n. 8- ré t 1 ft. 40 kr. p.p. 

A' szerző jelenti azt is, hogy köznapi Imád-
ságait, mellyek részint elégtek, részint elkeltek, 
többeknek kivánata szerint, kissé rövidítve, de 
nagyobb betűkkel és 10 hetire szaporítva (10 
reggeli, 5 esteli), a' különös köznapi imádságok 
közöl a' legszükségesebbeket toldalékul ezekhez 
adva, 's mennyire a' népszerűség megengedi, 
megjobbítva, ha előfizetők leendenek, újra ki-
nyomatni szándékozik. Kérettetnek azért az egy-
házi élet baráti, 's különösen a' két prot. feleke-
zetben levő n.t. esperes urak, hogy hatáskörük-
ben előfizetőket gyűjteni, 's névsorukat jó alka-
tommal a' nevezett könyvárusokhoz elküldeni 
szíveskedjenek. Az ára nem lesz több, mint az 
első kiadásé, t.i. 1 ft. 40 kr.p. 

A p r ó s á g o k * Ha egy párisi magántudósí-
tásnak hihetni. Rómából oda hir érkezett olly ese-
ményről , mellyet fölötte különbozökép és sokat 
mondónak magyarázhatni: a' jezuitarend t. i. az 
uj pápánál elmulasztá a' küldöttség általi szokott 
tisztelkedést (A. K. Z.). — A' brasiliai császár 
megengedé, hogy St. Leopoldóban egy prot. na-
gyobb templom építtessék 's e' czélra 2000. a' 
császárné pedig 1000 f. st. ajándékoztak (A. K. 
Z.). — A' graubündteni kanton nagy tanácsa a1 

jezuitakérdést egy szavazattöbbséggel szövetség-
ügygyó nyilvánította; a' kolostorkérdés bevég-
zettnek tekintetik (A.K.Z.). — A'Liverptol Chro-

nicle irja, hogy éjszaki Walesben, Denbigh gróf-
ságban Tremeirichonban jezuitacollegium építé-
sén munkálkodva buzognak (A.K.Z.). — Micarn 
bibornok, ámbár maga is kapuczinus, szádokában 
a' pápának, a1 papságot 's főleg szerzetes rende-
ket gyökeresen reformálni segédkezeket fog, mint 
mondják, nyújtani. (A. K.Z.). — Az egyházi bi-
rodalom törvényeinek megvizsgálására kiküldött 
választmány határozá, hogy nem szabad vadá-
szatot tartani a' aélkül, miszerint a' vadászok 
miséző papot vigyenek magokkal, ki minden reg-
gel misézzen a ' hajlóknak (B.A.K.Z.). - Öfels. 
királyunk megengedő a' linzi ev. községnek, 
mellynek templomában eddig a' theningi pap tar-
tott minden 14 napban istentiszteletet, hogy saját 
vicárt tarthasson (B A.K.Z ). — Wilberforce Sá-
muel püspök ordinatiókor igen határzottan nyilat-
kozók a '39 angol czikk aláírása felöl, megmondá 
nevezetesen az uj papoknak, hogy e* czikkeket 
nem az ö, hanem alapokul szolgáló értelmök sze-
rint magyarázzák (B.A.K.Z.). — A'waadti lelépett 
papok 400 aláírással helyeslő levelet kaptak angol 
püspökök- 's papoktól (B.A.K.Z.) — A'Gusztáv-
Adolf-alapitvány középponti választmánya 33. 
föegylettöl m. évben 25,000 tallért vett be 's azt 48 
szegény község közt osztotta szét. Az eddig be-
nyújtott 260 folyamodvány közöl 150 elégíttetett ki 
(B:A.K.Z). - A'svéd király 2 — 300 ft tüzöttki 
jutalmul annak, ki 1847-ki jun. 1 jeig legjobb 
áhítatosság könyvet készitend börtönök számára 
(B. A. K.Z.). 

iuevelezés* T. J . „Javaslat az olvasás-lanmód-
r a " sokkal speciálisabb tárgyú czikk, hogysem azt felvehet-
nék, noha haszonvehetőségét örömest bevalljuk. — A. G. u r -
nák ezen igéretét: „a1 lap számára máskor szelídebb czik-
kelyekkel szolgálandok" örömmel fogadtuk .— J. J. úr köz-
leményéből épen azt nem adhatván, a 'm i t adnunk kellene, 
t . i . a ' szónokló Wagner úr polemisálását, az egészet elhagy-
juk. — Csapó Dániel úr figyelmeztetését köszönöm 's vála-
szul csak annyit 7 hogy én nem vagyok Isten, hanem gyarló 
ember. — A ' P a p n ö v e n d é k czikkét nem adhatjuk. Ugyan-
annak f o h á s z a is kiadatlanul marad. Ne csüggessze ez. 
Okainkat közöljük, ha kell, tété á téte. Jó uton van, haladjon, 
de a' Krisztus legyen neki minden mindenben. 

S z é k á c s . 

Előfizetési hirdetmény. 

A' Protestáns Egyházi és Iskolai Lap 
1 8 4 7 . é v i jan. 1 - s ő napjával kezdendő első félévi folyamára az előfizetési árak változatlanul az 
eddigiek maradnak, u.m. Budapesten boríték nélkül 2 ft. 4 0 kr., postán boríték alatt 3 ft 4 0 
kr. pengőben. — Előfizethetni minden kir. posta-hivatalnál, Pesten: Landerer és Heckenast 
könyvnyomtató-intézete ügyszobájában a' Pesti Hírlap kiadó-hivatalában (hatvani-uteza 
Horváth-ház 483-dik szám, földszint). 

A' Prot. Egyh. és Isk. Lap szerkesztősége. 



PROTESTÁNS 

EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 
49. száin. Ötödik évi folyamat. Dec. 6. 1846. 

Sí sapientia et veritas non totis animi viribus concupiscatur, inveniri nullo pacto potest. At si ita quaeratnr, 
ut dignum est, subtrahere sese atque abscondere a suis dilectoribus non potest. Hinc est illud, quod in 
ore habere etiam vos soletis, quod ait : Petite, et accipietis: quaerite, et invenietis: pulsate, et aperietur 
vobis. Nihil est occultum, quod non revelabitur. Amore petitur, amore quaeritur, amore pulsatur, amore 
revetatur, amore denique in eo quod revelatum fuerit permanetur. A u g u s t i n u s . 

TARTALOM: Porosz zsinat. — K ü l f ö l d i i r o d a -
l o m . — V e g y e s k ö z l e m é n y e k . 

Porosz fézsinat. 
A* protestánsoknak az idén nevezetes évök 

volt, mert az egész országból, királyi meghívás 
következtében, világi és egyházi rendből illetők 
által választott követek gyűltek össze Berlinben, 
egyházügyek fölött tanácskozandókul. E' fözsinat-
ról — mellyet azért nevezénk el i gy , mert ök 
szerintünk e.ker. gyűléseiket tartományi zsinatok-
nak nevezik—hosszabb tudósítással szolgálunk ol-
vasóinknak's mellőzve leírását az első üléseknek, 
mellyekben külső elrendezés-, választások-, a' 
tanácskozások közzététele iránti határozatok-, a' 
zsinathoz érkezett sok javaslat és felírás kihall-
gatása-, 's azoknak különféle választmányokhoz 
utasításával foglalkodék a' gyűlés: magokra a' 
fontosb tárgyakra megyünk át, csupán azt j e -
gyezvén még meg, hogy e'fözsinat Eichhorn mi-
nister első s Neander másodelnök vezérlete alatt 
tartatott. 

Ezen előzmények után ugorjunk a' 7—9-ik 
ülésekbe, mellyek tárgya volt az eskü szentsége 
fentartdsdnak előmozdítása, a' választmány j a -
vaslatával együtt. Határozatok: Az eskü megke-
vesbitése, csekély dolgokban is, nem indítvá-
nyoztatik, hanem bizalom és kérelem fejeztetik 
ki, hogy a' törvények átvizsgálásakor az eskü 
szükségessége újra fonloltassék meg. Az eskü 
kezelésére vonatkozólag: javaslata s behozatala 
új esküformának, melly hitvallási különség nélkül 
ker. tudatot fejezzen ki 's egyh. jellemű legyen. 
Rendelet utasítás iránt eshetés felöl papok r é -
széről. Félrevettetett a' választmány javaslata 
szerint: a' tartományi zsinatok azon kivánata, 
hogy eskütételkor mindig pap legyen jelen, hogy 
az templomban történjék, hogy az esküké-
pesség erkölcsi és vallásos momentumok sze-
rint határozlassék el, hogy egyháziatlan birák ne 
eskethessenek, hogy eskütételkor az ügyvédek 
távoztassanak el, hogy nem-contirmáltak tanues-

küre se bocsáttassanak (előbb azonban mindig 
oktatás végett a' paphoz utasíttassanak). Félre-
vettetett a' választmány indítványa is, hogy éven-
kénti esküpredikátzió általán hozassék be. Elfo-
gadtattak még ezen indítványok: 1) Mondja ki 
a'főzsinat, hogy minden bizalma mellett a'status-
hatóságok szándokában e* részben is mindig e lő-
haladni, a' tartományi zsinatok általános pana-
szait nagy részvéttel hallá 's azokban azon f á j -
dalmasan érzett szükségre ismert, hogy azon 
szándoknak a' már fenálló rendeletek pontosb 
megtartása által mindenütt hívebben feleljenek 
meg; 2) hogy a' fözsinat a' nagyon fiatal hiva-
talnokok általi esketés ellen nyilatkozik 's óhajtá-
sát fejezi ki, miszerint a' már ez iránt is meglevő 
törvényes határozatok legnagyobb lelkismeretes-
séggel gyakoroltassanak. 

Kilenczedik és 10 dik ülés. Tárgy: a supe— 
rintendensek és papok administrativ foglalkodd-
sainak megkönnyítése. Határozatok : A' superin-
tendensek foglalkozásainak megkönnyítése szük-
ségesnek elismertetik, de mivel administrativ f o g -
lalatosságaik is, valamint a' papokéi, lelkipásztori 
hivatásukkal sokféle viszonyban állnak, nyujlas-
sék nekik évenként 100 és 200 tall. segély, de 
ugy, hogy e' segélynek a' meghatározott czélra 
fordítását, ha kívántatik, kimutatandók. Az eddig 
húzott illetőségek, az iróanyagok megtérítése vagy 
résziileték továbbá is hagyassanak meg nekik. 
A' többi papokat illetőleg csak azon bizalomtel-
jes óhajtás mondassék ki az egyházkormány i rá-
nyában: vizsgálja ez meg, melly foglalatosságok 
paphoz illetlenek. 

Tizenegyedik — 15. ülés. Tárgy: a' papi 
hivatalra előképezés. A' tanácskozás főtárgyai: 
felügyelés az istenészettanulókra. Egyetemi pap. 
Repetensek intézete. Vizsgálati viszonyok. A* 
papjelöltnek pappali összeköttetése. Nagyobb se-
minariumok. Határozatok: Az atyai felügyelés 
az istenészekre egyetemi idö alatt ne legyen más r 
mint a' többi tanulókra, 's tovább, mint a' dolog 
természete kívánja ne terjedjen. A' repetensek 
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intézete az abbani részvétre kényszerítő kötelez-
tetés nélkül 48 szavazattal 22 ellen elfogadtatott. 
Az egyetemi prédikátor, ki helyi és személyi vi-
szonyok szerint alkalmazandó, ne legyen egye-
temi pap, de a'lelkipásztorkodás, gyónáshoz elő-
készítés 's az úrvacsora tanulókközti kiosztásá-
nak joga övé. Az eddigi vizsgálatok, az első in-
kább tudományos, a" második inkább gyakorlati, 
tartassanak meg 's egyházi hatóságok által iste-
nészetoktatók meghívásával, istenészeti karok ál-
tal pedig csak szükség esetében végeztessenek, 
mellyek azonban akkor is consistoriumok választ-
mányiul tekintendők 's ez okból a' gralis superin-
tendens jelenlétében vizsgáljanak. A' collegium 
pro munerenem fog a'választmány javaslata sze-
rint megszűnni, hogy a' consistorium tetszése sze-
rint egyesek önkényes meghívásának helyet ad-
jon, hanem fenálland a' consistorium hatalomadása 
alatt, hogy pontos ismeret mellett az alól fölmen-
teni lehessen. A' vizsgálatok nyilvánossága, mit 
a' választmány kevesebbsége tanácskozás közbeni 
nagy pártolás mellett indítványozott, még a' hall-
gatók kategóriái által föltételezve is, 47 szava-
zattal 23 és illetőleg 31 szavazattal 39 ellen el-
mellöztetett. Papjelöltnek pappali összeköttetése 
évnegyedes több napi együttlét 's tovahaladó ki-
képződés végett, mint kényszerítés 36 szavazattal 
32 ellen el nem fogadtatott, az önkénytes viszony 
ellenben ajánltatott 's további rendeletek az egy-
házkormányra bízattak; de 44 szavazattal 24 el-
len kimondatott, hogy ama összeköttetésre kijele-
lendő papnak választása a1 leendő kerületi zsina-
tok által tönténjék. Nagyobb papneveldék további 
felállítása ellen, mellyek mellett Dorner, Möller, 
Twesten, Hahn, Heubner, Sack 's m. hosszas 
előadásokban nyilatkoztak, egyetemes szükséges-
ségük ellen pedig Auerswald, Landfermann, Sy~ 
dow, Ritschl, Romberg, Neander 's m. beszéltek; 
a ' zsinat végre 35 szavazattal 34 ellen nyilatko-
zott, de a* nélkül, hogy a'wittenbergi papnevelde 
további fenállásának az által praejudicálni akarna. 
Ellenben 40 szavazattal 29 ellen óhajtás nyilvá-
nul kisebb, gyakorlati papoktól vezérelt papne-
veldék iránt 4—6 növendékkel, aztán majd álta-
lános egyhangúsággal a* mcariatus 's ordinált 
papsegédek intézetének behozatala elfogadtatott. 

16—17—ik ülés. Tárgy: papok nyugalmazása 
's nyűg díjalapitv dny. A' választmány javaslata, 
hogy azon nehézségeknek, mellyekre a' hatósá-
gok nyugalmazásokkor rendszerint találnak, el-
hárítása tekintetéből nyugalmazás normális évül 
a ' 75-ik életév fogadtassék el, majd egyhangúan 
mellőztetett s a' választmány megbizaték , hogy 
azon nehézségek elhárítására még egyszer más 
javaslatokat tegyen. Az eddigi mód, melly sze-
rint a* nyugalmazottnak hivatala eddigi jövedel-
méből bizonyos mennyiség adaték, 40 szavazattal 
ezentúl is megtartatik: de a* választmány javas-
lata, a' nyugalmazottnak pótlékot adni még az ál-

tal, hogy minden pap 400 tall. egyenlően bevett 
jövedelemtől a' világi nyugalmazásszabályozat 
törvényei szerint egy száztólit adjon a' statusnak 
's ezért ama szabályozatban rendezett nyugalma-
zási fizetést kapjon, megbukott 's határoztatott, 
hogy az egyes tartományokban — mi nagyobb-
részt már megtörtént — társulati uton, de a' sta-
tus kezessége alatt 's általa sanctionált kénysze-
rítő kötelezettség mellett gondoskodjanak ez iránt. 

18—22. ülés. Tárgy: papok meghiteltetése 
ordinatiókor. A' választmány referense, Nitzsch, 
a* javaslatról magyarázó , némieket még köze-
lebbről megalapító beszédet tartott, mellyben a' 
papok meghiteltetését, mint eszközt, megörizésére 
a' tan egysége- és tisztaságának, az egyház e' 
nagy 's ohajtatraméltó javainak, mellyeket mind-
egyiknek , ki azokat szereti, fentartandóknak kell 
óhajtania, terjeszté elő 's világos óvással, hogy 
ezen eszköz túl ne becsültessék — a' mennyiben 
itt nem csupán hatóságok rendelete és meghitel-
tetés, hanem még inkább hit, élet és szeretet fo-
rog fen —jogául és kötelességeül állítá az egy-
háznak, magát arról bizonyossá tenni, hogy azon 
személy, mellynek Ielkipásztorkodására bízta 
tagjainak bizonyos számát, az egyház ama javait 
elismeri, azokat fentartani akarja 's ez okból ün-
nepélyes nyilatkozatot kiván az egyház. Illyen 
egyházi rend megengedhetöségét, sőt szükséges-
ségét a' tanítói hivatal fogalmából 's annak ele-
jétől fogvai történetéből bizonyító be 's az az ellen 
ujabb korban felhordott okokat visszautasítá. Mert 
midőn mondaték: a' protestantismus szabad irás-
vizsgálást követel, ez amúgy tágan nem, hanem 
csak a' dolog érdekében, t. i. a' már adott tanjót 

I mindig megújítani, történhetik, ez okból kell tan-
rendnek lenni, melly egyetemes egyházi rend 
eleme legyen . Midőn továbbá mondatik: sym-
bolumra az egyháznak szüksége nincs, ö valljon, 
erre pedig ismertető jel nem kívántatik, ezt meg-
engedni nem lehet; mert egy tanközségnek min-
denesetre közösen kell hitvallását kifejeznie, ugy 
hogy az nagy öröm és szerencse a' községre 
nézve, ha meggyőződésének illy kifejezését ta -
lálja, melly, bár mindig ruganyos marad, mégis 
a' pap egész tevékenységének vezércsillaga le-
gyen. 'S nem is erkölcstelen, valami emberek ál-
tal feltalált formulára magát meghiteltetni; mert 
e1 formulát az istenész megélénkítheti 's tulajdo-
nává teheti, erkölcstelenül csak akkor cseleked-
nék, ha elfogadására külingerek által biratná ma-
gát. Minden egyes és község közt az alárendelt-
ségnek 's minden egyéni különbözés mellett az 
összeskifejezésbe beleegyezésnek illyen viszonya 
áll fen; egy papi ima, egy ének soha nem lehet 
annyira egyéni, mint azon ima, mellyet az áhita-
toskodó magáért imádkozik;'s egy ima, egy ének 
sincs mellyet mindenki egészen elfogadna, mégis 
együtt imádkozik és énekel a1 községgel, e ' nél-
kül közösségélet, és igy egyházi élet sem volna* 



lUidön végre mondatik, hogy az egyháznak a' 
tanszabadság használatát nem szabad jogi meghi-
teltetésre viszavinnie, erre válaszul szolgáljon: 
statusmezőre ama meghiteltetés semmi esetre sem 
tétethetik át; igaz, de jogmezeje van az egyház-
nak is, mint minden közösségnek. Bármi szabadon 
alakuljon is meg valamelly egylet, mégis törvényt 
szab magának 's az egyeseket alája rendeli az 
összeségnek; igy kell a'tanközösségben is a' ta 
nítóra nézve szabadság mértékének 's önkény 
korlátának lenni; ki a' közösség alapjához nyúl, 
annak meg kell Ítéltethetnie, különben az önkény 
a* község feloszlását idézi elö. 

Miután a'referens a' meghiteltetés szükséges-
ségét megállapitá, azon kérdésre ment á t : mire 
kell annak megtörténnie, és szólt legelőször a' 
legújabb időben gyakorta hallott követelésről, 
hogy a' sz. irás tanára, az ó és új szövetség ca-
nonicus, prófétai és apostoli irataiban foglalt is-
tenigére kell hiteltetni. 0 elismeré, hogy a' prot. 
egyháznak, mint a' melly a' hagyományok egy-
háza elleni oppositióból keletkezett, természeté-
ben fekszik, sürgetni a'sz. irás constitutiv tekin-
télyét ; de arra utalt, hogy a' sz. írásban foglalt 
istenige tárgyilagos, nem pedig elsajátított valami, 
holott, midőn tanhivatalra ordinál az egyház, már 
meghatározott 's általa magának elsajátított vala-
minek kell jelen lenni. Az isten igéje elburkoltan 
lehet hittárgy, hogy az egyház tudatára jusson. Ez 
tehát nem foglalkodhatik csupán azzal, hogy az irás 
megvan, hanem megmagyarázott Írásának 's közös 
irásmagyarázatának kell lennie, különben nem lé-
tez; 's az egyháznak e' meghatározott viszonyát 
az íráshoz el kell a' hivatalba lépő tanítónak is-
mernie, kivált miután az irásra hivatkozássali visz-
szaélés annyira nagy. Az egyháznak születésétől 
fogva kell hagyományának lenni, természetesen 
nem ollyannak, melly, mint a' r.kath., önálló le-
gyen 's a' hívőnek azt akarjon mondani, mi az 
Isten igéjében áll, hanem ollyannak, melly az is-
teni ősképen, az Isten igéjén mindig tisztuljon 's 
általa jobbíttassék, és illyen az evangyéliomi. Sem 
tankényszert, sem tanönkényt nem lehet megaka-
dályozni, ha nincs magyarázott irás. Irás és ma-
gyarázó symbolum, egyik a'másikat eleveníti. A' 
ref. egyház kevesebbet ügyelt a' symbolumokra, 
mint a' luth., 's épen ezért amabban mindig na-
gyobb irásistenészek valának; de az inspiratio 
fogalmát is olly supernaturalis módon fesziték 
túl 's hallgatóiknál olly betűszerinti értelmezést 
tettek föl, hogy bizonyosan sokkal örömestebb az 
Augustánának, mint ollyan Írásmagyarázatnak 
fognók magunkat alávetni,'s csaknem semmi sza-
bad exegelicai istenészet nem lehetne, ha az írás-
elv annyira kiterjesztetnék. De más részről a' 
legszabálytalanabb egyéniskedésre is vezethetne, 
hol az emberek mindig hitet keresnének, de az 
nekik nem volna. Az egyház tehát minden időben, 
a' midőn jó élénk volna, ha hitvallással még nem 

birna, kénytelen volna azt teremteni. De egyhá-
zunknak vannak már hitvallásai, ezekhez kell állást 
vennie. Ez hát minő legyen? A' reformatori hitval-
lásokra kell hiteltetni ? Ennek, bővebben fejté ki 
a' referens, más egyebet nem tekintve, egy his-
tóriai esemény, az unió, szegül ellene, melly egy-
házilag fenáll, agendai- és liturgiailag végre van 
hajtva, de hitágazatilag befejezve még nincs. 
Vannak egyházak, mellyek soha sem luth., sem 
ref. nem valának, hanem az unió alapján képződ-
tek; luth. papok ref. egyházakba *s megfordítva 
hivattak meg; az istenészeti karok uniáltak; h i -
teltethet-e tehát az uralkodó egyház meghatáro-
zott symbolicus könyvekre a* nélkül, hogy ké t -
felöl sértsen? Az egyházkormány ide vonatkozó 
nehézségek különféle tapasztalása után oda jutott, 
hogy a' régit ajánlja; ezt a' szigorúbb pártok ugy 
fogák fel, hogy az Augustana- vagy heidelbergi 
kátéra 'st. akartak hivatni és hiteltetni. De azt az 
unió nem hagyja végrehajtani, nem levén közös 
symbolumai. Mondák tehát sokan, hogy a1 főegy-
ház bizton híhat 's ordiuáltathat minden papot az 
Augustánára, mellyet a' reform, egyház is sok-
félekép symbolicus könyvül fogadott el. De jól 
megnézve a' dolgot, ez sincs a' föegyházban 
semmi joggal felruházva. Az Augustánának e l -
fogadása ref. részéről inkább publicisticai é r t e -
lemben történt. Annak egyjelentöségót a' két 
pártra nézve istenészet és egyház még soha el 
nem ismerék; a' lutheránusok nem akarták volna 
társakul elismerni a' reformátusokat 's a* r e fo r -
mátusok az Augustanára hiteltetést sérelmesnek 
találák vala *}. — Itt még egy gondolat m e g -
fontolandó, melly a' választmányt is aggódtatá, 
t. i. meghatározott symbolumokra hiteltetést újra 
javaslani. Sok istenész van magán a' zsinaton is, 
kik magokat a' 16. századi symbolumokra egész 
szívből megeskethetnék, mert hitök van 's a ' 
symbolicus felfogásformákba foglaltakat hitágazat-
történetileg elevenné 's bizonyossá tehetnék 
magoknak. De nem mindnyájan, 's igen tiszteletes 
papok sem, tehetnék azt. Ha illy irányok létez-
nének 's az evangyéliom hirdetéséről nem mon-
danának l e , de söt inkább tanjavai védelmében 
ótalmaznák az egyházat, mégis igen bajos ezeket 
is a' régi symbolumokra megesketni akarni. 'S 
ez az oecumenicus symbolumokról is áll; jelesül 
az Athanasianumról, melly kivált ethicus szem-
pontból olly korából való az egyháznak, a' midőn 
már elkezdek az orthodoxiát isteni parancsul, 
mellynek nincs evangyéliomi szelleme, tekinteni; 
ez áll az Apostolicumról is, mellyben vannak né-
melly helyek, mik némelly istenészek hitében is 
eleven elsajátítást többé nem találhatnának, mint 

*) Mint péld. több sziléziai község, névszeriut a ' bo rosz ló i 
főegyház , H a h n fösuperintendeas által Augas tanár f t 
behozott esketés ellen igen eré lyesen, felírással i s a ' f ö -
zsiuatra, tiltakozott. 



a" szeplőtlen fogantatás és alászállás a' poklokra, 
's inkább csak a' megváltás tényeire, mint az üdv 
megfogására vonatkozik; ugy szinte a' Nicae-
numrél, mellyben a' prot. tanfogalomnak megfe-
lelő tulajdonkép semmi sincs. Illy nézetből arról, 
mi szegül ordinatiókori biteltetésnek a1 hajdani 
symbolumokra ellene, a' választmány vocatio és 
ordinatio közti különsóget vett föl résül 's meg-
engedését a' községek- és patronusoknak, hogy 
a ' tanmódot meghatározott symbolicus könyv sze-
rint tegyék kötelességül, a' föegyház pedig, utalva 
és vonatkozva a' symbolumokra, csak az anyagi 
egyházi hitvallást tegye az ordinálandó elibe 's 
hogy ez amabba beleegyez, egyszerű igen-nel 
magát biztosítsa's erre, valamint az egyházrendbe 
fölveendő tanrendre nézve a' választmány például 
formulákat terjeszte elö. Szóbeli tudósításban 
Nitzsch még igy nyilatkozók: Valamint általában 
két pólusa van az egyházi életnek, az egyes és 
egyetemes tudat, mellyek az életben egymásra 
kölcsönös hatásukat mindenhol gyakorlák: igy le-
het különség a' tanhivatalra meghiteltetés egyes 
község 's az összes község számára is. Ez nem 
ellenmondás; valamelly egyház történetileg egé-
szen luth., mégis az ev. egyházba foglalt lehetne; 
mert ev. élet minden symbolumban van. Minden 
hívó hatóság tehát jogot lelhet a1 szokásban, hogy 
meghatározott symbolumra híjon. Azt lehetne em-
líteni : hogyan van a' dolog a' papjelöltek- 's pa-
pokkal? Ök egyesült egytemeken képeztetnének, 
miként lehetne tehát jó lelkismerettel ollyan egy-
házakba menniek ? De az jól menne 5 mindig ta-
lálkoznának tanulók, kik különösen luth. typus-
hoz tartoznának, 's mások, kik tulnyomólag ref. 
elemekhez szítanának:ezek's a' községek közt csak 
az volna a' különség, hogy emezek a'sarkalatosat 
nem különböztethetnék meg ugy a' nem-sarka-
latostól, mint a' müveit istenészek. 'S épen azért 
illyen közvetlen meghiteltetés vocatióban jól meg-
engedhető, holott a' föegyháznak az ö álláspont-
jából tartózkodnia kell új köteleztetések behoza-
talától vagy elavultak megújításától. Az unió el-
lenben követeljen anyagi nyilatkozatot az egy-
ségi (Einheitlich) felöl az ev. egyházban; ez által 
jelét adja az ev. unió lehetőségének. Minél több 
szabadság adandó, a'közös igazságot annálinkább 
&ell új elevenséggel megmondani. Erre a' vá-
lasztmány két példát adott, de példásítása füg-
getlen az elfogadandó elvtől: a' tanrend kivonatot 
foglaljon magában a' symbolicus könyvekből, 's 
az ordinatioformula, miután bizonyságot tön az 
iráselvröl, változzék át symbolum biblicummá, 
melly az ev. egyház anyagi elveit módja ki; szinte 
minden symbolum, mellyek a' porosz föegyház-
han érvényesek valának, neveztessenek meg 's 
aztán föfoglalatokul a' symbolum biblicum jelel-
lessék ki. 

Az ordinatio formájára nézve, csupa igen-
nel, eskü nélkül — melly mint promissorius, min-

denhol aggasztó 's mindenesetre olly mezőre tar-
tozik, hol egyszersmind esküszegés, mint ollyan, 
megbüntettetik 's hova általában a' büntetőjog és 
büntető czél olly értelemben tartoznak, minőben 
azok egészen idegenek az egyháztól, melly az öt 
megtagadó s megszentetlenítő tan- vagy élet-
önkény ellen utolsó eszközül csak visszaveszi a* 
hivatalt — valamint a' tanhivatal kötelezettségei-
nek hatásairól csak röviden szólt a' referens, mert 
a' javaslatnak e' részben magyarázatra szüksége 
nem volt, melly utóbbi tekintetben azon szelíd e l -
vet mondja ki: „A* minust és plust a' tanhivatali 
kötelességek positiv teljesítésében az egyház a* 
maga jogkörében nem vizsgálhatja 's nem ítélheti, 
's ne is vizsgálja és ne ítélje," ellenben azt is e l -
ismeri: „mi a' tanhivatal kötelezettségeinek nyil-
vános megtagadását vagy annak negatív hatását 
illeti, ugy, ha valahol felügyelés a' tan fölött meg-
engedendő 's fel van jogosítva hatályosan nyilat-
kozni, semmi megtámadó polémiát az evangyéliom 
magva, a' sz. irás és az egyház symbolumai ellen 
szószéken, catechisatio- vagy lelkipásztorkodás-
kor nem kell tűrni." A' többi a' szerkezet- és fe-
gyelemkérdésre halasztandó; de itt is néhány elv 
állíttatott még fel, mellyek elseje ez: „Heterodo-
xiák és az evangyéliomi hitalap megtámadásai 
mindenütt megkülönböztetendők," más elvek a* 
tiszttársak, presbyteriumok, kerületi zsinatok, fel-
ügyelő 's legfőbb hatóságok eljárását mindkét 
esetben érintik 's az utolsók rendelik: „Fegyelmi 
Ítélet soha nem hozathatik a' vádlott kihallgatása 
nélkül 's mig időt védelem- vagy visszahuzásra 
nem kapott. Mig a1 felügyelő hatóságok fejdelem 
által neveztetnek ki, czélszerü lesz, hogy a* hi-
vatalból elbocsátási ítéleteket csak erősítsék meg 
's ítéleteket választmányok hozzanak, mellyeket, 
esküttszékek analógiájára, a' vádlott tiszttársaiból 
a'tartományi zsin. igazgatósága fog összeállítani." 

Nitzsch eddig közlött tudósítása után a' vá -
lasztmány correferense, Sydow, szólalt fel, eltérő 
véleményét, egyszersmind a' kevesebbség javas-
latát előadandó. Sokféle híre járt, hogy elejénle 
közte 's a' választmány többsége közt meglehetős 
ellenkezés történt, de hogy végre egyesültek 's 
ö a' választmányi közös javaslatot aláirta; 's az, 
neve aláírásával, csakugyan csupán e* megjegy-
zést foglalá magában: „azon elvvel, hogy az or-
dinálandó elibe adandó formula, az iráselv tanú-
tétele 's átalános utalással az egyetemes keresz-
tyénség hitvallásaiban 's a' reformatio tanbizo-
nyitványaiban elöképezett magyarázat szerint, 
anyagi hitvallássá az irás összavaiban's az apos-
toli tan analógiája szerint változzék át — az egész 
választmány, betudva a' correferenst is, ez ügyben 
egyértelműnek nyilatkozott, de a' correferens más 
formulát is terjesztett elö, mellyet a' választmány 
magáévá nem tön, igy fenmarad neki a' jog, azt 
saját neve alatt terjeszteni elö." Ekkor átalán 
megvallá, hogy félve ugyan, de a1 lelkismeretért 



nyíltan kénytelen kimondani ellenmondását a' vá-
lasztmányi javaslat ellen, mellyen neki túl kell 
mennie. Abban t. i. megmaradt a' meghiteltetés 
fogalma, ö pedig minden hiteltetés ellen nyilat-
kozni kénytelen. Maga a' referens is bevallá 
ngyan, hogy a' tanhivatal meghiteltetése nem 
elegendő eszköz a' tan egysége- 's tisztaságának 
fentartására, hanem ahoz igaz hit 's igaz élet 
Isten kegyelme által, hü predikátzió, mély tudo-
mány kívántatik, de ha a' hiteltetés természetét 
és czélszerüségét emigy túl nem becsülé, annak 
kárát mindenesetre kevésre vette. E' szerint azon 
két okból, hogy a' hiteltetés káros, azonfelül hasz-
talan és elégtelen, megtámadá annak további fen-
maradását a' választmány által javaslóit új alak-
ban is. Legelőször is tehát a' tanhivatal meghitel-
tetésél bárminő tanszabályra károsnak nyilvánítá, 
mert az erkölcstelen; ez is majd ugy , mint a' 
tanulók meghiteltetése, hogy semmi társaságba 
nem lépnek, a' törvény szentségének gyöngíté-
sére hat; hallgatag elismertetik, hogy a* nem-
teljesités föltétetik, igy Ielkismeretlenség elvileg 
előmozdittatik, az pedig mindig bolygatja a' fel-
söség szentségét, ha tág törvények adatnak vagy 
szigorúak, de kilátással gyönge bánásmódra; leik-
ismeretes férfi ollyan formulára meg sem is hitel-
tetheti magát, mert ollyasmit ígérne, a' mit meg-
tartani nem áll hatalmában, mert búvárkodó elö-
haladásban olly pontra vezettethetnék, hol egy-
iránt erkölcstelennek kellene előtte mutatkozni 
hivatalban maradnia, mint abból kilépnie; sőt ta-
nítói meghiteltetését követelő egyháznak egész 
constructiója erkölcstelen, mert rende elleni sze-
gülésre ösztönöz 's a' reformátort lázadóvá teszi; 
hasonló elvek miatt halt meg az Űr ' s ölettek meg 
az apostolok; Huss megégetteték 's Luther mint 
esküszegő pap átok alá vettetett 's az egyházból 
kilöketett; nem annyit jelentene-e Krisztus mon-
dása szerint is: „építeni a' próféták koporsóit 's 
ékesgetni az igazak sírjait 's azok gyermekeinek 
lenni, kik megölik a' prófétákat," ha mi is a' r e -
formátorok sírjait ékesgetnök's lakaikat újra épí-
tenők *) de megtartanók 's megújítanék a' szel-
lemet , melly őket kiösztönözé az egyházból ? 
Nem annyit jelentene-e az , mint erkölcsivé 
tenni 's elvileg helyeselni a' forradalmat? 'S 
napjaink szeretetlensége rá bírhatta volna-e 
az e l l e n s é g e s pártokat, hogy jezuitismust 
és hitszegést hányjanak elleneiknek szemére, 
azon tisztes férfit, ki nem egyéni önkény szerint, 
hanem becsületes búvárkodás után eltér az egy-
házi tantól, lehetett volna-e kötelességről meg-
feledkezettnek 's hitszegőnek nevezni, ha hitel-
tetés nem volna ? 'S e' hiteltetés minő kárt okoz 
az egyházi életben ? Anglia és Skótország egy-
háza annak következtében egy századnál régeb-

* ) Czélzás a1 wit tenbergi épí tésekre , hol f. é. febr, 1 8 - k a 
óta több megújítás lön elhatározva, je lesül M e 1 a n c h -
t o n háza megvétetett . 

ben emészti magát száraz polémiával, mellette 
tűrt felekezetek vannak, mellyek legjobb erejét 
vonák el és szakadások uralkodnak benne; 's mi 
ott keressük most egy statusegyház példányát 's 
nálunk azt állítsuk fel, mi Angliában már most 
redvessé lön ? Az gyalázat volna a' német ev. 
egyháznak, mellynek magasb feladata van. De 
nálunk is jövendőbe szomorú a' kilátás és a* ki 
tudja, egyházunk annyi sok tagja mi gyönge szál-
lal van hozzá, a' Krisztushoz, Istenhez kötve, 
annak figyelmeztetni kell az álutakra, mellyek 
azokat egészen elszakítanák 's a' sok nyilashoz, 
mellyek egy lustrum óta kinyiladoztak, a' legmé-
lyebb-'s legveszélyesbet hozhatnák, a' vallásbe-
lit! — Hanem ezen káros és veszélyes hiteltetés 
egészen hasztalan is 's a' szándékolt czélhoz nem 
vezet. Mert még egy meghiteltetés sem mutatko-
zott bebizonyultnak. Az angol és skót egyházban 
a' legszigorúbb hiteltetés történt 's mi volt a' kö-
vetkezmény? Egy részről az egyházi életnek 
teljes pangása, melly élesztőt csak a* politikai 
életben *s ellensúlyt népei derék érzületében ta-
lált, más részről teljes hitlenség, naturalismus, 
deismus, felekezetesség. A' hiteltetés Németor-
szágban szintolly kevéssé gátoltatá meg az el-
pártolást és naturalismust, melly itt legalább rati-
onalismussá dicsőült fel. Ellenben, mig nálunk a' 
a' hiteltetés gyöngén áll fen, az úr szelleme u j -
donan terjedt el az egyház fölött és folyton ural-
kodik az egyházban 's ha csak egyetlen egyben 
volna még, ezen egyetlen az egyház volna; e' 
sz. szellem által menekült át napjainkba az egy -
házi élet; az egyetemes hitlenség, a1 berlini nico-
laitismus idejében egyes férfiak, mint Claudius és 
Hamann és Stolbergék valának azok, kik a' valódi 
ker. elemet csendben ápolák és fentarták; igy az 
Úr áldása 's a' felelevenedő közértelem által, 
mellynek meg volt engedve szabad egyletekben 
magát kielégíteni, jött új életre 's tanának új tu-
datára az egyház, nem pedig hiteltetések által. 
'S most ismét hiteltetést akarnak ótalmul adni az 
egyháznak *s vele a' Krisztusnak, ki maga tartja 
fen egyházát, segítségére lenni ? Az annyit jelent, 
mint, nem eléggé sebesen látszván haladni az 
egyház hajója, kifeszíteni a' vitorlát a' sz. lélek 
felfogása végett s méltó az Úr dorgáló szavára: 
ti kis hitűek! 'Smit segit jelesül a' symbolumokra 
hiteltetés? Az apostoli tan mint élő valami régen 
megvolt, mielőtt kanonba szoríttatott. Egyházunk 
nem hitvallásai által lett, hanem ezek az amabban 
benlevő életerő által. 'S ha igaz, mit a' referens 
mondott, hogy az írás betűjét ki kell hüvelyéből 
törni, ugy az minden új nemzedéktől, minden új 
egyéntől ujolag kitörendő; minek ott a' magyarázó 
hitvallás? Hiteles irásmagyarázatunk nincs; de a' 
symbolicus könyvek, mellyeket én legmélyebb 
szivemből tisztelek, mellyektöl hitéletem szárma-
zik, mellyekre tehát meghiteztethetém magamat, 
hogy az, mi bennökvan? akkoron az egyház elvét 



fejezé ki, szinte nem hiteles irásmagyarázók; söt 
inkább mindig kell azokat vizsgálnunk 's irás sze-
rint bírálnunk, mi kör, mellyböl ki nem jövünk; 
igy a' dolog alakjában kell valami hijányosnak 
r ej leni. 'S ki itél a' meghiteltetés hűsége fölött? 
Végtére is egyházkormány. 'S ki hitelteti meg az 
egyházkormányt? Vagy ebben nincs veszély? 
Vagy egyházi hatalmát azon elvből birja, melly-
böl a' világit ? Jő szigorú, de jő enyhe egyház-
kormány is, és attól függ a' türelem, attól a* szi-
gor ; méltatlan az a' Krisztus egyházához minden 
változó egyházkormánynyal más ruhát ölteni; de 
a* tanítók meghiteltetésében sincs épen semmi 
ótalma, ha végtére is minden egy meg nem es-
ketett 's nem inspirált egyházkormánytól függ. 

így nyilatkozván a' szónok a1 meghiteltetés 
mint káros és veszélyes, mint haszontalan és 
czélhoz nem vezető ellen, ismételve elismeré 
mégis, hogy kell az egyházban rendnek lenni, 
mellyel a' szabadság összeegyeztetendő; mert 
az Isten rendnek, nem rendellenségnek istene 's 
ha azt hinné, hogy javaslataiból rendetlenség kö-
vetkeznék, ünnepélyesen lemondana rólok. Kell 
egyházkormánynak, kell tanrendnek, kell végre 
módnak lenni, valamelly egyén miként távolíltat-
hassék el a' tanhivataltól, ámbár ekkor más kér-
dés az, a' hivataltóli elmozdítás mellett nem kell-e 
vájjon tanszabadságot megengedni az egyház el-
len is? Egyházi dolgokat azonban egyházilag kel-
lene mindenesetre ítélni 's az ev. egyházban a' 
heterodoxiának elvén belől megengedhetöségét 
elismerni és semmit ki nem zárni, mi a' Krisztus-
sal nem ellenkezik. 'S erre alapítá szónok javas-
latait a' tanrendnek 's a' tan egysége- és tiszta-
ságának fentartására nézve. Semmi eskü tehát és 
semmi külső leköteleztetés. Mindenki, a' ki tanhi-
vatalt óhajt, bensöleg érezze magát lekötelezett-
nek, a' nélkül mitsem ér minden meghiteltetés. 
'S ha az istenész az egyház szelleme alatt képez-
teték ki, jelesül symbolumok mélyebb ismeretét 
szerze magának's vizsgálatkor arról biztos bizo-
nyítványokat adott 's hivatalba hivatásakor nyil-
vánítja: én hivatalt kérek ezen egyházban, melly 
azt hiszi, a'mit én, az egyház az ordinatio ünne-
pélyes cselekvényénél tegyen hitvallást 's az or-
dinálandó egyszerű igen-nel foglalja el a' hiva-
talt. Ama hitvallás pedig foglalja magában 1) ala-
ki, 2) anyagi elvét az ev. egyháznak és 3) vi-
szonyát a' symbolumokhoz, de nem csupán mint 
históriai bizonyítványokhoz, az becsöknek alá-
szállítása volna, de nem is mint tannormákhoz, az 
evangyéliomiatlan volna, hanem mint oklevelek-
hez, mellyeknek az egyház mint ollyan által bizo-
nyítvány van adva, hogy lehet rájok, mint élö in-
formatio forrásra utalni, mi legyen a' reformatori 
élet és hit. Illyen bizonyítvány példájául a 'követ-
kező formulát adá — mennyire felolvasáskor föl 
lehetett azt fogni—: „Nyilvánítom, hogy az ó és 
üj szövetség kanonikus, prófétai és apostoli ira-

taiban foglalt isten igéjét a' ker. hit és élet egye-
düli zsinórmértékéül ismerem el 's annak megér-
tésében a' sz.-lélek és emberi tudomány által 
mindinkább növekedni naponként törekedni aka-
rok. ígérem, hogy ezen elismerésben prédikálni 
akarom a' Krisztust, ki lett minekünk istentől böl-
cseség, igazság, szentség és váltság és a' hitet,, 
melly törvény cselekedetei nélkül üdvezít. Bizo-
nyítom, hogy azt, mi az áldott reformatori iratok* 
ban foglaltatik, annak kifejezéseül, mit az ev„ 
egyház alaptanaiul elismer, tekintem 's a1 szerint 
tanítani akarok." 

A* két referens előadása után elkezdődött a* 
vitatkozás. 25 szónok beszélt. Természetes, hogy 
mi csak a' legfontosbakat emeljük ki. Az els& 
szónoknak kissé átalános megjegyzései után, k$ 
nagyon dicsérte ugyan a* javaslatot, de a' felállí-
tott hit vallásformulával elégületlen volt, mivel 
részint nem eléggé tökéletes, részint a' mostan 
annyira forrongó egyházra nézve nem korszerű 
's egy pártot sem elégítend ki, 's ki végtére ma-
ga is , mivel meghiteltetésnek kell lenni, illyen 
pedig a' sz.-irásra nem elegendő, új formulát j a -
vaslott, melly a' megrótt hiányokban nem kevésbé 
látszék szenvedni, az ordinálandót t.i. „a* ker., a" 
prot. egyház hitvallásirataiban kialakított isten-
igére" meghiteltetni — egy második szónok a* 
mellett nyilatkozott, hogy a' sz.irásrai megeske-
tés ós az ordinálandó nyilatkozata, hogy ö az egy-
házközség hitében áll, tökéletesen elég, de a* 
symbolumokra vonatkozás, mint a' javaslott ordi-
natioformula akarja, még mindig igen erős 's azt 
magyarázhatni, hogy hitágazati meghiteltetés az 
egyház symbolicus könyveire akartatik. Ezek el-
len mondaték: sokfélekép hozák emlékezetünkbe* 
mikép a' sz.-léleknek, hogy hasson, eszközökre 
van szüksége; föeszköze a' sz.-irás és a 'ker . kö-
zösség ; ha ezen eszközökkei megfogá egyszer az 
embert, el nem bocsátja öt többé. De nincs tor -
laszokra szükség, hogy az egyház eretnekségek 
ellen körülsánczoltassék; útjában nincs topánra 
szüksége, mert nincs Achillessarka; neki XVII-
dik századi fegyveröltöny nem szükséges, a' mi-
dőn d r a g o n y o s o k a' hitvallásokért is 
véresen működének; ki tehát az ordinatioformu-
lából minden utalással symbolikailag formulázott 
tanfogalomra! De hogyan hát? Az egyház hit-
vallásai haldokló állapotba tétessenek? Nem, az 
egyháznak múltját, és igy symboiumait is, tisztel-
nie kell és megőriznie , tanúvallomást kell tennie 
atyái hitvallásáról, hogy azt becsesnek tartja, nem 
mint régiséget, hanem mint müvét a' sz.-léleknek 
melly, bár még olly parányit is , mindenekben 
uralkodott. De az egyház hogyan tegyen tehát 
hitvallomást? Midőn azokra meghiteltet? Nem, 
hanem egyszerűen ugy, hogy egyházjogilag in-
tézkedjék , miszerint a' papjelöltek pro munere 
vizsgálatkor az ev. egyház symbolumaiból leg-
szigoiubban vizsgáltassanak meg 's a' vizsgálat 



kimenetele attól függesztessék föl. Igy kénytele-
nek lesznek azokkal folyton foglalkodni 's ez 
meg fogja őket velők barátkoztatni. Magam is 
ollyan korban tanultam, a1 midőn symbolika, leg-
alább nálunk, majd nem taníttaték; hivatalba lép-
vén végtelenül parányit tudtam a1 symb. köny-
vekről, de nem is voltam rájok meghiteltetve. 
Kérni idő múlva azonban szégyennek találám 
mégis olly kevéssé ismerni azokat, utánok nyúl-
tam, tanulám azokat 's mindinkább megkedvelém, 
most pedig vallhatom, hogy nekik végtelenül so-
kat köszönök; igy fog járni mindegyik, ki azok-
kal megismerkedett." 

Egy harmadik szónok kétségbe hozá átalában, 
hogy kiileszközökkel béke hozatnék az egyházi v i -
szálkodásokba, mellyet ö inkább belülről származó 
megváltozás, a" papoknak új hitereje, a 'behozan-
dó presbyteriumok együttmunkálása 's az Isten 
igéjéhez egyetemes ragaszkodás által reményi ki-
víva látni. Nagyon sajnálá jelesül, hogy az Apo-
stolicum, mellyet ordinatiókor mindig használt, a1 

javaslat szerint jövendőre mellőzendő's hitvallás-
sal, melly szinte ugy kezdődik, de azután eltér 
töle, felváltandó; hiszen nincs benne bibliai tan-
nál egyéb 's vérévé vált az ev. népnek; Isten előtt 
felelősnek kénytelen magát érezni, ha mellette 
nem tenne tanúbizonyságot. Ugy van az ág. hit-
vallással is; hogy az nem gátolja a' tovafejlődést, 
tanítja a' történettan; a' reformátorok is legsza-
badabb irásvizsgálatot akartak s mozdítottak elő, 
ez okból az ág. hitv. is mindig's minden czikkben 
a' sz.-írásra vezet vissza. „Én hát," folytatá a' 
szónok, „az ág hitvalláson sem adhatok túl an-
nálinkább, mivel az ismertető bélyege az ev. kö-
zösségnek. A' ker. templom nagy és széles; kü-
lönféle bejárása's ezek közöl mindegyiknek külön 
felirata van; a' miénken az ág. hitv. áll; vegyük 
azft el, utódaink a'bejárást nem fogják többé meg-
találni. De ha ezen felirat alatt lépünk be, oltárról 
a' sz.-irás örök könyve hitszavaival fénylik 
©lőttünk és érthető." Ezért nem tanácslá félretenni 
az ág. hitvallást; e' hitv. azon anya, melly által 
magygyá lön egyházunk. „Felírások érkeztek hoz-
zánk," mondá tovább a' szónok, „mellyek a' hit-
vallásokra hiteltelés eltörlesztését kívánják. Ha 
községeink tudnák miről van a' szó, valóban szint-
annyi 's még végtelenül több érkezett volna be 
ellenkező értelemben. 1817. óta annyi sok öröm-
xiapot ünneplénk tiszteletére a' reformatiónak, 
utoljára 18-ik februárt; 's most annak hitvallásai 
«ltörlesztessenek ? Az legnagyobb csodálkozást, 
legnagyobb fájdalmat ébresztene!" 

E' szózatoknak ellenében (második ülésben) 
egy istenészetoktató igen melegen 's ékesszólóan 
nyilatkozott a' javaslat mellett, legalább annak 
elveiben. „A ' je len kérdésnél," mondá, „nem a r -
ról van a' szó, mi legyen egyesek személyes hite, 
hanem hogy elismerjük, arról gondolkodjunk, e' 
pillanatban mi legyen az egyház szükséglete. 'S 

itt ismét nem új hitv. készítése forog fen, hanem 
főleg a' papi hivatal meghiteltetés formája. Mellyek 
immár e' forma nehézségei ? E* meghiteltetés e re -
detileg erkölcsi, de mivel csak a' községgeli egyet-
értés ad jogot hivatalra, a* dolog jogivá lesz 's épen 
a' formától függ ráismerni a' pontra, hol a'jogi oldal 
tűnik elő, mellyhez a* jogi hatások csatlakoznak. 
Az esketés formulájába tehát nem tartozik minden, 
mit a' község tán hisz, a' bitvallás dús foglalatú 
lehet, de az esketésformulának minimumot kell 
magában foglalnia, mi szükséges, mitől eltérni 
nem szabad a' nélkül, hogy jogi hatások követ-
kezzenek be , t.i. a' fenálló viszony felbomlása. 
E' minimumnak magában kell foglalnia a' tan 
öszvegét, az elvet, 's nem szabad egyes tantétel-
kent elfogadtatnia, hanem azon szándokkal, hogy 
fejleszteni akar 's ezen fejlődésre nézve épen az 
elv a' legjobb mérték." *S miután az agenda sze-
rinti mostani ordinatióforma hiányosságát's hatá-
rozatlanságát bebizonyítá, azon kérdést tevé a1 

szónok: „hogyan kell hát segíteni ?" 's először 
arról beszélt, tanácsos-e új hitvallást készíteni, 
mit ö tagadott, mivel illy vállalatnak, szintúgy az 
alaki akadályon, hogy most az evang. egyháznak 
semmi szerkezetformája nincs, miszerint ollyas-
mit végrehajthasson, mint az anyagin, hogy a* 
symb. könyvek belmagva tulajdonkép még mindig 
község- hit 's annak kell maradnia, hajótörést 
kellene szenvednie; ö legalább hitében a' legdrá-
gábbat épen a' symb. könyvekben találja *s nem 
tudja, hogy a' tudomány valami ujat hozott volna 
már elő. De a' symbolumok megváltoztatásának 
szintazon akadályai volnának 's az által az ev. 

| egyház köteléke megtágulna, mellynek bensőbb 
megszilárdítására épen nem rég olly fontos lépés 
történt az ev. conferentiában. — Hát a' réginél 
maradjon? Nem, szükségállapot van, melly o r -
voslatot sürgetöleg kiván; a' községek vártak 
valamit 's ö legalább nehéz szívvel térne vissza 
hónába, ha itt javításra kilátás nélkül kellett volna 
megjelennie. 'S rés csakugyan kínálkozik. Csak 
egy különséget, melly az ev. egyházban mindig 
érvényes volt, tisztán kell felállítani, különséget 
a' sarkalatos és nemsarkalatos közt; szándékosan 
mondja igy és nem a' lényeges és lényegtelen 
közt; mert utóbbi esetleges valami, de nem a' 
nemsarkalatos. A' sarkalatos tehát mindennek 
alapja 's mindenkinek kellő helyét mulatja ki. A* 
szerint kell hát a' symbolumokhozi viszonyt sza-
bályoznunk. 'S e' jogával az egyház mindig élt; 
erre tért rendeletei-, kátéi-, énekeskönyvei-, 
agendáinál mindig vissza; e' fontos különséget 
tehát, melly nélkül a' symbolumokhozi viszony 
mindig ál leend, az ordinatio formulára is kell al-
kalmaznia ; azután áll be azon következmény, hogy 
ki a' sarkolatoshoz nyul, a' meghiteltetés jogi 
eredményei alá esik. Miután a' szónok a' választ-
mány javaslatát, ordinatio és vocatio közt külön-
séget tenni 's emennél az egyes községek és 



patronusok különös kivánatinak engedni, védé 's 
annak jótékony következményeit az egyházbékére 
nézve rajzolá, még egyszer ajánlá a' javaslat 
összes indítványait, mellyek a' fenállón mitsem 
változtatnak, de a' hitvallásokhozi viszony sza-
hályoztatni 's az ordinatío kijavított végrehajtása 
fog eléretni, miben következetesen a'porosz egy-
háznak illik elölmenni. Javaslá ellenben, hogy 
a' formulákra vonatkozólag, mellyekböl csak pél-
dásítások adattak, elhamarkodás semmibe ne tör-
ténjék, azokról a' gyűlésben inkább misem hatá-
roztassék, hanem a' jövendőre bizassék, hogy ez 
kedvezőbb viszonyok közt arról elhatározó ren-
deleteket hozzon. 

Ezután az ötödik szónok, egy jogtudós, de 
egyszersmind mély istenészeti tudományu férfi 
hevesen támadá meg a' választmányi javaslatot. 
Hogy a' választmány meghatározott tannormára 
hiteltetést akar, melly a' tanszabadságot ne kor-
látozza, mert szabadság nélkül nincs törvény — 
hogy az ordinatiót nem gépi cselekvénynyé, ha-
nem annak ébresztő, épületes momentumot akar 
adni — hogy az egyháznak is jogkört követel — 
hogy különséget tesz a' magyarázott 's magyará-
zatlan irás közt és a' magyarázást az egyháznak 
tartja fen — mindezt elfogadá ugyan, 's az utolsó 
elismeréshez hozzátevé: „ha biblia a' nap, hitval-
lásiratok azon gócz, melly annak sugárait felfogja, 
ha amaz forrás, emezek folyam, melly azt elter-
jeszti ," — de annál elégületlenebb volt a' javas-
lattal, mennyiben az minden hiteltetést az oeku-
menicus és külön symbolumokra megszüntet 's 
azoknak megemlítését a' vocaiiónak tartja fen, mi 
mégis nem egyházi cselekvény. Igy a' symbolu-
mok egészen háttérbe lépnének 's jogukhoz az 
egyházak csak ritka esetben, mintegy separatísti-
cus kivételek, jutnának, főleg mivel a' kevesebb-
ségnek a' községekben semmi tér nem adatott. 
Minő szakadásokat fog ez szülni! A' föegyház 
meg fog szakadozni *s e' példa a' sarkalatos czik-
kek erejét 's tekintélyét is meggyöngíti. 'S minő 
okai vannak a' választmánynak illy erőszakos ja-
vaslatokra? Legelőször az unió- 's agendárai te-
kintet. De ama jafaslatok épen az agendával el-
lenkeznének, mivel az az apostoli hitvallást a' li-
turgiában, keresztelésnél 's confirmatiókor egye-
nesen használásba teszi 5 az unió pedig a' régi 
egyházi hitvallások elismerése mellett, az egykori 
confessiók folyvást tartó különbözése mellett is, 
fenállhat 's fen kell állania; péld. a' luth. külön 
symbolum legkizáróbb párthíve is testvéri közös-
ségben állhat más drága ker. lelkekkel 's a' tölök 
különbözés fontosságához mégis szilárd állhata-
tossággal ragaszkodhatik. De a' reuniált közsé-
gekről is van gondoskodva már az agenda által, 
melly a' 3 oekumenicus symbolumot 's a' meg-
igazulás tanát világosan elismeri. — Kivált pedig 
az úgynevezett kortudatrai tekintet birta rá a' vá-
lasztmányt, hogy olly aggasztó rendszabályokat 

javasoljon. De annak nem sokat kell engednünk 
's miatta a' lelkismereten valamit annál kevésbé 
tágítanunk. Szép elv gyöngének lenni a' gyön-
gékkel, de az egyháznak soha nem szabad olly 
gyöngének lenni, hogy engedményeket tegyen a* 
tanban. 'S ha az elidegenültek lelkismeretének 
annyi sokat akarunk engedni, a' hűk lelkismerete 
semmi kíméletet nem érdemel? Ö, ha igy cselek-
szünk, a" legveszélyesb nemű szakadásoktól fél. 
'Sminö nehézségek származnának onnan az egy-
házkormányra nézve ? hogyan ügyeljen az a' tanra 
fel? E* felügyelés mindig csak a' sarkalatosra volt 
irányozva 's annak gyakorlásában nagy türelem 
uralkodott; de jövendőre lehetetlen lesz nyilt e l -
pártolást meggátolni. Végre e' szónok is tagadá 
a' mostani zsinat illetékességét olly lépésre, mint 
a1 javaslott; nem mint ha annak felhatalmazottsá— 
gát, mellyet tökéletesen elismer, átalában tagadni 
akarná, hanem csak felhatalmazottságát illy nemit 
újításokra. Mert mindnyájan gyermekei volnánk 
egy meghasonlott, forrongó kornak; mindnyá-
junknak részünk volna betegségeiben azon kor-
nak, melly bármelly másnál alkalmatosb a'fenállófc 
ingatni, mellyet nagyobbára nem ért. 

Miután ezen 's előbbi ellenek irányában r e -
ferens a' választmány 's javaslatát részint a' ba -
lulértés ellen, mint ha az el akarná a'symbolumo-
kat törleszteni 's uj hitvallást felállítani, védé? 
részint javaslatait, különösen az unió viszonyai-
ból, melly nem élettelen, hanem kötelező ereje 
van, melly nem puszta közös alárendeltségre egy 
egyházkormány alá és szeretet unióra szorítkozik, 
hanem tanközösség akar lenni, ótalmazá, egy 
szónok kelt fel, ki a' referens és correferens vi-
szonyait megtartani 's egyetértésüket, valamint" 
különbözetpontjaikat felvilágosítni, aztán az utób-
binak bebizonyítani törekvék, hogy az a' határo-
zott meghiteltetés veszélyeit valami másban ké-
résé, mint miben azok fekszenek. Midőn azt véle 
t. i. hogy Huss, Luther 's t. azért zárattak ki, 
mint eretnekek az egyházból, azért égetettek 
meg, üdlöztettek, mivel mint papok ordinatorius 
kötelezettséget vállaltak magokra: ugy csalatko-
zik ; szinte az történendett velők, ha csupán v i -
lágiak voltak volna; mert elve a' r. kath. e g y -

'háznak, hogy a 'k i egyszer tana kerítésébe lépett, „ 
annak ott is kell maradnia, különben büntetés alá 
esik. A' mitől tehát félünk, nem a' hiteltetésben, 
hanem az eretnekségnek mint vétségnek evangyé-
liomiatlan fogalmában fekszik; ezt távol kell t a r -
tanunk 's a' hiteltetés kevésbé lesz aggasztó. De az 
ev. egyházban is voltak idők, a' midőn ugy gon-
dolkodtak^ a'mennyiben azok visszatérhetnének 
tanácsosabba'papoktól semmi esküt nem kívánni. 
A' correferens immár mit javasol? A1 helyett, 
hogy most az egyház tesz hitvallást 's a 'pap arra 
igen-nel kötelezi magát, ezentúl a' pap vájjon 's 
az egyház igen-t mondjon rá, mi alapjában mind-
egy. De általán még egy szempont meliőzteték i 



a* correferens által javastott formula egészen ker. 
alapon nyugszik; elismeri az apostoli és prófétai 
iratok teljes tekintélyét; de vannak, mint tudva 
Van, papok, kik ebben sem ismertek el semmi 
igazságot, ebben a' biblia morálját sem akarták 
többé érvényesnek hagyni, mi történjék ezek-
kel? Neki tehát más indítványa van: min-
den hiteltetésben bizonyos aggodalom rejlik, 
főleg félénk emberekre nézve; ők tova tö-
rekvő búvárkodás következtében minden véle-
mény változtatáskor aggodalmasan kérdenék: 
nem kell magamat vádolnom ? Az initiativát tehát 
mindig az egyháznak kell kezdeni. Ordinatiókor 
terjeszsze hitvallását a' pap elébe 's adja elő az 
attól eltérés következményeit, hogy t. i. emiilyen 
áttérés nem vétség, hanem a1 hivatal elvételét 
vonja maga után. 'S igy e' szónok végre azt ja-
vaslá, hogy a' pap hitvallásának minden határo-
zott nyilvánításától kiméltessék meg, ellenben or-
dinatiókor terjesztessék elibe az egyház hitvallása 
's a' község várása, hogy ö a' szerint tanitand, 
utalva az ellenkező hivatalkodás következmé-
nyeire - javaslat, mellynek utóbb nem lön semmi 
eredménye. 

Következett szónok még egyszer védé a' hi-
teltetés szükségességét általában, de azután azon 
kérdésre ment át, mi módon történjék az? meg-
határozott symbolumra e' ? föltétlenül és bünte-
téssel ? Erre azt válaszolá: a' hitvallás nem tör-
vény, mert ez minden betűben sérthetlen 's min-
den eltérés töle meghatározott büntetést von maga 
után, a1 hitvallás bizonyítványa az ev. igazságnak 
alárendeltetve az isten igéje aiá; igy meg kell 
rajta egy elvi és egy anyagi jellemet különböz-
tetnünk; elvileg nincs nehézség a' hitvallásra 
magát megeskettetni, de épen onnan következik, 
hogy csak bibliai foglalatára kötelezhetem le ma-
gamat. Egy hitvallás, egy emberi bizonyítvány 
sem kimerítő kifejezete az isten igéjének, hanem 
csak megközelítőleg felel meg neki. Ez okból 
czéltalan sarkalatos és nem sarkalatos czikkek 
közt határokat húzni; mert ez is emberi gyönge-
ség cselekedete volna 's mit az egyik sarkala-
tosnak tart, az mást nem szabályoz. Azután pil-
lantatot vetett még a' szónok az unióra 's a' ja-
vaslattal eiismeré, hogy az fenáll 's nem csak 
mint szeretett közösség, hanem már közös hitet 
is tesz föl, 's ez a'hitvallásiratok azon pontjaiban 
fekszik, mellyek egymással megegyeztek. Ezért 
szónok 's a' hitvallásiratok összes foglalatára, 
mert 's a' mennyiben bibliai az , hiteltetést a' 
legjobbnak tartá 's annak megítélését, a' sze-
rint viseli-e valaki hivatalát, az egyházkor-
mányra, de összeköttetésben üdvös egyházszer-
kezettel, akarta bizva látni. Egészben tehát szó-
nok egyetértését nyilvánító a'javaslattal, de abban 
még több változtatást indítványozott. 

Egészen ellentétben nyilatkozott a'javaslat 
ellen egy szónok, ki már a' hely által, honnan 

jött, szükségkép föltételezettnek hirdeté magat, 
hogy az evangyélmi egyház legsürgetösb szükség-
lete vissza térni a' hithez, melly egykor Wittem-
bergbÖl terjedt el a* világon , e' szerint hiteltetés 
az ev. egyház symbolumaira elengedhetlen. Ö 
azt hiszi, hogy a' symbolumokban nincs határzott 
tévely az irás irányában, igy azokhoz ragaszkodnia 
is kell. De ha a' symbolumok eltörlesztetnek, a' nép 
azt hiendi, hogy az egész régi hit törlesztetett el. 
Mondják ugyan: „az igazságnak mindig tova kell 
haladnia," „más rámát kell kapnia," ez is egyike 
az ujabbkor fogárdszavainak; a'rámától mi sem 
függ, hanem az örök igazságtól;ennek foglalata 
örökké ugyanaz marad; valamint más egyszer-
egyet senki nem csinálhat, ugy más hitet sem. Az 
unió sem árthat a' symbolumoknak, mert annak 
eszközlöje világosan kimondá, hogy az egy egy-
ház symbolumaihoz sem nyuland 's minden, mi 
erre megy ki, az unióval ellenkezik. 

Azután a' választmány egyik tagja emelt szót, 
kifejtendő, miként egyezett bele a'javaslatba, ho-
lott nézetei tulajdonkép eltérők. Ö t. i. symbolu-
mokra hiteltetést nem akar, nem mint ha azok 
tanát nem hinné, hanem mivel abban ellenmondást 
Iát magok a' symbolumok, általában a' reforma-
tio elvei, az isten igéjének ereje- 's elegendösé-
gébeni hit ellen. Kell mindesetre, mondá, hitval-
lásnak lenni, de tartalma ne legyen más, mint: 
Krisztus, boldogságunk oka. Egy kor sem adhat 
törvényeket a' másiknak, igy a' reformatio kora 
sem. Ennek bizonyítványai — mert a' hitvallás-
iratokat ö másnak nem tartja — ha élnének még 
az egyháztudatában, ugy érvényülnénes is 's ez 
épen a' mostani kor tapasztalásából bizonyul be. 
Ilogy tehát a1 választmányi javaslathoz csatlako-
zott, az csak azért történt, mert az abban javas-
lóit esketés példányban esketést a' sz. irásra Iát, 
olly határzottan kifejezve csak mint az az egyház 
érdekében szükséges. De ezzel nem akarja a' tan-
és predikálásszabadságot korlátoztatni. 

Következett szónok a' javalat minden mél-
tánylása mellett aggodalmát fejezé ki mégis, hogy 
az a 'kor kivánatinak nem fog egészen eleget tenni 
's mind a' két párt által vissza fog vettetni; taná-
csolja tehát, hogy hagyassék meg mind a' két párt 
jogaiban, de a' mennyiben nem volna igazuk, 
nyiltan kell ellenök föllépni. Nem kevés község 
megsulyosbítani ohajtná a' hitvallást 's azzal jo -
gát gyakorolná. Hiszen a' hivők teszik az egyhá-
zat; de mi van közelebb a' hithez, mint a hitval-
lás ? épen az méltatlanság a* világbarátoktól 
(Lichtfreunde), hogy mit gyönge gondolkodó te-
hetségűkkel fel nem fogtak, azt az egyházzal sem 
akarták vallatni. Itt semmi engedmények nem 
teendők; a' Krisztus érdeme nem minimum. E* 
tekintetben nagy reményt helyeztet a'szerkezet-
ben, melly a' községnek szájat adandó. Ha tehát 
a' választmány által készített hitvallás e' tekintet-
ben nem látszik kielégítőnek, a' mennyiben töké-
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letlen 's fontos tanokat nem foglal magában, ö 
javasolja, hogy minden oekumenikus és reforma-
tori hitvallás tartalmából készíttessék egy nagy 
egyetemes hitvallás, melly amazoknak minden tanát 
foglalja magában; ezzel az egyik résznek elég té-
tetnék. A" másiknak azzal,miszerint nyilváníttatnék: 
az ev. egyház e' hitvallásra egyet sem hiteltet meg 
tagjai közöl, sem világit, sem papot, 's mindenkire 
rábízza, miről adhat számot lelkismerete előtt. Ez-
zel nem azt akarja mondani, hogy a* tanítók ta-
níthatnának, a' mit akarnának; hanem csak azt, 
hogy a' személyt meg kell különböztetni a' hiva-
taltól; erre 's viselésére a' papok mindenesetre 
meghiteltetendök, de nem formulázott hitvallásra, 
hanem az ev. egyház elvére. Világiakat illetőleg 
abban egy az értelem, hogy ök valamelly ker. tan 
tagadásaért a' ker. egyházból ki nem zárandók. 
Ki egykori álláspontjára visszatekint 's meg kell 
magának vallania, hogy akkor hitetlenségeért ki-
záratott 's elveszett volna, miként hozhatna az 
kárhoztató Ítéletet a* tévelygőre ? 'S ez a' mél-
tatlanság , mint némellyek a' világbarátokon kö-
vettek el. Egyházi téren nem szabad kényszerítés-
nek uralkodni 's épen az egyházunk elsőbbsége, 
de eredetileg is egyházunk elsőbbsége, hogy az 
mitsem tür, a' mi kényszerített. Ha tehát a' nem-
papoktól eskü nefri kívántatik 's az egyházból ki 
nem záratnak, ugy az személyét illetőleg paptól 
sem kivántathatik. Egy paptól sem lehetne hitét 
kérdeni, különben azt kellene sokkal inkább kér-
deni: újra született-e ? Neki joga van tőlünk kí-
vánni, miszerint higyjük, hogy hivatalt tiszta okok-
ból kér. Azonfölül a 'ker. vallás nem tan-, hanem 
életközösség, minek kiemelése Schleiermacher 
halhatatlan érdeme; ö tehát rá nem áll , hogy 
a 'pap más egyébre meghiteltessék, mint azon 
Ígéretre, hogy hivatalát az ev. egyház elve sze-
rint viselendi. 

Ezen ülés utósó szónoka védé a'javaslatot az 
eddigi megtámadások ellen, aztán jelesül azon in-
dítványt ostromlá, hogy a' vocatio külön symbo-
lumokra egyes községek- 's patronusoknak meg-
engedendő, innen a'papjelöltekre nézve igen rosz 
helyzeitörs nagy kísértettől tartván, hogy lelkis-
meretök ellen cselekedjenek. (Folyt. köveik.} 

K iá .1 f © S ü I í r «m1 a 1 o m . 
Die Auferstehung des Herrn als Heilsthatsache 

mit besonderer Rüehsicht auf Schleiermacher .Eine 
historisch- exegetisch- dogmalische Erörterung 
von Georg Reicht, Lehrer an der Realschule zu 
Offenbach a. M. Darmstadt, 1845. n. 8-r . VIII. 
és 334 1. Ara 1 tall. 15 gr. 

Egyike a'legfontosb istenészeti nyomozatok-
nak, miket az ujabb kor e' tárgyban felmutathat, 
's kétségtelenül nagy hatást fog a' ker. hittan egé-1 
szére gyakorolni. 

Kenaan, Volks- und Religionsgeschihte Is-

raels. Von Cdsar von Lengerke, Dr. der Theo-
logie und Philosophie ordentl. Professor an der 
Albertus-Universitát zu Königsberg. 1. Theil: 
Kenaan. Volks- und Religionsgeschichte bis zum 
Todevon Josua. Königsberg, 1844.8-r. CXXXVL 
és 710 1. Ára 3 % tall. 

A* sz. jeles ismerője az ó szövetségnek 's 
érdemes képviselője a' Gesenius, Ewald, Hitzig, 
Rödiger, Tuch, Knobel 's mások által követett 
és ajánlott hermenéuticai elveknek's magyarázati 
módszernek, mert alapos ós elfogulatlan nyomozás^ 
lelkismeretes figyelembevétele az előadók által 
tett vizsgálatok 's hü használása azoknak, óles-
elmü combinatio üj hypothesisek vadászása nél-
kül 's pontos megfontolása az okoknak ez vagy 
amaz vélemény, melly védőkre talált, mellyet 
vagy ellen sajáti véleményi iránti részrehajló 
előszeretet nélkül, nyugott vizsgálása 's meg-
czáfolása a' hamarkodó kritika némelly eltéve-
lyedéseinek, és szenvedélytelen ostromlása a' j e -
lenkori tespedő istenészek tudománytalan és csalfa 
állításainak — ezek azon tulajdonok és előnyök, 
mellyek a' sz. munkájának minden elfogulatlan-
nál szives fogadtatást biztosítanak (Th. L.—tt.). 

Versuch einer entscheidenden Erörterung und 
Beantwortung der Frage, Ob und wie Kirchen-
zucht in der evangelische Kirche wieder eingeführt 
werden soll1 Ein Wort zur Verstandigung an 
alle evangelische Christen, von einem evangeli-
schen Geistlichen Würtembergs. Heilbronn, 1845. 
n. 8-r . VIII. és 163 I. Ara 12 gr. 

A' jelen munkában szintolly alapos, mint ter-
jedelmes feleletet kapunk a' czimben érintett kér-
désre , az ev. egyházban vájjon szükséges-e az 
egyházi fegyelem's miként legyen az kezelendő? 
Ulynemü vállalat annál érdemletesb, mivel az 
egyházi fegyelem fogalma, 's az ahoz kötött kö-
vetkeztetések koránsem olly tiszták még , mint 
azoknak nyilatkozatai szerint hinnünk kellene, 
kik a' régi egyházi fegyelem azonnali vagy las-
sankénti visszaállítását kívánják. Az uralkodó 
képzetek homályosságának alapja nem annyira a? 
f e g y e l e m ev. fogalmának nehézségében rej-
lik, mert a' fegyelem a' sz. írásból 's isten or-
szágának lényegéből teljes biztossággal kifejthe-
tő, mint tévelyes felfogásában a' b ü n t e t é s fo-
galmának, melly rokon ugyan a'fegyelemmel, de 
vele nem azonegy. Midőn legtöbb elöcsahos a' 
kérdéses ügyben mind a' két fogalmat helytele-
nül azon egynek tekintik, egyenlő elöreföltevés-
böl ellenkező következtetésekre jutnak; némely-
lyek állítják, mivel egyházi fegyelem szükséges,, 
egyházi büntetéseknek is kell lenni; mások azt 
vélik, mivel az egyházi büntetések valami evan-
gyéliomatlan 's magában ellenmondást foglal, az 
egyházi fegyelmet átalán el kell ejteni. A' jelen 
munkának azon nagy érdeme van, hogy a' két 
fogalmat egymástól szigorúan elválasztja, meg-
mutatván, hogy az egyházi büntetések általi egy-



házi fegyelem evangyeliomatlan, 's meg nem 
engedhető, ellenben egyházi fegyelem egyházi 
büntetések nélkül szintolly szükséges, mint kivi-
hető és üdvös. 

J. G. v. Herder's Lebensbild Sein chrono-
logisch-geordneter Briefwechsel, verbunden mit 
den hierher gehörigen Mittheilungen aus seinem 
ungedruckten Nachlasse, und mit den nöthigen Be-
tegen aus seinen und seiner Zeitgenossen Schrif-
ten. Herausgegeben von seinem Sohne Dr. Emil 
Gottfried v. Herdcr, königl. bayer. Regierungs-
rath. Ersten Bandes erste Lieferung XLIII. és 
326 1. Zweite Lieferung VIII. és 4921. (Ára 2 % 
tall. vagy 4 f. 15 kr.) Zweiter Band IV. és 491. 
1. (Ara 1 tall. 12 gr. vagy 2 f. 21 kr.) Erlan-
gen, 1846. 

E' munkával a' bajor kormánytanácsos Her-
der, kegyeletkötelességet teljesített dicső, ge -
nialis atyja iránt. Czélja és tartalma a' munká-
nak kitűnik a' czimböl. A' kiadó atyja képét ál-
lítja itt fel, mellyben azt egész életfolyamában 
ifjúságától halálaig magunk előtt látjuk, 's melly-
ben szelleme , jelleme 's nemes lelke a' fejlődés 
minden fokozatán tárul fel szemeink előtt (Th. 
L . - t t . ) 

V e g y e s k ö z l e m é n y e k . 
Gyászhír Aliaujbél. A'szesztai hel-

vét hitvallású egyház emberszerető papját, a' pro-
testáns papság egyik méltó dicsekvését, 's túlzás 
nélkül mondjuk, az emberiség jobbjainak egyikét 
veszté el a' mult nyárhó 1-ső napja végóráiban. 
Hogyha igazat kimondani mind szeretjük, mind 
merészeljük, szükség ő s z i n t é n megvalla-
nunk, hogy csak kevés halandókban jutnak az 
erény magvai olly teljes virágzásra, mint néhai 
n.t. Rdcz József úrban mutatkozának. Ö ugyanis 
azok számában tartozott, kik a' tudományt szép 
erkölcscsel, az ügyismeretet jó akarattal ' sa ' szi-
lárdságot szerénységgelösszekötni szerencsések. 
Az igaznak nevezetét megérdemelni annyira igye-
kezett ö , hogy valamint soha, még csak kedv-
csapongásból sem mondott nem igazat, ugy arra, 
hogy valaha valaki iránt igaztalan akart volna 
lenni, senki nem emlékezik. A' millyen kitűnők 
valának tudós készületei, épen olly ernyedetlen 
szorgalommal törekedett azokat mind végig bő-
víteni ; de mint minden szerény, ö is lenni akart 
inkáLb, mint láttatni. Ö mint bölcshez illik, állva 
Jhalt meg; mert csak az utolsó napon vesztegelt 
ágyában, nem panaszkodva semmi fájdalomról. 
E'valóban ritka papi egyéniség megérdemli, hogy 
egyháztörténeti tárunkban helyet foglaljon, 's hisz-
szük, hogy tanúságos életrajza, terjedelmesben 
fog tétetni az abauji egyházmegye évkönyveiben. 
Hűlt tetemei 4-ben tétettek örök nyugalomra, 's 
végtisztességére gyászbeszédeket mondottak n.t. 
Márkus György szepsi, és dr. Ferenczy József 

kassai lelkészek, amaz, a9 keresztyén pap hiva-
tásáról *8 jutalmáról, ez az emberszerető papról, 
mind ketten, mint közel barátok, könnyező sze-
mekkel 's érzékeny szívvel ugyan, de hatályosan 
's az üdvezült érdemeihez móltólag. Gyászolják 
öt szép jellemű özvegyén kivül öt kedves gyer -
mekei, jeles veje 's két kisded unokái, fájlalják 
szerető rokonai, baráti, ismerősei's kivált hü hall-
gatói, kiknek körükben töltötte papi pályája egész 
idejét. — Élt 62 közhasznú éveket. Lengjen sze-
líd béke az igaz emberbarátnak gyász sírhalma 
felett! K a s s a t á j i . 

Nyilatkozat a' h é t k ö z n a p i t em-
p l o m i I m á d s á g o k ( i ^ é b ^ n . Azoknak, 
kiket az általam kiadandó hétköznapi templomi 
imádságok gyűjteménye érdekel, tudomásul jelen-
tem, hogy: 

1) Eddigelé beküldtek egy-egy héti könyör-
géseket: Almási Sámuel, Erdélyben drági ref.,— 
Baló Benjámin, Erdélyben brádi ref., —Benedek 
Lajos, h.-böszörményi ref. lelkész 's szabolcsi 
's hajdú kerületi egyházmegyei esperes, — Csánki 
Benjámin, debreczeni segédlelkész,—Fabó And., 
agárdi evang.,—dr. Ferenczy József, kassai ref., 
Hegedűs László, s.-pataki ref., — Horvát Mihály, 
kis-keszii ref., — Hörömpöly Gábor, dadi ref.,— 
Karsay Sándor, téti evang., — Nagy János, n.-
sallói vei., — Seregély Dániel, mezölaki ref. leik. 
s pápai egyházmegyei esperes, — Szabó Péter} 
harkányi ref. lelkész 's f.-baranyai alesperes, — 
Terhes Sámuel, rimaszombathi ref. lelkész 's gö-
möri egyházmegyei esperes, és Varga Lajos, ná-
nási ref., lelkész urak. 

2) Dolgozataikat részben beküldték: Geduly 
Bogyoszló, gutái ev. lelkész 's nógrád egyház-
megyei alesperes, és Lajpczig János kapolcsi ev. 
lelkész 's zalamegyei esperes urak. 

3) Könyörgéseket adni Ígérkeztek: Barthalos 
József, győri ref., — Basa József, Erdélyben n . -
enyedir., — Borbély József, bonyhádi evang. leik. 
*s esperes,—Dobos János, péczeli r., — Dobossy 
Mihály, szentesi r., — Fábián Dániel, Erdélyben 
kézdi-vásárhelyi ref., —Miskolczi Szigyártó Ist-
ván, szentmártonkátai ref., — Ötvös Sándor, ma-
docsai ref. lelkész 's tolnai esperes, — Perlaki 
Dávid, bezii ev. lelkész's györ-mosonyi esperes, 
— Péterfi József, Erdélyben m.-vásárhelyi ref., 
— Révész Bálint, a' debreczeni anyaiskolában 
gyakorlatipapitudományok k. r. oktatója,—Stett-
ner Ignácz, n.-igmándi ref., —Tüdős József, r . -
komáromi ref. lelkész urak. 

4) Könyörgések írására's beküldésére fölkérő 
levelemre tagadó választ nem adtak: Apostol Pál 
miskolczi, Badics Istv. sz.-lőrinczi, Baksay Dán. 
nádudvari, Bali Mihály polgárdi, Bárdi István 
Erdélyben széki, BenedekAron, Erdélyben^n.-bo-
rosnyói, Blásy Lajos, k.-körösi Bodor Pál E r -
délyben székely-udvarhelyi, Csiszár Sámuel Er-
délyben kolosvári, Dezső András abonyi, Fábián 



r 

István soponyai, Gaal Dániel vásárhelyi, Gacsdri 
István f.-gyarmati, Gödri Ferencz Erdélyben s -
szentgyörgyi, Gyárfás Pál halasi, Győri Lajos 
kisújszállási, HaubnerMáté superintendens győri, 
E. Illés Pál dőmölki, Incze József Erdélyben ko-
vásznai, Keck Dániel n.-székelyi, Kis Bálint 
szentesi, Kiss Sámuel szilsárkányi, Komáromy 
József miskolczi, Kuzmányi Károly beszterczei, 
Liszkay József pápai anyaiskolai k. r. oktató, 
Lugossy József f.-bányai, Mikolay István oros-
házi, Molnár Antal aszalói, Nagy László kokadi, 
Nagy Sámuel szabadszállási, Nagy Zsigmond 
gyönki, Nagy József losonczi, Németh Ján. pap-
keszii, Pap István Erdélyben szászvárosi, Pordán 
János fülöpszállási, Ráhner Máté sárvári, Sala-
mon József kolosvári k. r. oktató, Szabó László 
brassói, Szász Ferencz Erdélyben bethleni ref., 
Széky Béla pápai k. r . oktató, Szél Sámuel vásár-
helyi, Széles Endre szinerváraljai, Sükösd Sám. 
dévai, Tamko Ferencz m. keresztesi, Torkos Ká-
roly kecskeméti, Tóth Mih. losonczi, UngiMárton 
diószegi, Vadas József kolosvári és Vitányi Jó-
zsef megyaszói lelkész urak. 

Ezen kimutatás szerint mind ez ideig nem 
voltam 's most sem vagyok képes az általam igért 
gyűjteményt sajtó alá bocsátani, söt azt sem ha-
tározhatom meg mikor teljesíthetem szándékomat. 
Ugyanis én mások dolgozatait akarván közzé 
tenni, egészen a' munkatársaktól függök 's mig 
ök késnek, én kényteleníttetem késni. Óhajtanám 
azonban, hogy az ügyet ne ereszszük hosszú pó-
rázra 's a' fölkért egyének mindegyike legyen 
szives az 1847-dik évi József napig a' kijelölt 
részt kezemhez juttatni 's ne akadályozni továbbig 
a1 czélba vett munkát. Ezen szinte négy hónapi 
határidő képessé teendi azokat is, kik a' részök-
röli elkésés féltében tagadták meg közremunkálá-
sukat, bizalmas kérelmemet, egyházunk java te-
kintetéből, teljesítni 's a' kitűzött munkarészt el-
vállalni 's bevégzeni. 

T ö r ö k P á l . 
Fehzélaíás. Kőztudomásu, miszerint e' 

Lap 38 sz. a' b.-somogyi egyházmegye nagy 
gyűlése folyama Rinnamenti által közöltetett, a' 
mire aztán a' 44. sz. Drávaparti név alatt czáfo-

lat és tanács jelent meg. — Mellőzve Drávapar-
tinak illetlen és nem jó szivet jellemző és magát 
Rinnamentit érdeklő tanácsadásait, felszólalá-
sommal én egyedül a' czáfolatot illetőleg nyilat-
kozom, 's bátran ki mondom, hogy Rinnamenti 
közlése merő azon igazság, Drávaparti czáfolata 
pedig nem egyéb, mint igazságtól eltérő, elferdí-
tett, alaptalan előadás, — ezen állítást pedig több 
józan elvű társaival együtt, ha kívántatni fogna, 
kész bővebben is igazolni. 

M e z e i P á l . 
A' dunántúli ev. p iá ̂ p ük válasz-

tás c z i m i i ezt&kben rágalmazott 
„ n e g y e d i k r e z é r ő l . " A' nevezett czikk-
ben, miután négy közöl három egyén szépen fel-
dicsértetik , kézzel fogható, hogy a' megrovott 
negyedik alatt tudósító kit ért. — Ezen negye-
dik részéről röviden megjegyeztetik : hogy reá, 
mint esperesség, superintendentia 's egyetemes 
convent által számos évek óta méltányoltra a* 
salustiusi ,ignavusk helytelenül alkalmaztatik. 
Továbbá: hogy hivatalvágyból személyesen il-
letlen eszközöket használt légyen, a' bebizonyí-
tásig rágalomnak nyilvánitatik; mi pedig netalán 
mások által mellette tétetett, azért felelős nem 
lehet. Hanem, hogy ellene, választás előtt és után, 
némellyek rágalommal küzdeni elég aljasak vol-
tak , azt egy jelenkori és ezen idézett czikk is 
eléggé tanúsítják. Egyébiránt: AQIOTOQ TQÓTIOQ 

rov áfAVVEod'cct, ró prj i^opoLög&ai. 

M 3 n i g s b e r g . Az alapezikkelyek vagy 
is az alapelvek, mellyeket az idevaló szabad gyü-
lekezet magáéinak vall, még pedig nyilvános nyi-
latkozásában jun. 19-röl, melly jegyző és tanuk 
által van aláírva, a' következők: Elismeri a* 
szentírást mint Isten egysége felöli hitének alap-
ját ; benne találja fel a' legfőbb erkölcsi normákat 
embertársaihozi viszonyára nézve; a' szentirásban 
foglalt igazság kinyomozásánal visszautasít min-
den symbolkényszert vagy más bármelly tekin-
tetet, 's itt alap gyanánt a' gyülekezetnek haladó 
erkölcsi ás észszerű öntudatát veszi fel; a' ke -
resztséget és urvacsorát megtartja. 

Előfizetési hirdetmény. 
A' Protestáns Egyházi és Iskolai Lap 

1 8 4 7 . é v i jan. 1 - s ő napjával kezdendő elsÖ félévi folyamára az előfizetési árak változatlanul az 
eddigiek maradnak, u. m. Budapesten boríték nélkül 2 ft. 4 0 kr., postán boríték alatt 3 ft 4 0 
kr. pengőben. — Előfizethetni minden kir. posta-hivatalnál, Pesten: Landerer és Heckenast 
könyvnyomtató-intézete ügyszobájában a' Pesti Hírlap kiadó-hivatalában (hatvani-uteza 
Horváth-ház 483 -d ik szám, földszint). 

A' Prot. Egyh. és Isk. Lap szerkesztősége. 



PROTESTÁNS 

I I I H Á Z I ÉS ISKOLAI LAP. 
50. szám. Ötödik évi folyamat. Dec. 13. 1846. 

Eleva tuum intelligere, et elevabis tuum amare. 

R a y m u n d. 

TARTALOM: Porosz zsinat. (Folyt.) — A ' pesti esperességi 
ev. gyülekezeten fenálló gyámintézet megismertetése. 
K ü i - é s b e l f ö l d i t u d ó s í t á s o k . — 
S z e n t - l a n t . — L e v e l e z é s . 

P i r o s a s f ' Ö z s i l i a t * (Folytatás.) 

A' következett (harmadik) ütést a' választ-
mány egyik tagja nyitá meg szintolly alapos, mint 
ékesszóló apológiájával a' javaslatnak, először 
a' correferens irányában, a' hiteltetés szükségle-
tét bebizonyítva, azután a' symbolikusok ellené-
ben az Apostolicum- vagy Augustanára hiteltetés 
nehézségeit kiemelve 's innen, de ismételt bizto-
sítással, hogy a' választmánynak eszébe sem juta 
©* vagy ama symbolumot eltörleszteni, annak szük-
ségletét leszármaztatva, hogy az egyház anyagi-
lag nyilatkozzék tanórfékéröl 's mondja ki fennen, 
mihez ragaszkodik még mint közöshez. Ezt sür-
geti, mond, korunkban először minden tan és hit-
vallás megingatása, azután az unió állása. Elsőre 
vonatkozólag nagyon igazán és szépen mondá: 
„Tagadni nem lehet, hogy világos meghatározott, 
tisztán megismerhető status-quo többé nincs; az 
agenda „szokásban levőjével" sem védheti azt. 
Hát tán vissza kell mennünk az előbbi korálla-
potra? Az, más okokon kivül, azért nem történ-
hetik, mert különben az ev. jövendőnek azon 
processuson kellene még egyszer átmennie, mely-
lyen eddig olly súlyos és borult tapasztalatokon 
ment á t ; söt most élte minden diadalára komo-
lyan kell visszagondolnia 's mindent, mi azzal 
összefügg, megtartania." Azután az ellenekhez 
fordult azon szives kéréssel: ügyeljenek a' kor 
szükségletei-'s követeléseire, 's hozzátevé: „ v a -
lóban nem ugy van, hogy valamennyien, kik a' 
Iírisztusbani élő hit által az ev. egyházhoz tartoz-
nak , a' symb. könyvekkel is teljesen egyetérte-
nek. A' helyes hivöség nem mindenütt egyházi 
igazhivöség. Ha arra jöne a' dolog, hogy az el-
idegenültek tőlünk egészen elválnának, azt az ev. 
egyház sajnálná, de azzal vigasztalná magát: el-
mentek tőlünk, mert nem valának közölünk. De 
ha saját gyermekeit, kiknek ereiben az ö vére 
van eltaszítaná magától miként vigasztalná magát? 
A ' kardot magaszurná szivébe!" 

E békét lehelő beszéd után annál kellemet-
lenebb benyomást tön egy papnak azon megújított 
állítással föllépte, hogy formuláival a' választmány 
eltörleszti a' régi symbolumokat 's igen erös szí-
nekkel festé a' benyomást, mit az a' községekre 
teend. Csaknem azt hivők, midőn e'szónokot hónai 
községeinek forró imáiról a' nekik olly drága? 
elődeik által éltök- 's vérökkel ótalmazott sym-
bolumok fentartásaért, de bizalmukról is a' ki-
rályhoz, ki meg nem engedi azokhoz nyúlni *s a® 
még hatalmasb égi királyhoz, ki illy cselekedetet 
meggátoland, beszólni hallók, ama távol tartomány 
lakosai már is induló-félben vannak, megczibálni 
a' symbolumokat ostromló zsinatot. Szükség volt 
tehát, hogy a'választmányi refer. rövid szavakban 
kimutassa a' szónok egészen helytelen 's túlzott 
képzeleteit a' rémképekről, mellyeket alkot ma-
gának, 's igy visszaadja a' gyűlésnek nyugalmát. 

Ezt még inkább teve, miután még egy korosb? 
utalva a'javaslatnak néhány öt aggasztó helyére., 
rövid beszédet mondott a' leglehetöbb vigyázat-
ról a' hozandó határozatok körül, — jeles elő-
adása egy egyetemi istenészettanítónak, ki az 
egész nagy kérdést legtisztábban világosítá fel "s 
egészben a' választmánynyal egyetértve, néhány 
jobb tanácsot is adott 's néhány magát nyomban 
ajánlott hozzáadást javaslóit. , ,E' kérdés," kezdé, 
„nagy bonyodalmak és nehézségek korába esik, 
mellyek azonban nem olly nagyok, hogy elbátor-
talaníthatnának, annál kevésbé tehetik azt az 
ellentétek, mellyek e' gyülekezetben feltűn-
tek. Mit itten hallánk 's az egyházban látunk, 
abban sok örvendeztető és bátorító van. Értelme 
és szelleme a' symbolumoknak , azokra megújí-
tott hiteltetés nélkül is, sok községbe és egyház-
szolgába behatott; ez öröm, mellyet 30 év előtt 
még nem, 10 év előtt nem igy bíránk. Természetes 
tehát, hogy a' meghatottak óhajtják, miszerint a* 
bensöleg szerzettnek külalakja is legyen; de azok 
óhajtása is , kik szabad német nemzeti egyházat, 
melly nem törvényességen, hanem szabad hiten 
épüljön fel, akarnak, örvendeztető. 'S a* két fél 
közt semmi sincs egymással ellenkező; de mind 
a* két félre aggodalmas valami tapad: az egyikre 
szín 's még inkább repristináló valami, a' hit— 
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vallásoknak a'sz. írással, az alaknak az örök tar-
talommal egyenlővé tétele,— a' másikra szín 's 
gyakran még több, hogy a1 hitvallással az irás 
tana is túl fog adatni; maga az irány, melly a1 

ker. vallásban nem akar tan-, hanem életközös-
séget látni, eredetileg nemes, de olly elemi álla-
pothoz vezet vissza, hol végtére puszta érzemény 
tiszta fogalma nélkül annak, ki 's mi legyen ne-
künk a" Krisztus, lényegesnek tartatik a' ker. val-
lásban." Miután szónok megmutatá, hogy a' vá -
lasztmány javaslatai e' két félre nézve „nagy 
hölcseséggel" találták el a' helyeset, óhajtását 
fejezé ki, hogy ordinatioformulájában világosab-
ban emeltessék ki, az egyház miként áll a' sym-
bolumokhoz. „Odáig," mondá, „nem juthat a' 
dolog, hogy a* symbolumokból uj saját anyagi 
kivonat adassék,— ennek inkább az egyházrend-
ben van kellő helye,— hanem az egyház viszonya 
a ' symbolumokhoz, a' quia és quatenus nyíltan 
mondassék ki. Ebben az egyházra épen semmi 
aggasztó; egyes vehet magának belőle nagy tág 
szabadságot, de e1 veszély az egyházra nézve 
nem forog fen. 'S ezzel az egyház most szaba-
dabb tagjainak tartozik, de az által védekezik is 
azon vélemény ellen, mintha a'külsőt és időit, mi 
a* symbolumokon van, egyenlővé tenné az Isten 
igéjének örök igazságaival. Ezért az egyh. rendre 
nézve indítványozá szónok: nyilvánítsa az egye-
sült főegyház: 1) hogy a' régi egyház 3 fösym-
bolumaihoz — irásszerinti tanúk szerint — ko-
molyan ragaszkodik; 2) hogy a* reformatori hit-
vallásiratokban foglaltakhoz, különösen a' meny-
nyiben azok a' r. kath. egyház ellen irányozvák, 
szinte komolyan ragaszkodik , de tulajdonképeni 
norma- és zsinórmértékéül csupán az Isten igé-
jét ismeri; 3) hogy magát hitközösségben lenni 
tudva, miden luth. és ref. egyházzal az unióhoz 
ragaszkodik. 

Következett szónok nembirdelé magát azon-
nal a'javaslat ellenségének, mint azt különben 
astenészeti állása várathatá; sőt annak egyes nyil-
vánításait , névszerint meghatározását annak, 
„hogy megtámadó polémiát az evangyéliom 
magva, sz. irás és symb. könyvek ellen nem kell 
lürni," igen örvendetesnek találá, mennyiben a' 
symb. könyvek legalább az atyák tanutételei, kiket 
arczul verni nem lehet, mint azt egyházszolgák 
is tevék, 's már a' kegyelet parancsolja az egy-
háznak, tiszteletben tartani az atyák örökségét 's 
legalább olly békét kegyelni nekik, hogy a ' fe lő-
löki vita méltóan történjék; a' világbarátok és 

f ondolkodó hivők (kikről azt mondá a' boldogult 
farheinecke,hogy hinni gondoltak's gondolkodni 

Ihittek, pedig mind a'kettő nem igaz) sokszor igen 
lealacsonyíták a* symb. könyveket 's gyakran 
kellően nem is ismerik azokat, — szorosb meg-
ismerkedés e1 könyvekkel, miként azt már egy 
szónok vallomása 's az ö saját tapasztalása mu-
latja, bizonyosan ismét meg fog velők barátkoz-

hatni. De ezen nyájas és elismerő bevezetés után 
sok kifogást tön a' választmány javaslata ellen, 
mellyeket a1 felállított 5 eredményponthoz kötött. 
Csaknem valamennyinek azon iránya volt, hogy 
magokból a* javaslat elveiből a' most fenálló o r -
dinatioforma czélszerüségét és igy további meg-
tartásának tanácsosságát bebizonyítsa; a' mellett 
finom kísérletet tön az Athanasianumot egyene-
sen ezen symbolum irányában emelt vádak ellen 
igazolni (hogy azt minden luth. és ref. egyházak 
elfogadák és igy bizonyosan minden törvényes 
elveikkel ellentétben álló értelemben nem fogták 
azt fel, hanem csak a' Krisztus, Istennek fia — kit 
épen egynek erősen állítván az atyával, mint oly-
lyat állít elönkbe, ki által egyedül jöhet az üdv 
— általi üdvre vonatkozólag) 's ismételve gán-
csolá a' formulát, ,,hogy az csak bibliai monda-
tokból van összeállítva 'sahozmég epistolaiakból, 
holott a' hátratett Apostolicum evangyélmi kife-
jezéseken alapul. Végre veszélyesnek nyilvánítja 
a' szónok, ha a' határozathoz azonnal következ-
mények adatnának, 's javaslá, hogy eventualiter, 
nem rendszabályokkal kell előhaladni 's az egyház 
ítéletét magasb mértékben 's nagyobb kiterjedés-
ben kihallgatni. 

Erre a' referens csak kevés szóval felelt, a* 
javaslat példásílásait védendő; az ordinatiofor-
mula, mondá névszerint, mindenesetre bibliai 
mondatokból van összesorozva, de nem mintegy 
esetleg összehányva, hanem öszeállítva elv, t. i. 
azon elv szerint, hogy a' Krisztusbani üdvröli 
irástan igen világosan terjesztessék elő; ez a 'má-
sodik főtételben mutatkozik, hol a' Krisztusnak 
háromféle hivatala láthatólag van kiemelve, aztán 
a' harmadikban, hol a1 sz. lélek háromféle viszo-
nyában a' hivők üdvéhez jelenik meg, ezen ösz-
szeállítás tehát jól meg van fontolva 's elvileg 
kivivé. Hogy pedig epistolai mondatokból áll, is-
mét elvileg történt; minden oekumenikus symbo-
lum , mennyiben bibliai helyekre vonatkozik, az 
epistolákat csaknem figyelmetlenül hagyá; 's mi-
után gyülekezetnek, mint a' jelen, melly hitről 
bizonyítványt adandó, az elöhaladásban is illik bi-
zonyítványt adnia, ugy az Apostolicumot egysze-
rűen csak nem ismételheti; e'szerint epistolai sym-
bolum helyekből, hol János,Péter,Pál megmondják, 
mit prédikáltak először és azután, összeállítva, va-
lódi előhaladásnak mutatkozik. Ehez járul, hogy az 
apostolok tényeket az Úr életéből soha nem egye-
sítettek ugy, mint az Apostolicum. Ez istentiszte-
letkor helyét mindig megtartandja, de ezen ösz-
szefüggésben, hol azt, kinek az Apostolicumnál 
kételyei vannak, valódi apostoli szavakra akarjuk 
utalni, az epistolákra kell visszamenni. Végre 
Athanasianumot illetőleg nyilvánítá még referens, 
hogy az elöbbeni szónok jól tudja azt magának 
magyarázni 's evangyéliomiatlan értelemtől sza-
baddá tenni; értelmét is összefüggésben hitága-
zati fejlődéssel szinte megmagyarázhatja 's elsa-



játíthatja magának; de nem minden, különben igen 
tisztes keresztyén teheti azt, kivált korunkban, 's 
ezek iránt is csak kell figyelemmel lenni. De ha 
általában az eddigi ordinatioformulánál kell ma-
radni, ugy megmaradnak az eddigi nehézsé-
gek is. 

A' következett (negyedik) ülésben legsu-
lyosb ostrom látszék fenyegetni a' javaslatot, mert 
abc.-renben három képviselőjét a' fővárosnak 
egyesíté a'vakeset harczban a'választmány ellen; 
az egyházjog, egyházi ékesszólás és hitágazattan 
oktatói léptek föl egymás után, fegyvertáraikból 
minden gerelyt a'referens által eddig szerencsé-
sen védett javaslatokra hajítandók. Az első újra 
nyilvánítá: a' 3 's 4. pont nem foglal egyebet 
magában teljes elnyelésénél az eddigi hitvallá-
soknak 's ezek helyett ujat állít fel; mondja ugyan 
a' választmány, hogy azt nem akarja 's javasla-
taiban az nem foglaltatik, de csalatkozik azoknak 
egyházjogi értelmében, mert a' vocatióban a' hit-
vallások nem biztosítvák, hanem csak türvék, or-
dinatiókor pedig szándékosan hagyatik el a' hi-
teltetés a' symbolumokra, mert a' rájok utalás 
nem valami csekélyebb foka a' hiteltetésnek, ha-
nem an^ayi, mint semmi, 's a' példásításban is a' 
symbolumok csak magyarázat előképeiül nevez-
tetnek, ugy hogy amaz utalás csak courtoisie-a, 
mint egy letett királyt még fölségnek neveznek ; 
próbául hagyjuk csak el amaz utalást, a' hitelte— 
tés sem fog gyöngébbnek mutatkozni. De a' leg-
eldöntöbb abban van, hogy az egyházrend is csak 
tekintetbe vegye a' hitvallásokat, nem pedig, mint 
az egyházhitvallásait, elősorolja azokat; ezzel vi-
lágosan van megmondva, hogy az egyház többé 
nem a' hitvallásokon áll, hanem csak azoknak ki-
vonatán. Az egyházrendben kellene ugyan tanok 
öszvegének lenni; de épen itt van az egyházjogi 
csalódás fészke; a' régibb egyházrendeknek is 
voltak illyen öszvegeik, de azokban az öszvegek 
a'hitvallásokra utaitak's ezek valának mértékeik; 
itt egyenesen meg van fordítva. De még veszé-
lyesbnek mutatkozik az új formulávali változtatás; 
maga nyilvánítja magát kivonatul a' hitvallások-
ból, ezzel buknának a' régi symbolumok; ne csa-
lódjunk a' tény fölött; az által a' hitvallásiratok 
megszűnnének az ev. közösség egyházi és jogi 
alapja lenni; e' formulával emancipálja magát az 
egyesült egyház; az nagy világtörténeti cselek-
vény; a' symbolumok elavulnának 's csak az új 
hitvallás birna érvénynyel; eddig a'hitvallások fa 
valának, mellybe az unió nemes ága oltatott, most 
pedig már csak hüvelye ollyan gyümölcsnek, 
mellynek magvát másra használták. 

Miután a' szónok különösen még az új formu-
lának bibliai helyekből összeállítását támadá meg, 
helyekből, mellyeket ismét magyarázni kell, 
mennyiben az irás az intuitionak, isteninek nyel-
vén szól, holott az egyháznak emberi nyelven 
kell beszélnie, 's mennyiben az irás nyelvekkel 

beszél, holott az egyház ahoz mint magyarázó 
viszonylik, — 's miután az uniótól kölcsönzött 
okot az eddiginek megváltoztatására, annak mint 
szabad's tova meg tovahaladó egyháznak, melly-
hez nem illik a' symbolumok meghatározása, l é -
nyéből ostromlá, és szavaiba az ágost. hitvallás-
nak , mint ezen országban mind á két felekezet 
legalább egyetemes symbolumának, megújított 
ajánlását beszövé, azon hatásra emlékeztetett még, 
mellyet a' régi symbolumok eltörlesztése a' r é -
gibb egyház minden productumára a' liturgiában, 
jelesül pedig az egyházkormánynak papokhozi 
viszonyára gyakorland, kik az által elszakadások 
elleni majd minden föllépés alól kivétetnének. 
Különösen figyelmeztetett pedig azon roppant 
benyomásra, mellyet a' symbolumok illyen leala-
csonyítása a'községekre fogna tenni; az egészen 
más zavarokat, mint a' mostaniak, és szakadáso-
kat fogna szülni, mellyek irányában az előbbiek 
csekélyeknek látszhatnának. Már ezen javaslatok 
elfogadása a' zsinat által fáklya volna, ollyan tü-
zet gyújtandó, mellyet az egyházkormány nem 
olthatna el. Záradékul tehát esengett a' szónok, 
miután a' symbolumok megtartása mellett mégis 
kilátást nyitott papoknak a' legnagyobb, egyház-
kormány által kezeskedendő szabadságra, a' zsi-
nat ne zöcsköljön a' hitvallások épületén, melly 
merő lelkismeretekkel van összeragasztva; egy 
felet se sértsen meg 's diadalt egy pártnak se 
készítsen; most attól függ minden, hogy az 
egyház sebes teste kiméltessék, a' fenálló fen-
tartassék 's béke eszközöltessék. 

E' szónoknak is felelt a' referens, a' szándo-
kot 's a1 symbolumok eltörlesztésének a' választ-
mányi indítványokból szándéktalanul eredő hatá-
sát visszautasítva, de az ordinatioformulának 
symbolicus meghiteltetéstöl fölmentését újra kö-
vetelve. ,,Az ordinatio cselekvénye" úgymond, 
„sokkal közelebb áll az egyedi lelkismerethez, — 
vallásos cselekvény az, mellynek közepébe ísten-
észeti formák, bibliai tanok hitágazati rámában 
lehetetlen, hogy tartozzanak. Mi többre becsülendő 
tehát, hogy valaki magát Augustánéra meghitel-
teti, de azon korlátozással „leglehetöbb szabad-
ságban, nem minden szóra"—vagy a'korzavarok 
ellenében a' meghiteltetési cselekvény egész alakjai 
ós módja által eleve megmutatja,hogy az egész ker. 
tantartalmat magában hordja ? A' hiteltetósi fo r -
mula egész fontossága abban áll épen, hogy a' papi 
hivatal minden elvi tevékenysége- és irányának 
mértékét fejezze ki 's a' példásítás ezt törekvék 
elérni." A' még magyarázandó istenigére vonat-
kozólag arra emlékeztetett szónok, hogy „ma-
gyarázat" alatt nem exegeticus commentár é r -
tendő, hanem magyarázat az egész tan és praedi-
kátzio, hit és élet által, miként Krisztus a'mennyei 
exegeta neveztetik 's az „előképet" illetőleg,,, 
miként a' symb. könyvek a' formulában említtet-
nek, utalt Pálnak 2. Tim. 1, 13. kifejezésére vno 



tviiwGis vytaivóvxMv Aóyiov, melly akkor szemei 
<elött lebegett. Végre még egyszer visszatért az 
unió fogalmára 's megujítá kivánatát, hogy az 
tanítva is nyilatkozzék 's azt, mi a' benne egye-
sült egyházak különféle hitvallásaiban közös, 
mondja ki; neki mindenesetre ker. alaptartalma 
minden symb. könyvben van, de ezen alaptarta-
lom összefügg még azzal, mit az unió el nem ismer 
's épen ezért elválasztáshoz kell nyúlnia és nyi-
latkoznia. De minél kevésb istenészete van még, 
annálinkább kell bibliailag fölfegyverkeznie. 

Következett szónok épen szónoknak mutat-
kozott 's ékesszólási alakokban terjeszkedett ki a' 
kérdés mibenlétére. „Az egész héti harcz," ugy 
mond, „az első szónok diadaldús (?) beszéde 's 
sí' referensnek általán olly ügyes apologiája által 
tetőpontra látszik jutottnak." Épen azért ö inkább 
az egyesítő pontra akar utalni. Az egyház mostani 
korát sokszor nevezik betegség korának, mit a' 
mostani harcz is bizonyít. Ha illyen gyülekezet-
ben egész hétig lehet vitázni a'fölött, mit atyáink 
mint elvet azonnal egyhangúan elismertek volna, 
az bizonyára betegség jele. 'S ö korunkat mégis 
inkább üdülés korának akarja nevezni. Mert a' 
bibliai alap átalános elismerésének minő bizonyít-
ványai valának itt is mindenfelöl hallhatók, minő 
vallomásai a' hitnek történtek itt! Sokan a ' je len-
levők közöl visszaemlékezendnek ama bánatnapra, 
midőn Reinliard a' hit általi megigazulást vállá, 
minő elszörnyüködést fejezett ki akkoron minden 
istenészeti lap! Magok azon korbeli hivők, egy 
Lavater, egy Slilling, miként nyilatkoztak a' meg-
igazuiásról! Mennyi sok előkelő férfi azon kor- j 
ból hittel kezdék 's mindig mélyebbre sülyedtek! 
a' hitetlenségben. Most meg van fordítva: papok, j 
egyetemi tanítók , statusférfiak az irás hitéhez 
őszintén tértek vissza; hatalmas menet van fiútól 
az atyához. Innen mi következik ? Először, hogy 
hálával az egyház ura iránt ismerjük el, a' mit 
ujdon eszközölt; aztán, hogy ezen ujdonalakulást 
ne háborítsuk, a' pillanatnyit meg ne állapítsuk. 
0 visszatér képéhez; ki az üdülőt egészségesnek 
életrendére akarná fogni, igen fogna neki ártani; 
's hasonlót tesz a ' választmány. Ennek javasla-
tát ő elejénte örömmel üdvözlé, de közelebbről 
megfontolásakor mindinkább aggódék, s midőn 
azt mint fözsinat bizonyítványát, mint tanácsot az 
egyház védnökének tekinté, megijedt. Hitvallás, 
minő itt felállíttatik, nem néhány évre van csi-
nálva, mélyen hat az a' jövendőbe 's épen azért 
méltó aggodalmat szül. Ez már is a' pártlapok Íté-
leteiben bebizonyult; mindkét oldalról határozot-
tan a1 javaslat ellen nyilatkoznak's ö is a ' föegy-
háztóli nagy elpártolás jeléül kénytelen tekinteni, 
ha a'ja vaslat elfogadtalik. Mi történjék hát? Nem-
csak az evangyéliomi 's átalában ker. egyházban, 
hanem az egész korban két párt van, két erő, 
mellyek egymással vínak; a' legszélsőbb határo-
don egy positiv 's egy negatív irány áll; amaz 

egyházunkon kül(?)az ullramontanismusban mu-
tatkozik, ez mindenütt milliókban, kik a1 vallástól 
egészen elidegenültek 's arról már nem is beszél-
nek. E' harcz az egyházba is benyomult's mezőn 
is, mellyre kiléptünk, mutatkozik. Amaz oldalon 
mondják, hogy túladva a'symbolumokon, túladunk 
az egyházon; hogy ez erős ós eleven volt, mig 
hitvallásaihoz ragaszkodott; hogy ha egyszer e l -
kezdődik az ultramontanismus elleni harcz, ezt mi 
a' symbolumok szilárd alapja nélkül ki nem áll-
juk ; hogy elállva a' symbolumoktól, az egyháztól 
szakadásokban a' legjobb erőket vonjuk el, mint 
a 'skót egyházzal történt; ezért ezen oldal azt 
sürgeti, hogy a' symb. könyvek tartsák meg sza-
bályozó tekintélyöket. Más oldalról ellenben 
mondják: merő képmutatókat akartok képezni? A* 
már hivatalban álló papokat tán újra akarjátok 
meghiteltetni s holnap már választmányt képezni, 
melly lesködjék a1 papokra? Az az üdülés korá-
róli nézet, ha semmi különséget nem teszünk a' 
löbbé és kevésbé felüdültek közt? Illy ellentétes 
mondások mutatják, mi veszélyes már most vala-
mit megalapítani's az idő fejlődésének elibe vágni 
akarni; formulát keli tehát feltalálni, melly az 
alanyi szabadságot védeni 's a' symbolunjok sza-
bályozó tekintélyét megőrizni képes legyen. In-
dítványa tehát az: a' zsinat örömmel egyezzen 
bele a'javaslat czéljába, hogy az alanyi szabad-
ság ?s egyetemes rend egyesíttessék, de nyilat-
koztassa ki, miszerint a' választott utal nem he-
lyeselheti 's formulát még meg nem határozhat. 
Ha ezen indítvány átalánosnak találtatik, azt ö 
megvallja, de épen a' mostani határozatlan kor-
hoz határozott indítvány nem illik. 

Ekkor a' harmadik szónok lépett föl, ki más-
fél óráig irigylésre méltó folyékonysággal a ' j a -
vaslat ellen beszélt, de beszéde folytában ollyan 
specialitásokat is, mellyek a' kérdés eldöntésére 
semmi nyomadékkal nem bírtak, kevert, misze-
rint az elnök szükségesnek találá végtére az em-
lékeztetést, hogy a' szónok igen érdekes és ta-
nuságdús kitéréseivel, mellyeket más helyen gyö-
nyörrel fogna hallgatni, kissé takarékosabb le -
gyen Nehéz épen ezen szerfölött hosszú's gyak-
ran szertefolyó beszédből a' magpontokat kiemel-
ni. Állításának is az volt alapja, hogy a' választ-
mány új hitvallásformulát akar felállítani, mit 
szónok a' legnagyobb nyomornak nyilvánított, mi 
az ev. egyházat 100 év óta ér t , mennyiben az 
által a' régi dicső hitvallások eltörlesztetnének, 
mellyeknek nagy belbecsét's az egész ev. világra 
nézve fontosságát, mint kincsekéét, mellyekért 
atyáink víttak 's véreztek *), ékesszólóan rajzolá. 
Azután az okokat, mellyek illy vállalat mellett 
felhozatnak, rostálá, még pedig előbb tekintve az 

*) lllyenkor soha sein vételék észre, hogy atyáink nem fo r -
mulázott hitvallásokért, hanem ev. hitszabadsagukért 's a l -
talában a1 protestantismus szellemeért víttak és vérzének. 
Olvassuk csak G u s z t á v - A d o l f első manifestumát. 



uniót, melly már az előbbi szónokok által annak 
tulajdonképeni lényéből felhordott okoknál fogva, 
mint testvéri közösség különféle tannézetek mel-
lett is, visszautasítandó; aztán tekintve azokat, 
kik a' hitvallások formuláival nem érthetnek egyet, 
's kik ellen felhozatott: meg kell különböztetni, 
ezek kicsodák; ha hitben rokonok *s egyetértők, 
ezeket, igenis, lehet kímélni a' nélkül, hogy új 
formula készíttetnék; hitetleneknek pedig semmi 
engedmények nem adandók. Egyébiránt új egye-
sítő formula sem vezetend czélhoz, mint azt ujabb 
kori két példából — Röhr és Hase — világosan 
láthatni. Azután a' két formula hosszas bírálatára 
ment át a' szónok; az elsőt, ordinatioformulát, 
különösen az apostoli, egyszersmind nicaeai sym-
bolum szerint, mellyet néhány kevés hozzáadás-
sal az ev. egyházra nézve elkészíthetőnek vélt, 
méregeté; a' második, tanrend, ellenébe az ág. 
hitvallást állítá, annak majd minden czikkét egyen-
ként felolvasá, fontosságát az ev. egyház istené-
szeti rendszerében kimutatá 's kérdé: ez miért 
nem vétetett föl, amaz pedig miért nem állíttatott 
ki világosabban? E' vallatás után, melly mellett a' 
referens nem épen nagy észtehetségü examiná-
landó kellemetlen helyzetében vala, nem épen 
nyájas összehasonlításokban nyilatkozott szónok 
a' hasonlóság fölött, mellyet a' példásítás más hit-
vallásokkal, péld. a' későbbi remonstransokéval 
's a' második mennonitaival birni látszik; igen, 
tevé hozzá, rosz akaratú a'tridenti professio fide-
ivel is összehasonlíthatja azt; mert valamint eb-
ben minden lehető ellenség egyesült minden áron, 
csakhogy együtt állhasson a' protestánsok ellen: 
ugy mondhatja valaki, hogy e' formula is szövet-
ség , sok embert egy kalap alá hozandó. Végre 
szónok is, mint többen az előtte szólottak közöl, 
e' rendszabály gyanítható hatását a 'népre 's áta-
lán a' világra rajzolá. A' katholikusok diadalma-
san kérdendik: Nem mondtuk, hogy a' protestán-
soknak semmi maradandójok nincs 's feloszlásnak 
mennek elibe? 'S a' remény, hogy az egész ger-
mán nép egykor nagy nemzeti egyházzá egyesü-
lend, örökre oda van. A' separatisták mondand-
ják: nem láttuk-e előre, hogy ide jutand az egye-
sült egyház? s örülendnek, hogy ideje-korán vál-
tak el. 'S hü barátai az ev. népnek a1 még hivő 
községekben,kik várakozásteljesen jönének pap-
jaik elibe, kérdvén: mit hoznak önök számunkra ? 
mi fájdalmasan csodálkozva hallanák a' feleletet: 
„új hitvallást. A'régiek eltöröltettek." Csak senki 
ne járjon ugy, mint a' Florenczböl visszatért gö-
rög követek, kiket a' konstantinápolyi nép meg 
akart kövezni. Nem, nem, kiálta záradékul, ne 
romboljuk szét olly szaporán a* régi épületet! Azt 
szétdúlni könnyű, újra felépíteni olly nehéz. A' 
régi hitvallások fenállnak mint öreg tölgy; a1 

csúcs elszáradt; de ha valami hirtelenkedő eljő-
vén, kivágná a' tölgyet 's helyébe egypár rózsa-
tövet ültetne: óh mi nem sokúra bokrok nőnék 

azokat 's az egész tért be's az öreg védő tölgyet 
fájdalommal óhajtanák vissza 1 

E' beszédre a' referens még egyszer 's raj ta 
különben észre nem vehetett ingerültséggel vá-
laszolt. Heves zivatar vonult el, úgymond, a' v á -
lasztmány mezeje fölött, de a'nélkül, hogy leütött 
volna. Az ellen javaslatai mire sem vezettek, 
mert szerintök is maradjunk a' réginél, ez pedig 
nem lehet. A' választmány tagjai is éretten meg-
fontoltak mindent, mi nekik most utólagosan meg-
fontolásul adatik,'sátalábannem ollyanoknak mu-
tatkoztak, miszerint azon módfölötti meggondo-
latlanságról vádoltathatnának, hogy kevés nap 
alatt berlini hitvallást készíteni 's a' zsinaltagok-
nak új hitvallást hónukba adni akartak. 'S miután 
a' választmány rendszabályainak okait az e g y -
házkormánynak mostani ügyfekvés melletti zava-
rodottságából 's az unió elutasíthallan követelé-
seiből még egyszer a' legvilágosabban fejtegeté, 
végre szemügyre vette még a' szabadságot, 
mellyre a' régi symbolumok megtartásával kilátás 
nyujtatik. Nem szép állapota az az egyháznak, 
mondá, ha hiteltet; de azonnal mondja, hogy nem 
kell mindent szorosan venni. Nem,zárá beszédét, 
kell valami újnak, szilárdnak, létesülni! 'S vajha 
eléggé ujak volnánk hitvallásunkban; vannak idők 
az egyházra nézve, a1 midőn, hogy megtartsa a* 
régit, ujdon kell vallania! 

Fölötte meggyözöleg hatott azon előadás is, 
mellyet azután még egy istenészettanító a' v á -
lasztmányi javaslat mellett tartott Vezérgondo-
latai valának, hogy a' mostankori ev. egyháznak 
hűn és szilárdul kell állania. Szilárdságra vonat-
kozólag mondá : „Hogy ez történjék, nagyobb a* 
szükséglet, mint gondolnók, ha a' korszellem tö-
rekvéseit tekintjük; sok néma barátja van az 
egyháznak, kik szomorgva látják, miként terel-
tetik az mindinkább a' feneketlenbe, kik azonban 
hallgatnak, mert. ellentétektől még jobban félnek. 
E1 szilárdságot el fogjuk-e' tehát érni esketéssel 
a'symbolumokra, mellyek alatt az olly sokáig 
fenállott? Nem az volt legvirítóbb korszaka az 
egyháznak, midőn merev formulázott tanl'ogalom 
lebilincselt minden szabadabb mozgalmat; hanem 
az volt a'legszebb korszaka, midőn eleven töké-
letesedési ösztön élénkité minden erejét; s épen 
a' legszigorúbb esketés legalanyibb önkényben 
végződött. 'S ennek mélyebb oka az, hogy semmi 
emberi tudomány által közvetített hitvallás hitnek 
kifejezete minden következő időre nem lehet, hogy 
az Úr, midőn egyházat alapítandó, lelkét nyel-
vekben önté ki, minden jövendő nemzedéknek 
jogot adott saját nyelveiben vallani. Itt hát mi 
csak eredményeket látunk, mellyek ismétlésétől 
félnie kell az egyháznak." Azután kérdé szó-
nok, a1 szilárdság biztosíttatik-e a' mostani á l -
lapotban megmaradás által , 's minthogy ezt is 
tagadá, mennyiben ezen állapot, ámbár nem 
egészen annyira szomorító, mint sokan hiszik, 



az unió- 's agendára vonatkozólag mégis fölötte 
hizatlan 's bizonyos homály által elborított — 
arra utalt, hogy új találmány szükséglete nélkül 
épen a' mostani állapotban néhány elv csírázik, 
mellyek különféle oldalról már isérvényültek, t.i. 
Krisztus, az üdvezitő 's az emberek megváltás-
szükséglete. Hogy ezen elvekre utal 's elismer-
tetésöket követeli, az épen érdeme a' választ-
mánynak. Ez azt mondá : az egyháznak magya-
rázott írásra van szüksége, ha ez annyit jelentene, 
mint egy ellen felfogá, hogy irás nyelveken beszél 
*s a' hitvallás annak magyarázata, ő valóban nem 
tudja, lényegileg hogyan különbözik az a* kath. 
egyház elveitől. Ez ellen tiltakoznia kell nevében 
az írásnak, melly isteni dolgokról legszegényebb 
*s legegyszerűbb embereknek is világosan szól; 
nevében a'tapasztalásnak, melly mutatja, hogy 
az irás magyarázataihoz mindig könnyebben fért 
a' nép, mint a' symbolumok tantóteleihez; sőt 
nevében az egyháznak, melly az irás világosságát 
és a' maga tehetségét, azt magyarázni, mindig 
állítá. De nem igy van értve, hanem ugy: hogy 
mindegyik, ki az írásra meghitelteti magát, képes 
legyen megmondani, mit ismer el az irás mag-
va - ' s csillagául, 's épen ez a' Krisztus, az üdve-
zitő 's az emberek megváltásszükséglete. E ' két 
elv, mellyhez épen a' javaslat vezet, az istené-
szet folyamatában mindig újra érvényült's az írá-
son nyugvék; hiszen tulajdonkép csak egy hitval-
lás van, mellyet ígéretével kisért az úr, Péteré: 
te vagy Krisztus, az élő Istennek fia. Az tehát 
belszíikséglet, mellyel az egyh. fejlődésnek, melly 
ujdon megerösült's megélénkült, ezt is ki kell mon-
dania. Ezt szintúgy elismerik azok, kik szabadabb 
fejlődésnek hódolnak, mint kik a' symbolumokban 
hitök legkimeritöbb kifejezetét találják, csak hogy 
amazok azt feljogosításnak, emezek engedmény-
nek tekintik. De midőn ezek szigorúbb hiteltetést 
kívánnak 's a' mellett leglehetöbb szabadságra 
kilátást nyújtanak, ez nem világos. Ha amaz csak 
jogi formula legyen, melly egyeseknél nem fog 
különösen megtartatni, ez az egyházhoz méltatlan; 
vagy azt akarják azzal mondani tán, hogy a' 
szabadabbak csak de facto 's nem de jure volná-
nak az egyházbrn 's idővel szigorúbban fognak 
velők bánni ? E ' gondolatot nem akarja tovább 
fűzni. Vagy remény van, hogy mindnyájan a' 
symbolicus hithez térendnek, ugy alaki jogelv 
sürgetése egészen szükségtelen, melly most ne 
használtasűék 's nem is használtathatik, utóbb 
használtatnia nem szükség. Ez okból a' választ-
mány indítványaiban valódi elöhaladást kell elis-
merni, tanutétel t.i., hogy elszórtságából az egy-
ház legbensőbb elveihez tér vissza 's azokat 
vallja, mint egykor a'reformatio illyen előhaladás 
vala; de elöhaladást is a' határozatlantól határo-
zotthoz, nemcsak a' rontókra, hanem azokra néz-
ve is, kik különséget a* sarkalatos és nemsarka-
latos közt elismertek, de azt kijelelni nem valának 

képesek. — Hűséget illetőleg mondá szónok, hogy 
ez is a' választmány javaslatai által megsértve 
épen nincs. Azt vélik, hogy általok az egyház 
jogalapja van megsértve és miattok szakadások-
tól félnek. De, mondá, amaz nem lehet, mert mi-
vel a' symbolumok az egyház alapjául az isteni 
ige tekintélye- 's hit általi megigazulásbani hitet 
vallják, ezzel azoknak is, kik e' hitvallásokat az 
egyház jogalapjául tekintik, az van adva, hogy 
mindenkinek, a' ki e' két elvet vallja, állását az 
egyházban jogilag megalapítottnak elismerni kö-
telesek. Igy megvigasztalva tekinthetünk más 
országok ev. egyházaira's nem kell félnünk, hogy 
általok, ezen elvekhez ragaszkodva, visszata-
szintatunk. De szintolly kevéssé kell szakadásoktól 
a' föegyház belsejében tartani. A' községek ál-
lapota különböző. Nagyrészök nagy örömmel, 
melly az utolsó 30 év alatt folyton növekedett a' 
reformatioünnepek által, valóban ragaszkodik az 
egyház hitvallásaihoz; lelkesedve tekintenek a' 
reformatio nagy vivőire 's többre becsülik ezek 
énekeit valamennyinél; sőt tisztább fényben lát-
ják reformátoraikat, ha őket az ujabbakkal össze-
hasonlítják. De, hogy ez által merev ragaszko-
dás a'symbolicus könyvek hitágazati tanfogalmai-
hoz laknék nálok, azt nem találtam, inkább nagy 
hajlamot az unióra. Minden életfejlödés mutatja, 
hogy hol meggyőződéssel fogatik fel a* hit, az 
elevenítő ösztön a' gyakorlatra is kiterjed. Van-
nak ugyan sokan, kiknek hitmértéke csekély; de 
hüven ragaszkodnak azon kevéshez, mi nekik adva 
van, 's állapotuk nem elpártolás. Valának idők, mi-
dőn a* hitágazati érzemény erösebb volt, mint most, 
de azok idők valának egyszersmind, midőn férfiak-
nak, mint Spener, meg kelle vallaniok, hogy pre-
dikátziók- 's gyónszékben bálványimádás űzetik a* 
symbolumokkal. Misem sértetik meg tehát, ha a* 
választmány javaslatai tetszést nyerendnek, de 
biztosíttatni fog a' szabadság, mellyre a' közsé-
gekben is sok kedély törekszik, 's biztosíttatni 
fog becsületes módon; különféle tantropusú sza-
badság ev. hitalapon, nem symbolumoktóli, ha-
nem symbolumok melletti szabadság. A' szigo-
rúan luth. községek sem fognának kielégíttetni 
ordinatiokori hiteltetóssel arra, mi a' két feleke-
zet symbolumaibanközös; rólok a1 vocatio és o r -
dinatio közti különséggel van gondoskodva. A* 
zsinatnak vagy hallgatagul, vagy tétovázva, vagy 
határzottan hitvallást mindenesetre kell tenni; 
amaz legkedvesb volna az egyház elleneinek,mert 
reménylenék azt ezentúl is gyöngeségében látni; 
az utolsó a1 legjobb az egyház békéje- 's a' köz-
ségek ohajtataira nézve hűség és szabadság sze-
rint. — Ezen értelemben szavazott szónok is a' 
javaslat mellett, azt tartván csak fen magánaks 
hogy a' formulákban némi módosítványokat in -
dítványozhasson. (Vége követ.) 



A' pesti igpcress^gí ev. gyülekezet 
ben fenálló ísyámintézet megismer-

tetése. 
A' pesti gyülekezetnek legidösb élötagja, id. 

Schedius Lajos kir. tanácsos űr, 1843-dik évben 
tartá gyülekezeti tagságának félszázados ünnepét. 
A' gyülekezet érzette, mi illő volna hozzá, ezen 
napot olly tett által örökítnie, mellyel mind maga 
az érdemekben megőszült jubiláns állandóan meg-
tiszteltetnék, mind maga a' gyülekezetnek java 
czélirányosan elömozdítatnék. Azon albumon ki-
vül tehát, mellyet e' napra készített 's száz és 
száz tagok által aláírva a' jubiláns urnák, forró 
hálája jeléül átnyújtott, a' végre adtak össze te-
temes öszveget sokan a' buzgóbb tagok közöl, 
hogy az igy gyűlt mennyiség Schedius-alapít-
mánynak neveztessék's egyszersmind az a 'hely-
beli papok és oktatók 's azok özvegyei és árvái 
gyámolítására alapítandó gyámintézetnek alaptö-
kéjévé tetessék. Az öszveg akkor a' jubiláns úr 
hozzájárulásával 2000 pengő forintra emeltetett, 
azóta közel 4000 p.forintra növekedett. Aztán 
választmány küldetvén ki az alapszabályok kidol-
gozására, az a' minden választmányok hosszadal-
mas utján munkájával elkészülvén, az 1846-dik 
év nov. 30-án tartott közgyűlésben felolvastatott, 
helybenhagyatott és igy az intézet életbe is lép-
tettetett. Jónak tartók az intézet alapszabályait a' 
közönséggel közölni, azon hiszemben, hogy ha-
sonló intézetek keletkezésekor, millyenek részint 
már vannak, részint, hogy minél több keletkezzék, 
óhajtható, az illetőkre nézve tanuságosak leend-
hetnek, már vagy per additionem, vagy per sub-
tractionem, vagy per acceptationem. Következ-
nek a* §§-ok. 

1. §. Ezen gyámintézetnek czélja: egyrész-
ről a' pesti esperességi ev. gyülekezetnek a1 hi-
vatal további viselésére képtelenné lett papjait 
és iskolatanítóit, más részről pedig azoknak el-
halta után hátrahagyott özvegyeiket és árváikat 
gyámolítani. Hogy e' gyámolításra elutasíthatlan 
igényök legyen, kötelesek a' gyülekezet minden 
papjai és iskolatanítói, valamint azon egyének is, 
kik a' kántori és egyszersmind az orgonistái 
szolgálatot is teljesítik,ezen gyámintézetbe belépni. 

2. §. Anyagi alapját ezen intézetnek képezi 
az 1843-dik évben összegyűjtött és a1 köz-
tiszteletü félszázados jubiláns által 2000 p.forint-
nyi kerek öszvegre emelt Schedius-alapítmány. 
Ezen alaptöke az eddig hozott kamatok, hozzá-
fizetések, áldozatok és némelly ajándékok által 
már 3700 p.forintra szaporodott, melly öszveg 
jelenleg összes alapját teszi az intézetnek. 

3. § . Hogy az intézet mindinkább gyarapodó 
erőre és virágzásra kaphasson, alaptökéjének foly-
tonos növekedését mulhatlanul kell eszközölni; 
minél fogva az intézet javára folytonosan lesznek 
íökesítendök: 

a) Minden kegyes adományok, mellyek bár-

minő örvendetes és ünnepélyes szertartások a l -
kalmával az egyházban az e' végett kiállított per-
selybe befolyandanak. 

b) Minden a' gyülekezet tagjai vagy egyéb 
jótevők által ezen intézetnek szánt ajándékok és 
annak javára esendő végrendeleti hagyományok. 

e) Az évenként meghatározott napokon a* 
német, magyar és tót istentiszteletkor az intézet 
javára megrendelendő és kihirdetendő egyházi ál-
dozatok jövedelmei. 

d) Mind azon bevételek — t. i. évenkénti rá-
fizetések és kamatok — mellyek különben gyám-
díjakul szánvák, mig és mennyire azoknak osz-
tályékoztatása a' gyámdíjfizetésekre még nem fog 
igénybe vétetni. 

4. §. Minden egyének, kik a1 gyámintézethez 
elutasíthatlan igényt tartanak, kötelesek évenként 
10, mondom, tíz pengő forintot annak alaptökéje 
nevelésére adományozni. 

5. §. Minden a' 3. §-ban megnevezett módra 
alakulandó tőkék csonkítatlan maradván és az in-
tézet összes alaptökéjéhez csatoltatván, a' gyüle-
kezet által elfogadott alapszabályok értelmében, 
biztos helyre kamatozásra kiadatnak. A' gyám-
intézeti alaptőke feletti közvetlen őrködést és an-
nak igazgatását egy sajátlag e' czélra három-há-
rom évenként megválasztandó hét tagból állandó 
gyámintézeti választmány fogja gyakorolni, melly 
maga magát alakítandja, elnökét maga válasz-
tandja, az alapszabályok értelmében intézkeden-
dik, és jegyzökönyveit a'választmányi gyűlésnek 
megerősítés végett felterjesztendi 

Ezen gyámintózeti választmányhoz, mellyben 
a' pesti esperességi ev. gyülekezetnek minden-
kori fögondnoka, mint gyámintézeti pénztárnok 
részt venni tartozik, a' gyámintézeti képességgel 
biró évenkénti hozzáfizetésekkel járuló tagok ál-
tal magok közöl három egyén és a' gyülekezet 
állal annak tagjai közöl szintén három egyén lesz 
választandó. 

6. §. A' gyámintézet csonkíthatatlan alaptö-
kéjének jövedelme, azaz: a' hozzá tartozó tőkék 
kamatjai és a' gyámintézeti képességgel biró ta-
gok évenkénti hozzáfizetései arra rendelvék, hogy 
gyámdíjakul osztassanak el az erre feljogosított 
egyének közé. E' mellett azon közszabály ala-
píttatikmeg, miszerint a' gyámdíjmennyiség min-
denekre nézve, kik számot tarthatnak rá, egyenlő, 
és hogy a' gyülekezet szolgálatában hivatalának 
folytatására képtelenné lett lelkész vagy oktató 
mindenkor kétannyit kap, mint azon gyámdíj tesz, 
melly az özvegynek vagy az özvegy jogait él-
vező árváknak jut osztályrészül. 

7. §. A gyámdij aránylagos felosztását ille-
tőleg meghatároztatik, hogy a' tőkék öszves ka-
matai valamint a' gyámintézeti képességgel bíró 
tagoknak évi hozzáfizetései is tíz egyenlő r é -
szekre lesznek felosztandók; mellyekböl két tized 
(melly a' felosztásnak tárgya soha sem lehetend) 



mindenkor tőkésítendő; a' hátralevő 8/10-böl, 
mellyek egyedül a' felosztás alá esendők , egy 
árvának l /1 0 , egy özvegynek 2 / I 0 , és a' szolgá-
lati képtelenségre jutott lelkész vagy oktató 4 / 1 0 -
det fog kapni, magától értetődvén, miként a' 
gyámdíji osztalékul igénybe nem vett része a' 
8/10-deknek a' 3-dik §. értelmében szinte tőkésí-
tendő. — Ha pedig több gyámdíjigények esete 
fordulna elő, miszerint a' felosztásra szánt 8/10 
rész nem volna elegendő minden illető egyének-
nek a' feljebb felállított arány szerinti részelteté-
sére: akkor a' 8 / i 0 annyi egyenlő részecskékre 
lesz felosztandó, a' mennyi kívántatik, hogy a' 
felebb említett arány szerint minden arra feljo-
gosított egyének gyámdíjjal elláttathassanak. 

8. §. A'gvámintézetí tagnak halála után, akár 
az még valóságos hivatalban állott, akár pedig 
már a' gyámdíji állapotba tétetett, megkapja az ö 
özvegye a' 7. §. értelménél fogva őt illető gyám-
díjosztályrészt. Az özvegy elhunyta után annak 
gyermekei lépnek anyjok jogába, még pedig a' 
leányok férhezmenetelökig vagy különben életök 
20-ik évének betöltéseig; a' fiuk pedig némi köz-
hivatal elnyeréseig vagy máskép 24 év eléré-
seig. Ha különben a'gyámdíjban részesülhető ár-
va csak egy lenne, akkor az a' 7. § . értelme sze-
rint csak felét húzandja azon gyámdíjosztaléknak, j 
melly az anyjának esett volna osztalékul. 

9. §. Ha valamelly gyámintézeti tag máshová 
lett elhivatása következtében vagy különben ön-
ként is a' gyülekezet szolgálatából kilép, és a' 4. 
§. értelménél fogva az évenkénti hozzáfizetést 
folyvást az intézetnek adományozza: akkor csak 
az ö özvegye és árvái birandnak jogot a' 7. és 8. 
§ -ban meghatározott gyámdíjilletöségre,—ellen-
ben a' tag maga, ha a' fenérintett módra a1 gyü-
lekezet szolgálatából kilépett és aztán hivatalvi-
selésre képtelenné lett, ezen gyámintézetből sem-
mi gyámdíjt nem követelhet. 

Ha a' most hozzáfizetö gyámintézeti tagok 
valamellyike, 30 éves szolgálat után ezen gyüle-
kezetnél, vagy pedig más valaki a'jövendő tagok 
közöl a' gyámintézet alaptőkéje gyarapítására 30 
évig folytonosan tett befizetések után, ezen gyü-
lekezet szolgálatából visszavonulna , az a' 6. és 
7. értelmében számot tarthat a* gyámdíj-ille-
töségre; melly igénye azonban megszűnnék, ha 
később másutt nyilvános hivatalt vállalna fel. 

10. §. Ha a' máshová történt meghivatása 
következtében vagy önként a' gyülekezet szol-
gálatából kilépett tagja a' gyámintózetnek, három 
hónap alatt a' lejárt határidőn túl elmulasztja be-
adni évenkénti ráfizetését, fel fog szólíttatni a' fize-
tési hátramaradásának annak 6 pcentes kamatjá-
val együtt megadására; és ha három hó alatt ezen 
felszólítás után a' tartozás említett módra ki nem 
egyenlíttetik: azon tag minden addig befizetett 
részleteinek és a" nejét 's gyermekeit illető j o -
goknak elvesztésével ki fog törültetni. 

11. §. Ha a'gyámdíjt élvező özvegy új házas-
ságra lép, számára a' gyámdíjhúzás megszűnik, de 
a" netalán létező gyámdíji képességgel biró árvák 
lépnek annak jogaiba, ha pedig árvák nem létez-
nek, az új házasságra lépő özvegy egy évi gyám-
díjjáradékot kap egyszerre 's mindenkorra. 

12. §. A' dolog természetében fekszik, hogy 
a' gyámintézet eddig felsorolt rendszabályainál 
fogva a' gyámdíjjáradékoknak évenként gyara-
podniok és folytonosan nevekedniök kell. — Ezen 
folyvásti növekedése a' gyámdíjaknak minden 
szűkítés vagy levonás nélkül fog történni egész 
addig, miglen egy a' gyülekezet szolgálatában 
hivatalviselésre képtelenné vált lelkész- vagy 
oktatónak évi gyámdíjjáradéka 240, az özvegyé 
pedig 120 p.forintnyi öszveget elérendett, a' mi-
kor aztán a' gyülekezet arról is további intézke-
déseket tehetend, vájjon a' gyámdijjáradéki nö-
vekedésnek , a' gyámintézeti képességgel biró 
tagok szolgálatéveinek és évi befizetéseinek való 
tekintetbevételével kelljen-e történni, vagy sem. 

Hiil- és belftilili tudósításc^k. 
P r t t s e l y t á s k o d á s . Milly ferde módon 

űzetik poseni nhgségben a' térítgetés, itt egy 
példa. Nemrégen Reisenben meghal egy ev.pol-
gárnő,betegeskedő férjén kivül még egy 5 és egy 8 
éves leánykákat hagyva maga után. Néhány nappal 
a1 temetés után egy magas rangú nő magához hi-
vatja a' mélyen megszomorodott 's nagy mér-
tékben szenvedő férfit's elibe terjeszté, hogy te-
kintve szegénységét, hajlandó gyermekeit nevel-
tetni, ha megengedi, hogy azok utóbb kath. le-
gyenek. A' szegény férfi erre nem adhatott kielé-
gítő nyilatkozatot, hanem még fájdalmasabban 
hagyá el gyorsan a' helyet, hol a' jótétek nem 
ker. elvek szerint osztogattatnak, 's most azon 
bizalomban él , hogy ev. polgártársai szegény 
helyzetét megszánják 's nem sokára egészen 
elárvulandó gyermekeit nem hagyják elveszni. 
(A. K. Z.). 

Rcforinatk laatása a' missióra. 
Az apostolok 's tanítványaik által gyűjtött ke -
resztyének száma 100-dik év körül mintegy 
500000-re ment. 'S daczára a' súlyos üldözések-
nek , mellyeket a' 3 első század alatt szenvedett 
az egyház, számuk 300-ik év körül már 10 mil-
lióra növekedett. Midőn a' pogánytérítők hűsége 
áttal keresztyénekké lőnek a' németek, 700-dik 
év körül öszves számuk mintegy 30 milliót tön. 
A' sötét időkben, midőn Roma nagy befolyást 
nyert a' ker. egyházra, kevesen járultak a' szám-
hoz, kik itt boldogok lőnek, ugy hogy 1500. év 
körül csak 100 millió ker. volt. Ekkor rövid kel-
lemes hajnalpír után földerült a' reformatio kegy-
napja's azóta, tehát csak 3 század alatt, a 'keresz-
tyének száma megkettőztetett, most 200 millió 
keresztyénnél több levén (A. K. Z.). 



A p r ó s á g o k . A' königsbergi szabad ev. 
egyház engedelmet kapott a' tisztkartól, vásárnapi 
áhitatosságát a' kórháztemplomban tartani, ezen 
engedelem használását azonban a' kormány el-
halasztá (A. K. Z.). — A' neuburgi protestán-
soknak tudomására adatott a' városi tisztviselöség 
által, miszerint ö fels. a' bajor király megengedé 
nekik, hogy fiókegyházilag Untermaxfeldhez csat-
lakozhassanak és saját vicart tarthassanak, mig 
öt fizethetik. Az öröm annál nagyobb volt e' tu-
dósításra a* prot. közt, mivel ezen engedelem 
megnyerése 24 évig volt törekvésük czélja (A. 
K. Z.j. -

Vál ási türe lem példája Istenem ! 
beh csak boldogok is vagyunk mi magyarok ! . . 
Ha eltekintünk a' nemzetek során , 's visszapil-
lantunk minkeblünkbe, szivünk boldogságkéjtöl 
ittasul; mert ugy találjuk, mikép nincs állomány, 
mellyben a' szabadság — ez égben foganzott 
diszvirág — olly átalános 's korlátlan élvezetben 
részesítné a1 honpolgárokat, mint nálunk.... Szel-
lemi műveltségűnk tökéletesen nélkülözhetökké 
teszik a' kötelező rendszabályokat, — hiszen az 
már lerombolá köztünk a' létezett óriási chinai 
falakat; egyik ember nem kérdezi többé a' má-
siktól: melly akolnak vagy juha? — hanem e' 
helyett szellemét 's ebből kifolyó tetteit latolja 
vagy fontolja, 's a' szerint itéli. 

A' mondottak bizonyságául egy példáját írom 
ide a' vallási türelemnek. Átalános figyelmet 
kérek! 

A' fővárostól néhány órányira eső V. — E. 
helységben egy reformált egyén, a* szent házas-
ságra kívánván szive választottával, egy katho-
lica nöszemélylyel lépni, felszólíttatá ennek hely-
beli lelkiatyáját az illető bizonyságlevél kiadására. 
A' szeretet Istenének sáfára, saját bölcsesége 
nyomán jónak látá, atyai dorgáló szavát hangoz-
tatva, a' követelést, valódilag kérelmet, a' tör-
vény betűi daczára erélyesen visszautasítani. 
Ezen, az érdeklettek felfogása szerint igaztalan 
tett panaszt hajtott a' reform. lelki atya füléhez, 
— ki azonban vállvonítva tanácslólag feleié: mi-
kép ö e' szerint a' dologba nem avatkozik, mert 
nem akarja kath. collegáját magára haragítani. 

Na itt van! hát nem épületes példája-e ez 
a' vallási türelem- és egyetértésnek ? ! — Ha-
nem mégis, hogy hívének boldogságát eszközölje, 
szeretettel ajánlá a* házasulandó legénynek, hogy 
vegye az ö tisztességes és jámbor szolgálóját fe-
leségül. Ez ajánlatra a' legény, méltánytalanul és 
önfejüleg, vásárt csapni nem akarván, az ügy is-
mét e 'kath. lelkész elé került, ki megszánván 
az egymásért élöhaló szerelmes párt, végre nyil-
vánitá, miszerint reversalis vétele mellett kész 
hát őket lakán áldás nélkül Összeesketni. A' papi 

áldással a' boldogtalanok — közvetlenül Istentől 
reménylvén azt — nem sokat törődtek, sőt r e -
versalist is — bár nehéz fejjel — adtak maguk-
ról : ámde a' templombani esketéshez — nehogy 
ök is ugy járjanak, mint elöttök nem rég egy, 
egyéniségben hasonló vegyes pár , kit a' fenebb 
érintett kath. tisztelendő a' szabad ég alá állítván, 
önmaga cselédszobája ablakán kiabálta ki hozzá 
az eskü megmásithatlan szent igéit — a' temp-
lombani esketéshez, mondom, ollyannyira maka-
csul ragaszkodtak, hogy a' kath. lelkiatya ebbeli 
kivánatuknak kénytelen volt engedni. 

Én a' vőlegény panaszkodó anyjának ajkiról 
e' minden jobbak illő méltánylatát kivívandó ese-
ményt lelkismeretesen kölcsönzém. — 

Isten, szeretet Istene, ki előtt úr és koldus 
egyenméretüek, jőjön el te országod!! 

N a g y G á b o r , 
f & o n y v i g m e r í e t é s . Köznapi imák. Pro-

testáns egyházakbani használatra irta Szilády 
László, ev. ref. lelkész. Kecskeméten, nyomatott 
Szilády^Károly betűivel és költségén. 1846. Nagy 
8 rét. Ara : fűzve 1 p. f. 

Illyen czím alatt jelent meg a" lankadatlan 
munkásságu szerzőnek tartalomdús imakönyve. 
Foglalatját nyolcz hétre való reggeli, négy hétre 
való dólesti közönséges templomi imák teszik., 
mellyekhez hat reggeli és hat esteli bünbánatos 
imák csatolvák, az úrvacsorája osztását megelőző 
bünbánatos héten használandók; — az egészet az 
úri imádság zárja be, melly az utolsó lapra min-
den kérés elölkezdósével majdnem kézzel fogható 
nagy betűkkel van nyomva. 

Nem ismertethetném meg czélszerübben ezen 
imakönyvet, mint ha szerzőnek előszavából az ido 
vonatkozókat idézem. „Czélom érve lesz, — 
mondja a' szerző — ha az eddig leginkább unal-
mas szószaporítás közt nagyon alant járó köz-
ájtatossági népnyelvet jelen munkámmal némileg 
emelhetem 's csinosbíthatom." — 'S a' szósza-, 
porítás csakugyan mellőzve van, 's az imák, kö-
zépszerű hosszúságúk mellett, igen tartalomdúsak, 
majdnem minden egyes szó egy gondolatot f e -
jezvén ki. Az említett czél felé okszerűen halad 
szerző, irásmodora az elsőbb hetekben népszerübb? 
az utósóbb hetekben emelkedettebb levén. — 
„Nem látom át, — mondja sz. — miért legyen 
épen az istentiszteletből, az ájtatosság házából, a* 
műveltebb nemzeti nyelv száműzve ? Ha csinoso-
dunk Isten dicsőségére, vallásos érzelmink ma-
gasztosítására egyébben: miért ne beszédünkben 
i s ?" 

Még abban is könnyebbséget eszközöl sz. 
paptársainak, hogy néhány imához oda kapcsolá 
a* betegekért mondani szokott rövid fohászokat's 
igy előforduló esetben csak fel kell keresni az 
imát, mellynek végén illy fohász található. 

A' kiállítás Szilády Károly úr ismert jelességü 
nyomdájának dicséretére válik. — A1 papir erős; 

50* 



a* betűk igen könnyen olvashatók; az ár csekély-
ség . Legyen melegen ajánlva a ' templomi imák 
hijánya miatt annyiszor panaszkodó lelkipásztor 
uraknak. T o r k o s K á r o l y . 

M e g j e l e n t * Fogarasi János legújabb 's 
legleljesb német és magyar Zsebszótár General 
en chef — Pulmonaria 345 I. — 584 lap. 

Buda. Az itteni evangy. templom építése 
Örvendetesen ós sebesen halad előre. Sokáig és 
hosszasan tanakodtak a' hívek, vájjon a' várban 
vagy azon kivül kellene-e templomot épílniök. 
Végre győzött az első vélemény, 's a' nemes vá-
rosi tanácsnak 's egyéb hatóságoknak megelőző 
szívessége által sikerölt a' főörhely mögötti házat 
a ' gyülekezetnek arány szerint olcsó áron meg-
szerezhetnie, melly most templommá alakíttatik 
át. Az építkezési költségek fedezéséhez nemcsak 
a ' hivek, hanem egyéb nem evangy. keresztyé-
nek is valódi testvéri készséggel járultak. A' 
külföldi testvérek is szívökre vevék ügyünket 's 
a ' skót szabad egyház tagjai 300 font sterling-
gel, azaz 3000 pforinttal segedelmeztek bennün-
ket. Az óbudai egyház is napról napra jobban 
virágzik, 's miután sikerült neki egy új tanítót 
nyernie, ki a' híveket 's ezeknek gyermekeit 
egyesítve szorgalmasan működik, mindinkább 
ébredez bennök azon vágy, vajha ők is rendes 
istentiszteletben részesülhetnének. Rendes lel-
kész urunk, — Isten áldja meg! a' buzgóbb hí-
vekkel karöltve, mindent elkövet, hogy egyhá-
zunk a' két Budán és környékén szilárd lábra 
kaphasson. Meglátogatja évenként néhányszor a' 
sz.-endrei és promontori környéki híveket is, kik 
azóta szinte ébredeznek, 's mint elszéledt juhok, 
ha pásztort találnak, szorosan és forróan csopor-
ioznak körülötte. Igen közel fekszik azon gon-
dolat, hogy a' sz.-endreiek a* vácziakkal egye-
sülten törekednének egy anyaegyházat képezni. 
Fájdalmasan hat egyébiránt reánk, hogy a' pesti 
hármas gyülekezet — mint halljuk, az elnökség 
eunctátoroskodása miatt — az esperesség ügyei-
nek rendezésébe, mellyet mindnyájan óhajtunk, 
ereszkedni vonakodik 's hogy, mint ismét jó kút-
főből tudjuk, ezen hármas egyház presbyteri rend-
szerét 's annak elveit kezdi tapodni , 's a' 
restauratio felett a" sirharangot rángatni. Ha 
szükség lesz, nem sokára visszatérünk még 
ezen ügyre és absque ira et sludio, azt szoros 
Jbirálat alá vetendjük *s megnevezendjük azon 
férfiakat, kik e' két város evangyélmi testületei-
nek leghőbb kívánságait a' teljesedés várva várt 
idejétől elütni 's legtöbb óhajtásaink útjába az 
ünkény szűkkeblű köveit gördíteni elég merészek. 
Most még hallgatunk, mert a' jobbat reméljük; de 
ha a' türelem, melly már fogytán van, megsza-
kad, lelkismeretiinkben kötelezetteknek érzendjük 
amagunkat, felbolygatni e' lappangó önkényt és a' 
jelen és utókor Ítélőszéke elébe állítani a' prot. 
szabadság ezen elleneit. 

Eperjes i papvala«^tá«. Az eperjesi 
gyülekezet f. é. nov. 18-kán Sztehlo János urat, 
a* derék atyának derék fiát, választá lelkészeül, 
miután az nov. 8-án német, 15-én magyar pró-
babeszédét megtartotta volna. A' Jenából alig 
hogy haza tért fiatal hittudósra nézve ezen elvá-
lasztás minden esetre nagy kitüntetés, egyersmind 
hathatós ösztön arra, hogy egyházunk dicső nes-
torának, a' feddhetlen jellemű Schwarz esperes 

; urnák nyomdokát követve, legszentebb köteles-
ségének tartsa, az egyház javát Eperjesen és 
Eperjesen kivül legjobb tehetsége szerint elő-
mozdítani törekedni. Hisszük és reméljük, hogy 
az áldás, mellyért Tiszolczra utazott, hathatósnak 
bizonyuland be rajta 's ö, túlemelkedve a' szűk-
keblű particularismuson, mint Krisztusnak avatott 
bajnoka 's hazájának szerető polgára, ügyesen 
kapcsolandja egybe Isten országa terjesztését 's 
hazafiúi legszentebb kötelességének teljesítését. 
Isten hallgassa meg! 

A r a d . Itt egy új evangy. anyagyülekezet 
alakult, melly papjának t. Stepháni D. eddig szem-
laki lelkészt választá, ki f. é. oct. 11 kén igtatta-
tott be nt. Kristófíy S. esperes úr által új hivata-
lába. A' szemlaki gyülekezet lelkészévé pedig 
Vanko S. volt szarvasi s.-lelk. választatott. Adjon 
a z ú r áldást mindeniknek,hogy szükerrel működ-
hessenek új gyülekezeteik kebelében. Az aradi 
gyülekezet keletkezését kiváltképen örömmel 
üdvözöljük 's hitsorsosaink osztatlan figyelmébe 
ajánljuk, a1 jövendő miatt, mellyet egyházunkra 
nézve biztosíthat. Azt halljuk, hogy felügyelőjévé 
Jószási Purgly János ur lett, olly név, melly egy-
házunkra nézve igen jól hangzik Hisszük és r e -
méljük , hogy mit a' sirba szállt két Purgly test-
vér által veszítettek keresztyén bő adakozásaik-
ban részesült egyházaink, azt kipótolandják a' 
boldogultnak fiai, kik közt János egyszersmind a* 
pesti magyar egyháznak alapítói közt is tisztes 
helyet foglal. Mondatik, hogy a' Duna jobb ágá-
nak győri kanyarulatánál lakozó Purglyak is, 
kiknek egyike mint boldog férj éli napjait, másika 
a1 zöld Erin és Albion látogatásában tölti remény-
teljes napjait, szintekét alapítmánytszándékoznak 
tenni, egyiket az aradiaknak, másikat a pesti ma-
gyaroknak, hogy itt mint ott középponti virágzó 
gyülekezeteink lehessenek. Isten áldja meg jó 
szándékaikat! 

{ • é s z t . Nov. 1 napján itt examenek tartat-
ván, bennök a' mélt. földesúr Tiszta Lajos egész 
családjával részt vett, 16 kitűnőbb tanuló számára 
jutalmakat adott át a' helyb. lelkész urnák, egy-
szerű, de megható szavakat intézett mind a' tanu-
lókhoz, mind a1 tanítóhoz, 's megígérte, hogy jö-
vedönben mind itt, mind szomszéd helysége job-
bágyai között minden illyen alkalmakon időről 
időre megjelenend. 

Veszprém. A' napokban vettük főtiszt. 
Haubner Máté püspök urunknak Győrött novemb. 



29-én, mint advent első vasárnapján kelt pásztori 
levelét, melly „különösen a' dunántúli superin-
tendentiában levő minden ág. hitv. evangy. ke-
resztyénekhez" van intézve, átalában pedig 
„minden rendű és sorsú testvér embertársakhoz." 
Megjegyezvén, hogy ezen pásztorlevelet igazán 
Krisztusi 's evangyéliomi szellem lengi át, melly 
mindenütt a' keresztyén vallás kútfejéből indul ki 
^s oda tér vissza, kiváltképen az „egy szükséges 
dologra" emlékezteti a' hiveket, t.i. „ a ' nagy Is-
tennek fiúi félelmére és ennek élesztése-, ápolá-
sa- és terjesztésére." 'S itt kivátképen a' papok 
azok, kikhez fordul 's igazán beható, győző 's 
lelkesült szavakkal köti leikeikre az e' részben 
teljesítendő kötelességeket. Kiereszkedik egyéb 
kötelességekre is "s kéri és inti őket a' pastoralis 
kellékek megszerzésére. A'levél végén azon r e -
mény fejeztetik ki, hogy az ujonan választott fő-
pásztor színről színre kívánja híveit nem sokára 
meglátni. Adja Isten ehhez és minden lépteihez, 
legjobb áldását! 

G y o r k ö n y l 5 0 é v e s ü n n e p é l y . 
Nov. hó 15-kén ünnepelte a" györkönyi evangy. 
gyülekezet temploma felszentelésének 50 éves 
ünnepét. Minden pompa 's fény mellöztével az 
egész ünnepély evangyélmi egyszerűséggel tar-
tatott. Egy ez alkalomra irányzott ének buzgó 
elzengése után Borbély József esperes úr az ol-
tár elébe lépett, 's a' mindenhatóhoz bocsátván 
imáját, a' 84-dik zsoltárt felolvasta. Mire ismét 
más ének megzendülvén, a' helybeli leik. Berg-
mann Frigyes ú r , a" szószékre lépett, 's egy 
szívből eredett, a' hallgatóságra is hatályos, kor-
*s ünnepélyszerü beszédet mondott. Ennek vé-
geztével a" már említett esperes úr ismét az oltár 
elébe ment's a'györkönyi egyháznak keletkezése 
<5tai kedves 's kedvetlen körülményeit rajzolván, 
az egész hajlékot újra a' mindenhatónak ajánlotta 
oltalmába, megemlítvén azt is, hogy ö az ezelőtt 
50 évekkel tartatott felszentelési ünnepélyen mint 
kisded gyermek jelen volt. Az egész ünnepély 
buzgó énekkel befejeztetett. 

Bészint felszólítás következtében, részint pél-
dául másoknak is az evangyélmi buzgóság ele-
venítése * ) végett közli Paksról decemb. 2-kán 
1846. B a r 1 a. 

C u l q n e £ u u m . A1 Protestáns Egyházi 
és Isk. Lap jelen évi 48-dik számában az 1150-
dik lapon a' következendők olvastatnak: ,,A' du-
nántúli ev. egyházkerületi gyülekezetek mappája 
készülő-félben van, Gájer Sámuel győri oktató 

'S ez nagyon is szükséges jelenkorunkban. Wimmer test-
vérünk ugyan azt mondja: ;,Die Zeit hat uns grosz gezo-
g e n . a Meghiszem, de én azt mondom: „die Zeit hat uns 
irreligiös gemacht. Grosz waren wir, da es bei uns galt, 
was Paulus von den Ephesern 6, 10. — 1 8 forderte, und 
da wir mit dem frommen Psalmislen beteten: ,,IIerr wenn 
du sie Züchtigest, dann suchen sie dich." — Darum 
schicket euch in die Zeit , denn es ist bőse Zeit. Ephes. 
5 , 16. B. 

úr szorgalma *s a* felső emelet szives közbenjá-
rása következtében 'stb." Minthogy a' felső eme-
letben, épen Gájer Sám. oktató úr felelt, én alulirt 
lakom, hogy valaki előtt gyanúba ne essem, 
mintha én valamelly érdemet, melly engem nem 
illet, magamnak tulajdoníttatni kívánnék, felhivat-
va érzem magamat kijelenteni, hogy én Gájer 
Sám. oktató úr készülő-félben levő mappájáról 
mitsem tudok 's e'beli üdvös szándokát a' tisztelt 
úr velem nem is közlötte, hanem a* szives köz-
benjárás, egyedül a' felső emelet túlsó részét, t.i. 
főt. Haubner Máté superintendens urunkat illet-
heti: ugyanazért bizodalmasan kérem közlő urat, 
ha más alkalommal szives leendene velünk illy 
érdekes újdonságokat tudatni, ne sajnáljon min-
den balmagyarázatok eltávoztatásaért, egykisső 
határozottabban nyilatkozni. Győrött dec. 3 -kán 
1846. D r e g á l y D á n i e l , 

győri ev. lelkész. 

S z e n t - l a n t : 
I m á d s á g ő s z i v a s á r n a p o n . 

(Clemens után szabadon.) 

Emelkedjél ama szebb hazába 
A' buzgóság szellemszárnyain, 
Emelkedjél lelkem! 's hódolattal 
Áldozzál az Úr oltárain; 
Ámulattal a"1 föllebbvalókon 
Csüggve, rázd le a'föld gondjai t , 
Es az élet színén széttekintve, 
Szemléld hervadó virágait! 
Nézd, alatta a' hulló levélnek 
Uj élet csirája mint fakad, 
Mert a' természet nagy láncza, mellyet 
Isten tart össze, meg nem szakad! 

Oh tekints le ma is ránk kegyeddel! 
Kérő gyermekidre, Istenünk! 
Élessz minket igéd erejével, 
Hogy hevüljön jéghideg szívünk! 
Mert mi a1 bűn gyarló sarjadéki 
Téged csak ajakkal tisztelünk. 
Hogy jóságban legyünk gazdagokká, 
Szent lelkeddel, kérünk, légy velünk. 

Uram! adj a1 tévedő hiveknek 
Jámbor , buzgó, bölcs vezéreket. 
Kik a1 vallás kies virányain 
Nyújthassanak biztos kezeket: 
Hogy a1 lélek rabbilincseiből 
Bontakozva , szabadulhasson 
'S kifejlődve a' setét homályból, 
Színed előtt tisztán állhasson. 

Mikor derü l , oh mikor a1 nagy nap , 
Mellyen mind csak érted hevülünk, 
Mellyen szent oltárod zsámolyánál 
Egy szívvel lélekkel térdelünk? 
Mikor derül , oh mikor a1 nagy nap, 
Hol királyok atyáink lesznek 
'S az igének buzgó hirdetői 
Mindent a1 vallás nyomán tesznek? 
Midőn a' szenvedésnek szülötte 
Félve, rettegve nem háborog, 



És a' jótétért derült szeméből 
Gyöngy gyanánt a 'hálaköny csorog? 
Dicső ünnepnap! mikor derülsz fel, 
Ha szűnik meg minden különbség, 
Ha építünk közös oltárt, mellyen 
Mindnyájunknak áldozatja é g ? — 

Most hideg még az emberkebel, mint 
Öszi szélben dermedő haraszt, 
Mint az öszi köd, a1 napvilágtól 
Ugy a' balhit távol tartja azt, 
Távol tartja ama1 szent valótól, 
Mellyböl élet 's fényvilág ered 
'S melly nélkül az életnek melege 
Szívfagyasztó hideggé mered. 

Add, atyánk, hogy már itt is szeressünk 
'S a1 nagy naphoz méltókká legyünk, 
Hogy a' jövő aratás fejében 
Már itt is sok jó t , dicsőt tegyünk, 
Minden nap, mellyen jó magvat hintünk; 
Legyen magasztos szent ünnepünk, 
Hogy hozzád, ki országolsz felettünk, 
Hő hálával hajoljon szivünk. 
Igy bízvást indítjuk el hajónkat 
Az élet hullámzó tengerén, 
Megmutatja menny felé az útat 
Néki a' hit, szeretet 's remény ! 

T o r k o s Kár. 

J é z a t N f í p i » y . S M s s z ü l e t é s é r e . 
Zengjen föl halaénekünk 
Szivünknek húrjain, — 
Föl föl dicső Jézusunkhoz, 
Hitünknek szárnyain. 

'S ha bár nem látjuk is, mint a' 
Bethlemi pásztorok 
Láthatták ő t , 's azon jászolt, 
A' mellyben szunnyadott; 

És ha első alma fölött 
Nem viraszthatunk is — 
'S ha remegő karunkkal át 
Nem ölelhetjük is: — 

De buzgó hitünk számyival 
Átkarolhatjuk öt, 
'S miénk lehet, és bírhatjuk 
A' szent üdvezitőt. 

Miénk igen — "s lelki szemmel 
ölet megláthatjuk, 
Csak szent tanát kövessük és 
Áldván magasztaljuk. 

'S ha nemcsak e' jeles napon, 
De egész éltünkben 
Dicsérjük és hőn tiszteljük 
Imánk- 's énekünkben. 

Zengjen hát hála-énekünk 
Föl szivünk húrjain, — 
Föl föl dicső Jézusunkhoz 
Hitünknek szárnyain. 

N a g y L a j o s , 

M i e v e i e z é s . Sz. G. úrnak versificált prósáját, 
mellyben a1 k ö z n a p i i m á k iróját dicséri, nem adhatom, 
mert versificált prosa. Ha Sz. G. úr azon imákat megismer-
tetés által e' lapokban méltatni 's azoknak és szerzőjüknek 
becsét és érdemét kiemelni akarja, szívesen veendjük; de 
könyvismertetés versben, kivált ha az illy költői ihlettséggel 
végződik : 

Van még elég tárgy, a' miről szép 
'S buzgó imát írni lehet . . . 

Feltettem én is — majd idővel — 
Írok ha Istenünk éltet — ollyasmi, mire legfö-

Iebb igy kiállthatunk fe l : Warum so hoch ihr Musensöhne!? 
— Ugyanezen Sz. G. úr egy patheticus czim ala t t : Ó r i á s i 
r á k h a l a d á s a z u n i ó f e l é , egy czikkét közöl, melly-
ben a1 haragra fortyant erkölcsi indignatiót költői magas-
ságra emelve, vele szőrt és hajat égnek ágaskodtatólag e l -
mondja, miként hol volt hol nem volt, valahol a1 dunántúl 
volt egy obscurus lutheránus pap, a1 ki a'keresztelendő g y e r -
meket a1 református keresztanya kezeiről levéve, azt egy lu-
theránus férfi kezére tette 's csak igy keresztelte meg. A' 
czikknek yégén aztán hozzám ezen szavakat intézi : Nt. 
s z e r k e s z t ő u r s z i n t e e v . k e r e s z t y é n 's l e l -
k é s z ; m e g j á r j a e ' c z i k k , h a a m a n e v e z e t l e n 
ev . l e l k é s z ú r r a l e g y h i t e n v a n ? ! Biz az nem 
járja meg, édes Sz. G. úr, nem ezen gyanúsítás miatt, 
mellyet ezennel lágy kenyér gyanánt feléje csapni vakmerő 
vagyok, hanem mivel azúr neveket nem említ 's ott, hol p ro -
sát kell adni, poétisál. Tessék a' czikkét igy közölni : Du-
nántúl Botond helységének Uniótlan Mátyás ev. papja, K á -
lonyay Sarolta ref. keresztanya kezéről levetette a ' megke-
resztelendő gyermeket 'stb. 's irja alá nevét. Csak igy hasz-
nálhatom az illyen czikkeket. Tehát neveket, édes Sz. G. úr 
's aztán a1 prosát és poésist a' maga helyén, végre pedig i rá-
nyomban egy kis becsülettudást. —Szemfül G. úrnak nincsen 

S z é k á c s . 

Előfizetési hirdetmény. 

A* Protestáns Egyházi és Iskolai Lap 
1 8 4 7 . évi jan. 1 - s ö napjával kezdendő elsÖ félévi folyamára az előfizetési árak változatlanul az 
eddigiek maradnak, u. m. Budapesten boríték nélkül 2 ft. 4 0 kr., postán boríték alatt 3 ft 4 0 
kr. pengőben. — Előfizethetni minden kir. posta-hivatalnál, Pesten: Landerer és Heckenast 
könyvnyoratató-intézeíe ügyszobájában a' Pesti Hirlap kiadó-hivatalában (hatvani-utcza 
Horváth-ház 483-dik szám, földszint). 

A' Prot. Egyh. és Isk. Lap szerkesztősége. 



PROTESTÁNS 

6YHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 
51. szám. Ötödik évi folyamat. Dec. 20. 1846. 

Waehrend die Kirche in allén Formen urnd Confessionen vielleicht noch laengere Zeit zu kaempfen habén 
wird, um sich im Leben die Stelle zu sichern, welche ihr gebührt, gehen wenigstens im Geiste der Deut-
schen Theologie állmáéiig die Bestrebungen mehr und mehr in einander,und h i e r mag man wohl nicht 
in gar langer Zeit eine Periode frischen, innigen Zusammenwirkens erwarten. 

B a u m g a r t e n -C r u s i u s. 

TABTALOM: Porosz zsinat. (Vége.) D a r u . — Tót-komlósi 
közgyónás. C s e r m á k J . 'stb. — Egyh.megyei gyűlés 
Bimaszombatban. B o r s o d i J ó / s e f . — Sol t i -egy-
házvidéki tanítók. B ö s z ö r m é n y i ML — Apróságok. 

f V f e z s i t m * . ( V é g e.) 

Ezután egy föstatushivatalnok, tisztes ösz, 
szólalt fel, hogy mint tagja az első választmány-
nak, hozzájárulását a' javaslathoz, min ismeretes, 
szigorúan igazhivő állásánál fogva némellyek tán 
csodálkozni fognak, indokolja. Tevé ezt ordina-
tiokori hiteltetés körüli elveinek kifejtésével. 
Először elismeré a' symbolumok szükségét egy-
házra nézve, azoknak magas tekintélyét 's fon-
tos becsét, mennyiben azok a' nélkül, hogy az 
irásbani Istenigéve! egy fokon állnának vagy épen 
„papirospápa" volnának, az irástant leghelyeseb-
ben adják vissza's tulajdonkép az Apostolícumon 
kezdve Formula Concordiae-ig csak a' kereszt-
ségformula tovafejlödései. Szinte megengedé, 
hogy azoknak meg is kelle változtathatniok ; de 
állítá, hogy ez nem egyházkormány, még kevés-
bé egyes papok 's községek, hanem csak az 
egész egyház által történhetik; 's e' végre most 
híni össze az egyházat, nem tartá sem szükséges-
nek, mivel a'symb. könyvek még mindig áldással 
hatottak 's tudományos tekintetbeni minden hiá-
nyuk mellett egyetlenegy hittételök sem törlesz-
tetett el, — sem korszerűnek, mi mellett Ullman 
„Zukunft der Kirche"-jéböl idézett tekintélyül 
egy helyet. Határozott symbolumok e' szüksé-
gességéből 's azoknak az istentisztelet- és pre-
dikátzióval szükségképeni összefüggéséből szár-
maztatá szónok az egyház kötelességét le, hogy 
azok fentartása- 's folytonos érvényéről gondos-
kodjék, nem magáért az egyházért, mert vele van 
azúr lelke,mellyel diadaldúsan gyözé le a' harczo-
kat is, mellyeket az Úr ígért neki; hanem tagjaiért, 
kiknek mindnyájoknak vizsgálatjoguk van ugyan, 
de azt rendszerint nem gyakorolhaták, ugy hogy 
együgyüen igaznak tárták azt, mit a' pap monda; 
ez okból az egyháztan ellen nem szabad magok-
nak a' tanítóknak harczolniok, 's tiltsa meg nekik 

az egyház , tanaitól eltéréseket hirdetni a' köz-
ségnek. Innen következteté szónok a' papok or-
dinatiokori meghiteltetését, miként az Némelor-
szág nagy részében szokásban van, mi épen nem 
hit- 's lelkismeretkényszerítés , mivel a' papnak, 
midőn hivatalt kap, túl kell haladni a' hitlenség 
regióján *s tisztában lenni meggyőződése felöl 
önmagával. Szónok mind a' mellett nem akará 
kizárni az elöhaladás vagy vélemény változtatás 
lehetőségét, mert a' nézetek változhatnak, ez ok-
ból valláseskü, mint Szászországban, megenged-
hetvén. Midőn a' pap más nézetre tér, az egyházi 
tant mégis mindig prédikálhatja, mert tudja, hogy 
az lélekrontólag nem hat, 's meg kell magának 
vallania, hogy még most is tévedhet; csak midőn 
egészen eltérő véleményű 's ehez szilárdul r a -
gaszkodik, kötelessége lelépni. Ezt azonban ma-
gától kell tennie, mert az egyházkormánynak 
mindenkor nagyon nehéz a' papok hite fölött ő r -
ködni és sokan az idő folyamában is szilárdabb 
hitre mentek át , miként azt Schleiermacher, de 
Wette 's maga Reinhard példái bizonyítják. — 
Ezen átalános elvek kifejtése után szónok a' j e -
lenkorra 's ennek a' választmány által megoldani 
törekedett feladatára ment át, 's a' javaslatban is5 
korszükségletet és uniót illetőleg, kimondott te -
kintetekkel indokolá egy új ordinatioformula szük-
ségességét. 'S egyenként menvén végig a* vá -
lasztmány által felállítottakon, e' formula irássze-
rüségét 's egyháziságát igen világosan bizonyítá 
be, kinyilatkoztatva, hogy ámbár ö valódi luth. *g 
igazhivőnek akar tartatni, e' hitvallás őt kielégíti 
's nyugottan irja azt alá. Azt vélé mégis,— hogy 
megelőzze az az elleni sok kikelést, mellyek leg-
alább azon vádban, hogy ö engedményeket tesz 
's félreteszi a' régi symbolumokat, alaptalanok, 
— miszerint még néhány változtatást és hozzá-
adást indítványozhat, mellyekkel bezárá beszé-
dét, melly élénk részvétével a' vallás és egyház 
iránt, jártasságával az istenészeti tudományban, 
lelkismeretes vallásosság mellett nagy szabadel-
vüségével a' gyülekezetet az ösz szónoknak igen 
meghódítá. 



Erre egy jogtanító, ki eredetileg ref, hitval-
láshoz tartozik 's ahoz , ámbár őszinte barátja az 
uniónak, bensőleg ragaszkodik még, fájdalmát 
nyilvánítá, hogy a' javaslat ellenei által mindig 
csak a' luth. egyházat 's az Augustanát hallá di-
csértetni, 's csaknem föl keli tennie, miszerint a' 
reformátusokat épen csak kegyből fogadák be 's 
föltételül az ág. hitv. szabhatják eleinkbe. Ennek 
szónok egyháza becse benső érzetével ellen-
mondott; egyháza, ugy mond, áttértekor az 
unióra nemcsak vett, hanem adott is; szép j a -
vakul magával hozá tudományát és szerkeze-
té t , ez okból nem vettetheti meg magát. De 
midőn állíttatik, hogy az ág. hitv. egyetemes hit-
vallása az ev. egyháznak 's reformátusoké is 's 
annak vallásán nyugszik emezek jogalapja : ugy 
ennek határzottan ellen kell mondania, mit azután 
történettanilag, különösen a* brandenburgi hgek 
's követeik nyilatkozataiból a' westphaliai béke-
kötéskor, valamint utóbb a' regensburgi ország-
gyűlésen , bebizonyíta. S igy hozzáállott ugyan 
a* javaslathoz, de szivéből ohajtá, miszerint az 
segítse az uniót conservativvé, nem pedig elnye-
lővé tenni. 

Végre a' választmány egyik papi tagja, leg-
inkább földiéi által a'javaslat ellen irányzott meg-
támadások tekintetéből, indokolá hozzájárulását a' 
javaslathoz, mennyiben ő is az az ellen emelt gya-
núsítások irányában, mint ha az el akarná tör-
leszteni a' symbolumokat vagy meggyöngíteni *s 
meghigítani az ev. tanfogalmat, legmegnyugta-
tóbb biztosításokat ada , mellyeket azonban némi 
változtatások- *s hozzáadásokkal, miket javasla, 
síévszerint azon kifejezést illetőleg, hogy az or-
dinatioformulában „határozatlan" viszony a'sym-
holumokhoz veendő , megerősíteni törekvék. 
Azonban referens mindjárt megjegyzé, mi fogárd-
talan összefüggésben e' kifejezés, igy a' változ-
tatást visszautasítá. 

Miután igy a1 gyűlés 6 ülésben a' referenst 
és correferenst, aztán még 25 szónokot az első-
nek különféle válaszaival kihallgatott: 23-dik 
ülésben az elnök ismétlé a' beszédekben kifejtett 
gondolatok tartalmát 's e'beszéd, világossága- és 
alaposságával, olvasóinknak is megkönnyítendi az 
eddigi tanácskozások tisztább átnézetét. Mintegy 
következőleg szólt: Jelen javaslat a' papok or-
dinatiokori meghiteltetését tárgyazza 's itt azon-
nal két szempont adja magát elö: vájjon általában 
illyen ordinatiokori hiteltetés történjék-e 's mikép 
legyen az közelebbről elrendezendő? A' választ-
mánymindkét tekintetben javaslatokat tön és szó-
nokok léptek föl e'javaslatok mellett és ellen, kik-
nek nyilatkozatai ugy összesítendök, hogy maga 
a' választmányi javaslat mindig középpontot ké-
pezzen. A' szerint 4 kérdést tehetni föl: 1) tör-
ténjék-e ordinatiokor hiteltetés? 2 ) minő tartal-
ma; 3 ) minő alakja; 3 ) minő joghatásai legyenek 
annak? Az 1., 3., 4. p. alattiak nagyon össze-

függnek egymással, de a' 2. egészen el van kü-
lönítve. Amazok tehát a1 tartalomismétlésben, va-
lamint a' vitatkozásokban összefoglaltatandnak 's 
emez egyedül tárgyalandó; mert amazok a' ható-
sághoz tartoznak, ez követelheti, hogy esketés 
történjék, aztán ennek alakját 's joghatásait hatá-
rozhatja meg; de az, mire kell hiteltetni, közös 
tan és igy szellemi valami *s itt a' hatóság Plus-
vagy Minusról egyedül nem határozhat. — A' 
választmány immár azon nézetben van, hogy hi-
teltetés történjék 's ez ellen e' gyülekezetben tu-
lajdonkép egy szózat sem emelkedék; maga a' 
correferens is akarja azt. Itt szó van, igy követ-
keztetünk, hivatal elvállalásáról; minden hivatal 
már magában véve meghiteltetések compendiarius 
egysége és igy magában a' hivatal elvállalásában 
meghiteltetés fekszik. — A' meghiteltetésröl kü-
lönféle formák gondolhatók; de mielőtt azokról 
vitatkozás történnék, a' dolog természetét 's az 
illetőket kell szemügyre vennünk. Itt szóban fo-
rog a' meghiteltetendö, a' község, híjon bár ez 
közvetlenül vagy patrónus által, és egyh.hatóság, 
melly a1 meghívást megerősíti. Ki van emelve, 
hogy mindnyája ezen illetőknek szabad erkölcsi 
viszonyban áll egymáshoz: hogy ki sem kény-
szeríttethetik lelkismerete ellen. A' papnak soha 
nem szabad olly helyzetbe jöni, hogy meggyőző-
dése ellen tanítson, sem tovafejlödése elölt, sem 
annak folyama alatt; de a' község is kívánhatja, 
hogy az üdvigazságok ugy adassanak neki elö, 
miként azokat az egyház elismeri 's miként azok 
abban élnek; biztosítania kell meggyőződését, 
hogy papja az Istennek egyházi igéjét prédikálja; 
végre az egyházi hatóságnak arról kell gondos-
kodnia, hogy a' pap erkölcsi szabadsága ne kor-
látoltassék, de a' községnek is Isten igéje prédi-
káltassák : neki sincs tehát közönös, hanem egé-
szen positiv állása; föltéve, hogy valamelly köz-
ség egészen elvadulna 's papot, az ö értelmében 
akarna, az egyházhatóság köteles gátolni, hogy 
az üdvigazságok kincse ne koczkáztassék. — 
Most már különség van ordinatio és voeatio közt: 
amaz valamelly hivatalviselésre ad képességet 
általában, emez meghatározott hivatalra; ordina-
tiónál csak a' pap keres valamit az egyháznál, 
ezért mondja ez: meg kell győződnöm, hogy a* 
tant az egyház értelmében akarod tanítani, maga-
mat tehát hitvallásodról valamikép biztosítanom; 
puszta elöreföltevés tehát nem elegendő; ha az 
ordinálandó némán és merevenen állna az ordi-
nátor előtt, az az egyháznak semmi biztosítékot 
nem adna; az egyházhatóság egészen közönös 
volna, ha mondani akarná, én biztosítékot szerez-
tem magamnak ; elibe terjesztém kötelességeit *s 
az eltérés következményeit; ezt a' választmány 
sem akarja 's ez okból határozott nyilatkozatot 
kiván az ordinálandótól. Másként van, midőn va-
laki hivatik; ekkor nem mindig a' pap keresi a' 
hivatalt; ezt ollyan nyerte el tán, ki magát nem 



is jelenté; ekkor biztosítania kell magát az egy-
háznak, hogy kellő férfira akadt 's ekkor nyilat-
kozatot is kívánhat tőle. — A' hiteltetésnek tehát 
3 formája lehetséges: vagy puszta elöreföltevés 
a' következmények közlésével, vagy határozott 
nyilatkozat: én ezt vallom 's hivatalomat e' hit-
vallás szerint akarom viselni; vagy határozott-
igérő , tán esküvel is megerősített, de e' mellett 
ki sem nyilatkozott. E' kérdések fölött volna tehát 
szükség tanácskozni: 1) általában történjék-e 
hiteltetés, elég legyen-e puszta elöreföltevés, 
vagy határozott vagy ígérő nyilatkozat járuljon 
ahoz? 2) mellyek legyenek a 'hatások? Erről 
tulajdonkép csak kevesen nyilatkozának; föl van 
véve, hogy hiteltetés által kise kényszeríttessék 
valamit tanítani, bekövetkezett értelemváltozáskor 
sem szabad tehát kényszeríteni senkit, hogy mint 
előbb tanítson, de fegyelmi uton biztosítani kell 
mégis a' község jogát 's e' czélra a' választmány 
7 pontot indítványoz, mellyek e' rendszabályokat 
hivatalból kilépésig terjesztik elö; mig más szer-
kezet nincs, a' fenálló egyházkormány dolga azon 
rendszabályokat végrehajtani; az máskép nem 
megy, de a' mellett legnagyohb vigyázat- és kí-
mélettel kell bánni's eddig az egyh.kormány illyen 
esetekben mindig ugy cselekvék,'s nemcsak maga 
különösen határozott, hanem minden eszközt fel-
használt , hogy a' választmányi javaslatok értei 
mében más szakértők ítéletét is biztosítsa magá-
nak. Ez azért jegyeztetik meg, miszerint megmu-
tattassák, mennyire szivén fekszik az egyházkor-
mánynak, ollyan esetekre itélö hatóságokat nyerni. 
— Most immár legfontosb kérdés az eskü tartal-
ma. A' választmány onnan indul ki, hogy az egy-
háznak kell hitvallásának lenni 's magát biztosítani, 
miszerint az ordinálandó e' hitvallásban á l l , a' 
mellett tekintetbe vétetik az unió — 's ez ellen 
átalában mi sincs megemlítve —, de az ordiná-
landó lelkismeretszabadságának leglehetöbb meg-
örizése is. Miként kell tehát a' hitvallást kimon-
dani ugy, hogy lelkismeretét a' meghiteltetendö 
ne találja megsértettnek, de ugy is, hogy a' fen-
álló confessiók hitvallásiratai illően méltányoltas-
sanak 's áz unió is jogát megtartsa ? E' részben 
a' választmány nézeteit előbb elvek-, azután for-
mulákban is fejté ki. 'S kivált ez ellen nagy el-
lenmondás támasztaték, jelesül mivel a' példákról 
a' választmány nézeteire következtettek, hogy a' 
symbolumokat háttérbe akarja szorítani; de más 
tagok a' választmány eszméjét inkább összefüg-
gésben az egészszel fogták fel 's a' referens élő 
szóval még közelebbről terjeszté azt elö. Ez ok-
ból további tanácskozásoknál nem annyira a' ki-
nyomatott votumból, mint abból, mi a' nyilatko-
zatok folyamában választmányi nézet- 's eszme-
ként világosan tünt ki, kell kiindulni. Távol levén 
attól, hogy a' hitvallásiratokat el akarná törleszteni 
avagy csak ignorálni, avvagy tán közvetlenül fel-
bontani és elmellözni, beesőket a' választmány tör-

ténettani-, jogi-, istenészetileg elismeri, csak 
viszonyukat az unióhoz közelebbről akarja meg-
határozni. Ez ellen megjegyeztetik más oldalról,, 
hogy a* választmány mégsem méltányolá eléggé a* 
hitvallásiratokat; azok eleven kifejezete az egyházi 
tudatnak nagy korszakaiban az egyháznak, és igy 
nem csupán történettani oklevelek, hanem még 
mindig oszlopai 's vivői az egyháznak. De a' 
választmány ezt sem tagadja, hanem világosan el-
ismeri; más tagok is, kik nem akarják azokat hi-
teltetés tartalmául, beesőket elismerik és saját ta-
pasztalásból megvallják, hogy közelebbi velők 
megbarátkozás e' becset mindig világosabban 
tanítja érezni. De, mondatik, a' választmány ja -
vaslatai mégis a' symbolumok elmellözésére hat-
nak 's különösen a' felállított formulának ez lesz 
eredménye. A'választmány azonban ezt is tagadja, 
's állítja, hogy az legalább szándokában épen nem 
nem volt. E' szerint a' választmány 's a' symbo-
lumok meleg barátai közt azoknak méltósága és 
ereje tekintetében valódi különség nincs. — El-
lenben nagyobb a' véleménykülönbség viszo-
nyukról az unióhoz. Az uniót nem tekinti ugyan 
a' választmány kész, hanem leendő, de azért még-
sem eszményi, hanem reális valaminek; neki az 
nem csupán szeretet, hanem tanközösség, nem is 
puszta alárendeltség közös egyházkormány alá, 
mert az egészen közönös egyházkormányt tenne 
föl, valódinak kell az egyházi hitvallásban is fen-
állani. Továbbá unió a' választmánynak nem hit-
ágazati különbözések puszta kiegyenlítése, mert 
az űj egyházképezésre menne ki, nem, a' választ-
mány reális alapot keres az unió számára. Itt is-
mét mondatik az ellenrészröl, hogy új hitvallást hoz 
be 's ez a' régi symbolumok eltörlesztésére vezet; 
de a' választmány állítja, miként az javaslataiban 
nem rejlik 's félreértések mellözéseül változtatá-
sokra is ajánlkozik; mert ö csak reális hitágazati 
alapot akar az uniónak; a' kifejezés ,Javaslata 
egy új hitvallásnak" okozá azt, de a* referens 
nyilatkozatai szerint ez aggasztó nem lehet. — 
A' választmány tehát új anyagi hitvallást javasolj 
melly részint az egyházrend-, részint a1 vocatio-,. 
részint az ordinatióban nyilvánulandó. Ezen fel-
osztásnál onnan indul ki: az ordinálandó viszony-
ba lép a' föegyházzal, annak kell tehát az ordina-
tioformulában lenni, mi a'föegyházban érvényes; 
a' vocatio által pedig viszonyba lép különös 
községgel, itt tehát a' különsymbolumoknak egész, 
szabadság megengedtethetik, még pedig nem 
pusztán eltűrésből, hanem annak elismeréséből, 
hogy a' symbolumoknak megvan a' magok fon-
tossága. 'S itt legnagyobb ellenmondás történt a* 
választmány formulája ellen: referens azonban 
maga nyilvánítá, hogy az csak példa s vele 
az elv sem áll, sem bukik. E' formula szerkesz-
tésére nézve a* gyűlésben nem fognak egyesülni; 
de ha valódilag megegyeznek az elvben, új vá-
lasztmány volna képezendő, mellyhez azon tagok„ 



kik a' vitatkozásban különös részt vettek 's kivált 
eltérő nézetüek, csatoltathatnak. Egyházkormány 
tekintetéből én csak élénkül óhajthatom, vajha 
sükerülne illy formula iránt egyesülni. A' gyüle-
kezetnek átadott emlékirat mutatja, hogy igy nem 
maradhat 5 az egyházkormány mostani ingatag 
állapotban a' legnagyobb zavarodottságban van. 
Egy részről kötelesnek érzi magát, a' hitnek reá 
bizott szentségeit, az üdvigazságok kincsét meg-
őrizni, más részről mégis tisztelni akarja az egyé-
nek szabadságát. Ez okból segítséget vár a' gyü-
lekezettől 's ez csak meghatározott formula kö-
rüli egyetértés által lehet hatékonynyá. Egyház-
rend, minőt a" választmány óhajt, későbbi kornak 
maradhat fentartva; de mulhatlan szükséges, hogy 
a9 reale, mi alapjául szolgál az uniónak, ne ma-
radjon olly bizonytalanságban, mint eddig.í( — 
Ezen nyilt, a'javaslatnak annyira kedvező nyilat-
kozatokért a' legnagyobb elégtétellel hallgatott 
elnök, mielőtt föltevé a' kérdéseket, beszédét kö-
vetkező általános megjegyzésekkel zárá be: „To-
vábbi tanácskozásinknál igen kívánatos 's gyor-
sabb előmentöket segítendi elő, ha általán a' vá-
lasztmány valódi szempontjából, miként az ele-
gendően felvilágosíttatott, indulunk ki 's tudomá-
nyos jellemű viták lehetőleg kikerültetendnek, 
mivel azok itt ugy sem döntethetnek e l ; minden-
nek gyakorlati téren kell maradnia. Meg nem 
tagadhatom továbbá magamtól fennen kimondani, 
hogy reám nézve, ki a ' tanácskozásokban saját— 
képeni részvét nélkül csak olvasva és hallgatva 
kisérém azok menetét, egyike volt éltem legör-
vendetesb tapastalatinak, az egész tanácskozás 
alatt idegen eszmék visszautasításában a' legna-
gyobb szabadságot, de a' mellett szíves szeretet i 
's béke- és egyesülés vágyat is észrevenni 's az 
egész gyülekezetben szellemet látni, melly semmi 
emberfélelmet 's kegyvadászatot, semmi tekinte-
tet a' világ Ítéletére vagy az egyházkormány 
ohajtataira, hanem csak azon akaratot árulá e l : 
mi az egyház üdvét akarjuk munkálni! 'S ehez 
zabad azon reményt és kérelmet csatolnom, hogy 

©* szellem az egész, most kezdendő tanácskozás 
fölött lengjen, miszerint az által eredményekhez 
jussunk, mellyek mindenkinek kedvesek 's ö r -
vendetesek lehetnek." 

Erre elkezdődött a* tanácskozás, melly a' t a r -
talom kizártával igen megrövidítteték. Szóba ho-
szaték először e' kérdés: vájjon legyen-e hitelte-
tés ? e* fölötti tanácskozás egy ideig ide 's oda té-
továzott, mivel a' hiteltetés tulajdonképeni fogal-
ma iránt nem egyezhettek meg egészen és sokak 
előtt aggasztónak Iátszék annak megengedhetö-
sége felől nyilatkozni, mielőtt tartalmáról vala-
mit tudnának. De miután, visszamenve a'választ-
mány által ennek első eredményében felállított 
e lvre : „elrendezett tanszabadság 's ennek kö-
vetkeztében a' tanhivatalt lekötelező nyilvános 
hitvallás, mellyben a' meghitt 's ordinálandó pap 

világosan részt vesz, szükséges és illő az e g y -
ház méltóságához" az ordinálandónak világos 
nyilatkozatát, hogy az egyház hitvallásában részt 
veend 's annak szükségletét, hogy a' tanhivatalra 
lekötelezésnek tanhiteltetésnek kell lennie, a z o r -
dínatiokori hiteltetés föbélyegeiül elismerék, az 
eldöntés megtörtént. Több szózat emelkedék 
ugyan még, hogy a* tanrai hiteltetés az egyház 
óvatául az ordinálandó ellenében tekintendő 's 
bizalmatlanságot árul el, mi a1 papot minden más 
hivatalnok irányában lealacsonyítja 's mire az 
egyháznak szemei előtt képesett papjelölt irányá-
ban oka épen nincs, továbbá, hogy elég a'Krisz-
tust prédikálni 's hogy a' bennei hitben és velei 
életközösségben állva olly áldásdúsan lehet pré-
dikálni és hatni, miként az egyház csak kíván-
hatja, a' nélkül, hogy magát valamelly meghatá-
rozott tanfogalomra lekötelezze, söt hogy a' bei-
meggyőződés e' terén nyilatkozat a' mostani hitről 
igen, de igéret jövendőre vonatkozva nem adat-
hatik, mi egyrészről a'tovafejlődés szabadsá-
gát gátolja, más részről pedig kivált félénk f é r -
fiak lelkismeretétnagyon nehezítheti; erre azon-
ban válaszoltatott, hogy a' hivatal senkire rá nem 
tukmáltatik, hanem ő keresi azt, e' szerint az ál-
talános föltételeknek alá is kell magát vetnie, 
mellyek az egésznek fentartása *s java érdekében 
állapítattak meg 's hogy ezek semmi lealacsonyítót 
magokban nem foglalnak, mivel hivatalnok, ki 
tanításra van szánva, tanhiteltetésnél mást el nem 
fogadhat: továbbá, hogy a' meghiteltetésnek va-
lami elzárt egyházi tanrendszer tárgya nem le -
het, hanem meghatározott tanközösség, — hiszen 
maga az igéret, Krisztust prédikálni, már is tan-
lekötelezés; 's hogy a' meghiteltetés nem lesz 
egyéb nyilatkozatnál, hogy az ordinálandó jelen-
nen egy leend az egyházzal vagy, miként a' j a -
vaslat fejezi ki bizonyítványnál, hogy ev. község 
hitben álland, melly nyilatkozat- 's bizonyítvány-
ban elegendő kezességet talál az egyház, melly 
azért a' szabad tovafejlödést nem korlátozza, 
mennyiben mindig erkölcsi gyöngeség volna ma-
gát a' leköteleztetéstöl annyira függővé tenni, 
hogy lemondanánk a1 további búvárkodásról ak-
kor is, midőn az eredményekre vezetne, mellyek 
más viszonyt az egyházhoz föltételeznének; sőt 
egy szózat arra figyeimeztete , miszerint a' v á -
lasztmány hiteltetés által világosan szabadságra 
akar vezetni 5 most szigorú lekötelezés áll fen, a' 
választmány szabadságot akar, de rendezettet, 's 
ez a'papra nézve legkivánatosb, mert kötelessé-
gei mértékét határozza meg 's önkényes követe-
léseket's önkényes elitéléseket lehetetlenekké tesz, 
azok tehát, kik hiteltetés ellen szavaznak, szabad-
ság ellen szavaznak. 'S midőn végre az első kérdés: 
„ordinatiokor kell-e világos nyilatkozatot kívánni 
az ordinálandótól, hogy ez tanleköteleztetést vállal 
magára?" ezen egyszerűbbre lön változtatva: 
„egyetért-e a'gyülekezet a1 választmány elvével, 



melly az eredményekben van kimondva?" 65 
szavazat 5 ellen abba beleegyezönek és igy a' pa-
pok tanlekötelezletése mellett nyilatkozott a* nél-
kül, hogy annak meghatározott tartalmáról valami 
végeztetett volna. — Könnyebben történt meg 
az egyesülés a' hiteltetés formája iránt. Ezt ordi-
natio előtt tértívény- vagy valami egyházrend 
aláírásával, mint tán a' Discipline de V église 
fran^aise, végrehajtani, melly módosítást egy 
szavazó legalább ajánlott a' gyűlésnek, ez már 
csak azért sem volt hajlandó elfogadni, mivel ak-
kor már a' tartalomnak vélt praejudicálni; azon 
indítvány, a' választmány világos javaslata ellen, 
az esküt, mint legünnepélyesb nemét az Ígéretnek, 
melly épen ezen, a' sz. és mindentudó Isten előtt, 
legünnepélyesb cselekvényhez illik , használni, 
szinte általános ellenmondásra talált 's maga az 
indítványozó által visszavétetett. Nagyobb párto-
lást lelt egy tagnak azon indítványa, hogy az or-
dinálandó maga tegyen hitvallást, miben bizonyá-
ravalami magasztos fogna lenni, holott a'választ-
mány ordinátor általi elibe szabást 's ordinálandó 
általi igen-nel elfogadást javasol. Az az ellen 
felhozott okot, hogy az csak egyesek ordinatiója-
kor történhetik meg,kivetközteté erejéből néhány 
gen. suptdens azon megjegyzése, hogy az apos-
toli hitvallást most is az ordinálandók egyike ál-
tal tetetik le a' többi nevében is, de a' referens 's 
más választmányi tag által felhozott ok, hogy 
épen ordinátiókor igen sok függ attól, ha az egy-
ház hitvallást tesz 's igy magas méltósága- és 
erejében lép föl irányában az ordinálandónak, ki 
igen-évei lekötelezé magát neki, túlnyomóságot 
nyert's a' javaslat által ajánlott forma 60szavazattal 
10 ellen elfogadtatott. A' választmánynak inkább 
csak mellesleg tett kivánata, hogy a' formulát 
tudatni kell előbb az ordinálandóval, néhány tag 
óhajtására , kik e' rendszabály mellőzése káros 
következményeire az ujabb kor tapasztalásából 
figyelmeztettek, jegyzőkönyvben még erősebben 
emeltetett ki. Egy tag indítványa pedig, hogy az 
ordinatio mindig azon templomban tartassék, 
mellyben az ordinálandó hivatalkodandik, azonnal 
többféle ellenmondásra lelt, de összefüggvén a' 
suptendensek állásáróli határozatokkal,a' szerkezet 
kérdésére utasíttatott. — Azután a' meghiteltésjog-
hatásai vétettek föl, mellyekröl a" választmány ré-
szint néhány elvet mondott ki, részint azoknak fe -
gyelmi végrehajtására nézve néhány intést adott ; 
a' gyűlés, kihallgatva több szónokot's aztán a' re -
ferens észrevételeit, következőket határoza : Az 
elv: ,,A' tanhivatal kötelességeinek positiv telje-
sítése Minus- vagy Plus-áról maga jogkörében 
az egyház nem vizsgálódhatik vagy nem Ítélhet 
's ezt ne is tegye," egyhangúan elfógadtaték. 
Egy t a g korlátozó hozzáadást ohajtott ugyan a' 
confirmatiokori oktatásra nézve, azt vélvén, hogy 
akkor a' pap sem Plust, sem Minust, hanem a' 
teljes üdvigazságot köteles csonkítatlanul tanítani: 

de mind az elnök, mind a' referens megjegyzék, 
hogy confirmatiokori tökéletlen oktatás megjob-
bítását nem fegyelmi uton, miről itt szó van, ha -
nem pastoralisin kell elérni, 's mivel egy tag meg-
jegyzé még, hogy, ha az elmulasztási hiba a' supt-
dens vagy gen. suptdens által megrovatva, az ugy 
védetnék, miszerint a' védelem az elhallgatott 
üdvigazságok megtámadásává válnék: akkor a' 
következő elvnek van helye, igy az óhajtás k i -
elégíttetett. Ezen következő elv pedig imez: „Mi 
a' tanhivatali eskü nyilvános megtagadását vagy 
negatív hatását illeti, ugy ha valahol felügyelés 
a' tanra megengedhető 's feljogosított hatályosan 
mutatkozni, megtámadó polémia az evangyéliom 
magva, sz. irás és az egyház symbolumai ellen 
szószéken, katechisatiokor 's lelkipásztorkodáskor 
netüressék." Ezen elv is ellenmondás nélkül elfo-
gadtaték; egy tag itt is hozzáadást ohajtott, melly 
szerint azon megtámadások nem tűrése azokra is 
kiterjesztessék, mellyek „irói munkásság által" 
történnek. Ez több oldalról pártoltatott, mennyiben 
ezen iróság kisebb, nemtudományos, néptömegre 
számított röpiratokban 'st. mutatkozik tevékeny-
nek, mi szinte tanterjesztés. 'S ha nem is nyugod-
hattak meg a' tagok abban, mi több oldalról meg-
jegyezteték, hogy azon pap, ki illyen iró, vagy a' 
szószéken is megtámadja a' ker. vallást 's ekkor 
a1 szóban levő elv alá jut, vagy ha szószéken 
hallgat, képmutató's ekkor nem a'tan, hanem er-
kölcstelenség miatt perbefogandó — mi némelly 
esetben mégis nagyon nehezen képzelteték — 
más részről veszélyesnek tartottak ollyan határo-
zatot, melly az irói szabadságot fenyegeti és szí-
vesen hallgattak egy tapasztalt tag intésére, hogy 
egészen kivételes esetekre törvényt ne hozzanak, 
igy midőn elnök föltevéa' kérdést: a'gyűlés ohajt-
e hozzáadást az indítványozott értelemben, 6 vagy 
7 szavazatot kivéve, a1 többi ellene nyilatkozott. 

Az érintések közt mindjárt az első: „Hetero-
doxiák 's az ev. hitalap megtámadásai mindenhol 
megkülönböztetendö" több véleményt idézett elő. 
Elismerék e' megkülönböztetés fontosságát a' tan-
szabadságra nézve; de annak fogalmát tisztábban 
ohajták meghatároztatni, mi tán egy kis „egyes" v. 
„mellyek az alapot fel nem forgatják" hozzáadással 
történnék; egy másik azt vélé, hogy ezen tétel 
szükségességét fegyelmi eljárásróli puszta ér in-
téseknél épen át nem látja 's annak mellőzését 
indítványozá: még egy másik megütközék a* 
„heterodoxiák" szón, mellynek fogárdtalan ér te l -
mét ö jól ért i , de a' melly szokásszerint ollyan 
értelemban is vétetik, melly a' heterodoxiáknak 
szabaddá tételét a' fözsinat által aggasztóvá teszi, 
ugy hogy a' kifejezés „alanyi tévelyek" vagy 
„eltérések" elfogadandóbb volna; hanem az első 
Vélemény ellen válaszoltaték, hogy az , ,egyes" 
hozzáadása mitsem használ, minden más hozzá-
adás pedig e' tétel szabadelvű irányát korlátozza; 
a' harmadik vélemény ellen érvényítteték, hogy 



Schleiermacher fogalomértelmezése: „orthodox 
mindaz, mi a' régi egyházi rendszer értelmé-
ben van, heterodox pedig, mi azon túlmegy4, 

átalánosan elismerteték, a' kifejezés tehát egé-
szen aggodalom nélküli, hogy a' következő té-
telben is heterodoxiák ellen rendszabályok érin-
tetnek , e' szerint azok iránti teljes közönöség 
nem javasoltatik, miből egyszersmind azok-
nak alapos értelmezésének szükséglete kivi-
láglik 's a' zsinat a' tétel változatlan megtartása 
mellett nyilatkozék; szinte egyhangúan fogadta-
tott el a* következő 3 tétel, mellyekre majd semmi 
észrevétel nem tétetett: 2 ) ,,A' heterodoxiákra 
nézve is mindenütt köteleles a' nyilvános tanító 
részint tiszttársaitól figyelmeztetéseket, mellyek 
a' testvéri szerénység határai közt maradjanak, 
részint hivatalosakat elöljáróitól elfogadni. 3 ) A' 
presbyterium vagy egyháztagok panaszai tan-
szabadsággali visszaélés ellen rendszerinttaz egy-
házlátogatási hatósághoz, vagy ha e* látogatás be 
nem várathatik, mindenesetre a' kerületi zsinat-
hoz intézendök, melly barátságos kiegyenlítésen 
fog törekedni 's a' dolog mibenléte szerint a' két 
félt képviselni vagy felsőbb helyre jelentést tenni. 
4) A' felügyelő hatóság körülmények szerint kö-
zéphatóság felszólítása nélkül is fegyelmi kezde-
ményhez foghat illy visszaélések ellen; csakhogy 
további eljárásában a' ministeriumok-, kerületi 
zsinatok-, presbyteriumokkal köteles értekezni 's 
véleményöket, valamint az erkölcsi tekintet és 
magaviselet viszonyát a' tan iránti panaszokhoz 
figyelembe venni." Utóbbi tételnél ohajtá ugyan 
egy szavazó, hogy a' presbyteriumok- 's kerületi 
zsinatokkali értekezés mellőztessék, mert az által 
illyen nyomozásbotrány megnagyobbíttatnék 's 
az eljárás hosszasra nyúlna; arról azonban nem 
győződhettek meg a'többiek, hogy felsőbb ható-
ságok közvetlen beavatkozása sokkal nagyobb 
figyelmet ébresztene 's az általok teendő közvet-
len nyomozás tovább tartana, mint a' leközelebbi 
hatóságok által nekik adandó utasítás hozná ma-
gával, 's mivel utóbbi határozatoknál is zsinati 
szerkezet vétetett szemügyre, a1 változtatás meg 
nem történt. 

Hosszabb vita keletkezett az 5-ík tételnél. 
Ha kétes a' tanszabadsággali visszaélés, melly 
ténynek elismertetett, de értekezödés vagy meg-
javulás által el nem intéztetett, foglal-e magában 
valódi boszantó ellenmondást az egyháztan alap-
jai ellen , akkor istenészeti kar véleménye kiké-
rendő.Itt egy részről megjegyezleték, hogy az itélö 
hatóságok mostani's jövendő összeállítása mellett 
épen nem lesz minden esetben szükséges, hogy 
véleményt adjanak, igy az ügy itéletökre bízandó. 
Ez ellen más részről azon aggodalom fejeztetett 
ki, vájjon tanácsos-e jogot adni az itélö hatóság-
nak, hogy valamelly kart véleményadással bízzon 
meg, mivel a' választás ohajtott itélethozásra ki-
látással történhetnék, mi ki fogna kerültetni, ha 

miudenkor több egyetem adna véleményt vagy 
joga volna a' vádlottnak azon kart, melly neki 
részrehajlónak látszanék, el nem fogadni, ez azon-
ban ismét oda látszék vezethetni, hogy egyet sem 
fogadna el. Végre legjobbnak vélélt, ha e' tételt 
azon hozzáadásokkal fogadják e l , miszerint az 
itélö hatóságnak szabadságában álljon véleményt 
kérni avagy nem, de a' vádlottnak is joga legyen 
mindenkor ollyanra hivatkozni. Egy annak előtte 
nyilvánított ohajtat, hogy illyen vélemények min-
dig kinyomassanak, mi a'közvélemény felvilágo-
sítására legújabban olly hatályosnak mutatkozott,, 
szavazáskor különös figyelembe nem vétetett. 

A' 6- ik té te l : 5?Fegye 'm i Ítélet soha nem ho-
zathatik a' nélkül, hogy a' vádlott kihallgattatnék 
's védelem- vagy visszahuzásra neki idő adatnék. 
Hivataltóli fefüggesztés a' botrányeset fokához 
képest azonnal megtörténhetik" nemtetszés-nyil-
vánítást idézett elő azon rosz látszat miatt, melly 
az által az eddigi eljárásra hárulna; ugy látszanék, 
mintha valaki kihallgatatlanul 's védelem nélkül 
függesztetett volna hivatalától fel, föltevés, melly-
nek nincs tényleges alapja; de kinyilatkoztatván 
referens, hogy ezen általános, bizonyára szük-
séges határozat épen nem bizalmatlanságból ho-
zaték, ámbár voltak, de nem Poroszországban, 
esetek, mellyek illy védelmet helyeselnek, ezen 
tétel is elfogadtaték. Azonban alkalmul szolgált 
még visszatérni egy tag megjegyzésére, melly 
azon föltevést tartalmazá, hogy a'választmány 
hivataltóli elmozdíttatást javasolva bizonyosan 
nem akará, hogy az elitéltet azon kellemetlen 
polgári következmények érjék, mellyek különben 
erkölcstelen eltévelyedésekérti hivatalvesztéskor 
életbelépnek, a' nyilvános tisztelet elvesztését 
magok után vonják, mi tanért elmozdítottnál nem 
történhetik. Ez iránt mind referens, mind elnök 
a' legmegnyugtatóbb biztosításokat adák, név-
szerint az utóbb világosan kimondá, miszerint a* 
tévtanérti elmozdítás nemével mindig másként 
kell bánni, mint az erkölcstelenségértivei. 

Legtöbb ellenmondásra lelt a ' 7-dik tétel: 
„Valameddig az uralkodó nevezi ki a' felügyelő 
hatóságokat, czélszerü leend, hogy azok a' hiva-
talból elbocsátásra hozott Ítéleteket csak erősítsék 
meg 's azokat választmányok hozzanak, mellyek 
esküttszékek analógiájára a' vádlott tiszttársaiból, 
kiket a1 tartományi zsinat kormánya választand, 
egybeállítandók." Már a' szón,, valameddig" meg-
ütköztek , mennyiben egy tag az által a' fenálló 
egyházszerkezet egész elvét fenyegettetve 's a' 
fejedelmi kinevezésjogot látá kétségbe hozatva 
lenni; egy másik pedig alkalmat lelt korunk be -
tegsége 's minden, mi hatóságnak neveztetik, iránti 
bizalmatlanság ellen, melly minden, fejedelem ál -
tal kinevezettre gyanakodva tekint 's miért az 
igyen fájdalmasan érintetteket csak tudatuk vi-
gasztalhatja, meglehetős keserűen kikelni. Ez el-
len referens megjegyzé, hogy e' 7-dik tétel nem 



nyilvánít bizalmatlanságot személyek iránt, hanem 
a' szerkezet tökéletlenségét mutatja fel; hogy, 
miként most történik, csupán uralkodó által kine-
vezett hatóságok egyedül ügyeljenek az egyház 
tanára 's ez okból hivataltól magok mozdíthassa-
nak e l , az nem felel meg az egyház ev. eszmé-
jének ; ebben az uralkodó mellett a' községnek 's 
amannak joga mellett emezének is állani kell 's 
ide czéloz az új szerkezetre törekvés. Más tag 
pedig ugyanazon értelemben nyilvánító, hogy 
mindenesetre positiv joga van az egyháznak kí-
vánni, miszerint különség tetessék fejedelmi s 
egyházi hatóságok közt; egyház részére kineve-
zett hatóságok még nem egyháziak. Bizalmatlan-
ság korunkban igazolva van, oka határozottan 
senki, hanem a' jogok összezavarása ; vádlások-
nak itt helye nincs, de üres bókoknak sem. 

Még több ellenkezést támasztott azon javas-
lőtt rendelet, miszerint a' consistoriumok csak 
más választmányok által hozott ítéleteket helybe-
hagyandók legyenek; ezzel, több consistorialis 
tag 's egy egyházjogtanító nyilvánítása szerint, a1 

consistoriumok tekintete nagyon megcsökkentet-
nék; miként hathatnának még eredménydásan a* 
községek- és papokra, ha legelhatárzóbb joguk, 
örködni a'tan fölött, igy elmetszetik? A' vigasz-
talást, hogy illy intézkedés mellett nem fogja őket 
érni többé a'gyűlölet, melly illyen Ítéleteket rend 
szerint kisér, megveték, mert „azt, kinek semmi 
befolyása, semmi hatalma többé, gyűlölet nem 
érheti." Ez ellen megjegyezteték ugyan, hogy a' 
consistoriumok felügyelő, de nem ítélő hatóságok; 
innen származnak korunk annyi zavarai, hogy 
vannak hatóságok, mellyek vádlók, birák egy -
szersmind ; a' helybehagyás- és megerösítésjog 
által meg van nekik minden lehető adva. De a' 
rajnai kerületben már helyesnek bebizonyult in-
dítvány nagyobi, meg nagyobb tetszésre talált, 
melly szerint a' tartományi zsinaton mindenkor 
különös választmány papi és világi tagokból ál-
líttatik össze, melly a' tantóli eltéréseket meg-
vizsgálja, a1 tényt megállapítja 's az általa hozott 
Ítéletet megerősítésül a' consistorium elé terjeszti; 
ezzel minden látszók elérvének, mit a* 7-ik tétel 
czélza, consistorialis és presbyteri elemek együtt-
hatása 's törvényszék rangtársakból — mert a' 
választmány is sokat megtámadott kifejezésével 
„eskütlszékek analógiájára" csak azt értette — 
egyszersmind különválasztmányok minden bajos-
ságaikkal kikerültettek. Tartalomismétléskor a' 
minister előbb oda nyilatkozott, miszerint nem 
tagadhatni, hogy az egyházi hatóságok régóta bi-
zalmatlanság tárgyai, nem személyeikre, hanem 
állásukra nézve mint tiszta statushatóságok; el 
van ismerve, hogy e' bizalmatlanság nem volt ok 
nélküli 's az egyházkormány feladataul tevé a' 
consistoriumoknak nagyobb egyházi hatóságjel-
lemet adni, ez okból a' kormányok és consisto-
liumok egészen elkülöníttettek; de a1 bizalmat-

lanság *s további szerkezetváltoztatás sürgetése 
azóta is tart. 'S mivel a' szerkezet küszöb előtt 
van, igen kívánatos, hogy új szerkezet behoza-
taláig a' consistoriumok több bizalommal ajándé-
koztassanak meg, miszerint eredménydúsabban 
működhessenek. Azután arra figyelmeztete, hogy 
a' keleti tartományokban jelennen közlönyök hi-
ányzanak a' tartományi zsinatokon képezendő vá-
lasztmányok iránt tett javaslat végrehajtására, 's 
felszólító referenst, nyilatkoznék, azon tán rövid 
ideig, mig ama közlönyök hijányzanak, kiván-e 
ideigleni rendelkezést 's miben álljon ez? E' fel-
szólításra nyilvánítá referens, hogy igenis a' vá-
lasztmány óhajtva tekint a' szerkezetre, midőn a' 
községnek joga lesz az uralkodóé mellett 's az 
általa választott halóságok statuséi mellett álland-
nak; 's ez a' szóba jövendő esetekben kétszere-
sen szükséges. De mivel nem tudhatni, meddig 
maradhat még ki az űj szerkezet , ideigleni ren-
delkezés kívánatos és nem is lehetetlen. Itt azon-
ban a'szerkezetjavaslat tervezésére kiküldött vá-
lasztmány nyilvánítá, hogy e' tárgyban az is ja-
vasol rendeleteket, mellyeknek a' most hozandók 
tán praejudicálnának. Határoztaték tehát, ez ügy 
végeldöntését a' szerkezet kérdésére elhalasztani, 
kimondva mégis azon elvet, hogy tanra vonat-
kozó fegyelmi esetekben consistorialis és zsinati 
elemek együtt működjenek. 

Végre a' paphiteltetés tartalma hozaték sző-
nyegre 's csaknem vita nélkül egyeztek meg a' 
választmány nézetében, miszerint nem elég a' tan-
hivatalt az Isten igéjének csupán irásszerüsége-
és zsinórmértékezö tekintetére meghiteltetni, ha-
nem e' tételnek a' javaslatban bővebben előter-
jesztett megalapítására világosan vonatkozva. De 
mielőtt tovább mehettek volna, szükségesnek 
látszék előbb az unió lényegéről 's az uniált fő-
egyházban egyesült különegyházak viszonyairól 
egyetérteni's igy az unió tárgyábani választmány 
javaslatát meghallgatni 's tanácskozás alá venni. 
Ezt indítványozá az elnök 's daczára több tag 
többféle ellenvetésének, kik e' közbeszövést nem 
tárták szükségesnek és szivesebben akartak volna 
jelen tanácskozásban tovahaladni, a1 gyűlés mel-
lette nyilatkozott az indítványnak 's előbb az unió 
kérdésébeni referens előadását hallgatá ki. Erről 
tehát, mint nálunk is korszerű tárgyról, olvasóink 
később fognak tudósíttatni. (Folytatása máskor). 

A. K. Z. után D a r u . 

Tót-komlósI közgyónás. 
A' nógrádi esperességben, mint a" felöl az 

egyházi lap utján már ezelőtt értesültünk, a' papi 
tanácskozmányokat rendesen gyónás és urvacso-
rálás előzi meg, mi nagyon helyesen történik, 
mert ki Jézus ügyeért Jézus szellemében működni 
akar, tudnivaló, hogy biz annak Jézus szellemé-
től is minél mélyebben át kell lennie hatva, kü-



lönben áll az, hogy ignoli nuüa cupido, mire a' 
keresztyén lelkesüléssel párosult gyónás és úr-
vacsorázás, a veszélyek tüzes ostromai között is 
mindenkor rendületlenül megállott ősatyáink pél-
dája szerint, kik fontosabb vállalatok végrehaj-
tásánál szint e1 nyomon jártak , csakugyan két-
ségbevonhatatlan szer. Sietünk tehát e' czélszerü 
ős keresztyén szokásban, atyánkfiai nógrádiak! mi 
tót-komlósiak is osztakozni veletek azzal a' kü-
lönbséggel, hogy mire ti csak kis felföldhöz sza-
bott templomokban gyóntok, mi nagyszerű tem-
plomhoz szokott tót-kornlósiak, ezt egy nagy, és 
mindnyájunktól forrón szeretett templomban akar-
juk tenni, mellynek neve; H a z a . 

Gyónjuk tehát, valamint egyfelől az eddigi, 
egyes keblekben lappangva rejlő gyanú további 
gyökeres megszüntetésének, ugy másfelől az 
evangyéliom és hazai törvények diadala teljes 
méltánylatának jeléül, gyónjuk pedig őszintén, 
leplezetlenül neked édes Ilaza: 

1) Hogy mi tót-komlósi ág. h. ev. lelkipász-
torok és tanítók a' honi nyelvet illetőleg e' rész-
ben egészen a'tör vény szabta határokon belől mű-
ködünk; mert ha elfogadjuk azt, mit drága meg-
váltónk Máté ev. 22, 21. Pál ap. Róm. 13, 1. 
Péter ap. k. 1 Z. 2, 13. 14. 15. 16. 17. ír, 'g mit 
ev. keresztyén létünkre el nem fogadnunk mostani 
vallásos létünknek tettleges megtagadása nélkül 
teljes lehetetlenség: akkor minden esetre ezt is, 
mint szinte felső hatalmassági üdvös rendelvényt, 
el kell fogadnunk, különben sajátunkká tennők e' 
sz. igéket: Máté ev. 7, 21. Máté ev. 15, 8. Hogy 
pedig e' részben jól megértessünk, egyszer min-
denkorra nyíltan, határozottan kijelentjük, hogy 
mi az élő honi nyelvet a1 holt latinnak utódjául 
tekintjük, következőleg mint utódot épen aion 
jogokban és elsőségekben is kívánjuk részeltetni, 
mellyben a' latin ez előtt részesült. A' latin, mint 
tudjuk, első szerepet játszott minden polgári tör-
vényszékeknél, ugy szinte a'nyilvános oktatás 
körül (ide nem értve az elemit, mellynek azért, 
mint tudjuk, szinte jócskán jutott helylyel- helylyel 
belőle) a'nélkül, hogy veszélyeztetve látta volna 
magát a' tót, német, 'stb. nemzetiség mellette. Mi 
tehát a' latin lehetett ez előtt, az illető felek te r -
mészetadta jogainak sértése nélkül: ugy hisszük, 
hogy az a' magyar is lehet, melly szint azon a' 
téren működik, és szint azon kedvezményeknek 
örvend (mert hiszen csak nem boszorkány tán az 
a' magyar nyelv, hogy elevenen elkárhoztathatna 
valakit, csak nagyító üvegen ne nézzünk min-
dent), főleg, ha jól meggondoljuk, hogy e' nyelv 
napról-napra óriás léptekkel halad, azonban ha-
ladás: jelleménél fogva felkentjei sem olly türel-
metlenek többé, mint némellyek közülök (fájda-
lommal legyen mondva!)eleinte itt-ott mutatkoz-
tak, vagy pedig mint egy szerencsétlen túlbuzgó 
tótpárt mutatkozik jelenleg, melly, megilletödé-
sünkre legyen mondva nekünk, ellenkezőleg gon-

dolkozó tótajku ev. lelkipásztoroknak és tanítók-
nak, rontani akar ott, hol nem épített. Egyébiránt 
midőn a 'magyar nyelvnek, mint a'latin utódjának, 
e' részbeni elsőségét akarjuk részünkről kijelen-
teni hazánkban: koránsem akarjuk kimondani ez 
által azt , hogy már a' latint végképen felesle-
gesnek nyilvánítsuk, felejtsük 's megvessük.. 
Ments Isten ! mig a' tudomány és műveltség élni, 
virágozni fog: élni kell addig a'latin nyelvnek is, 
's ámbár örömest megengedjük azt, hogy ezek-
nek utána kevesebben fognak latinul beszélni, mint 
eddig; de azt is hozzá tesszük, hogy az a' kevés 
jobb leend az eddigi száraz és sokszor boszantó 
konyhaiságnál, miután egyenesen az eredeti kút-
főkből, nem pedig csak az amollyan gondolom 
szerint összeférczelt stúdiumokból, vagy egymás-
sali társalgásból fog meríttetni. 

Gyónásunknak második czikke oda megy ki: 
2) Hogy mi békés- vagy is tót-komlósi ág. 

h. ev. lelkipásztorok és tanítók az elemi és ka-
thedrai oktatás körül tótajku egyházunkban egye-
dül és kizárólag csak a1 népszerű bibliai nyelvet 
akarjuk használni, mivel szívünkben lelkünkben, 
megvagyunk győződve a1 felöl, hogy ez a' szen-
de, csínos, népszerű, valódi vallásosságot lehelő,, 
nyájasan boldogító, sok jeles tótágazatu keresz-
tyén hitsorsosokat, kiknek elődeik a'reformátzió-
ról különösen érdemesítették magukat, mint te -
szem a' cseh és morva testvéreinket velünk 
együtt szárnyai alá kegyesen fogadó 's átkaroló^ 
három század óta egyházunkban teljesen megho-
nosodott, 's mintegy Isten szájából kifolyt nyelv,, 
protestáns hitvallásunkkal, mellynek nálunk tót-
ajku evangyelmiaknál burkát képezi, annyira ösz-
szeforrt, hogy tőle eltérni majdnem annyit jelen-
tene, mint protestáns létünket nálunk tótajkuaknál 
veszélyeztetni, az eddig közlünk és külföldi test-
véreink közt fenálló barátságos viszonyokat szét-
tépni, a" kedvesen fejlő tót literaturának kies me-
zejét ízetlen csatangolásokkal elözönleni, a' jám-
bor, vallásához kiváltképen holtig ragaszkodó tót 
köznépet tűnődésbe, kétkedésbe ejteni, végre a* 

í felzaklatott indulatoknak dühös kitörésére bírni, 
j a' mint már itt-ott valósággal is mutatkoznak e* 
részben némi kedvetlenségek. 

Nem tartunk tehát az eddig mondottaknak kö-
vetkeztében azokkal, kik azt állítják, hogy a' most 
némelly túlbuzgó atyafiak által felkapott darabos 
lót nyel vág mintegy a' népnek szivéből fakadt; 
mert hogy ez nem igaz, élő példa erre mindjárt, 
alföldi népünk, melly e'torzképtöl kevés kivétel-
lel borzadásig iszonyodik, a' mennyiből egy az, 
hogy nem érti jól, más az, hogy irmodorával sem 
barátkozhatik meg. Ez hát csak Liptóhoz ésTren-
csinhez alkalmaztatva lehet, ha lehet némileg igazQ 
Úgyde mondhatja-e észszerüleg valaki, hogy a" 
liptói ós trencsényi tótság már az összes magyar-
országi tótságot képezi, mellyhez neki minden 
előleges egyezkedés nélkül is némi kiváltságos 



joga van ? Mikor bíztuk mi meg e' kalkulussal az 
említett atyafiakat, 's mi joggal és szabadsággal 
vonnak ök, ha csakugyan vonnak, süvegük alá 
bennünket? Mutathatnak-e erre adatot tőlünk? 
Honnan tehát mégis az az átalános szívesség és 
szépítés, melly szerint ezen legújabban felkapott 
darabos tótság csakugyan a1 nép kincsének 's 
egyedüli sajátjának mondatik, holott épen népünk 
az, mellynek a' gyomra itt, és a' felföldön is sok 
helyen ímeleg tőle ? Nem adhatunk továbbá he-
lyet még azon állításnak sem, melly szerint e' 
nyelv a' munkásságra és közügyeknek sikeríté-
sére legalkalmasabbnak mondatik; mert vájjon mi-
kor is fejlődött ki több ipar magyarhoni ev. tót— 
ajkú egyházunkban, mint a' reformationak viha-
ros századában, és az utána következő években, 
midőn a' szegény csehek és morvák áldott emlékű 
elődeinkkel hitükért széltire vérzettek, jelesnél 
jelesebb egyházi énekeket szerzettek? 'S vájjon 
volt-e akkor csak híre is a' tót literaturában an-
nak a'most felkapott csudatótságnak, mellyen né-
melly túlbuzgó atyafiak a' közjóra munkálásnak 
paizsa alatt olly örömest paripáznak ? Mi a' litera-
riai munkásságot illeti, a' mostani túlbuzgó tót 
atyafiak, mind a" mellett, hogy köztük igazán több 
tudományos férfiak találkoznak, mégis aligha 
mérkőzhetnek az akkori kegyes tótajku hitroko-
ninkkal , kik Istenhez isteniekért csak Istentől 
ihletett nyelven is lángoltak. Hanem igen is, ha a' 
munkásságot olly értelemben vesszük, hogy a' 
külföldi és magyarhoni testvérek közt régóta fen-
álló atyafiságos békességet felduljuk, a' müveit 
tót literatura csendes haladásának átléphetlen gá-
tot vessünk, a' bizalmatlanságnak, és némi izet-
lenséggel párosult türelmetlenségnek magvait fő -
leg a* serdülő ifjaknak fogékony kebleikbe széltire 
hintegessük, a hazai, főleg a' nemzetiséget tár -
gyazó törvényekkel hol igy, hol ugy játszadoz-
zunk, daczoljunk, — oh! arra a1 felkapott fris tót 
nyelvágazat, mint a' szomorú tapasztalás már is 
eléggé bizonyítja, nagyon használható; illy hasz-
nálattól azonban mentsen meg minket az Isten. 
Végre azt sem hagyhatjuk helyben, mit az ellen-
zéki urak önigazulásukra szinte felhoznak, 's mi-
nek ök különös súlyt tulajdonítanak, t.i. hogy any-
nyiból is méltán megvethető a' mostani csehnyelv-
ág, a1 mennyiből a' hajdani Komenszkiféle bibliai 
alkatú irmodortól eltérvén, fellengös és németes; 
mert ha ez igy van (mi nem lehetetlen, legalább 
némileg nem), méltán kérdhetjük itt: vájjon helyes 
ötlet-e, a' mostani cseheknek ebbeli botlásukat 
azon az uton, mellyet az ellenzéki urak válasz-
tottak magoknak, helyrehozni ? 's vájjon nem kéz-
zelfogható-e inkább itt a' két veszedelmes extrem, 
melly soha semmiben sem volt tanácsos? Uraink! 
Ha ti a' cseheket nyomba akartátok igazítani, ak-
kor ne vetemedtetek volna azon egészen darabos 
ösvényre, a' mellyen most, okoknak engedni nem 
akarva jártok, hanem mondottátok volna meg a' 

cseheknek: íme, atyánkfiai! nem ugy irtak ám, 
mint Komenszky irt volt, és mint a' hogyan azt a* 
mi kegyes közanyánk, a' biblia mutatja, vagy pe-
dig kiáltó mindennapi szükségünk kívánja; kö-
vetkezőleg ha azt akarjátok, hogy munkatársai-
tok legyünk 's veletek egy uton haladjunk: akkor 
vagy térjetek vissza az eredeti kutfőhez 's az 
ősanyához, vagy pedig ha ezt tenni nem akarjá-
tok, mi ugyan kénytelenek leszünk tőletek elsza-
kadni, és az ismeretes pályát tovább is megra-
gadni , mert hej dulcius ex ipso fonté bibuntur 
aquae, 's igy hitünk szerint természetes uton meg 
lett volna orvosolva a' baj, legalább a' ti része-
tekről, — igy elmondhattátok volna ti is: Dixi, et 
salvavi animam meam. De ti ezt nem cseleked-
tétek, hanem egészen új 's az eddigivel homlok-
egyenest ellenkező pályát tűztetek ki működésűi 
magatoknak, miből a'természeti rend szerint nem 
más, mintegy zűrzavart okozó salto mortale ke-
letkezhetett, a* minthogy keletkezett is. Kérdjük 
már: vájjon hiteles-® illy nyilvános adatok nyo-
mán a' ti eljárástok? És ismét kérdjük, illik-e a* 
cseheket, kik nektek csinos nyelvet, és soknak 
közületek megtisztított vallást is adtak (Husz J á -
nos, Jeromos) idegeneknek nevezni? 

Most még befejezésül csak annyit mondunk, 
hogy mi a' bizonyost bizonytalanért aohsem adjuk, 
"s most, midőn épen azon vagyunk, hogy szen-
vedő egyházainkat rendezzük, minden áron óva-
kodjunk illy, egyházainkra vihart könnyen hoz-
ható fattyú kinövésektől. 

Heraus ha ugy tetszik másoknak is mit der 
Farbe! mert meg van írva Máté et). 5, 14. Ti 
vagytok e' világnak világosságai: nem rejtethe-
tik el a' hegyen épített város, mi leginkább is f e -
lölünk papok és tanítók felöl szól. És ismét meg 
van írva Rom. k. 1 .13,12. Az éjtszaka elmúlt 'stb. 
Közlik Tót-Komlóson C s e r m á k Ján. , H o r -
v á t h Sám. rendes lelkipásztorok. H e g e d ű s 
Már. , N ó v á k P á l , K o v á c s Máty. , T h e i l 

S á m . rendes tanítók. 

Egyházmegyei gyűlés II ima szom-
batban. 

A' gömöri helv. hitű egyházmegye septemb. 
16—17-dik napjain új eget és új földet nyert, 
mellyen — ha fog-e lakni az igazság ? — talán 
léte perczétöl éber figyelemmel kisérni, nem lenne 
érdektelen. És én vártam , akadand ember és 
pap , ki új életünknek örülve, siet közzé tenni 
hogyanlétünket; de az otthoni boldog, vagy bol-
dogtalan családi élet ölén közönyössé levénk bi-
zony mi új egünk és új földünk iránt. Hogy hát 
a' feledés hónába ne menjen gyűlésünk, — új 
egünkről és új földünkről mások is tudjanak azt a' 
mit: a' szerkesztőséget kérem, szíveskedjék 
gyűlésünket, bár kérelmem időntúli, közzé tenni. 

Ima után esperesi szavazatok bontásához akn-
51* 



ránk fogni; de Imola szavazhatási joga kétségbe 
hozatván, másra mentünk át. 

Az ügyeinkkel ismeretlennek tudnia kell, hogy 
most egy éve Imolának az e.megye, meg nem 
engedé papját, — kivel négy szem közt jegyet 
váltott, haza vinni, — szabad hívási jogát hozván 
kétségbe: de e.kerületünktől azt megnyervén, 
e.megyénkhez visszautasítattak, örömükben azon-
ban pap és egyház elfelejték e' záradékot, — 's 
e.megyénkkel mit sem tudatva 's gondolva, egygyé 
lőnek. Ezért mi Imolát,tavaszi gyülésünkön, amúgy 
rövid uton. kebelünkből irgalmatlanul kizártuk: de 
az e.kerületi végzés e' határozatot „igen is szi-
gorúnak" 's „közünkbe nem tartozónak" mond-
ván, Imolát visszakeblezök, 's megadók szavaz-
hatási jogát. Az engedetlenség 's felsőbbség fel 
sem vevésre magyarázható, csakugyan botrányos 
tény büntetéseül pedig, mellyet a* vádlottak elis-
mervén, megbocsáttatásaért esedeztek, megeléglé 
e.megyénk az átalános roszalást 's komoly in-
tést, hogy ezután ovakodjanak még árnyától is az 
engedetlenségnek. Csak ismernünk kell biz ott 
felsőbbséget! Az irás mondja: „Minden lélek a' 
felsőbb hatalmasságoknak engedelmes legyen." 
— Szükség engedni, nemcsak a' boszúállásnak 
okáért, hanem a' lelkismeretért is. Rom. 13:1 —5. 

Az e.kerület Imolának visszaadván azt, mit 
e.megyénk tőle joggal el sem vehete: hozzá fog-
tunk az esperesi szavazatok bontásához, és hang-
zott egymásután 40-ig a' Terhes Sámuel or-
szágszerte ismeretes neve, — egész e.megyénk-
ből csupán 3 szavazat tévedt más egyénekre, 1 
pedig elmaradt. Igy nyerénk mi új eget és új föl-
det új esperesünk nt. Terhes Sámuelünkben, ki-
nek szép lelke és ép eszétől várhatunk, várunk is 
minden igazat, szépet, jót és boldogítót! — Kár, 
hogy székfoglaló beszédébe be kelle hoznia, hogy: 
„Minden hivatal, bármelly fényes legyen, csak 
teher, — és mennyivel inkább az a' reform, es-
peresi hivatal, mellynek — iránymutatóul — meg-
szentesített törvényei sincsenek." Itt a' szirt, a' 
vészes akadály, melly miatt új egünk- és új föl-
dünkön is eleshetik az igazság! És kit fogunk 
kárhoztatni? az esperest? Nem leend igazunk! 
Adjatok törvényt új esperesünk elébe, mihez le-
gyen lábát megvetnie! 's én bizton hiszem, a' bi-
zodalomnak, mellyel megtisztelétek, megfelelend, 
— és eszét és lelkét, az ármány, a' féloldalu bó-
kok, 'stb. 'stb. ki nem íiczamítandják, 's a' patro-
nusi ránczokba szedett homlokok az egyenes útról 
vissza nem rezzentik. Éljen I! 

31 egyház, 13 ellenében a' vándorgyűlést le-
szavazván, állandót határozánk felváltva Rima-
szombatban és Pelsüczön, 's ezt a* velünk egye-
sült kis Tornának tudtul adni határozók, valamint 
azt is: hogy ezután nálunk a' has eltöröltetik, az-
az : terített asztalra nem fogjuk őket várni, 's a' 
viszonyosságnál fogva, mi sem kívánjuk, hogy 
arra várjanak. Vagy teli erszénynyel hát, vagy 

iszákkal hátunkon menjünk oda, hol az igazságot' 
kellene osztani. 

T. M. — a' kedves költő — papi szigort adott, 
és mint ezelőtt sok mások, a' szokott dicséretes 
érdemjegygyei tiszteltetett meg. Méltányosabbak 
is lehetnénk, uraim! T. M. kitűnő szigort adott, 
ollyat, millyent én 18 év lejárta alatt Gömörben 
még nem hallottam. No de mondják némellyek: 
elég érdemjegy diákból lett papnak a' bejei egyház. 

K. J. felszólítatni kéri az e.kerületet, hogy 
mig az óhajtva várt zsinat órája ütne, a' papi rosz 
sors javítása ügyében, még hajdant kinevezett 
biztosság emlékeztetnék a' munkára 's vélemény-
adásra. Szegény ref. papság! de részvétlen állsz 
magas — mégis alacsony és szúrós tövisekkel 
rakott — pályádon! Ha fognak méltányosok lenni 
irántad tettben és érzetben azok, kiknek az életre 
vezető utat mutogatod!! 

Putnok F. I. — négy éves segédpapját — kéri 
rendes papul, mert „az egyház átalános szerete-
tét megnyerte," és — mert „főnöke —halála előtt 
harmad nappal — egyházáról lemondván, kérelme 
a' segédek közvetlen örökösödését tiltó törvénybe 
nem ütközik." E.megyénk ez ügyet nem a' putno-
kiak látcsövén nézvén, kérelmöket megtagadó, 's 
idötöltöt rendelt tavaszig, kötelességökül tevén az 
alatt a' rendespap-hivást. De ök ügyöket feljebb 
az e.kerületi gyűlésre hivák, hol szinte üres vá -
laszt nyervén — mint mondják — élnek azon édes 
reményben, hogy — ha most nem — tavaszkor 
bizonyosan megnyerendik szeretett segédpapjo-
kat. Ha putnoki uraimék reménye tavaszkor va-
lósuland, ugyan mért nem valósult moot? minek 
terhelni több-több költséggel a' különben is sze-
gény egyházat?! Egyébiránt nem tudom, hogy az 
e.kerület által az e.megyékhez közszavazat gyűj-
tés végett leküldött kápláni successio kérdésére, 
tagadó, vagy igenlő feleletet adott-e a' p utnoki 
egyház. Mert ha akkor tagadólag szavazott most 
mondanék rá valamit. 

A' kövecsesi lány egyház, teplomot építő anyját 
s.-keszit, nem akarja segíteni, mint melly nála— 
segíttetve is tehetlenebb, hanem inkább maga 
ohajtna anyává lenni. — Recske pedig szegény-
sége miatt anyából lánynyá tételét,— vagy a'pap 
's tanítói hivatal összeolvasztását kéri. A'vallásos 
buzgóság naponnan gyérül a' hívekben; népünk 
unni kezdi a' terhet, mellyet emelnie kell, hogy 
Istenét okosan tisztelhesse. Nemrég hallám,hogy 
egy ember egyházi adóját fizetvén, igy fakadt ki 
rectora előtt: ,,Uram! pap és rector fizetésért, 
tavaly is, ez idén is, egy-egy darab földemet ad-
tam el! — ha még egyet el kell adnom, vallásom-
ról mondok le." — Ti nagyok! kiktől sok függ itt 
alant, gondolkozzatok, 's tegyetek mit lehet, hogy 
népünk ne fizessen, a' miért templomba jár! 

Sz. szolgabírót, — ki a' recskei iskolatanítót,, 
ki előtte többszöri hivatásra sem jelent meg, vas-
villás emberekkel akará maga elibe hurczoltatni, 



— tavaszi gyűléskor vmegyére adtuk, 's az előt-
tünk ártatlannak tanúsított tanítón elkövetni szán-
déklott merényleteért elégtételt kértünk; — most 
olvasók a' megye leiratát, mellyben szolgabirája 
tettét roszalja, de a'tanítót is vádolja. E.megyénk 
az ítélet első részével megelégedve, a'másik rész 
megvizsgálására — nehogy azt elnyomni láttassák 
— biztosságot küld. Szegény mesteri ugyan nem 
te fogsz-e bonyolodni a' hálóba, 's a' kért elég-
tétel miatt nem te fogsz-e sajnosan lakolni ? I 

Az otrokocsi egyház sülyedésének okát, — 
bizonyos dologban oda küldött biztosságunk — 
néptelensége mellett, fögondnok hiányában lel-
vén, meghagyók Otrokocsnek és más fögondnok-
talan egyházaknak, hogy főgondnokot válassza-
nak. No hát fögondnoktalan árva egyházak! vá-
lasszatok főgondnokot; de ollyant, kinek necsak 
a' neve legyen, hanem gondja is legyen rátok. 

Martonfalva, a' paplaképítósre nyert segedel-
met toronyba akarja fordítani, miről e.megyénk öt 
komolyan inti, 's ha ez nem használna, méltányos 
büntetésről is fog gondolkozni. Szomorú dolog, 
hogy egyházaink olly keveset gondolnak papjaik 
kényelmével 's nyugalmával! Tudok e.megyónk-
ben fényes egyházat, hol némelly túlságos gaz-
dálkodók, a' paplak egy részét, —mire pedig olly 
szüksége volna a' papnak, mint koldusnak az ala-
mizsnára , — egy éjjel nappal zörgő bádogosnak 
adák 3 évig bérbe, — és csak ez őszön szabadult 
meg a' szegény pap az egyház alkalmatlan zsel-
lérétől, most is egy özvegy asszonynyal cserél-
tetvén az ki. 

Özvegy- 's árvatári pénztárnokunk lemond-
ván, kész fáradozásiért szives köszönetet mond-
tunk, 's helyette közakarattal K. J—t választók, 
ellenőréül Sz. J — t ; azon utasítással, hogy a' 
vmegyén leendő betáblázás nőikül pénzt senkinél 
se ne hagyjanak, se jövőre ne adjanak. Ezen 
pénztárunk jelen állása 2508 ft 59 kr p.p.ben. 

Az egyházak és magtárnokok figyelmeztetnek 
a' főiskola részére gyűlni szokott életbeli jótéte-
mények lelkismeretes kezelésére. Jó volna azok 
közöl is sokakat, kik szeretik magokat patronu-
soknak hivatni, figyelmeztetni, hogy felelnének 
meg tettleg a' szép névnek, *s ne legyenek mos-
toha fiai az őket táplált közanyának. — Gyűlés 
végén eszünkbe jutának falusi iskoláink is ; és já-
rásonként — a' régi modorban — iskolalátogató-
kat nevezénk ki. Ez magában keveset ér; gon-
doskodánk hát arról is, falusi iskoláinkban a' ta-
nítást mint tehetnök sikerdúsabbá, 's e' czélra 
több egyénekből álló választmány van kinevez-
ve. Égi szellem! légy ott e' választmány mun-
kálatánál, 's ne hagyd tudomány nélkül népedet 
elveszni!! 

F. D. — losonczi oktató — bekebelezésért 
folyamodott, 's mi szives örömmel fogadók a' de-
rék férfiút, társaságunkra egykor nem homályt 
várva tőle: de azt is hisszük, hogy Losoncz tudja 

is, akarja is méltányolni a' lelkes oktató ügyessé-
gót, fs nem engedi falusi magányban ismeretlen,, 
's jelentéstelen élni le életét, melly más munka-
körben áldásdűsabb lehet. Ritka madár a' jó papy 
de még a' jó tanító is az! 

Voltak még más folyamodások is 's panaszok 
tarka egyvelegben; de minthogy azoknál é r d e -
kesebb tárgyak is foglalhatnak e' lap hasábjain 
helyt: most Isten velünk űj egünkön és uj földün-
kön!! ! B o r s o d i J ó z s e f , 

r.-szombati pap. 

Sólti-e^yházvidéki tanítók. 
Egyletünk két éves, és gyűléseit, az alapsza-

bály szerint, mindenik évben kettőt, pontosan meg-
tartotta. 1845-ben elsőt D.-Vecsén, másikat K.K. 
Fülöpszálláson. M. évben elsőt Dömscdön, mási-
kat D.-Patajon nov. 10-én. 

Először is a* Dömsödi gyűlés jegyzökönyvét 
olvasta fel a' jegyző ; mellynek pontjai közt l eg -
inkább feltűnt a' Fülöpszálláson kiadott nevelési 
tárgyra beérkezett négy pálya-munkák bírálása 
végett megbízott választmányi tagok véleményei-
nek jelen gyűlésünkre halasztott nyilatkozata. 
A* közösvélemény egy illy jeligés munkát: 
dudva marad dudva között az Ananász, kanász 
marad, kinek nevelője kanász — itélt méltónak a* 
hat arany jutalomra. A'jeligés levél felbontatván, 
név benne nem volt; hanem tiszt: alelnök U. I. 
úr, kihez a' pályamunkák beküldendők voltak, 
magáénak vallván, 's pecsétjét bizonyságul fel-
mutatván , a' jutalom néki a' gyűlés előtt tüstént 
átadatott, — mit ö , a' munka még egyszeri 
átdolgozása után, elég szerényen, annak kinyo-
matására kívánt szentelni. 

Azonban egy másik illy jeligés munka: leg-
jobb örökséget vettél, ha okosan neveltettél — 
az elsővel csaknem párhuzamba tétetett. A' je l -
igés levélből Szentmártoni D. K. K. fülöpszállási 
kántor és tanító úr nevét hallottuk olvastatni, — 
kinek egy nagy szorgalommal dolgozott czélszerü 
fokozatú, az egyházmegye által is méltányolt 
ABC-és könyve is gyűlésünk elé vizsgálat végett 
felterjesztetett 's elfogadtatott. Föelnökünk tehát, 
kinek kitűnő nagylelkűségét a' sólti já rásbel i je^-
zői egylet is hálás érzelemmel ismeri el, mellynek 
alaptőkéjéhez 400 ezüst ftal járult, méltányolván 
a' szorgalmat, 2 aranynyal jutalmazta, a' hivata-
los akadályok miatt meg nem jelenhetett pályázót 
— különösen. A' többi munkák jeligés levelei 
elégettettek. 

Miután pedig tekint, elnök úr — ismervén 
egyletünk még gyenge lábon álló annyagi erejét 
— miszerint pálya munkák jutalmazására még 
elégteten; egy nép nyelvén i r t , és iskolai kézi 
könyvül is[használhatandó kis természettan pálya-
munkául írására ismét 6 aranyat kitűzött: szives 
egyletünk minden tagját barátságos ebédjére meg-
hívni. Reggeli 9 órától, melly idő alatt minden 



ajkon a* czélszerübb nevelés boldogító eszméjé-
nek minél sikerdusabb felvirágoztathatása mellett 
hangzottak a'szók, délutáni 2 óráig tanácskozánk. 

Gyertyagyújtáskor még elmaradt teendőink 
elintézése végett ismét összejöttünk. 

Ezután a'főiskolának azon szándoka nyomán, 
miszerint az egyházkerület olly egyházait, mely-
lyekben az Academicus Rectorság Szentgyörgy-
napkor változik, az iránt kívánja megkeresni, hogy 
ezután Szentmihálykor változzék: mi is hason ér-
telmű alázatos kéréssel kivánunk az egyh.megyei 
gyűlés szine elibe járulni. Mik legyenek a1 főis-
kola indokai — nem tudjuk; de reméljük, hogy tő-
lök nem messze távozunk. Az évenként tartandó 
két közvizsgálatra az a1 jó következménye lenne, 
hogy a' tanító nem kényteleníttetnék körömsza-
kadásig szorítani kevés idő alatt tanítványit, — 
a' tanítványok pedig, kik elöszámlálhatlan okok 
miatt, olly sokat mulatnak, jobban elkészülhet-
nének a' tanulmányokra: ha az első közvizsgálat 
február elején, a' másik pedig junius végén, vagy 
julius közepén tartatnék. Ettől Sz.-Mihályig szün-
napok lennének, mivel az alatt legszorgosb dolog-
idő , a' gyermekekre legtöbb szükségök van 
szülőiknek. Továbbá a' Sz.-Györgykor változott 
rector — minthogy fizetése egyrészét némelly 
egyházakban buzavetés teszi — nem volna 
kénytelen azt távozásakor olcsón elvesztegetni, 
— vagy messze hazájából, ha maga kiván lea-
rattatni, drága pénzen fogadott alkalmon vissza-
törekedni. De meg — a' főiskolában is a' fent-
említett időre esvén az iskolai év vége , a" kijö-
vendő ifjak egészen végezhetnék tanulmányaikat. 

Utoljára, az alaptöke gyarapítására aláírás ut-
ján bejött pénzöszveg — 40 és néhány p. ft. — 
bízatott a' pénztárnok őrködése alá, olly czélból, 
hogy annak egy részét a' már meglevő nevelést 
illető könyvekhez, az ujonan megnevezettek meg-
szerzésére fordítsa. Voltak még több, egyletünket 
érdeklő tárgyak, de — a' t. cz. közönség figyel-
mét nem igényelvén — elhallgatom. Esti 10 óra-
kor szeretett elnökünk a' gyűlést eloszlatván, is-
mét szerencsésített mindnyájunkat egy szívesen 
adott vig estélyben. Örültünk, mert örömünknél 
egyebünk nem lehetett, — boldogított az öntudat, 

hogy a' szent ügy érdekében, ha bár parányit is, 
de czélszerüen és őszinte kebellel munkáltunk. 
Vajha az általunk ápolt csemete olly terebély és 
örökké gyümölcsöző élöfává növelkedhetnék, 
mellynek árnyában sok milliók nyugodhatnának. 
'S mellynek gyümölcsét ízlelt utód igy kiálthatna: 
ez az élet fája, ennek köszönöm boldogságomat! 
— Éjfél felé szétoszlottunk azon buzgó óhajtá-
sukkal : adjon az ég minden tanítóegyletnek olly 
lelkes föelnököt, mint a1 mienk! — ki nemcsak 
jeles értelmezésével, hanem pénzáldozatával is 
példásan megmutatta a' növelés ügye iránt forró 
részvétét. — Isten áldja meg! — Adja Isten,hogy 
a' tanítók csüggedni nem tudó erélylyel munkál-
hassanak azon ügy mellett, mellynek ápolására, ha 
nem választottak is, de legalább hivatalosok. D.-
Pataj városa érdemes elöljáróinak is, kik a 'város-
ház derék teremét gyűlésünknek átengedni szí-
veskedtek , egyletünk nevében köszönetét nyil-
vánítja B ö s z ö r m é n y i M i h á l y . 

A p r ó s á g o k . Ileidelbergiek által Paultts 
arany emlékpénzzel tiszteltetett meg. Előoldalán 
az ünnepelt mellképe van e' körirattal: „Heinrich 
Eberhard Gottlob Paulus, geb. den 1. sept. 1761" 
hátoldalán pedig örökzöld koszorú 1846. évszám-
mal *s e'körirattal: „ Von seinenFreudenund Ver-
ehrern." (A. K. Z.). — A' kölni új ev. templom 
a' város népdús részében fog építtetni. A' költ-
ség 150,000 tall.ra van számítva 's ö fels. még 
helyet hozzá és 24 márványoszlopot ajándékoz. 
A' község egyes tagjai 6000 tallérig irtak alá. 
(A. K. Z.). - Csehország népessége 4589436. 
lélek, 4377 pappal (B. A. K. Z.). — A' porosz 
7 egyetemen van 255 rendes tanító, 113 rend-
kiv., 120 magántanító, ev. istenészetben 30 ren-
des, 14 rendkiv., 15 magán-, a' r. kath.ban 15 
rendes, 3 rendkiv., 2 magántanító (B. A. K. Z.). 
—Eislebenben kőnyomat jelent meg, Luthertba-
bérkoszoruzottan fellegekben, két angyaltól pál-
maágakkal környezve , ábrázoló. Kedvesen néz 
a' földre Ronge- és Uhlichra. Ronge gyertyát 
tart Arnoldi püspökhöz irt bulla felett Uhlich pa-
pírtekercset tart kezében e'felirattal: „Prot. atya-
fiak Eislebenben." (A. Z. f. Ch. u. K.) -

Előfizetési hirdetmény. 

A' Protestáns Egyházi és Iskolai Lap 
1847.évi jan. 1 - s ő napjával kezdendő első félévi folyamára az előfizetési árak változatlanul az 
eddigiek maradnak, u. m. Budapesten boríték nélkül 2 ft. 4 0 kr., postán boríték alatt 3 ft 4 0 
kr. pengőben. — Előfizethetni minden kir. posta-hivatalnál, Pesten: Landerer és Heckenast 
könyvnyomtató-intézete ügyszobájában a' Pesti Hirlap kiadó-hivatalában (hatvani-utcza 
Uorváth-ház 483-dik szám, földszint). 

A' Prot. Egyh. és Isk. Lap szerkesztősége. 



PROTESTÁNS 

GYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 
51. száin. Ötödik évi folyamat. Dec. 27. 1846. 

Non ingenio, sed memória ac recordatione opus e s t , n t , quae a' prestaníissimis viris accepi iisdem 
numeris, iisdem rationibus persequar. 

T a c i t u s . 

TARTALOM: Adatok a' bányakerületi superintendensek tör-
ténetéhez. Sz. — K ü l - é s b e l f ö l d i t u d ó -
s í t á s o k . — L e v e l e z é s . 

Adatok a' báiiyakeriiletl superin-
tendei£sek történetéhez. 

Egyháztörténeti irodalmunk parlag mezején 
minden adatot, mellyre csak amúgy véletlenül 
bukkanunk, valódi kincs gyanánt kell tekintenünk, 
és híven megőriznünk, hogy ha majd jövend va-
laki, idejét, tudományát, tehetségét — életét — 
e' szaknak szentelő, annál könnyebben és annál 
nagyobb biztossággal böngészhessen és gyűjtö-
gethesse az elszórt adatokat, mert ha mi ezt nem 
tesszük, az utánunk jövendő nemzedék is ez elszórt 
töredékek gyűjtésével leend kénytelen foglalatos-
kodni, mig azon esetben, ha a1 jelen arra fordítja 
gondját, a'jövőnek nem marad egyéb hátra, mint 
ez összehalmozott adatokat rendszerezni, össze-
hasonlítani, vizsgálni, — a' részekből egészet 
alkotni, — szóval: történetet írni. 

Illy szempontból kiindulva szándékozunk mi 
is ez adatokat a' feledékenység homályából kira-
gadva napfényre bocsátani, hogy a'leendő tör-
ténetbuvár, a' mennyiben czéljának meg fognak 
felelni, azoknak hasznát vehesse. Tesszük ezt 
annál inkább, mivel a' superintendensek története 
egyházunk történetével elszakaszthatlan kapcso-
latban állván, sokban ez az egészre képes fényt 
deríteni, vagy a' történetnyomozónak czélja felé 
utasítást adni. 

Adataink a' mult század viszontagságteljes 
elején gyökereznek. Hogy csak itt , 's rögtön 
kezdjük azoknak elösorolását, azon meg no üt-
közzék senki, mert nem szándékunk rendes tör-
ténetet irni, hanem az anyagot töredékekben, ugy 
mint előttünk fekszik, előterjeszteni. 

Miután Pilárik István *) Nagy és Kis Hont, 
Nógrád,Turócz ésZólyom megyében fekvő ágostai 
evang. egyházak superintendense a' hazánkban 
akkor pusztítólag uralkodott dögvész alkalmával 
1710-dik évi aug. 8-kán Selmeczen meghalálo-

*) E' török fogságban is sinlödött buzgó protestáns élet-
írása, melly tót nyelven megjelent, érdekes olvasmány. 

zott: sokáig senki sem bátorkodott utóda válasz-
tásáról gondoskodni. Igy a' nevezett vármegyei, 
egyházak sokáig minden fölügyelő nélkül kény-
teleníttettek maradni. E' látszólagos indifferen— 
tismusa az akkori kornak részint a' háborús z a -
vargásoknak , részint egy királyi parancsnak t u -
lajdonítandó, mellyben meghagyatott, hogy mind-
két protestáns egyház ügyei azon állapotba h e -
lyeztessenek, mellyben a' lázadás előtt valának, 
a' kimúlt főpap pedig a' lázadás napjaiban emel-
tetett felnöki hivatalára. 

Valahára bekövetkezett az 1721-diki év , 
mellyben az akkor uralkodó fejedelem által v á -
lasztmány küldetett ki a' vallási ügyek elintézé-
sére. Ennek közbenjárásával folyamodott tehát 
mindkét protestáns felekezet, hogy valamint e d -
dig, ugy jövőre is engedtessék meg nekik super-
intendenseiket és pedig korlátlan szabadsággal 
választani, hivatkozván az 1608: 1 t. czikk re. 

E'bizottmány munkálata következtében 1731-
diki apr. 6-kán kiadott kir. leirat 5-dik pontja a" 
superintendensekröl is rendelkezven, megígéri 
ugyan mindkét egyháznak a' superintendens— 
választási jogot, de csak ha ö fölségének föl je-
lentik, hol és melly helyeken kívánják azokat 
választani, — hozzátévén azt is, hogy e' felnö-
köknek kötelességök leend az alattok álló papok 
magaviseletére fölügyelni, 's a' kicsapongókat 
meg is fenyíteni. 

Minthogy e' királyi leirat által a' protestán-
soknak superintendens-választási joga különben 
is igen szük korlátok közé szoríttatott: kételked-
tek, vájjon hozzá fogjanak e addig a' választáshoz, 
mielőtt azon jogaikba, mellyekkel előbb éltek, 
visszahelyeztetnének. Erre 1732-ben mart. 7 -én 
a'nagymlgu helyt, tanácstól új intézvény érkezett,, 

*) Magának a" kir. leiratnak ide vonatkozó szavai kővet-
kezők: ,,Nr. 5 Superintendentes, seu superiores aug. 
et helv. confessioni addictorum, ubi modo suarum 
confessionum alterutram profitentes, superinde in quo 
et qualibus Locis eiusmodi superintendentem seu supe-
riorem sibi admitti petant, apud suam Maiestatem sa—-
cratissimam Iustantiam fecerint, iidem admittentur: quo— 
ram quidem superiorum muneris erit moribus, sibi sub— 
iectorum ministrorum invigilare; et in ixcessivos con— 
digneetiam animadvertere," 



mellynek nyomán senki sem ismertetik el addig 
supdensnek, mielőtt erre az evangélicusok ki-
rályi engedelmet és helybenhagyást kérnének. 

Ugyanazon évben jött még egy más rendelet 
is, melly szerint meghagyatott, hogy a'protestán-
sok következő három pontra válaszoljanak, u. m. 

1) Hány superintendenssel bírtak eddig az 
országban, és hánnyal bírnak most? 

2) Kik ezek, névszerint, — millyen és hány 
pap volt egy-egy vármegyében alájok rendelve, 
's hány van jelenleg? 

3 ) A" meglevő superintendensek közöl kiket 
kívánnak kegyelmesen helybehagyatni, 's kikkel 
akarják a' megürült helyeket betöltetni? 

Az evangelicusok e' rendelmény következ-
tében következő évi mart. 3-án fölterjesztett em-
lékiratukban öt superintendens rendszeresítését 
kér'.ék, és pedig: 

1) Egyet Pozson, Nyitra, Turócz, Trencsin, 
Liptó cs Árva megyékben kebelezett egyházak 
számára. 

2) Másikat Nagy és Kis Hont, Zólyom, Bars, 
Nógrád 's Pest Pilis és Solt megyei egyházak 
részére. 

3) A' Szepes, Sáros, Gömör, Abauj, Bor-
sod, Zemplén, Szatmár, Békés és Heves várme-
gyékben levők számára hasonlókép egyet. 

4) Nem különben a' felső-magvarországi 17 
szab. kir. városok számára egyet. És végre 

5) Egyet az egész dunántúli kerület részére. 
Ez emlékiratra csak bátiratképen (indorsata) 

jegyzett 's 1734-diki oct. 21-kén kiadott kir. 
leirat tartalma szerint megengedte ugyan ö fölsége, 
hogy a' Magyarországban lakó ágostai evangyél-
rniak négy, a' reformátusok szinte négy felnő-
köt válaszszanak meglevő papjaik és pedig hazafiak 
közöl, különösen a' végre, hogy az alájok rendelt 
lelkészek erkölcseire ügyeljenek, 's a' kicsapon-
gókat meg is fenyítsék: de egyszersmind azt pa-
rancsolja, hogy a' nép ezáltal ne terheltessék, és 
hogy a' történt választásról valamint most, ugy 
idővel közbejövendő változások alkalmával eset-
ről esetre a' nm. helytartó tanácsnak jelentést 
tenni köteleztetnek. *) 

Azonban mialatt ezek igy folytak, a',,középkerü-
let44 mellyböl utóbb az úgynevezett bányai alakult, 

*) Maga e1 hátirat igy szól : „Sacratissimam C. B. Maltem ; 
Evangelicis adhuc admitti iussisse, ut in Regno Hungá-
riáé degentes Aug. Conf. addicti numero quatuor et 
Helveticam confessionem profitentes pariter quatuor Su-
periores seu superintendentes e numero praedicantium 
in Hungaria iam habitorum, et quidem patriae filiorum 
suo modo et eligere et constituere possint, in ílnem 
praecise illum, ut tales invigilent moribus et Doctrinae 
Fraedicanlium iisdem subordinatorum, et in excessivos 
<etiam animadvertant, ea insuper Conditione adiecta, ne 
populo nóvum per hoc pro Subsistentia nempe ipsornm 
onus accedat, sed modernis subsistendi mediis etiam ut 
superintendentes contenti esse debeant." 

's melly akkor kis Hont, Zólyom, Bars, Nógrád és 
Pest megyékből állt, minthogy Békés és Bácsazon 
időben egyházi tekintetben Pesttel még egyesülve 
volt, már 1732-ben választott ugyan superinten-
denst: de a' fönebbi tiltások és parancsok követ-
keztében nem merte öt hivatalába ünnepélyesen 
beigtatni. Törtónt pedig ez a' kitűnő tekintélylyel 
birt Radvanszki János vezérlete alatt, nem ugyan 
nyilvános összejövetelben, mellytöl tartani kellett, 
hanem ugy, hogy minden megyéhez szavazat-
gyűjtő választmány küldetett, mellyek a' pappal 
biró helységekben ettől az egyház nevében 's 
néhány jelesebb magányszemélyektől, hol pedig 
papok nem, de több nemes férfiak laktak, ezek 
közöl egytől mástól írott szavazatokat vettek, 
mellyek magokra a' szavazatokra irt meghatal-
mazás következtében négy jeles férfi által valának 
fölbontandók. Mi Radvanban 1732-diki nov. 22-
dikén megtörténvén, szótöbbséggel superinten-
denssé Michaelides Samu beszterczebányai tót 
pap választatott. 

Az 1735-diki év elején több világi férfiak 
Pesten összejővén, megegyeztek abban, hogy 
minden kerületnek legyen maga főfelügyelője, 
a' középkerület számára azonnal Radvanszky Já-
nos választatván. Ezek alatt legyenek minden 
megyében egyegy alügyelö, "s ismét ezeknek alá-
rendelendő 's maga az egyház által választandó 
helybeli ügyelök, mi csakugyan nem sokára meg 
is történt, és pedig többnyire ugy, hogy több egy-
ház ugyanazt választotta. Ugyanezen alkalommal 
határoztatott, hogy apr. 24-dikére minden kerü-
letből küldöttség neveztessék, melly Bécsbe me-
nendő, a'már mindenütt megtörténi felnökválasz-
tásokról jelentést tegyen. Azonban legtöbb vár-
megyék óhajtása oda járult, hogy a' superinten-
densek előbb hivatalaikba iktattassanak, 's csak 
ennek megtörténte után letessék jelentés mind a* 
helytartó tanácsnál, mind ö fölségénél. Miután 
pedig maga Radvanszki János, akkor már kerületi 
fölügyelő, maga is e' véleményben volt, a' vár-
megyéket és bányavárosokat azonnal meg is hívta 
az 1735-ki mart. 30-kán Garamszegen tartandó 
felnökigtatásra. 

Ámbár pedig a1 beiglatási ünnepély a'kitűzött 
időben a' legjobb rendben véghez is ment: mind-
azáltal — leginkább azért, mivel a' dunántúli ke-
rület még mindig késelt superintendensét megvá-
lasztani — a' már három évvel előbb beigtatott 
superintendensnek a' nm. helytarló lanácsnáli 
följelentése csak 1738-ki nov. 7-én történt meg. 

A' buzgó fölügyelő igy némileg rendbe hozván 
az evangelicusok ügyét, nem soká élvezheté f á -
radozása gyümölcseit; mert a' következett évben 
a' halál az élők sorából elragadta. Helyébe még 
ugyanazon esztendőben — leginkább a' superin-
tendens Michaelides Samu fáradozása következ-
tében — fia Radvanszky György választatott. 

Azonban ismét nem működhettek sokáig 



együtt, mert nem sokára (1740-ki nov. 22-kén) 
maga a' superintendens is meghalálozott. 

Megürült helye betöltésére az utána követke-
zett évben Pilárik Jeromos Dacso Lami pap, és 
a' honti esperesség alesperese választatván 
ugyanott aug. 27-kén hivatalába igtattatott. E' 
közben a' kis-honti esperesség e' kerülettől elsza-
kadván a' Tiszaihoz csatlakozott. 

Megtörténvén a' választás és igtatás, a' nm. 
helytartó tanácsnáli följelentés fölöslegesnek ta-
láltatott, miután az ezt rendelő (1734-kQ kir. 
parancsot a' protestánsok ugy magyarázák, hogy 
az csak az első ízben választott négy superinten-
densre nézve vonatkozott, — minek nem is lett 
semmi következménye. 

Az akkori felnököknek nem akart kedvezni az 
élet, mert alig választatott meg valamellyik, máris 
kevéssel azután halál áldozatává lett. Igy történt 
ezPilárikkal is, ki 1743-ik évi jun. 13-án mult ki. 

Nehogy pedig a' kerület sokáig egyházi fél-
nők nélkül maradjon, gondja volt rá a' lelkes föl-
ügyelőnek, hogy a' lonebb előadott módon a 'sza-
vazatok ismét minél előbb beszedessenek. Ezek 
még azon évi dec. 13-kán fölbontatván, kitűnt 
Hruskovicz Samu, beszterczei német pap részére 
a' többség. 1744-diki januar 13-án Garanszegen 
közbizalom-adta hivatalába fölavattatván,följelen-
tése, valamint az elöbbenié, szinte nem tartatott 
szükségesnek, min a' helyt.tanácsnem is akadt föl. 

Azonban nem sokára utasítás érkezett hozzá, 
mellyben meghagyatott, hogy azonnal hivatalos-
kodása kezdetén a' kerületében levő gyülekeze-
teket látogassa. E' rendeletnek engedelmeskedni 
kívánván, 1745-ben egyházlátogást kezdett — 
elsőt a' magyarországi protestánsok jobb sorsá-
nak hanyatlása óta, 's ezt Hont megyében sze-
rencsésen el is végezte. Ezt a' következett év -
ben Nógrád vármegyében is folytatni szándékoz-
ván, szerencsétlenségére ugyanakkor tett ott egy-
házlátogást a' catholicus gyülekezeteknél az ak-
kori váczi püspök, Althan gróf. Minthogy pedig 
az evangelicus felnököt kísérő nógrádi nemes if-
júság nagyobb ünnepélynek engedett helyt, mint 
illy veszélyes időkben tanácsos vala, a'püspök ál-
tal bevádoltatván, 1747-ben mind lelkészi, mind 
superintendensi hivatalától fölfüggesztetett, 's oct. 
2-dikára Pozsonba idéztetett, hogy egy helyt, ta-
nácsi biztosság előtt számot adjon az általa elkö-
vetett törvénytelenségekről és kicsapongásokról. 
Miután itt némelly ellene fölhozott alaptalan vá-
dakat fölvilágosított, másokat ismét kereken taga-
dott volna: visszaállíttatott ugyan papi hivatalába, 
hanem ugyanazon évi dec. 13-kára ujolag idéz-
t e t e t t . Ámbár pedig időközben mind maga adato-
kat és bizonyokat gyűjtött önvédelmére, mind 
pedig a 'kerület is folyamodott mellette ő fölsé-
génél: mindennek ellenére is, „mivel a' superin-
tendensi hivatal körén makacsul túllépett és hely-
telenül állítani vakmerősködölt, hogy a' nem ka-

tholicusok a' csupán királyi ajándékozást illető 
kegyúri joggal birnak" *) továbbá is a' superin-
tendensi hivataltól felfüggesztettnek ítéltetett^ 
Meglehet, nagyrészint e' nem érdemlett keserű-
ség is okozá , hogy rövid idő múlva súlyos be -
tegségbe esvén, 1748-diki sept. elején kimúlt. 

A' következő superintendenseknek pedig az 
1740-ki maj. 10-dikén kelt intézvény által egy-
házaik látogatása és vizsgálása megtiltatott, mi-
után már csaknem egy évvel előbb (1747-ki aug. 
8-kán) a' Hruskovicz által véghezvitt is semmis-
nek nyilváníttatott volna. 

Hruskovicz után soká maradt a' superinten-
densi megürült hivatal betöltetlenül, miután az 
evangelicusok egére ismét új, vészterhes felhők 
emelkedtek. Hét egész évig tengett e' kerület 
minden felnök nélkül, és csak az ügy szeretete., 
a' buzgóság, melly mindenütt uralkodott, volt az 
egész testületnek ápolója, védője, föntartója. 
Miután t. i. a' fölügyelő — Radvanszky György 
— a' kir. udvari fökancellarnak jelentette volna,, 
hogy új superintendens választása szükséges levén 
e' végett nagyobb számú összejövetelnek kell 
történni, — mit azért tartott tanácsosnak előre 
bejelenteni, nehogy a' gyüléskedés ismét gyanút 
gerj3sszen —: kir. biztos ajánltatott, kinek jelen-
létében kellendett a' választásnak megtörténnie. 
Önérzetöket sértve látván ez által az evangyél-
miak, elcsüggedve az illy bánás által, készebbek 
voltak a' választást más boldogabb időkre halasz-
tani , semhogy szabadságukat még az eddigiek-
nél is szűkebb korlátok közé szorítani engedné. 

Végre 1755-ben megválasztatott Glősius Dá-
niel , sziráki pap, ki azonban mielőtt szokott ün~ 
nepélylyel fölavatva hivatalában működni kezdett 
volna, kimúlván, helyébe Fideli András garanszegi 
hitszónok lett 1757-ki aug. 24-én szótöbbséggel 
superintendenssé. 

Radvanszky Györgynek 1761-ben történt ha-
lála következtében a' fölügyelöi hivatal Podma-
niczki Jánosra ruháztatván, ennek elnöklete alatt 
töltetett be a' Fideli halála (1766 sept. 29 ) által 
megürült egyházfelnöki szék, a'szavazatok több-
sége Póhl Mihály acsai pap és pest-békesi e s -
peresre esvén. E' választás a többiektől legin-
kább abban különbözik, hogy a' magányosok sza-
vazata eltöröltetvén, e' jogot csupán a' gyüleke-
zetek gyakorolták, mindenik két szavazattal j á -
rulván a' választáshoz. Ez volt első kinek az 
egyházi pénztárakból 150 ftnyi fizetés rendeltetett 
és pedig ugyanazon gyűlés alkalmával, mellyben a' 
kerül, alapítvány első alapja megvettetett. 

Az ö hivataloskodásának idejére esik Bács és 
Szerém vármegyéknek 1768 és 1769-ben evan-
gelicus jobbágyokkal történt megnépesíttetése is.. 

1778-ki aprilisban történt halála után Cser—-
nydnszki Ján., selmeci pap választatott utódaul/s 
hivatalába ugyanazon évi aug. 20 igtattatott. Élete 
*) Lasd az 1748 -k i maj. 10-ki r. intézvényt. 



mint superintendensnek nem terjedt ugyan hosz-
szura, de ü volt a' protestánsok hajnalának meg-
előzője 's a' virradásnak tanuja. Lepattantak 
azon nyomasztó bilincsek, mellyek az evangyél-
miakat olly sok éven keresztül sanyargatták, 's 
megérkezett a' türelmi parancs. Ennek következ-
tében annyira szaporodtak a' gyülekezetek, hogy 
Csernyánszky azon 6 év és 5 hónap alatt, mig 
a' felnöki hivatalt viselte, 147 papot szentelt föl. 
Buzgó, hivatalában pontos, tanult férfi volt ö, de 
épen e' buzgósága által engedte magát tovább 
vezettetni, mint tanácsos volt. Innen eredt, hogy 
7 vádpont miatt Batthyányi ország prímása (pap-
nagya) által II. Józsefnél bevádoltatva, miután el-
lene több tiszti kereset elrendeltetett volna, mind-
két hivatalától kir. parancs által fölfüggesztetett. 
Mielőtt azonban törvény utján akár elmarasztal-
tathatott, akár pedig fölmentethetett és hivatalába 
visszahelyeztethetett volna, 1785-ki mart. 4-kén 
meghalt. 

Utódául Szinovicz Mihál, beszterczei tót pap 
és zólyomi esperes még ugyanazon évben, már 
nem Podmaniczky, hanem báró Hellenbach György 
fölügyelősége alatt választatván, dec. 14-kén 
Beszterczén ünnepélyesen fölavattatott. Ekkor a' 
kerületben már 130 gyülekezet volt. 

Báró Hellenbach György a' fölügyelöi hiva-
talról 1788-ban lemondván, 's azt tovább viselni 
nem akarván, helyébe Radwnszky János kir. ta-
nácsos választatott. 

Szinovicz pedig 9 évi hivataloskodása után 
1796-an meghalván, őt a' felnökségben fíamal-
jdr Márton, selmeczi pap és honti esperes követé, 
ki azon évi oct. 31-kén Selmeczen föl is avat-
tatott. 0 volt első, ki a' vallási törvény hozatala 
után ismét egyházlátogatást vitt végbe 1798 ban. 

Az egyházlátogatások közt említendők még 
a ' jelen század folytán Lovich Ádámé 1817— 
1821- ig , ' s mostani felnökünk Szeberényi Jánosé 
lS34- tö l 1839-ig. 

Megjegyzendő még, hogy Kubinyi Andrást a' 
fölügyelöi hivatalban Baloghy Lajos , ennek el -
hunytával Radvanszky Antal, 'slegújabban b.Pró-
nay Albert követé. 

Vajha többen találkoznának, kik időt és fárad-
ságot nem kímélve, összegyüjtögetnék történeti 
adatainkat, hogy azokat az enyészet sorsától 
megmentsék , 's nyomokat nyújtsanak történet-
íróinknak! - Sz. 

Kül- és belföldi tudósítások. 
föatistlkai adatok. F. évben K u t s c h e i t 

érdekes adatokat közlött a1 vallásfelekezetek német lé lek-
számáról . Mi a-1 következőket emeljük ki, kezdvén I. Ausztrián. 
Az ausztriai német statusokban élt 1 8 4 0 - b e n Innen alatti 
Ausztriában 1 ,357 ,522 r.kath., 536 egy.gör. , 395 nemegy. 
g ö r . , 1 1 5 1 0 ág. hitv., 1 8 9 3 helv. hitv., 18 felekező (Sect i -
r e r ) . Innen fölötti Ausztriában 8 2 6 5 7 7 r.kath., 1 5 2 6 6 ág. 
hitv., 34 helv. hitv., 38 felekező. Stájerben 9 5 1 5 3 7 r.kath.. 

2 nemegy. gör. , 5247 ág. hitv , 77 helv. hitv.; Koront- és 
Karnioliában 7 3 0 8 2 9 r . k . , 183 e.gör., 199 w.egy.gör.l 7 7 3 9 
ág.hit., 326 h.hitv.. Tengerparton 4 6 8 2 5 5 r.kath., 6 e.gör. , 
1850 nemegy. gör . , 446 ág. hitv., 7 4 1 helv. hitv., 2 9 fel.. 
Tirolban 8 2 9 8 6 8 r.kath., 120 helv. hitv.. Csehországban 
3 9 6 2 9 5 2 r kath., 2 nemegy. gör., 5 3 3 4 8 ág. hitv., 5 1 3 3 0 
helv. hitv , 6 8 fel.. Morva- és Sziléziában 1 9 8 3 4 0 2 r.kath., 
2 9 1 2 8 ágost, hitv., 1892 helv. hitv., 2 7 3 8 fel., összesen 
1 1 1 1 3 6 4 2 r.kath., 725 egy.gör., 2 4 5 3 n.egy. gör., 1 1 1 5 8 6 
ág. hitv., 5 6 4 1 3 helv. hitv., 2 8 1 9 fel., mindkét felekezetű 
görög 3178 . , mindkét felekezetű prot. 1 6 7 9 9 9 , azonkül a ' 
nevezett tartományokban 1 1 0 0 4 4 zsidó. — II. Poroszországa 
különféle kormányszéki kerületeiben 1843 . vége felé é l t :Kö-
nigsbergiben 1 6 5 3 6 8 r.kath., 6 5 1 4 0 9 prot., 91 gör. , 3 4 0 
mennonita. Gumbinueniben 1 0 8 3 4 r.kath., 6 0 5 0 6 2 prot. , 
1482 gör., 7 0 7 menn., Danzigiban 1 7 4 7 9 8 r.kath., 1 9 8 3 0 6 
prot., 20 gör., 8 7 6 5 menn.. Marienwerderiben 2 8 2 1 0 3 r . 
kath., 2 7 6 4 5 0 pr., 25 gör., 3 0 4 6 menn.. Poseniben 5 7 4 5 0 2 
r.kath., 2 2 7 8 4 5 prot., 6 3 gör., 1 menn.. Brombergiben 
2 4 3 7 1 6 r.kath., 1 6 4 4 4 1 prot., 11 gör., 1 menn.. Berlin-
városiban 1 6 4 5 3 r.kath., 3 2 8 2 5 3 prot., 74 gör., C menn.. 
Potsdamiban 5 7 7 7 r.kath., 7 7 3 1 5 3 prot.. 28 gör.. Frank-
furtiban 1 0 0 4 7 r.kath., 7 8 5 0 1 8 prot., 34 gör., 16 menn.. 
Stettiniben 3 2 2 6 r.kath., 5 Í 0 4 8 6 prot. , 1 gör.; Kösliniben 
5 8 5 3 r.kath., 4 0 3 4 5 2 prot., 7 gör.; Stralsundiban 5 4 4 r . 
kath., 1 7 5 0 2 0 prot.. Boroszlóiban 4 3 8 0 3 4 r.kath., 6 6 8 7 6 5 
prot., 4 gör. , 1 menn. Oppelniben 8 3 1 5 0 7 r.kath., 9 2 5 0 4 
prot,, 19 gör.. Liegnitziben 1 3 7 5 7 1 r.kath., 7 5 1 7 9 7 prot. , 
3 gör., 12 menn.. Magdeburgiban 9 2 0 6 r.kath., 6 3 5 4 9 1 
prot., 3 g ö r ; Merseburgiban 2 2 1 1 r.kath., 6 9 8 3 5 6 prot. , 5 
gör.. Erfurtiban 9 5 6 0 2 r.kath., 2 3 8 4 7 8 prot., 3 gör., 1 
menn.. Münsteriben 3 7 5 7 2 9 r.kath., 3 9 8 0 0 prot., 1 gör. , 8 
menn.. Mindeniben 1 8 1 3 0 3 r.kath., 2 6 5 7 2 2 p r o t , 1 gör., 
49 menn.. Arnsbergiben 2 4 0 2 0 4 r.kath., 3 0 4 1 3 7 prot . , 1 
gör., 50 menn.. Kölniben 3 9 4 9 6 0 r.kath., 6 5 1 2 1 prot., 1 
gör., 33 menn.. Düsseldorfiban 5 1 1 5 8 8 r.kath., 3 3 1 8 3 0 
prot., 908 menn.. Koblenziben 324249r .ka th . , 1 5 7 4 1 2 pr , 
2 gör., 2 2 6 menn.. Trieriben 4 0 6 0 3 4 r.kath., 6 7 3 8 3 prot. , 
140 menn.. Aacheniben 3 7 8 7 0 4 r.kath., 1 3 2 2 0 prot . , 3 
menn., össz. 5 8 2 0 1 2 3 r.kath., 9 4 2 8 9 1 1 prot., 1 8 7 9 gör., 
14313 menn., kik közöl a1 nemnémet kormánykerületekre 
esik: 1 4 5 1 3 2 1 r.kath., 2 0 5 9 5 1 3 prot. , 1692 gör . , 1 2 8 6 0 
menn., német kerületekre tehát marad: 4 3 6 8 7 9 2 r.kath., 
7 3 6 9 3 9 8 prot. , 187 gör. 's 1 4 5 3 menn.. Azonkül ezen 
statusban, a ' német szövetségen belől 9 9 3 4 8 , kivül 1 0 7 1 8 1 
össz. 2 0 6 5 2 9 zsidóés 10 török, de ezek közöl csak egyvan 
megtelepedve. — III. Bajorországban 1843-ban élt: Felsö-
Bajororsz. 6 6 0 6 1 8 r kath., 1 0 1 4 7 prot., 4 3 6 reform., 6 3 5 
felekező. Alsó-Bajoror, sz. 5 1 5 4 8 2 r.k., 2 0 2 0 prot . , 5 ref., 
33 fel.. Pfalzban 2 4 1 1 7 6 r.kath., 3 1 1 2 2 5 prot., 3 3 5 0 fel.. 
Felső-Pfalz- 's Regensburgban 4 1 4 8 4 8 r.kath., 3 5 7 1 1 pr., 
33 ref., 1 4 0 fel.. Felsö-Frankoniában 2 0 4 1 2 6 r.k., 2 7 0 1 1 0 
prot., 197 ref. , 8 fel . Közép-Frankoniáb, 1 0 3 8 7 4 r.kath., 
390044 p r o t , 6 8 2 ref., 14 f e l . Alsó-Frankonia- 's Aschaf-
fenburgb. 4 6 3 9 4 4 r.kath., 9 1 1 1 9 prot., 227 ref., 4 4 3 fel.. 
Svábföldön 's Neuburgb. 4 5 7 4 7 9 r.kath , 6 9 9 8 2 prot., 1 1 3 8 
ref., 2 3 3 fel . , össz. 3 0 6 1 5 4 7 r.kath., 1 1 8 0 3 5 8 prot., 2 7 1 8 
ref., 4 8 3 6 fel., a' két prot. felekezet össz. 1 1 8 3 0 7 6 , azon-
kül 5 9 2 9 2 zsidó. — IV. Würtembergben 1840-ben élt: Nek-
karkerületben 2 9 1 4 5 r.kath., 4 2 1 0 6 9 p r o t ; Duuakerületb. 
2 4 1 9 6 5 r.kath., 1 3 2 3 5 1 prot..IsarkerüIeth. 1 0 7 7 6 4 r kath., 
2 5 3 1 6 8 prot.. Feketeerdökerületb. 1 1 9 4 1 6 r.kath. 3 1 8 3 3 3 
prot , össz. 4 9 8 2 8 0 r.kath., 1 1 2 4 8 2 1 prot., azonkül 1 1 2 6 6 
zsidó, összes népessége tehát 1 6 3 4 5 4 4 lélek. 1 8 4 3 - b a n az 
összes népesség 1 7 2 5 1 6 7 lelket tön, e' szerint ha a' zsidó-
kat 1 2 0 0 0 - r e , a' felekezöket 2 0 0 - r a vesszük, nevezett év-
ben Würtembergben 5 2 0 3 5 0 r.k., 1 1 8 2 6 2 0 prot. lett volna. 
— V. Szászországban 1843 . végén élt: Drezdai kerületben 



6 4 4 3 r.kath., 4 3 2 7 3 8 luth., 7 3 0 ref., 84 gör.. Lipcseiben 
2 2 0 0 r.kath., 3 9 0 1 7 3 luth., 1117 r e f , 41 gör.. Zwickauib. 
3 2 0 9 rka th . , 6 3 0 3 3 7 lu th , 167 ref., 1 gör.. Bautzeniben 
1 9 1 1 5 rka th . , 2 5 5 3 1 3 luth., 40 ref., 1 gör.. Katonaságnál 
4 0 8 r . ka th , 1 5 7 1 8 luth., 20 ref., össz 3 0 3 7 5 r.kath., 
1 7 2 4 3 4 2 luth , 2 0 7 4 ref., a' két felekezet össz. 1 7 2 6 4 1 6 
prot. , 127 gör., »zonkül 8 8 2 zsidó. — VI. Hannoverában 
ugyanazon évben: Hannoverai kerületb. 9 3 4 5 r.k , 3 3 1 0 8 7 
luth., 9 3 2 ref., 5 gör . Hildesheimi kerületb. 5 9 5 7 7 r.kath., 
2 9 8 2 6 0 luth., 6 9 4 6 r e f , 3 gör.. Lüneburgib. 8 2 6 rka th . , 
3 1 7 6 5 1 luth., 277 ref., 2 gör., Stadeib. 2 9 7 r k . , 2 5 1 0 2 0 
luth., 6 4 0 6 ref., 2 gör. Osnabrückib. 1 4 9 3 6 0 r.k., 9 4 9 4 5 
luth., 2 4 8 1 1 ref., 12 gör.. Aurichib. 3199 r.kath , 1 1 3 0 2 3 
luth., 4 8 6 6 3 ref., 4 7 4 gör.. Klausthali bányakeröletb. 78 
r.kath , 3 0 2 4 6 luth., 18 ref., össz 2 1 9 6 8 2 r.k., 1 4 3 6 2 3 2 
luth., 8 8 0 5 3 ref., a1 két felekezet össz. 1 5 2 4 2 8 5 prot., 
azonkül 1 1 1 2 7 zsidó. — VII. Badeni nhgségb. 1840-ben : 
Tengeri kerületb. 1 7 3 6 3 8 r.kath , 7951 prot., 4 2 rnenno-
nita Felsörajnaib. 2 3 8 4 8 2 rka th . , 9 4 1 9 5 prot., 87 menn.. 
Középrajnaib. 2 6 9 3 3 4 r.kath., 1 5 1 7 0 8 prot , 2 8 6 menn,. 
Alsórajnaiban 1 7 1 3 7 0 r.kath., 1 4 7 9 9 1 prot., 9 1 3 menn., 
össz. 8 5 2 8 2 4 r.kath., 4 0 1 8 4 5 p r o t , 1 3 2 8 menn., azonkül 
2 1 3 6 8 zsidó, mi 1 2 8 7 3 6 5 léleknyi összes népességet tesz; 
ez pedig 1 8 4 3 . végéig 1 3 3 5 2 0 0 lélekre szaporodott. Az 
imént említett évben tehát, ha a' mennonitákat 1400- ra 'sa" 
zsidókat 2 4 0 0 0 - r e teszszük, Badenben élhetett 8 9 3 8 0 0 
r.kath. és 4 1 6 0 0 0 pro t . —Újra számítva a' német szövetség 
e ' nagyobb statusainak főösszegeit, ezen eredményt nyerjük: 
Ausztriában él t : 1 1 1 1 3 6 4 2 r.kath., 1 6 7 9 9 9 prot., 3 1 7 8 
gör., 2 8 9 1 felekezö. Poroszországban 5 8 2 0 1 2 3 rkath . , 
9 4 2 8 9 1 1 prot., 1879 gör . , 1 4 3 1 3 fel.. Bajorországban 
3 0 6 1 5 4 7 r.kath., 1 1 8 3 0 7 6 prot., 4 8 3 6 fel.. Würtenberg-
ben 5 2 0 3 5 0 rka th . , 1 1 8 2 6 2 0 p r o t , 1 77 fel.. Szászország-
ban 3 0 3 7 5 r.kath., 1 7 2 6 4 1 6 prot., 127 gör.. Hannoverá-
ban 2 1 9 6 8 2 r.kath., 1 5 2 4 2 8 5 prot., 4 9 8 rel.. Badenben 
8 9 3 8 0 0 r.kath., 4 1 6 0 0 0 prot. , 1400 fel , össz 2 1 6 6 0 5 1 9 
r.kath., 1 5 6 2 9 3 0 7 prot , 5 1 3 4 gör., 2 4 1 1 5 fel., azonkül 
4 2 3 1 4 0 zsidó, kiknek majd fele Poroszországban lakik. — 
VIII. A'német szövetség középnagyságú állodalmaiban 1843 . 
, s 4 4 - k i összeírások szerint élt: Kurhessenb. 1 1 2 5 0 0 r.kath., 
6 0 6 6 7 3 prot., 1 1 5 0 0 zsidó. Haszsziai nhgségben 2 0 9 5 0 0 
r.kath., 5 9 5 4 4 4 prot., 2 8 3 2 5 zs.. Holstein-Lauenburgban 
1 1 0 0 r . ka th , 4 9 6 1 9 5 prot. , 2 0 4 0 zs.. Luxemburg-Lím-
burgb. 3 6 7 7 1 2 r.kath., 5 5 0 0 prot., 1115 zs . Braunschweig-
ban 2 5 7 0 r.kath., 2 6 3 4 9 5 prot., 1500 zs. Mecklenburg-
Schwerinb. 6 0 5 rka th . , 5 0 6 3 6 8 prot., 3 3 0 0 zs.. Nassaub. 
1 8 4 2 8 2 r.kath , 2 1 5 6 3 2 prot., 6 6 3 9 zs.. Szász-Weimarb. 
1 0 2 0 2 r.kath , 2 4 0 3 3 0 prot. , 1 4 4 8 zs . Szász-Coburg-Go-
tháb. 2 9 6 0 r .ka th , 1 3 9 8 1 5 prot., 1270 zs.. Szász-Meinin-
genb. 8 8 8 r.kath., 1 5 4 4 6 0 prot., 1508 zs. Szász-AIten-
burgb. 2 1 0 rkath. , 1 2 5 2 0 8 prot., 760 zs.. Oldenburg- és 
Kniphausenben 7 4 5 4 8 r.kath., 1 7 5 0 8 3 prot., 1 4 0 4 zs. 
Lippe-Detmoldb. 1600 r.kath., 1 0 2 8 6 2 prot.. Hamburgban 
4 0 0 0 r kath., 1 5 5 2 4 0 p r o t , 7 5 0 0 zs., össz, 9 7 2 6 7 7 r.k., 
3 7 8 3 4 0 5 p ro t , 6 7 3 0 9 zs., azonkül 1676 fel.. - A' kisebb 
statusokban: Mecklenburg-Strelitzben 50 r kath., 9 5 6 2 1 pr.,, 
800 zs.. Anhalt-Dessaub. 6 0 9 9 1 prot., 1 7 0 0 zs.. Anbalt-
Bernburgb. 4 6 7 2 9 prot., 2 0 0 zs.. Anhalt-Köthenb. 4 0 7 5 6 
prot., 150 zs., mind a" 3 Anhaltb 1100 r k.. Schwarzburg-
Sondershausenben 60 r .k. , 5 7 4 6 9 prot., 3 8 0 zs.. Schwarz-
burg-Budolstadtb. 160 r.kath., 6 8 5 5 1 prot 1 8 0 zs.. Hohen-
zollern-Hechingenb. 2 0 1 4 3 r.kath.. Hohenzollern-Siegma-
ringenb. 4 4 6 4 1 r.kath., 50 zs.. Lichtensteinb. 6 3 5 1 r.kath., 
Waldeckben 7 5 3 rkath. , 5 8 0 0 0 p r o t . Idősb águ Beussb. 
3 3 8 0 3 prot.. If j . águ Beussb. 7 4 8 8 3 prot., mindkettőben 
500 zs.. Schaumburg-Lippeb. 100 r kath., 2 9 9 0 0 prot.. 
Hessen-IIomburgb. 3 1 0 0 r .ka th , 2 0 2 2 3 prot., 1050 zsidó. 
Lübecki). 350 r.kath., 4 9 9 5 0 prot., 560 zs., Frankfurtban 

8 3 0 0 r.kath., 4 8 0 8 8 p rot. , 1 0 0 0 0 zs.. Brémáb. 1 8 0 0 r.k.,. 
6 1 2 8 1 prot., 1500 zs., össz 8 6 9 0 8 r.kath., 7 4 6 2 4 5 p r o U 
1 7 0 7 0 zsidó. A' német szövetségi statusban tehát, oda szá-
mítvu porosz és poseni porosz tartományokat, él: a' nagyobb 
állodalmakban 2 1 6 6 0 5 1 9 r.kath., 5 1 8 4 gör., 1 5 6 2 9 3 0 7 
prot. , 2 4 1 1 5 fel.. 4 2 3 1 4 0 zs.. Középnagyságuakb. 9 7 2 6 7 7 
r . k a t h , 3 7 8 3 4 0 5 prot., 1676 fel., 6 7 3 0 9 zs.. Kisebbekb. 
8 6 9 0 8 r.kath., 7 4 9 2 4 5 prot., 1 7 0 7 0 zs., össz. 2 2 7 2 0 1 0 4 
r.kath., 5 1 8 4 gör., 2 0 1 5 8 9 5 7 prot., 2 5 7 9 1 fel., a' két fe -
lekezet össz. 2 0 1 8 4 7 4 8 prot., 5 0 7 5 1 9 zs,. Visszapillantva 
e1 számokra a" német szövetség határain belől, oda számítva 
porosz és p< seni tartományokat, 2 5 3 5 3 5 6 - t a l több r.kath. 
lelünk, mint proiestanst. De nem annyira a1 német szöv., mint 
német nemzet levén szemeink előtt, a' fentebbi számításhoz 
mást kell még csatolnunk. Az ausztriai-német tartományokon 
belől t . i . él 5 8 5 0 0 0 0 r.k.és olasz,Poroszországb. 2 1 0 0 0 0 0 
r.kath. szláv, wallon, lett 'st., Szászországb. 10500 r.kath. 
wend, mi össz tesz 7 9 5 0 5 0 0 rka th . nemnémetet, úgyhogy 
a' fentebb kijelelt határokon belől marad 1 4 7 6 9 6 0 4 r.kath. 
német. A' prot. népességből pedig levonandók 1 5 0 0 0 0 prot. 
szláv az ausztriai tartományokb., 1 5 2 0 0 0 ev. wend a 'porosz 
és szász birtokú Luzácziáb.,4000 prot. szláv Hátulsó Pome-
raniáb , össz. 2 8 6 0 0 0 lélek, e' szerint marad 1 9 8 9 8 7 4 8 
prot. német, tehát 5129144-gye l t öbb prot.,mint r.kath.. A' 
német szöv. határain kivül kisérve a1 német nemzetet, Ma-
gyar - és Erdélyországban 6 1 0 6 7 2 prot., 8 6 0 8 4 6 r.kath., 
Scweizb 1 0 3 9 2 7 9 prot., 5 1 5 9 6 6 r.kath., Elsassb. 3 6 0 0 0 0 
prot., 5 0 0 0 0 r.kath., Daniáb. 2 2 8 0 0 0 prot., össz. 2 2 3 7 9 5 1 
prot., 1 4 2 6 8 1 2 r.kath,, némettel találkozunk 's ehez a1 fen-
tebbi öszveget 1 9 8 9 8 7 4 8 prot., 1 4 7 6 9 6 0 4 r.kath. adva 
tesz 2 2 1 3 6 6 9 9 prot., 1 6 1 9 6 4 1 6 r.kath. németet a1 néme, 
szöv. határain belől 's annak legközelebbi szomszéd orszá-
gokban. És igy 8 9 4 0 2 8 3 - m a l több a" prot. német, mint r . 
kath.. A' dissid.-katholikusokat K u t s e h e i t f, é. jan. 
közepén nagy pontossággal 3 8 8 0 0 - r a számítá (Kalh. Kir-
chenref) . 

A p r ó s á g o k - A* 4 német missiotársulat-
nak , oda számítva Frankföldet 's Baselt, 99 
missionariusa van; ezek közt csak 4 tannlt egyén 
találtatik (A. Z. f. Ch. u. K.). — A' würtem-
bergi Gusztáv-Ádolf-egyesület 1844. — 45-diki 
jövedelme több volt 18000 ftnál (A.Z.f.Ch.u.K.). 
— A' londoni adóválasztmány ujabb határozata 
szerint ugy a' dissenterek, mint az uralkodó egy-
ház papjai jövedelemadót kötelesek fizetni, habár 
ezen jövedelem jobbára önkéntes adakozásokból 
áll (Alig. Repert.). — Az Angliában Macklin ál-
tal kiadott 's Bowyer által képekkel ellátott biblia 
45 nagy ivrét kötetből áll. Az egész munka közel 
7000 rajzot és rézmetszetet régi 's ujabb művé-
szet müvei szerint foglal magában 13 eredeti 
czimképrajzzal Loutherbourylöl. A' munkát 3000 
guineere becsülik; most lottérián fog kijátszatni 
(A. Z. f. Ch. u. K.). — A' londoni püspök nem 
rég egy gazdag hölgyhöz folyamodott templom-
építésre adakozás végett. A' hölgy a* püspökre 
bizta adakozása följegyzését; ez megtevé írván: 
30000 f. st., évenkénti 300 font pótlékkal. (A. Z. 
f. Ch. u. K.) — 1839 óta a' genfi tó mellett 
Tronchin őrnagy által alapított vendéglő, mint 
szegény korosb nők testi és szellemi gyógyhelye 
áll. A' nőknek, gyöngédségök kímélése végett, 

jkell ugyan valamit, de olly keveset íizetniek,mi-
! szerint a' szegényebbek is részesülhetnek azoa 



intézet jótéteiben. Lelkipásztorkodásában a' de-
rék őrnagyot több előkelő genfi hölgy segíti. (A. 
Z. f. Ch. u. K.). 

V é g s z ó m a ' f i á i u l s e ^ é d p é n z k e -
z e S ^ s ü g y é b e n . E ' lap 46 sz. foglaltatik a' 
hálái egyetemi tanács vádam elleni igazolása, 's 
megczáfoltatásom. Jó! Nem reclamálok ellene! Sit 
fides penes auctorem! Ha le vagyok is győzve, 
mit se tesz, én nem berzenkedem érte. Tulcsi-
gázott ingerültség rögzötten uj vádra nem sarkal, 
's a' megtestesült igazság elleni szidalomra gyu-
ladni nem fogok. Legyen a' fekete fehér, a' vem-
hes nem vemhes,— nekem ez egyszer mindegy. 
— Csak mentségemre hátvalamit: 

A' fentisztelt egyetem Curatora, ö nagysága, 
nagy indignatioval protestál a' magamféle avatlan 
megtámadások ellen. Teljes igazság! Én olly 
avatlan voltam azö korhadt pénzkezelési ügyökbe 
mint vagyok akár a' pesti ev. nt. esperesség á r -
va-özvegyi pénztár tömkeleges számadásiba ; — 
vagy, mint bárki Hálában financiám viszonyaiba 
is. — 'S miért keltem hát még is ellenök, nemde? 
— Megmondom: 

Mindenoldalról sok volt a' panasz még német 
lapokban is, még kebelbeli egyik társuk részéről 
i s ! — Továbbá: némelly magyarokat a' segéd-
pénztől isolálni akartak, 's ismételt kérésökre azt 
nekik megadták (pedig önzsebeiket egy magyar 
kedveért bajosan zsákmányolták), a' számadást 
kérőknek is vagy csak Ígérgettek, vagy olly 
számadást mutattak elő, mellyböl a' legfőbb ma-
thematicai ész sem tudott volna valamit kellő 
fényre deríteni. — Innét eredt tőlem az első nyil-
vános megtámadás. — — A' második közlése-
met szülte az, hogy — mint abban is kimondám 
— egy számadást kívántak igazolásukra közöl-
tetni, mellyre én nemcsak egész készséggel ajánl-
kozám, önmagamat megczáfolandó: sőt térítvényt 
is adtam magamról szavam nagyobb hitele végett. 
— ígéretemet béváltottam, mert azt közlöttem, 
igaz némi elsö's utó jegyzetekkel bővítve, de ezt 
csupán azórt, mert nekem az ígért defensionalis 
számadást ki nem adták (tán elfeledték?).— Most 
azonban, miután a' közlött számadást a' világ lát-
ta, látta pedig olly tiszta alakjában, mintha akár 
purgatoriumból vonták volna ki, — Ítéljen bár 
miként, — én kijelentem, hogy e' részben többé 
tollat kézbe nem veszek ; 's ezen hálái stipendio-
catilináriát azzal fejezem be: vannak ügyek, 
mellyekhez ha szólhatnánk is, de csak jobb hall— 
gatnuuk. J a k u b o v i c s . 

H i r d e t m é n y . Sajtó alatt van 's új év 
elején már áruitatni fog: Egyházi szertartási be-
szédek. Készítették Szenczi Fördős Lajos kisúj-
szállási és Szivos Mihál hajdúszoboszlói reform, 
papok."—E' könyvecske 8 r.ben mintegy 6—7 
ivet teend 's ára fűzve 2 ezüst húszas. — Van 
benne, az eddig megjeleni magyar ágendás köny-

vek rövid ismertetésén's némelly jegyzeteken ki-
vül 4 keresztelósi, 3 confirmatiói, 1 rom. cath. 
vallásból hozzánk áttért egyén beiktatásakori, 3 
urvacsoráláskori, 7 —'s ezek közt egy vegyes — 
kázasulók esketésekori agenda. — Örömmel 's 
köszönettel veendik szerzők, ha azon tisztelt urak 
áltat — kik némelly hír- és divatlapok mellett 
szétküldözött felszólítás következtében talán szí-
vesek voltak vagy leendnek előfizetőket gyűjteni 
— az előfizetők számáról minél előbb tudósí-
tatnak. — 

Tisztujítáil ünnep a' győri gyü-
lekezetnél* A' győri ev. gyülekezetnél régi 
gyakorlat, hogy dec. 8-kán évszeres közgyűlés 
alkalmával, a' convent tisztviselői három évi hi-
vataloskodásuk lefolytával, leköszönnek és új 
választás tartatik. Éz tegnap történvén meg 
a* gyülekezet szolgálatában megaggott köz-
tiszteletű elnök, Nagy István táblabíró olly nyil-
vános kijelentéssel köszönt le, hogy ez alkalom-
mal hivatalát végkép letenni kívánván,kéri a' gyü-
lekezet tagjait, hogy ö reá ujan szavazatot senki 
ne adjon. A'gyülekezet érzékenyen vevé a 'bok-
ros érdemű férfiú nyilatkozatát, de miután eltö-
kélett szándékát látná, kénytelen volt leköszö-
nését elfogadni 's az egyik lelkész következő 
szavakban tolmácsolá a' gyülekezet érzeteit: Te -
kintetes úr! Midőn ön mai napon az elnöki szék-
ről lelép a1 gyülekezetnek egy 35 éves tisztvise-
lője lép le. Mert mindön ez előtt 35 évekkel 
ön convent taggá választatott, egyúttal egy bizo-
nyos alapítvány kezelése bízatott reá, utóbb a* 
gondnoki hivatalt viselte több esztendőkig; az 
utolsó nyolcz években pedig conventünk köztisz-
teletü elnöke volt. Hogy ezeket most felemlítem, 
erre bokros érdemeinek méltánylata ösztönöz. A r 

gyülekezet azon buzgó férfiaknak , kik ügyeit: 
igazgatják, egyéb jutalmat nem adhat, mint hogy 
hálája jeléül, becses nevüket jegyzökönyvébe irja, 
és átadja az utókornak. Tudom én azt, hagy az 
egyház körül fáradozó buzgó férfiak egyéb jutal-
mat nem is követelnek, fáradozásaik méltánylatá-
nál és elismerésénél: 's erre nézve bizonyossá 
tehetem önt, hogy gyülekezetünkben mindenek, 
kik a' valódi jót becsülni tudják, elismerik hosszú 
évek során gyűjtött érdemeit és átalában tiszte-
lettel viseltetnek becses személye iránt. Vegye 
ön szives köszönetünket, mellyet gyülekezetem 
nevében nyilvánítok! Éltesse a'jó Isten még szá-
mos évekig közöttünk! szíveskedjék, kérjük, ez-
után is összejöveteleinket jelenlétével szerencsél-
tetni és tanácskozásainkat hosszas évekig gyűjtött 
tapasztalásaival és ügyességével elősegíteni; 
éljen! 

Ezekután, szavazattöbbséggel, felügyelőnek 
egy köztiszteletben álló férfiú, Zathureczky S á -
muel tbiró választatott; iskolai igazgató Bodroghy 
József tbiró helyébe, ki szinte leköszönt, Zmeskal 
Sándor tbiró ugyan szavazattöbbséggel lett; a? 



többi tisztviselők — Lehner Ján. úron kivül, ki a' 
jegyzők közöl kilépett — hivatalaik viselésére 
újra felkérettek és megerősíttettek. *) Győr dec. 
9-kén 1846. 4 4. 

& y á s z l i í r O z s y ; y á i i V M Í I . F.év nov. 23-
kán megszűnt élni, néhai t. Nagy-réthi Másdry 
Jul. asszony, kit példás erényeinél, kivált jótékony-
sága szelleménél fogva, számosan siratnak: mert 
segítni, vigaszt hozni mások örömeiben örömöt 
éldelni, drága életének jellemdús vonása volt. 

Szónokoltak fölötte, nt. Kolbenheyer Mihály, 
Lucze Istv. és az alulirt. Ezen asszonyság, pél-
dásbuzgósággal pártolá az egyházakat és az isko-
lákat, mi végrendeletéből is elegendöleg kivilág-

*) Ezeket a' f e 1 ké r é s e k e t é s m e g e r ő s í t é s e k e t 
egyszerre és mindenkorra mellőzni kellene, mert épen 
«zek által történhetnek az intrusiok és a' gyülekezet 
választási szabadságának korlátozása, minthogy mindig 
fog találkozhatni ember , ki m e * k é r e n d ö k n e k 
m e g e r ő s í t e n d ő k n e k -nek vélendi a" régi hivatal-
nokokat 's ki legyen 8ztán eléggé bátor vagy gyengéd-
telen , ha illyesmi a' gyűlésben 's a1 régi hivatalnokok 
jelenlétében törlenik, hogy ellent mondjon? Azért van-
nak elvek, mellyeket én szigorúan szeretnék fentartani 
egyhazunk java tekintetében. Hová juthat az ill/ felké-
résekkel ez ember, azt mutatja egy nagyvárosi gyüle-
kezet példája , melly szinte dec. 8 kán szokta tartani 
tisztújító székét. Befejeztetvén a' három év, a1 főfelügyelő i 
maga és hivataltársai neveben lemond. Előbb azonban, 
hogysem székét elhagyta volna, eszébe jut a 'másod -
felügyelőnek — mi természeteseu kétszeresen különös 
-— hogy jó volna még tovább is és bizonyos ideig a' 
hivatalban megmaradni 's ezt szokatlan naivsággal in-
dítványba hozza. A' felügyelő — felfogván az indílványt 
„ha u. m. a' gyülekezet parancsol velők, ök tovább is 
megmaradnak, de ezt titkos szavazat utján kívánja e l -
döntetni." Dictum factom! A' golyók elhozatnak, 's a' 
lemondott felügyelő osztogatja 8zokat és mutogatja, 
hogy ez, ,marad", ez ,,nem marad" 's a1 körmei elaru-
lására féltékeny sokaság a' ,,marad' ' lyukába hányta a1 

több golyót. En nem akarom tovább vitatni ezen, sze-
rintem tiszta szándékú, de következményeiben botrányos 
esetet. De elkerülhetlenül ctükség««nck tartanám, hogy 
minden gyülekezet jegyzőkönyvileg tetesse alapsza-
bálylyá: 

1.Hoey a'három év lefolytával lemondván az elnök-
ség, a' t e r m e t h a g y j a el . 

2. Addig, mig az nem történt, senkinek szabad ne le-
gyen indítványnyal lepni fel akár a' volt, akár a1 leendő 
hivaalnokokm nézve. 

3. A' tauaeskozás a' leendő választás felett csak ak-
kor kezdődhessék, ha egy más elnök foglalta el a' le-
mondás által megürült elnöki széket. 

Szükségesnek tartanám ezt: 
1. Hogy a' gyülekezet választási szabadsága épség-

ben tartassék meg. 
2 . Hogy a' veszedelmes intrusionak nyaka sze-

dessek. 
3. Et ob qnascunque alias causas. 
Tan meg lesz alkalmunk szölalkoini ezekről. 

S z é k á c s . 

lik. — A' helybeli espe. gymnasiumnak hagyott 
1400 pengő ftokat. 1000 pengőnek kamatjait, az 
igazg. profes., 400 pengőnek pedig a' tápintézet 
számára. A' helybeli ev. ekklézsiának hagyott 200 
pengő f+ t, a' helybeli r. kath. ekklézsiának pedig 
40 p. f. — Ébresszen az Úr több illy jótevőket, 
hogy bízvást mondhassuk el hamvaik fölött: „E l -
tetek és élni fogtok." — Igenis! n. nagy-réthi 
Másáry J. asszony emléket emelt magának szi-
veinkben, melylyet a' feledés szele le nem dönt! 

H o m o l a y E n d r e , gymnasiumi igazg. 
O z ^ g y á n i g y m v t á s i i i m . Azon tiszteit 

férfiaknak, kiket iskolánk sorsa érdekel, van sze-
rencsém hivatalosan jelenteni: hogy i.Ráffay János 
helyébe, — ki nálunk kél évig közmegelégedés-
sel működött — az illetők helybenhagyásával, t. 
Sztamecz Samu, hállai egyetem volt növendéke, 
tanodánk rendkívüli professorának választatott. 
Kísérje áldás működéseit! 

Ez évi növendékeink száma 88, u. m. rhétor 
22, synt. 2l>, gram. 46. A' tápintézetben van 50. 
Helybeli elemitanító, t. Pazár Károly, ad többek-
nek az éneklésben, és a' zenében is., tanítást. 

Közli H o m o l a y E., gymnásiumi igazg. 

Az , , E g y k i s a d a l é k G e d u l y 
B o g y o s z l ó p ü n k ö s t i u t ó h a n g j a i h o z " nem adat-

! hatost. — Máday es Orgovány urak stipendiumi eszrevrte-
íeikre, ha szükség lesz, visszajövendek. Annyit megvall-
hatnak az urak maguknak , hogy feliéve nézeteik va-
lódiságét , illy csupaszon fellépni a' czél elerése tekin-
tetében alig leeud üdvö>. Higyjük a1 jobbét 's tartsuk jobbak-
nak as embereket, mint a1 millyenek, igy jobban boldogu-
lunk velők. Ezt concretim tessék érteni. Eu is tudom, a1 mit 
tudok, de még sem akarom tudni, mert nem fot hatom meg 
ugy, mint orromat, penig ha már vádra kerül a' dolog, én az-
zal csak akkor szoktam kilépni, ha annak alapjót olly bizo-
nyosan kimulathatom, mint azt, hogy két kezem v»n *s ezen 
együttvéve tiz ujjam. Addig mindig a' jobbat hiszem *s nem 
fogok olly czimeket osztogatni, mellyek sem nekem, ki adom 
sem annak, a-1 kinek adom, becsületet nem szerezhetnek. — 
Minden régibb vagy ujabb és leenjabb időkben hozzam kül-
dött csikkeket, mellyeket ki nem adhattam, nt. Tor<-k urnák 
adtam á t ; kéretnek tehát az illető ur«k, hos>»' kérdezőskö-
déseikkel, szükség eseteken, öt méltóztassalak m^'keresni. 

S z é k á c s . 

S z e r f c © * « t » f záruzó* Midőn ezennel 
a' Prot. Lap ötödik évi folyama befejeztetvén, a' 
szerkesztőség ismét nt. Török Pál ur kezeibe 
megy át: kettős hálával és egykérelemmel búcsú-
zom. Hálám egyikét a ' jó Isten irányában fejezem 
ki, ki ezen év folytában is érezteté kegyeit ve-
lünk. Hálám másikával a' tisztelt közönségnek 
adózom,azon pártolásért,mellyre lapunkat méltatá. 
Kérelmem pedig Istenhez és a' közönséghez az 
hogy e'kegyekben és e' pártolásban mind e' lapot, 

! mind szerkesztőtársamat tovább is minél nagyobb 
mértékben részeltessék ! S z é k á c s J. 
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kas F. 9 2 9 
Imádság öszi vasárnapon. Torkos. 1198„ 
Jézus születésére. Nagy L. 1 1 9 9 . 
Szeles S. felett. Bacsó. 930 . 

Nekrolog és halálozá~ 
s o k * 

Ács László. 142 . 
Ángyán János. 94 . 166 . 
Bajó János. 6 4 8 . 
Belliczay Jónás. 44. 
Beszterczey István. 1 0 1 6 . 
Böszörményi Varga Sámuel. 94_ 
Édes János. 1147 . 
Fizély János. 1148 . 
Hegedűs János. 956 . 
Juhász István. 1 0 5 3 . 
Kis János püspök. 2 1 5 . 2 5 6 . * 
Kóczán József. 864 . v 
Kossá László. 932 . -
Nagy András. 46. 
Némethy Pál. 3 3 4 . 
Mázsán Jul. 1 2 . 
Rácz József. 1173 . 
Szabó Gönczy Sándor. 69 . 
Szabó István. 9 0 7 . 
Szeles S. 9 3 1 . . t 
Szilágyi Erzsébet. 1015 . 
Szilágyi S. 619 . . 
Szilassy László. 1014. 
Tóth József. 9 0 7 . 
Vajda Péter. 1 9 0 > 
Veszprémy Gábor. 4 3 2 . * 
Zsarnovitzky Sám. 2 5 7 . ' 

l e v e l e z é s e k . 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 9. 11 . 14 . 17. 1 9 . 
20 . 22 . 24 . 25. 26. 28. 2 9 . 30. 3 2 . 
34. 36. 37. 38. 44. 48 . 50. 52 . szá-
mokban. 

Előfizetési hirdetmény. 

A' Protestáns Egyházi és Iskolai Lap 
1847 .év i jan. 1 - s ö napjával kezdendő elsÖ félévi folyamára az előfizetési árak változatlanul az 
eddigiek maradnak, u.m. Budapesten boríték nélkül 2 ft. 4 0 kr.,postán boríték alatt 3 f t 4 0 
kr. pengőben. — Előfizethetni minden kir. posta-hivatalnál, Pesten: Landerer és Heckenast 
könyvnyomtató-intézete ügyszobájában a' Pesti Hirlap kiadó-hivatalában (hatvani-utcza 
Horváth-ház 483-dik szám, földszint). ? 

A' Prot. Egyh. és Isk. Lap szerkesztősége. 
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