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TARTALOM: Üdv a1 közönségnek! T ö r ö k . — A1 p r o t e -

stantismus, negativitásában 's positivitásában. S t e u -

b e r . — I s k o l a - é s n e v e l é s - ü g y : Praeparandiai 

tervem ügyében, felelet E. L. úr észrevételeire *s N. T. 

ür véleményére. S í ö n y i . — S z e n t - l a n t : Ének 

újév napján. E l e f á n t M i h á l y . A ' j ó gyermek ú j -

évkor, D a j k a J e n ő . — V e g y e s k ö z l e m é n y e k . — 

lldv a1 közönségnek! 
Hatodik évi folyama indúl meg Lapunknak, 

Isten oltalma alatt 's az ügybarátok közremun-
feálásával ós segélyével. Midőn ezt buzgó hálával 
's őszinte köszönettel viszonozzuk, egyszersmind 
szükségesnek véljük e' lapfolyamot nehányo/wr/-
tattal bocsátni utjának. 

Azt hiszszük elsőben is, hogy öt évi időszak, 
egy lastrum,elegendő vala elpanaszolni a' sérelme-
ket, mellyek netalán az egyházi felsőbb kormány-
os törvényszékek által az alárendelteken, ezek ön-
hatósági jogaiknak szűkítésével, — vagy a' gyü-
lekezeteken, ezek illetékeinek csorbításával, — 
vagy egyes személyeken, zártkörben's ajtók közt 
tanácskpzó 's intézkedő hatalom által, —mindenütt 
főkép a' nyilvánosság hiánya miatt, — ejtettek. 
Óhajtjuk tehát, legyenek irók ezentúl mindinkább 
kímélettel a' közönség 's szerkesztők iránt 's meny-
nyire lehet és szükséges, tartózkodjanak ezen o r -
gánumot csatornául használni, mellyen indigna-
tiójokat, mielőtt az higgadt ' s hült volna, h e -
venyében kifolyassák, miből a' sértett 's viszont 
a1 sértő részéről egyiránt kellemetlen 's vesze-
delmes epeömlés következhetik. Ezt azonban 
nem ugy értjük, hogy méltán megrovandó egyé-
nek 's tettek is említetlen érintetlen hagyassa-
nak; mert illy esetben a' hallgatagság az erősza-
koskodó 's méltatlankodónak csak vérszemet adna, 
csak bátorságot, ismét elkövetni azt, mi feddetlenül 
marad. Uralkodjék, óhajtjuk, ezentúl is 's mindvé-
gig fogyatlanul nyilvánosság 's Őrködjék szemé-
lyek fölöt t ' s intézetek ellen, kik és mellyek a' 
protestantismus alapelveit erőtlenítik, a' községek 
jogai t ' s egyesek jóllétét csonkítják! Uralkodjék 
nyilvánosság, melly óvja embereinket jó útról 
elhanyatlástól, régi csúfos slendriánba vissza-
roggyanástól, *s kártékony ügykezelésre ve te-
medéslöl! — 

Hiszszük másodszor, hogy mivel az egyház, 
egyházi kormányzat, iskola 's nevelés köréből a* 
iegéktelenebb anomaliák, a1 legnagyobb hiányok, 
szerkesztésünk alatt a' műit években megjelent 
lapokban, elégszer 's elegendökép kitüntetvék; ' s 
minthogy tapasztaljuk, öröm 's megelégedéssel, 
hogy — akár orgánumunk általi nyilatkozatok kö-
vetkeztében, akár azért, mert eljött a' teljes idö 
's a' haladt kor kifejté, kitisztázá az elveket, m e g -
érlelé az üdves eszméket, 's az elsötétült szemek-
ről lemetszé a' hályogot, — egyházkerületekben, 
megyéken 's községekben egyiránt, többféle czé l -
szerü intézkedések történnek, tervek vannak e l -
készültén vagy műben, mik által a' hiányok pó -
toltassanak, ferdeségek kiegyenlítessenek, a' r e n -
detlenségek megszüntessenek, a ' bitorlott jogok 
illetőknek vissza-adassanak, egy szóval: a" k ivá-
natok teljesítessenek, új élet 's erő fejtessenek ki, 
's jó rend hozassék be: mindezeknél fogva hiszszük 
másodszor, hogy a' visszaélések elleni ostromot, az 
izgatást mérsékelni lehet 's kell szükségesképen. 
Óhajtjuk tehát, a' kevéssé mozgékony-vizűnek 
látszó Bethesda-tóba gyérebben's kíméletesebbel* 
góraltassanak a' kövek, mert bizton hihetjük, 
elébb utóbb megingatandja azt az angyal, — m i -
dőn a' vakokat, sántákat, bénákat , kik m a -
goktól mozdulni tehetlenek, lágy karokkal ölbo 
szedhetjük 's szépen a' gyógyvízbe mártogathat-
juk, hogy megépüljenek. — Öt év alatt sok, lehet, 
kellelinéi több volt megmondva: de ezt szüksé-
gesnek véltük, mint azon rendszer baráti, melly 
az orvoslandó sebeket 's nyavalyákat nem eltit-
kolja 's eltagadja, hanem fölfedezendöknek 's b e -
vallandóknak sürgeti , hogy orvosoltathassanak. 
Most tudvák a' hiányok, tudható, miben 's hol kell 
segíteni: óhajtjuk tehát, mérsékeltessék az izgalom, 
melly a' fogékony keblekre nézve immár, mint 
felesleges,szükségtelen,—a' konok egyéniségek-
ben pedig csak a1 daczot 's titkos ármányt neve l -
heti, —sőt bizonyos tekintetben veszélyes lehet, vf 
mennyiben fölfedeztetvén 's elárultatván hiányaink 
s bajaink, az ellenség azokat kizsákmányolhatja, 

szerte gázolva, ámítva, szédítve, vesztegetve 
könnyen nagyobb zavarba hozhatja azon hitsor-
sosinkat, kik nem képesek megismerni az e l l en -
séget 's az általa őnkörünkben ellenünk használt 
eszközöket. 



Hiszszük harmadszor, hogy, mint szerkesztő-
társam is a' mult év kezdetén kijelenté, „a* pro-
testantismus csak addig marad fogalmához hü, mig 
a* tudományossággal kezet fogva j á r ; hogy ezen 
Lap csak akkor felelend meg igazán rendelteté-
sének, ha a' tudományosságnak egyházban 's is-
kolában méltó képviselője, terjesztője és raktára 
leend." Ezen őszinte vallomásból emez őszinte 
ohajtat keletkezik: Vajha azon férfiak, kik egyhá-
zunk 's iskoláinkban a1 tudományok kulcsát bírják, 
's képviselői a'tudományosságnak, ne idegenked-
nének, ne késnének e' Lap hasábjain észtápláló-
lag, szívemelöleg, oktatólag, irányadólag meg 
szólamlani! Vajha, a' külhoni superintendensek, 
fópásztorok 's egyetemi tanárok példájára, egyházi 
főnökeink 's anyaiskolai tanáraink, kiknek tudo-
mányos képzettségük honszerte ismeretes, e' La-
pok utján koronként szinte nyilatkoznának! Vajha 
azok, kik egyház- ' s iskolakormányunk rúdján ül-
nek, régibb intézkedésekben részt vetlek, az an-
teactákot ismerik, vagy levéltárak vannak kezelé-
sűk 's őrizetök alatt, a1 mozgalmakat eredetök-, 
haladásuk-, czéljaikra nézve felvilágosítanák! 
Mennyi tapogafódzás 's tévelygéstől menekülhet-
nénk meg vezérszavukat követve ? ! Mennyivel 
biztosb uton haladhatnánk szövétnekök világánál?! 
Mennyivel hamarabb elérhetnők igy a' czélt, melly-
se sietünk?! A'gyertyát nem azért gyújtják meg, 
hogy elrejtsék véka alá, hanem hogy a' gyertya-
tartóra tegyék és fényljék mindeneknek, kik a1 

házban vágynák. — Mi nem mulasztottuk el a' két 
magyarhoni főiskolák oktató-karát különösen is 
segélyre fölhíni, most pedig e'sorokban fölkérjük 
általában egyházunk minden tagját, ki képességet 
's buzgalmat érez magában ügyeinket fejleményre 
's üdves eredményre segélni, hogy az egyház 's 
iskola javát Lapunk által is elömozdítni szives-
kész legyen. Kijelentjük itt egy úttal, mit tudatni 
némeliyek balhiedelme kényszerít, hogy nekünk 
kijelölt s megbízott munkatársaink 's levelezőink 
nincsenek, kiknek egyedül volna nyitva Lapunk, 
hanem munkatársunké levelezőnk mindenki, a 'k i 
hozzánk dolgozatot 's közölni valót küld. 

Sok van még, a' mit hiszünk, valamint sok, a' mit 
nem hiszünk: de elég legyen ez egyet mondanunk 
negyedszer, t.i. hiszszük, hogy eddigi eljárásunk 's 
szerkesztésünkkel sokan nincsenek megeléged-
ve 's Lapunkat vagy tartalmaért, vagy tartalmat-
lanságaért, vagy elveért vagy elvtelenségeért, 
iránya vagy iránytalanságaért vádolják's kárhoz-
tatják. Ezen mi nem ütközünk meg, mert magunk 
is érezzük 's őszinte bevalljuk a' hiányokat, azo-
kat is, mikért méltán törhetni fejünk felett pálezát, 
azokat is, miket megszüntetni's kipótolni nem ál-
lott hatalmunkban. Hiába! tartalmasb iveket nem 
adhattunk, mert gyéren küldetett hozzánk tartalom; 
más tárgyakat nem közölhettünk, mint mellyek 
velünk közöltettek; elvtelenek is valánk, mert 
Lapunk nem párt-organum 's nincs más egyházi 

lap, mellybe utasíthattuk volna azon czikkeket, 
mellyek foglalata elvünktől eltért, — pedig az t igaz-
ság kifejlesztésének legbiztosb módjának ismer-
jük, mind a> két fél kihallgatását; elvünk is volt, 
mellyet többször a1 közlemények alatti csillagok 
alatt kijelenténk, 's ekkor azért zudultak e l le-
nünk, hogy elvünk van; irányunk is volt 's van, 
de az Íróknak más irányt tetszett kitűzni 's kö-
vetni. Végre szegények is vagyunk,—sem a' kül-
földi irodalom 's események ismertethetése v é -
gett megkívántató költséges könyveket 's több 
rendbeli lapokat nem hozathalánk meg, sem se-
gédeket oldalunkhoz fizetésre nem fogadhatánk, 
sem a1 munkatársakat nem díjazhatok, dolgoza-
taikért nem jutalmazhatók; e' mellett rendes, h i -
vatalos 's annálfogva mulasztást, sőt halasztást is 
nem szenvedhető tisztünk 's foglalatosságaink á l -
tal jobban túlterheltettünk, hogysem csak annyit 
is tehetnénk, mennyi tőlünk telnék, ha egyedül 
lapszerkesztők volnánk. 0 ha j t j u k tehát, az e l -
járásunkkal elégedetlenek álljanak gátra, fogja-
nak munkához 's mutassák meg nyíltan föllépve, 
nem köpönyeg alatt dohogva, milly tartalmas, mi 
tárgyú, elvű 's irányú czikkeket kell közlenünk! 
Szerkesztőt az irók olly helyzetbe tehetik, melly-
ben nemcsak sajátságait, hanem szinte önmagát 
is kénytelen leend megtagadni, mert önem sze r -
keszthet, nem küldhet nyomdába mást, mint a* 
mi tárczájában van. 

Új programmot behoznunk n e m s z a b a d , 
de kár is volna, mert a' mostani ollyan, mint a' 
Hercules csizmája, — ez senki lábát nem szo-
rítja, ezt senki lába teljesen be nem tölti. Széles 
mező nyilik itt a1 munkálkodásra. Könnyebb á t -
tekinlhetés végett mindazáltal részletesen kimu-
tatom e' mező telkeit. Tért foglalhatnak it t : 

1) É r t e k e z é s e k az egyetemes keresz-
tyénség vallási, egyházi 's tudományos éltének 
általában, a' magyarhoni protestánsokénak köré-
ből különösen, folytonos tekintettel a1 napnak leg-
sürgetőbb szükségeire. Ide fognak tartozni az 
egyházat és vallást illető tudományok körébe 
vágó egyes czikkelyek, szertartásfélék 's a ' t . 
Ó h a j t j u k : fejtegettessenek ezek 's más egy-
házi 's vallási eszmék 's tárgyak, — oldassanak 
meg egyházjogi kérdések, mellyek, e ' tudo-
mánynak parlagon heverte miatt, eddigelé alig 
érintettek, — adassanak elő alaposan 's é rde -
kesen kitűnő's eredménydús események az e g y -
házi életből 's történettanból. Különösen kívána-
tosnak véljük, hogy tárgyaltassanak a' prote-
stantismus alapelvei, minthogy lapunk, homlokán 
is, különösen P r o t e s t á n s Lap czimét viseli, 
's ismertessenek, kedveltessenek meg azokkal 
is, kik ezeket nem ismerik, vagy nem ismervén 
eléggé, nem becsülik, vagy gyanúsítják 's k á r -
hoztatják. Mindenek fölött pedig óhajtunk nyerni 
's adhatni értekezéseket, mellyek a' korkérdé-
sekre vonatkoznak, azokra fényt derítenek's azok 



szerencsés megfejtését irányadólag elősegélik. 
Az illy korszerű czikkek, tán nem csalatkozunk 
véleményünkben, legkedvesben fogadtatnak, tüs-
tént is hatnak 's használatosok. 

2 ) E g y h á z i é s i s k o l a i ú j d o n s á g o k , 
egyh. és isk. gyűlések határozatai, 's az illy gyű-
léseket illető tudósítások és észrevételek. Ó h a j -
t a n ó k: legyenek ezek Tacitus modorában fogal-
mazottak, rövidek, tömöttek, kevésben sokat t a r -
talmazók, az alapokokat kimerítők, általános é r -
deküek, az olvasó közönség figyelmét megraga-
dók 's foglyozók. 'S vajha sokszor lehetne é r te -
sülnünk egyházi közgyűléseknek méltó tárgyai-
ról, p. o. Mi történt a' vallásos élet 's az egyhá-
ziasság ébresztésére, népünk képzésére, annak 
alkalmas olvasó könyvekkel ellátására ? Mi tör-
tént az iskolák, a'tanulási rendszer javítására, fa -
lukon *s főiskolákban, 's arra nézve, hogy tano-
dáink népesedjenek, 's gyermekeink tanítatlan 's 
tanulatlan ne maradjanak? Mi történt a' leendő 
egyházi szolgáknak a' növeldékbeni czélszerübb 
képeztetése tekintetéből, — a' hivataloskodók-
ra nézve, hogy folytonos önképzésre 's szellemi 
munkásságra ébresztessenek, hogy anyagilag 
jobblétre emelkedjenek? Mi történt az iskola-
tanítók idomítására fent és körükben? Mi történt 
az egyházmegyei könyvtárak, olvasó 's munkáló 
társulatok alapítására, a" lelkészek 's iskolatnitók 
özvegyei 's árváinak gyámolitására 's inség e l -
len biztosítására nézve? Mikép nyujtatik segély 
a' pusztuló gyülekezetek megmentésére 's az ala-
kulóknak gyámolitására ? Ezek, effélék volnának 
méltó tárgyai a' közgyűléseknek 's azokróli é r -
tesítéseknek, nem pedig egyesek versengéseik 
's pöreik. 

3 ) É r t e k e z é s e k , iskolát, tanítást, házi 
's iskolai és népnevelést tárgyazók, szemléletileg 
fejtegetve a' józan nevelés alapelveit, kellékeit, 
irányát,—más részről a' gyakorlati életbe avatko-
zólag, 's a' theoriát alkalmazni tanítólag. Szintén 
ide tartoznak a' tanitó-egyleti intézkedések. 

4) I r o d a l m i é r t e s í t é s e k , mellyek' 
által a' külföldi és magyarhoni egyházi 's neve-
lési irodalom körében megjelent új, értékes mun-
kák, népkönyvek 's iskolai tanításra alkalmazot-
tak ismertetendők vagy birálandók. 

5) E m l é k - ' s o k i r a t o k é s r é g i s é g e k , 
a' protestantismus múltját, egyes eseményeket, 
egyházak vagy iskolák 's egyes személyek tör-
téneteit felvilágositók, — mellyek a' történetbu-
várt kalauzolják 's feldolgozandó anyagul szol-
gáljanak a1 majdan támadandó egyháztörténet-
irónak. 

6 ) É l e t r a j z o k , megörizők azon férfiak 
emlékét, kik egyházunkban széles kört, fontos 
állomást foglallak el, ügyeinkbe jótékonyan foly-
tak be , tudomány, szereplés, alapitványtételek 
által nevezetesek lőnek. Az érdem ennyit leg-
alább érdemel. 

7 ) S z e n t k ö l t e m é n y e k , u. m. templomi 
énekek, hymnusok, vagy hittani 's erkölcsi igaz-
ságokat, bibliai történeteket 's jeleneteket meg-
éneklők, egy szóval, egyházi 's vallásos elemüek. 

8 ) V e g y e s k ö z l e m é n y e k , halálozáso-
kat, hivatalváltozást, előléptetést, megtisztelte-
téseket, egyházi 's iskolai ünnepélyeket, jó té te-
ményeket, alapilványozásokat, hálaszózatokat, k é -
relmeket, felszólításokat, hirdetményeket, levele-
zéseket ós külföldi nevezetes eseményeket, s t a -
tistikai adatokat 'stb előterjesztők. 

Azon ohajtattal rekesztjük be nyilatkozatun-
kat : Vajha ez új évben általunk 's munkatársaink 
által teendők kedvök szerint 's megelégedésökre 
legyenek az Isten dicsőségéért 's egyház javaért 
buzgó híveknek! Azon ohajtattal: Vajha ohaj ta-
tink, mellyek helyesek 's üdvesek, a' legbővebb 
mértékben teljesüljenek! Vajha az áldások Atyja, 
kitől alászáll minden jó adomány és minden teljes 
ajándék, koronázza meg ez esztendőt javaival^ 
védje 's gyámolítsa egyházát, segélje a' jámbor 
's hü munkásokat, éleszsze liitök, reményök ' s 
szeretetöket, hogy békés 's áldott legyen földi 
éltünk ezen esztendeje 's mindnyájan az üdv útán 
találtassunk! T ö r ö k . 

A1 protestantizmus^ ne^ativltá^á-
ban és positivitásábiin. 

A' protestantismus értelme 's jelentése felett, 
különösen az ujabb 's legújabb korban, igen so-
kat irtak. Hogy is ne lenne az, a' mint feltűnt 's 
mutatkozik, a' legkomolyabb elmélkedés t á rgya? 
E' tárgynak épen illy nagy fontossága miatt t ö re -
kedett szerző, mennyire lehetett, ismeretére jutni 
mindannak, mi az ujabb 's legújabb korban a' pro-
testantismus értelme 's jelentése felett Íratott; ' s 
ha ő itt mindazon, gyakran egymással egyenesen 
ellentétben levő, nézeteket 's előterjesztéseket 
össze akarná állítani, mellyek e ' felett napfényre 
jöttek: akkor rövid értekezés helyett terjedelmes 
iratot adna a' tárgytól-érdeklelt közönség e l é -
be. Minthogy azonban az illy terjedelmesség e* 
folyóirat czéljával össze nem fér: azért az illetÓ 
íróknak névszerinti felhozását mellőzve, itt csak 
azt állítjuk össze, mi a' kérdésben forgó tárgyról 
saját nézetünk. 

Ha a' proteslantismusnak valódi értelmét 'g 
jelentését felakarjuk fogni, mindig történeti o lda-
láról kell azt tekintenünk. E ' történeti tekintetbe-
vétel azt, ki a' protestantismust nyomosán akarja 
előterjeszteni, a' speieri 1529-k i országgyűlésre 
utasítja, hol az ugyanitt 1526-ban tartott ország-
gyűlésnek azon határozata, miszerint a* legköze-
lebb tartandó zsinatig a' vallás dolgában kiki csak 
Isten és lelkiösmerete előtt felelős, mellynél fogva 
a' reformatio hivei természetesen szabadabban 
lélekzettek, ismét eltöröltetett, — még pedig azon 
maghatározással, hogy a' közönséges zsinatig va l -
lás dolgában minden újításnak meg kel! szűnnie., 

1* 



mi ellen azonban Szász föld, Hessen, Brandenburg, 
Anhalt, Lünebury és a' 14 birodalmi város pro-
testálnak. A' ki tehát a' protestantizmusnak való 
értelmét 's jelentését akarja előterjeszteni, annak 
szükségkép történeti viszonyában 's szempontból 
kell azt felfognia. Azon birodalmi rendek 's váro-
sok, nsellyek vallás dolgában a' Luther 's hü se-
gédei áltai előidézett reformatiohoz csatlakoztak, 
protestálnak egy olly határozat ellen, melly nekik 
vnllás dolgában minden újítást megtilt. Természe-
tesen a1 katholikusok előtt mindannak, mi vallás 
dolgában a' Luther's hü segédeitől eszközlött r e -
formatio által foganatba vétetett, újítás gyanánt 
kellett feltűnnie, minthogy ez a' katholicismusból, 
szintúgy a' hitágazatok mint a' külső istentiszte-
letre nézve, igen sokat félre tett. A' speieri 1529. 
országgyülésenkatholikusok által eszközlött meg-
tiltása minden vallásbeli újításnak teljesen repri-
stináló természetű volt, ugy, hogy általa a* meg-
kezdett reformationak megakadni's teljesen sem-
misülni kellett volna. A' ki tehát a' protestanti-
smusnak legbelső lényegébe akar hatni, annak ezt 
történeti viszonyban kell felfognia. 

Ebből először is az következik, hogy a' pro-
testantismus le nem mondhat történeti viszonyáról 
a'nélkül, hogy önmagáról lemondana. Ha ezt akar -
ná tenni, akkor Luther 's hü segédei is háttérbe 
szorulnának, holott a' sajátképeni és igaz prote-
stantismusnak a' lutheri reformot kell feltételez-
nie. A'mennyiben pedig a' protestantismus, histó-
riai viszonyáról le nem mondhat, a' nélkül, hogy 
önmagáról lemondana: annyiban ennek előterjesz-
tésénél múlhatatlanul szükséges, hogy a z , mit 
Luther és segédei főkép az 1529-ki speieri o r -
szággyűlésig a' katholicismustól eltéröleg előad-
tak, mint a' protestantismus bármelly előterjesz-
tésének históriai alapja, jelöltessék ki. Hol ez 
mellőztetik, ott a' protestantismus előterjesz-
tője a' puszta elmélet mezejére jut, és olly színe-
zetet ad a' protestantismusnak, melly által ennek 
ftiszta szemlélete s fogalma nagyon elhomályosúl. 
Arra , hogy valaki a' protestantismust legbelső 
lényegében, szorosan, egész mivoltában felfog-
hassa , múlhatatlanul szükséges a' reformátorok 
kásainak alapos átvizsgálása 's ismerete, mert az 
t i . a' protestantismus históriai viszonyáról le nem 
mondhat a' nélkül, hogy önmagáról lemondana. 

Ha a' protestantismust históriai viszonyában 
tekintjük: akkor ez a'katholicismus ellenébeni ne-
gatív helyzetében tűnik fel. Mert a' fentebb ne-
vezett birodalmi rendek és városok által a' speieri 
országgyűlésre beadott protestatio azon negatív 
•viszonyt terjesztette e lő , mellybe a' lutheri r e -
formatio lépett a' katholicismus ellenében. A' lu-
theri egyházjavítás sokat nem akart, mi a' katho-
lika egyház hitágazataiban és külső istentisztele-
tében lényeges alkotórész. A' protestantismus e' 
negatív viszonyának azonban tisztán históriai 
alapja van, 's csak ki e1 tisztán históriai alapot 

kellő figyelembe veszi, az találhatja el a* pro te -
stantismus való értelmét *s jelentését. Már maga 
e' kitétel: protestantismus — magában foglalja e* 
negatív viszonyt; és ha való értelmében 's je lenté-
sében ez akar maradni,soha e 'negatív viszonyról 
le nem mondhat. Látnivaló tehát, hogy azok, kik 
az által akarják élesen megróni a' protestantismust, 
hogy ennek csak negativitását emlegették, kettős 
tévedésbe estek. Egyik tévedés abban áll, hogy 
ők e' negativitas meghatározásánál a ' protestan-
tismus históriai viszonyát egészen feledék, midőn 
a' Speierben beadott protestationak sajátlagos 
czélját nem vették gondolóra, melly által a' lutheri 
reformatiohoz csatlakozott birodalmi rendek's vá-
rosok csak a' katholika egyházzal 's annak i rá -
nyában léptek negatív viszonyba, annak hitága-
zatira és külső istentiszteletére nézve, a' mennyi-
ben attól elszakadtak. A'másik tévedés abban áll, 
hogy a" puszta negativitas praedicatuma által, 
mellyet a' protestantismusnak tulajdonítanak, azt 
akarják jelenteni, mintha ennek csupán particu-
laristicus iránya volna. Azok tehát, kik a' p ro -
testantismusnak csupán negativitását emlegetik, 
de e' fogalmat nem históriai viszonyában veszik, 
ugy tekintik a' protestantismust, mint valami egé-
szen időnkivülit, a 'korral egyenes ellentétben á l -
lót , mellyben azonban nincs elég belső és külső 
erő 's hatalom, hogy a' haladó korszellemet bármi 
módon is akadályozhatná vagy visszatarthatná, 
hanem puszta negativitásáhan inkább a1 haladó 
korszellemtől fog legyőzetni, 's a' csatatért 
egészen ennek engedni Ide járulna szerintök a* 
protestant. particularisticus iránya, mellynél fog-
va mindenütt ellentétekre talál, mellyek öt szün-
telen a' katholicismushoii pusztán negatív viszo-
nyára emlékeztetik. És ezzel egyszersmind a ' p r o -
testáns egyház symbolikus bélyegét, jellemezte-
tését is összeköttetésbe hozzák, melly körülmény 
ismét csak negatív viszonyt alapít a' katholika 
egyházhoz, — ha ugyan a' protestáns egyház hi-
stóriai viszonyát veszik tekintetbe, tehát a' speieri 
országgyűlésre gondolnak, és kik ezt nem teszik, 
a' protestáns egyház symbolikus viszonyát ál ta-
lában csak mint negatív valamit tekintik. Ha már 
a" protestáns egyház soha szem elöl nem téveszt-
heti históriai viszonyát, ha nevéről lemondani nem 
akar : ugy symbolikus bélyege mindenesetre 
negatív valami, és annak kell maradnia, mivel a* 
katholika egyházzal csakugyan tettleg ellentétben 
áll. Míg protestáns és katholika egyház lesznek, 
az elsőnek mindaddig meg kell tartania symboli-
kus bélyegét is, mert e' nélkül lemondana histó-
riai viszonyáról, és megszűnnék ez elnevezésnek 
értelme 's jelentése szerinti protestáns egyház 
lenni. Symbolikus bélyegének eltörlése által tehát, 
a' mondott okon, önmaga szűnnék meg lenni, mit 
nem eléggé vettek fontolóra azok, kik symbolikus 
bélyegének eltörlését szükségesnek látták. Azok, 
kik a' protestáns egyháznak, minthogy a' katho-



Jika egyháztól tettleg elvált,particularisticus irányt 
tulajdonítanak, a' dolgok illy szempontbóli tekin-
tésében ismét tévesztik szemök elöl a' históriai 
viszonyt, és e' particularismust a" katholika egy-
Jiázhozi pusztán negatív viszonyára alapítják, ugy 
<a' mint azzal tettleg ellentétben áll. 

Azonban mindez egészen más alakban tűnik 
>fel, mihelyt élénk szemügyre veszszük a' prote-
stantismus históriai viszonyát, hogy t. i. a' prote-
stantismus negativitásában annak az eredeti ke-
resztyénséghezi visszatérte van kimondva. Ez ál-
lításnak czáfolhatlan bizonyságául szolgál azon 
megjegyzés, hogy a' lutheri reformatio, egyháza 
összes tagjainak megengedte a ' biblia használását, 
és a' katholika egyházban érvényes traditiót félre-
tette. A* lutheri reformatio e' negativ viszony 
által nyilván az eredeti apostoli egyházhozi visz-
szatértét vette munkába. A1 szentirnssal ugyanis 
épen azt tette, a' mit az apostolok. Egyháza tag-
jainak kezeikbe épen azon iratot adta, mellyet az 
apostolok adtak az általuk alapított keresztyén 
gyülekezetek kezébe. A' keresztyén egyház tör-
ténetében mindenesetre a' legnevezetesebb je le-
netek egyike az, hogy a' katholika egyházban a' 
laikusokat meg lehetett fosztani a' sz. irás hasz-
nálatától. A ' keresztyén egyház mindaddig le nem 
mondhat eredeti typusáról, mig apostoli egyház 
akar maradni. Ez fog pedig maradni, ha azt teszi, 
mit az apostolok tettek, ha tagjainak azon isme-
retforrásokhozi juthatást enged, mellyeket az 
apostolok mindazok előtt megnyitottak, kik az 
apostoli egyház hivei voltak. És valóban a' XIX. 
század is tiszta fénypont fog maradni a' protestáns 
egyház történetében az által, a'mi benne a'bibliá-
nak a' bibliai társaságok által eszközlött közön-
ségesebb elterjedésére nézve olly fényes sikerrel 
történt. Ha valami, minden bizonynyal ezen élénk 
törekvés a' bibliának hivei közötti általános e l -
terjesztésére rá nyomja a* protestáns egyházra az 
apostoli egyház bélyegét. Ezt azonban épen nem 
veszik gondolóra azok, kik a1 protestantismusnak 
csak negativitását emlegetik; felejtik ők, hogy a' 
protestantismusnak e' negativitásában ennek az 
apostoli egyházhozi visszatérte van kimondva; 
felejtik, hogy az apostolok a' szóbeli oktatással 
írásbelit kötnek össze; felejtik, hogy a' keresztyén 
egyházra nézve ezen Írásbeli oktatásnak kell lenni 
a ' princípium cognoscendinek; felejtik, hogy J é -
zusnak ama mondása: igevvars rág ygacpág, ön 
vfiug SoxEits iv ctvTaig t,w>)v alojviov e/uv, mint 
Jézus mondása örökké érvényes és alkalmazandó 
fog maradni. Tehát még egyszer határozottan is-
mételjük, hogy a' protest. egyházban most mind-
inkább közönségessé levő bibliaterjesztés annak 
történetében tiszta fénypont fog maradni az utó-
világ előtt. 

Ha a' protestantismusnak a' katholicismus el-
lenébeni állása, históriai viszonyában, negativ; 's 
ha e' negativ állásban a' protestáns egyháznak az 

eredeti apostoli egyházhozi visszatérte van k i -
mondva: ugy a' protestáns egyház e1 visszatérte 
által ugyanazon állásba lépett, mellybe lépett a la-
píttatásakor az apostoli egyház. Ha az apostoli 
egyházat a ' zsidóságnak és pogányságnak iesz-
szük ellenébe: ugy annak állása e' viszonyban 
szinte negativ volt. Mert hiszen a' keresztyénség 
a' zsidóság és pogányság ellenébe lépett. Ezt jól 
meg kellene gondolni azoknak, kik a' protestan-
tismusnak csak negativitását emlegetik, 's ez által 
azt némileg meg akarják róni. A' keresztyénség 
állása a' zsidóság és pogánysághozi viszonyban 
csak negativ lehetett. A' ki tehát magával egé -
szen tisztába akar jőni a' protestantismusnak a' 
katholicismus ellenébeni negativ állása felöl: a n -
nak a* keresztyénségnek a' zsidóság és pogány-
ság ellenébeni negativ állását kell élénk szem-
ügyre venni. A' ki ezt teszi, annál mélyebben hat 
a' keresztyénség valódi szellemébe, 's ez által 
ennek a' zsidóság és pogányság ellenébeni nega-
tiv állásának igaz ismeretére jut. Ezen állás csak 
annyiban negativ, a' mennyiben a' keresztyénség 
mindazt elutasítá magától, mi saját erkölcs-vallási 
elveivel össze nem fért. Mert hol tanainak isteni 
alapítója viszonyban a' zsidósággal és pogány-
sággal negativ működött, viszont -positiv is kellett 
neki működnie, hogy a' negativ félretettnek he -
lyére más valamit tegyen. A' ki tehát azt mon-
daná , hogy a' keresztyénség a' zsidóság 's po-
gányság ellenében puszta negativitáson alapúi: az 
nagy logikai hibát követne el; mert hiszen a' mi 
negativ félretétetett, az más valamit tesz fel, mert 
annak helyébe kell valaminek életbe lépnie. V a -
lamint már a' keresztyénség, a' zsidóság és po-
gányságtól]* függetlenségében teljes positivitásá-
ban álla elő: ugy a' protestantismus, mint teljesen 
positiv áll a' katholicismustóli függetlenségében. 
A' protestantismus az eredeti keresztyénséghezi 
visszatérés, a'mint az az új-testamentomban f en -
maradt. A' protestantismus e' szerint közsorsú 's 
mindenben osztozik a' keresztyénséggel. És ha a' 
protestáns egyház symbolikus könyvei által a* 
katholikus egyház ellenében negativ állásba lép 
is: de a' protestantismus az eredeti keresztyén-
séghezi visszatérte által , épen olly viszonyban, 
mint az, legteljesebb positivitásban tűnik fel. 

Fentebb említést kellett tennünk a' protestáns 
egyház symbolikus könyveiről. Az ujabb 's l eg-
újabb korban gyakran volt szó a' protestáns e g y -
házban minden symbolikus kényszer teljes félreté-
teléröl 's eltörléséről. Mit 's mennyit nem irtak e' 
mellett 's ellen az ujabb korban? Szerző az ezt 
illető vitatkozásokat is a' protestantismus mezején 
tehetsége szerint figyelemmel kisérte. Azonban 
a' mellette 's ellene mondottaknak érett megfon-
tolása után is csak azon nézetben erősödött meg, 
hogy a1 protestáns egyház le nem mondhat, nem 
szabad lemondania symbolikus bélyegéről, ha ez 
által egyszersmind históriai viszonyáról is lemon-



ilani nem ahar. Symbolikus bélyegéről, 's histó-
riai viszonyáróli lemondásával a' protestáns egy-
ház névről is le kellene mondania. Az ennek he-
lyébe lépett evangelika egyház, nevezet , melly 
Poroszországban a' lutheri és reformált egyház 
uniója által adatott neki, nem szüntetheti meg az 
ellentétet a' katholika egyház irányában. És mivel 
ezen ellentétet meg nem szüntetheti, symbolikus 
bélyegéről 's históriai viszonváről sem mondhat 
le ; mit tettleg tulajdonkép nem tehet, mivel ha a' 
katholika egyház irányábani ellentétéről lemon-
dani nem akar, a' biblia-használatot öszves tag-
jainak meg kell engednie, és a' katholika egy-
házban érvényes traditiot örökre megszűntnek 
kell nyilatkoztatnia. Az itt mondottak komoly 
megfontolását ajánljuk mindazoknak, kik a' pro-
testáns egyházban minden symbolikus könyvet 
ellenzenek, ezeket a' jelenkor szellemével össze 
nem férhetöknek tartják, mellyek ma már csak tör-
téneti emlékek gyanánt tekinthetők. Itt mindig 
az a' kérdés áll elő, mi az, mi e' könyvek tartal-
mában korát leélte, az egész-e, vagy csak egyes 
részek? Hogy a' protestáns egyház symboli-
kus könyveiben az egész nem élte le korát, ma-
gában értetik. Egyes részek pedig sokfélekép 
vetettek kérdésbe 's értelmeztettek a* szerint, a' 
mint valaki ez vagy amaz vallásos meggyőződés 
hive volt. A' honnan ollyanok is találkoztak, kik 
a' protestáns egyház symbolikus könyveinek meg-
változtatását indítványozták. Azok, kik ezt tették, 
ez által legalább azon meggyőződést mondották 
ki, hogy a' protestáns egyház symbolikus bélyeg 
nélkül nem maradhat. De ezt egyáltalában nem 
veszik tekintetbe azok, kik minden symbolikus 
könyvek félretételét emlegetik, a' mi egyéb-
iránt a' szó teljes értelmében csupa lehetetlen-
s é g , mert a' protestáns egyház minden sym-
bolikus bélyeg nélkül megszűnnék protestáns 
egyház lenni, mert az csak a' katholika egyház 
ellenébeni negatív viszonya által illyen. Épen 
nem akarjuk azt mondani, hogy azok , kik a' 
protestáns egyházban minden symbolikus köny-
vek eltörlését tanácsolták, ez által a' katholika 
egyházhozi formaszerinti visszatérést jelentették 
ki; mert ha ők minden symbolikus bélyeg nélküli 
egyházat akarnak, 's mégis talán azt monda-
nák , hogy egyházuk a' maga tagjainak a' bib-
lia használatát megengedi, és a' katholika egy-
házban érvényes traditiot félreteszi: akkor némi-
leg ellenmondanának önmaguknak a' mennyiben 
azt, a ' mit explicite megtagadnak, implicite meg-
engedik. Igaz, hogy némelly protestáns német 
tartományok minden, symbolikus köny vekrei köte-
lezést megszüntettek: de ezt csak explicite tevék. 
Mert ez által sem a' bibliának nyilvános haszná-
latát el nem törlötték, sem a' traditio érvényes-
ségét vissza nem adták. És ez által egyházuknak 
mint protestánsnak, symbolikus bélyegét tettleg 
meghagyták. Bármellyik oldaláról tekintsük is e' 

tárgyat , mindenesetre a' legfontosabb és jelen-
löségteljesebb elmélkedés tárgya ez a' protestan-
tismus negativitása és positivitása feletti tudomá-
nyos vizsgálódásban. 

Ezen előadás ismét azon meg jegyzéshez ves-
zet vissza bennünket, hogy a* protestantismus 
negativitásában annak az eredeti keresztyénség-
hezi visszatérte van kimondva. Ha a' mondottak 
által visszautasítottuk azoknak hibás nézetét ' s 
véleményét, kik a' protestantismus negativitá-
sában csak gát ló, csak ki nem elégítő valamit 
látnak, a' mennyiben annak históriai viszonyát 
tévesztik szemeik elöl: ugy most már positivitá-
sában kell azt szemügyre vennünk, mellyben az 
az eredeti keresztyénséghezi visszatértére nézve 
előttünk feltűnik. (Vége követ.) S t e u b e r . 

• * k o l a - ' s n e v e i é s-ii g y: 
Praeparandiai tervem ?í) ügyében 
felelet E. JL. úr észrevételeire 's W, 

T. úr véleményére. 
E' lapoknak a'mult 1846. nov. l - j é n megje-

lent 44 dik számában E. L. úr néhány észrevé-
teleket, N. T.úr pedig bizonyos véleményt közlött 
prot. praeparandiai tervemre vonatkozólag, mely-
lyekből arról kell meggyőzettetnem , hogy E. L. 
úr nem akarta, N. T .ú r pedig nem tudta tervemet 
felfogni: 's igy különböző okokból bár, de mind-
ketten olly elferdített modorban ismertetik azt, 
melly sem a ' józan logika, sem a' nevelői jellem, 
sem a' tapasztalás mértékét meg nem ütheti. Ez 
épen nem ajánlható 3 színű közlemények nyo-
mán tehát senki nem fog tervemről magának igaz 
ismeretet szerezni* És e z , rám nézve, épen nem 
közönbös dolog! Mert tervemet E. L. úr maga 
*) A' munka te l jes czíme következő: , ,A ' Pesten felállítandó 

proter tans praeparandia terve. A ' p e s t i p ro t . főiskolai v á -
lasztmány megbízásából készítette Szőnyi Pál n»velö. Bu-
dán 1 8 4 6 . Ára 1 f t . p. p.4 í — 

Használjuk ez alkalmat az olvasó közönséget figyel-
meztetni ' s emlékeztetni a ' derék szerzőnek, a ' teljesen 
képzelt nevelőnek másik, szinte a ' mult évben megje lent , 
illy czimii munkájára i s : „Alaktan magyar szülék, n e v e -
lők és tanítók számára. Hét —tiz éves gyermekek körü l 
figyelem-ébresztés és e rős í tés , é r t e l em-fe j t é s , renddel 
's kimeritőleg beszélésre s z o k t a t á s , emlékezőtehetség 
edzése, főbeli számításban gyakorlás, a' mértan tanulására 
előkészítés 's némü rajzolás tekintetébőli használatra. E r e -
deti modorban készíté Szőnyi Pál, nevelő Pesten 1 8 4 6 . 
Ára az alaktan e l s ő f o l y a m á n a k rajzzal 1 f. 3 0 k r . 
p. p, — ra jz {léikül 1 f. 2 4 kr . p, p . — rajzzal és a* 
nagy alak-gyüjteménynyel , mellyben 2 0 5 f a - és 1 pap i r -
alak foglaltatik, ára 2 0 pforint ; (de ekkor ingyen fog hozzá 
adatni a1 könyvnek m á s o d i k és h a r m a d i k folyama is, 
mellyek közöl a ' második a1 tavaszszal megjelenend) , — 
rajznélkül 's a1 kis alakgyüjteménynyel ,mellyben 16 fa- 's 
1 papiralak van, ára 7 f. p. p. (Éhez ingyen fog a1 m á -
sodik folyamat ada tn i ; a ' harmadik folyamat nem, mert az 
a' kis gyüj teménynyel nem használható,) — A ' kis g y ü j -
teménynyel j á ró első folyamat-könyvben azért nincs r a j z , 
mert ez a ' kis gyűjtemény mellett nem is szükséges. 

T ö r ö k . 



egy egész hazát annyira érdeklő, mondhatni, leg-
nevezetest) tervnek kereszteli Azonban a' t. cz. 
szerkesztőség E.L. úr észrevételei alá tett j egy -
zésében nyilván folhí, tervem mellett szót emelni. 
E* fölhívásnak és a 'nevelés ügye iránti szent kö-
telességemnek kívánok tehát eleget tenni jelenleg, 
midőn azon t. cz. közönség számára, melly t e r -
vemet még nem olvasta, de ezen lapokat tartja, 

I. Aztfejtendem ki, minő alapelvre, miért és 
mikép építem tervemet? 

II. Azt mutatom meg, hogy az általam ter -
vezett képezde ügyes és a1 kor kivánatinak meg-
felelő tanítókkal látná el alsóbb iskoláinkat. 

III. E. L. és N. T. uraknak tervem ellen e' 
lapok nevezett számában közlött rágalmait czáfo-
landom meg. 

E . L. és N. H urakat kicsinyes gúnyolódá-
saikban utánzani nem szándokom. Nem: mert a' 
jobbra használható észnek olly fattyu-sarjadékait, 
minemüek a' hirlapi gúnyolódások, sem e' lapok 
szent czélja iránt tartozó tiszteletemmel, sem ne-
velői állásommal, sem végre tervemnek magasz-
tos feladatával egybeférönek nem tartom. Czélom, 
nem személy ellen, mi mindentől telik, hanem 
dologhoz 's férfias fölvilágosítással szólni. És 
most lássuk: 

I. Minő alapelvre, miért és mikép építem ké-
pezdei tervemel?/ 

Azon alapelv, melly gyúpontját teszi E. L. úr 
véleményének, igy hangzik: Ideiglenes és nem 
holtig szolgálandó tanítókat képezni igyekezzék, 
általánosan, praeparandiánk. Ez elvet én igy 
értettem: Kössük össze a' felállítandó főiskolának 
akadémiai osztályát a' képezdével olly módon, 
hogy midőn a' gymnasiumot végzett ifjú bölcsé-
szeti pályára lép, ugyanakkor, ha kedve hozza 
magával,elkezdhesse a'naponként erre kiszakasz-
tandó időben magát egyszersmind a' képezdében 
foglalkoztatni. Ép ugy, mint eddig tudtak ifjaink 
főiskoláinkban a' bölcsészeti, törvény- , hittani 
stb. tanulmányokkal foglalkozásuk mellett, napon-
ként, egy pór órát fordítni az ugy mondott pri-
vata institutiora , mi a' jelen tanítás mellett épen 
némi tanítóságra képzést is eredményezett. Igy 
azok, kik szegényebb születésűek, hogysem akár 
szüleik segedelmével, akár ön-keresményökkel 
máskép elérhetnék a' holtiglani kenyérpályaul ma-
gok elébe tűzött lelkész-, orvos- , ügyvéd,- mér-
nök- , gazdatiszt-, jegyzői stb. hivatalt, e ' most 
nevezett pályákra-készülés mellett iskolatanító-
ságra is kiképeztetve, a' főiskolai tanulásnak il-
letőleg végzésével 3, 4 évre iskola-mesterséget 
vállalnának; ezen idő lefolytával pedig más ujo-
nan képzett tanítóknak engedvén magok után helyt, 
a' tanítóságban, félretett keresményökön, holtig-
laninak kinézett pályájokra segíthetnék magokat. 
— Ez intézkedést, — föltéve, mit alább a' maga 
helyén világosan kifejtendek, hogy ifjainkat jó 
tanítókká képezve bocsássuk ki az ideiglenes ta-

nítóságra, 's ne akkor hagyják azt ott, midőn már 
belejönnének a1 tanításba, hanem inkább akkor 
álljanak abba be, midőn már a'képezdében jól b e -
lejöttek — számtalan okok ajánlják. 

Nem akarom én kétségbe hozni, hogy egy 
állandó tanító, kedvező körülmények közt, annál 
sikeresb és több-oldalu tanítói ügyességet fejt ki 
magából, minél több éven keresztül működött 
hatáskörében: de azt sem tudom feledni, hogy az 
állandó tanítóságra ezen áldást igaz értelemben 
's teljes mértékben, conditio sine qua non-ként 
a' tanítónak kedvező körülményei adják meg. 
Mert. ha az észszel, szívvel, czimmel és köteles-
séggel honoratiorok közé számított tanító nem 
ehetik, nem lakhatik, nem ruházkodhatik 's mind-
ezekkel egybeköttetcsben nem házasodhatik, maga 
tovább képzésének eszközeit be nem szerezheti, 
gyermekeit nem neveltetheti, élte estvéjét nem 
biztosíthatja, özvegyeit és árváit nem hagyhatja 
ugy, mint honoratiorhoz illikj: bizony nem hogy 
lépést tarthatna ő a' szakában haladó tudományos 
világgal, de még maga magától is elmarad: dol-

jgozik nem vonzalomból,csak szigorú kenyereért; 
'növendékei lelki szegények igen is , de az írás 
! szerint azért boldogok nem lesznek^ magán pedig 
testi 's lelki értelemben a1 paupertas magna me-
retrix gyászos nyomai látszanak. 

Már hogy kivált falusi tanítóink legtöbbjeit 
ez ínség martalékai közé méltán számíthatjuk, 
ezt csak az tagadhatja, ki nem tudja, hogy honunk 
több faluiban a 'borju-pásztor fizetését alig haladó 
évi dijért iskolamester, orgonista és falujegyzője 
szerepét tartozik egy és ugyanazon egyén vinni, 
ki a'két utóbbi által el nem foglalva, nehezen f e -
lelhetne meg magának az elsőnek is. Vagy ki 
feledi honunk statistikájából, miszerint a1 magyar 
szent korona alatt, a' királyi egyetemtől kezdve 
le az utolsó falusi iskoláig, minden névvel nevez-
hető tanintézetekben és házi nevelés körében ta-
nítással foglalkozó külön-hitü "s nemű egyének 
száma összesen 10,000-re , fizetésök pedig csak 
4,000,000 vfra menvén évenként, középszámí-
tással sem jut egy-egy egyénre több 400 vfr int-
nál. Pedig tudjuk egy részről , hogy ezen föld, 
buza 's más deputatumnak a* kész-pénzzel össze-
számításából kijövő 400 vfrt , családapának, ki e' 
dijból gyermekeket is táplálni, ruházni 's nevel-
tetni kénytelen, a ' kevésnél is kevesebb: más 
részről, hogy a' közép-számítás gyakran olly t e -
temesen csal, mintamaz ismert példában, miszerint 
két utas egy vendéglőbe térvén ebéd idején, o n -
nan egy óra múlva távoztukkor a'pinczér számolt 
két tál ételről 's a' fogadós azt hitte, hogy mind-
egyik vendég egy-egy tál ételt élvezett, holott 
egyik maga ette meg mindkettőt, a' másik étlen 
pihent 's tovább ballagott. Hányan vannak taní-
tóink közt, kik ez utóbbi utassal foghatnak kezet, 
hozzá lehet ehhez vetni ha meggondoljuk, misze-
rint a' nevezett 4 '000 ,000 vfrlból 400 vfrt. van 



iözép-számítással azon nagyszámú egyetemi, ly -
ceumi, akadémiai, collegiumi stb. oktatókra és 
magán nevelökre is vetve, kikről pedig nagyon 
jól tudjuk, hogy 1000, 2000 sőt némellyek 3000 
vfrton is felül rugó évidijt húznak. A' mennyivel 
ezeknek valódi fizetése 400 vfrtot meghalad, 
annyival kevesbnek kell 400 vfrtnál lenni a' töb-
biekének, hogy közép-számítással mindegyikét 
400 vfra tehessük. Mert 13 falusi tanítónak kell 
401) vfrt helyett csak 200 vfrttal elégedni éven-
ként a 'végre , hogy a' mindegyikre számított fize-
tésből ekkép elmaradt 2 0 0 v f r , összesen 2600 
vfrt , az egyetemi tanárra közép-számítással ve -
tett 400 vfrthoz adatván, annak valódi fizetéseül 
3 0 0 0 vfrt jöjjön ki 's im a' t 3 kárával még csak 
egy van rendeltetéséhez illendőbben fizetve ek-
kor is i 

A' nyomort tanodáról tanodára kisérni figyel-
münkkel semmi munkába nem kerül: gyökeresen 
megorvoslani, fájdalom! rnég néhány évtizeden 
keresztül lehetlennek Ítélem. Igazolja Ítéletemet 
a ' külföld, igazolja honunk szomorú állása. 

Mert a' szellemi fejlődésben ugy mint az 
anyagi jóllétben bennünket felülmúló nemzetek, a' 
népnevelésben előttünk részint jeget tört, részint 
azt törhető statusok, ez egy pontra, az elemi 's 
népiskolai tanítók fizetésére nézve, még minded-
dig minő elhárithallan akadályokkak küzdenek, 
a1 könyvemben terjedelmesben felhordott 's hite-
les kútfőkből merített példák ellenmondhatlanul 
mutatják. Tisztán kiviláglik nevezetesen azokból 
hogy Franczhon, melly közel 30 000,000 vfrtot 
fordít évenként a' népnevelés ügyére, még 1841-
ben ugyan 30,075 elemi tanítói közöl 23,048-nak 
nem tudott évenként 200 vrtnál magasb díjt adni. 
'S mi ez az utókor képzésében éltét emésztő csa-
lád-apának egy olly országban, hol az isteni 's 
emberi törvényt tipró tetteért lakoló gályarab 
csupán maga személyére, 319 vfrtjába kerül, 
egy-éven át, a' slátusnak? — Irland még 1 8 4 2 -
hen közép-számítással, 100 pfrt évi dijt adott ta-
nítóinak. — Az Éjszakamerikában elszórt n é -
metek közt épen az ugymondolt Groszknecht alatt 
áll az iskolatanító. — Helvctidban Bern canton 
1837-ben 150 frankkal javítá egyszerre minden 
egyes tanító fizetését; 's igy kap most tanítóinak 
nagyobb része 200 frakkra menő évi dijt, mert 
az előtt 3 0 — 4 0 franá&t szolgált évenként. — 
Bajorhonban még 2 évvel ez előtt 12 I6 -an vol-
tak kik 87' /2 t£|ltér évi dijt húztak. Felde szerint 
pedig még 1844-ben sok bajor iskolamester a' 
kenyérben sem ehetett eleget, hacsak tanítástól 
szünnapjaiban a' Lajos csatornához napszámra 
ásni , vagy vasárnaponként a' csapszékekbe az 
azokban tánezolók mulattatására muzsikálni nem 
járogatott. — Würtembergnek 2 ,325 tanítói közt 
455-öt találunk, kinek fizetése 200 forinton alul 
v a n ; sokan pedig 32 krnál többet naponként nem 
Itapván, ebből tengetik családjokat ott, hol a1 nap-

számos rendesen 48 krt — 1 frtot keres nap j á -
ban. — Hannovcrdban, az 1845-ben közzétett 
népiskolai törvények szerint , valameddig egy 
községben az iskolásgyermekek száma 120-afr 
nem halad, mindaddig egy és ugyanazon tanító 
tartozik őket tanítni. Egy illy tanítónak, mint 
egyszersmind még mellékesen orgonistának., egy-
ház/inak stb. évi-dija 30 tallér és házanként s o r -
ban étkezés; vagy e' nélkül 80 tallér mindössze 
a' hármas tisztért. Ehez járul még a' szállás,, 
melly, ha erre rendelt külön-szobája nincs a ' k ö z -
ségnek, évenként rendre változik a' lakosok h á -
zainál. — A'ssdsz/ionuskolatanítóknak is csak in-
kább reményökben, mint zsebökben van még eddig^ 
a' fáradságukhoz mért dij. — Hessen DarmstadV 
és Mechlenburg madárkoszttal fizet a' marhamun-
káért. Sőt magában Poroszhonban is még az 
1844-dik évi adatok szerint, 30 ,000 elemi V 
népiskolai tanító közöl 12 ,000- re megy azon 
nyomorultak száma, kiknek évi-dija 200 frankon 
alól van, le a' hihetlenséggel határos 25 frankig, 
így történt, az 1846. januar 12-én kelt tudósítás 
szerint, hogy Berlinben egyszerre 3 népiskolai 
tanító örült meg, a '4-dik pedig, elébb megörülve,, 
agyon-lötte magát annak nyomasztó érzése miatt r 

hogy a' csekélynél alább való fizetéséből pangani 
sem tudott; pedig, csak tanítóságra készülvén, 
már más életnemet nem választhatott magának. 

Vájjon mit az emberiség ennyire világszerte 
ki nem eszközölhete még eddig, a' tanítói díjnak 
kellő fokra emelését, lehet-e ahoz honunkban, 
egyhamar, alapos remény? Erre minden higgadt 
gondolkozású olvasó csak nemmel felel, ha végig 
néz azon millió teendők során, mellyeknek r e g -
gelére viradt nemzetünk az ösíharezok után sze -
meit soká zsibbasztott álmából, — mellyek mind első 
szükségnek látszanak, — mellyeknek apostolai mind 
azért szónoklanak eszünk 's szivünkhöz, mikor 
hogy látják czélra-vezetöbbnek, hogy végre is 
zsebünk váltsa meg ama keltőnek gerjedelmeit, *s 
ekkép széttépett anyagi erőnk nagyot 's példát-
lant létre hozni képtelen. 

Tisztelettel kisérem én országgyűléseinknek 
a' népnevelést illető új mozgalmait: de tanítóink 
anyagi sérelmeinek kellő orvoslását, megvallom, 
még néhány évtizeden keresztül, ez uton sem r e -
mélhetem. Nem: mer t , hogy most egyebeket 
mellőzve, csak a' közelebb ide tartozókat eml í t -
sem, én legalább is hármas teendőjét találok e g y -
szerre minden statusnak, melly népnevelése ügyé-
ben, egy ország tekintélyével, reformátorként kí-
ván föllépni. Nevezetesen: 1) Hogy minden köz-
ségben állítson legalább egy-egy elemi iskolát., 
2 ) Hozzon iskoláztatási törvényt, mellynek e r e -
jénél fogva, minden 5 évet meghaladt 's 15 évet^ 
még el nem ért egyén iskolába tartozzék járni. 
3 ) Fizesse tanítóit ugy, hogy ezek tanítóhoz illő 
módon élhessenek. 

Már tudva, hogy hazánk 14,674 községei— 
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ben jelenleg öszvesen is csak 8 ,821 elemi-iskola 
yan;következésképen,ha minden most létező elemi-
iskolánk külön községben volna is, még akkor is 
5 , 853 községünk maradna iskola nélkül : látni-
való, hogy a' népnevelésért tettleg föllépendő or-
szág első teendője leend 5 ,853 elemi iskolát ú j -
ból *s országos költségből építni. Mert, hogy e' 
részben a' községek pénzére nem támaszkodha-
tik, azt mutatja azon körülmény, miszerint azok 
jelenleg iskola nélkül vannak. Pedig 5 ,853 isko-
lának újból fölépítése, fentartása's az azokba ren-
delendő legalább is meg-annyi tanítónak tisztes-
séges fizetése, maga többre menne azon 4'000,0C 0 
vrtnál, mennyibe jelenleg a' tanítás minden fo-
kozatával foglalkozó 10,000 magyar tanító-
nak, 400 vfrtjával számított évi-dija, közvetve jő 
az országnak. S ime, ha e' közvetlen reá néző 
tetemes áldozatot meghozandná is az ország, még 
általa semmit nem javitna a ' jelen már alkalmazott 
tanítók nyomasztó sorsán! 

Hátha tekintve, hogy az élte 15-ik éve előtt 
az iskolából elfogott gyermek rendesen vagy 
unalomból is bűnre fajuló naplopóként növekedik 
fel, vagy az erejét haladó kézi munkára, közvet-
len ugyan magának, közvetve pedig a' statusnak 
megnyomorítása 's gyöngítése mellett szoríttatik, 
mindezeknek eltávoztatása tekintetéből meghozza 
az ország a' nevezett iskoláztatási törvényt: mi 
számítás áll itt elő? — A' világ statistikája azon 
egyének számát, kik éltöknek 5 — 15 éve közt 
vannak, a1 lakosok V5-ének lenni mutatja. Miből 
következtethetöleg honunk 12 '000,000 lakosai 
közöl 2 '400 ,000 volna azon egyének száma, kik 
józan népnevelési törvények őrködése alatt ugyan 
mind iskolába tartoznának járni azon módon, mint 
Poroszhon rajnai tartományának 2 '000 ,000 lako-
sai közöl 400,000, tehát minden 5-dik , a' cseh-
országi eképen iskoláztatható gyermekek közöl 
93° o, Tyrolisban 9 7 % , a'bécsi föegyházmegyé-
ben pedig 99° „ valósággal fel is jár az iskolába. 
Ez esetben pedig, ha mindjárt 60 gyermeket bíz-
nánk is egy tanítóra, mivel többet már elemi 's 
népiskolában egyre bizni czéliránytalan, még igy 
is 40 ,000 tanítóról kellene a* statusnak gondos-
kodnia a' 2 '400,000 tanuló után; tehát 4 - szer 
annyi elemi 's népiskolai tanítóról, mint a 'hányan 
jelenleg minden alsó 's felső tanítóink összesen 
vannak. Adjuk meg aztán nevezett alsóbb taní-
tóinknak azon 200 pfrtnyi évi díjt, mit a' mult 
országgyűlési javaslat közép-számítással azok-
nak fejenként adatni tervezet t ; 's kijő, miként 
2 0 ^ 0 0 , 0 0 0 vfrt kívántatik évenként 40 ,000 al-
sóbb tanítónak 200pfrt jávaldí jazására: tehát öt-
ször annyi öszveg, mennyit jelenleg minden ma-
gyar tanító egyszersmind húzhat. Tegyük fel bár, 
hogy e '20 '000,000 vfrtnak 2 /3része kitelik a' köz-
ségek és szülék által adandó készpénz, szántóföld 's 
termesztményekből, mellyek azon öszvegbe mind 
bele-számílvák: l / 3 része ekkor is közvetlen a' 
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status pénztárából igényeltetnék. Tehát 6 '666, f i66 
y 3 vfrint készpénzt tartoznék, évenként, csupán 
alsóbb tanítóinak s közvetlen fizetni azon ország, 
melly most minden felsőbb's alsóbb tanítóinak köz-
vetve is csak 4'000,000vftot fizet. Adhat-e hazánk 
ezen egyetlen czikkre, az alsóbb tanítók fizetésére, 
évenként 6 '666,666 ' /3 vfrtot, mellynek minden 
országos költségei fedezésére csak azon esetben 
gyűlne be 13 '000,000 pfrtnyi budgetje, ha a* 
magyar nemesség magát a' halandósággal egy 
perezben született adózás törvényének, még pedig 
az adónak nemcsak egyes, hanem minden rova -
taira nézve, különbség nélkül alávetni kész volna? 
Nem ellenkezőről győz-e meg bennünket maga 
azon mult országgyűlési javaslat is, melly 1 \/2 év 
ala?t 18 praeparnndiát sürgetvén honunkban 
egyszerre megnyittatni,mindazoknak megalapítása 
fentartása és gyarapítása végett csak 1 '000 ,000 
pfrtot, ezeket is 100,000 pfíjával,10 év alatt l e -
fizetendőket vélt a' közadózás reményében is, 
megajánlhatónak tervezni? 'S a' melly hon nem 
birja működő tanítóit tisztességesen dijazni, honnan 
teremti az elaggodt, vagy hivatalban érdemmel 
elerötlenültek nyugpénzét? honnan az elhunytak 
özvegyei s árváinak gyámtökéjét; mit feledni 
lelketlenségre mutatna? 

Nagy itt a 'baj , t.cz. olvasó! Olly nagy, hogy 
annak szivem szerinti megorvoslását, részemről, 
egész éltemben nem várom. Nekünk azonban ad-
dig is gondoskodni kell tanítóinkról. 'S ki ho-
nunkban tanítókat illető tervet készítvén, a' le ír-
tam körülményeket tekintetbe nem veszi: mozog, 
de azért nem halad, hanem vesztegel ott, hol már 
régen fenakadtunk; épít jó akaratból légvárat, 
mellyben az utókor üdve soha nem lakozandik,Szó-
val : egy olly expedienst kell keresnünk, melly-
nek enyhében példabeszédünk szerint, a' kecske 
is jól lakhassék, a' káposzta is megmaradjon. Ez 
expediens azon elv, mellyet képezdei tervemnek 
alapjaul tettem : ideiglenes és nem holtig mara-
dandó tanítókat képezni praeparandidnkban. 

Nem állandó tanítóinknak hadat izenni vala 
hát czélom, ez elvnek felkarolásában. Nem az 

ócsárlásukból gyönyört merítni, hanem n y o -
masztó sorsuk hü lefestésével, azokat, kiknek 

dologhoz szólni joguk van, a' baj orvoslására 
birni vala szándékom. Olly tervet kívántam a ' f e l -
vett alapelvre építni, melly, anyagi gyönge állá-
sunk tudatából indulván ki, mutasson utat ós mó-
dot, mikép kelljen sinlődő népnevelési ügyünket, 
költség növesztése nélkül, jobbra deríteni. 

Tervemnek százados éltet magam sem kivá-
nok.Söt legforróbb hazafi-ohajtásaim egyike,hogy 
legyen ez maga is , mint az e' szerint képzendő 
tanítók, ideiglenes. Azaz: emelkedjék nemzetem 
minél hamarább az anyagi jóllétnek azon fokára, 
hol az állandó tanítóság elve által igényelt n a -
gyobb fizetést teljesíthetve, ne kónyteleníttessék 
azontúl gazdálkodásból pártolni az ideiglenes t a -
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nítókat, kiket jelen szellemileg 's anyagilag ugy 
nevezhető átalakulási szakunkban, ha semmi más 
okok nem ajánlanának, csupán a' még 3 ,4 évti-
zed alatt tetemesen jobbra nehezen fordulandó 
anyagi körülmények is hathatósan tanácsolnának. 
Mert lássék bár 3 0 , 4 0 év rövid időnek egy nem-
zetnek életében a' végre, hogy ez az alatt nagy-
szerű haladást fejtsen ki, bizony igen is hoszu idő 
az, ha egy már eddig is elmaradt nemzetnek az 
alatt még inkább történhető elmaradását tekint-
jük. Állandó tanítókat tartani 's őket jól nem fi-
zethetni: hátra lépés; ellenben ideiglenes ifjú t a -
nító, kevesb jövedelemmel is elégülve, haladást 
idézhet elő. Tegyünk hát annyi jót ideiglenes ta-
nítóink által, mennyit ezek által tehetünk: ha nem 
tehetünk annyit, mennyit állandó tanítók által 
akarnánk! 

Az ideiglenes tanítóság elve, mellyre t e rve-
met épitém, nem eredeti, mikép ezt róla E. L. úr 
gúnyosan mondja. ílelv. hitvallású felekezetünk-
ben az régóta gyakorlatban van. 'S iskoláinkat, 
mellyekben ideiglenes tanítók működtek 's mű-
ködnek ma is , elpirulás nélkül állítom szembe 
akár az ágostai hitvallású, akár saját olly iskoláink-
kal , mellyeket állandó tanítók vezérelnek. Ha 
gyöngébb a' kegyelemben mindkét rendbeli, mint 
a ' kor lelke kívánná: ez — mint már maga azon 
körülmény mutatja, miszerint mind kettő egy nya-
valyában sinlik — nem a' tanító ideiglenes vagy 
állandó hivatalának, hanem annak közvetlen ered-
ménye, hogy sem ideiglenes, sem állandó tanítóvá 
nincsenek egyéneink képezve. A'bajról tehát, eny-
nyiben, nem a' tanítói hivatalnak állandóvá télele, 
hanem a ' jól rendszerezendő képzés fog tenni. De, 
hogy nyomor iskolája ne legyen a' tanítói lak, hogy 
az anyagi Ínséggel küzdés ne növelje a' bajt,mit a' 
tanítóinknak annak idejében meg nem adott képzés 
okozott: azt csak az által érjük el, ha nem igyek-
szünk állandó tanítókat tartani akkor is, midőn 
őket még jól nem fizethetjük. Ezért kiváncm én 
általánosítni azon ideiglenes tanítóság elvét, melly 
eddig nálunk helv. hitvallásuaknál részletesen di-
vatozott. Olly általános szabályul kívánom azt 
kimondani, rnelly alól kivételeket csinálni csak a' 
minden oldalról kölcsönösen találkozó szeren-
csés körülmények közreműködésének engedtes-
sék meg. 

Jelen élő és működő állandó tanítóinknak hi-
vatalukból elmozdítását egy igével sem sürgetem: 
nem, még az ollyanokét is, kik tán nem egészen 
óhajtásunk-szerinti ügyességgel járnak ei köte-
lességökben: csak akaratukon ne múljék köteles-
ségük sikeres teljesítése. Mert hiszen ők nem 
okai annak, hogy képezdéink hiányában, olly 
ügyességgel nem léptek egykor hivatalukba, mint 
ezt az ezután képzendőktől várni teljes jogunk lesz. 
*S ha nekünk tehetségünk nincs, őket, kiket annak 
idejében szabadon alkalmaztunk, szivünknek be-
csületére váló módon nyugalmazni: ne törjük már 

most ki kezökből azon hivatalos kenyér botját, 
mellyre egész család élte támaszkodik.De,ha az ily— 
lyek egyszer majd kiszenvedendnek, állítsunk he-
lyökbe még mostanában,a'közelebb reánk derülen-
dő évtizedek alatt ugyan,csak ideigleneseket; igye-
kezvén az alatt is minden nemes utat és módot meg-
kísérteni a' végre, hogy az idő jártával majd helye-
sebben állandósítandó hivatalban tanítóinkat, mint 
illik, jól fizethessük; a' munka vagy évek súlya-
alatt leroskadtakat nyugalmazhassuk; az elhunyt 
tanító özvegyét 's árváit végre hozzájok és hoz-
zánk illő évenkénti öszveggel, gyámolíthassuk. 
Valameddig pedig mindezt, minden községeink-
ben általában teljesíteni módunk nincs, mindaddig 
csak az olly gyülekezetnek engedjük meg, kivé— 
télként, hogy jelen állandó tanítója halála után 
egy mást ismét állandó tanítóul tarthasson, 
meg kebelében, melly egyrészről az ideiglenesen 
alkalmazandó tanítók közt olly egyénre talál, ki 
testtel lélekkel tanítóságra születettnek bizonyítja 
magát, e' pályán kiván holta napjaig maradni ' s 
a' gyülekezetnek teljes bizalmát és megelégedé-
sét, az ideiglenesség 3, 4 éve alatt, megnyerte;: 
más részről pedig a' tanítónak nevezett sze ren-
csés sajátságaitól lelkesítetve's más gyülekezetek 
helyzeténél boldogabb anyagi állással birva, taní-
tójáért mindazon áldozatot meghozni kész is, k é -
pes is, mik kívántatnak a' végre, hogy az egyén 
mint állandó tanító is, maga és családja nevében, 
éltében's halálára gondolva anyagilag boldog le -
hessen. Azon kívánatos jövőben pedig, midőn a* 
tanítói hivatalt alsóbb iskoláinkban , általánosan 
áliandósítni egykor anyagilag módunkban leend, 
kezdjük gymnasiumi tanítóink irányában e' mun-
kát olly formán, hogy mig valamennyi gymnasiu-
mainkat állandó tanítókkal ellátni, az évenkénti 
fizetés-, nyűg- és gyám-tőke tekintetéből min-
den kifogáson felül álló tehetségünkben nem ál— 
land: addig polgári-, nép- és elemi iskoláink taní-
tóinak általánosan állandósítandó hivataláról ne is 
álmodjunk. 

így értett alapelvem alkalmazása számtalan 
haszonnal lenne egybe-köttetve. Mert a' tanítói-
kar e' szerint minden 4 évben ujjá-születvén, 
egy örökös ifjúság tüze , a' sors csapásitól még 
nem vérzett mellben minden szépért 's jóért ma-
gasan verő szív, mindig a' jelenkor kivánatihoz 
illőleg képezett lélek s a 'csak 3,4 évig viselendő 
hivatal terheit játszva hordozó erős vállak m ű -
ködnének iskoláinkban. Az agg tanítók nyugal-
mazásának 's az elhunytak árvái és özvegyei-
gyámolitásának gondja nem sulyosodnék lelkünk-
r e ; e ' kötelességünk nem teljesítése fejünkre 
gyalázatot, nem teljesíthetése ránk és az utókorra 
vészt nem árasztana. Azon csekély fizetéssel,, 
miből állandó tanító nálunk most családját alig 
pangatja, az ifjú nőtlen tanító elégedve czélhoz 
jutna. Igen! mert ö még ennyit sem keresett élté-
ben eddig; pedig az első igaz keresmény; legyeit: 



t á r csekély, de édesb örömet ad rendesen a' még 
nem romlott kebelnek, mint a' tözsérkedönek 
okozhat adósai hosszú névsora. Sha igy félretett 
néhány száz forintjával az ifjú egyszer majd orvos, 
ügyvéd, mérnök stb.vé lehet, 1 0 , 1 2 évig ügysze-
retettel 's naponként több szakismerettel futandó 
kenyérpályáján, azontúl évenként több jövedelmet 
biztosít magának , mint az iskolatanítóságban tán 
egész évtized alatt összesen keresett volna; hol, 
szolgájon bár élte végéig, minden igyekezete's el-
töltött évei mellett is csak azon évi dijt kapja, mit 
első évében húzott,vagy legfölebb 100,200 fttal j a -
vítjuk fizetését.Sok kitünö talentumot megnyernénk 
ekkép hazánknak, kiket másként az alacsony sors-
ban születés örökre kasza kapa nyelére kárhoztat 
vala; igy ellenben az iskolatanítóság emeltyűjén 
ugy segélnék magokat a' nemzet közép-osztályába 
föl, hogy a' munka, mellyel oda jutottak,nemesvolt; 
mert a' nép minden osztálya gyermekeinek isko-
lai nevelésében határoztatott; elérve pedig a' ta -
nítóság után czélba vett más életpályát, legyenek 
bár lelkészek, orvosok, ügyvédek, mérnökök stb., 
de mind megannyi elméletileg 's gyakorlatilag 
képzelt és tapasztalt nevelőként vezérelnék ök 
saját családi körükben a' nevelés fontos mun-
káját ; tudományosan 's tapasztalással emelnének 
szót minden olly kérdések körül, mellyek a' köz-
népnevelés korszerű reformjait illetik; 's mivel 
személyesen leélték a' tanítói pálya terheit , több 
méltánylással bánnának tanítóinkkal, kellemesbbé 
tennék azoknak e ' különben göröngyös pályát, 
mint az ezt nem próbált honoratioroktól várhatni, 
— Azon eset sem állna be nálunk, melly az á l -
landó tanítókat képző országokban rendesen be -
áll 's Poroszhonban közelebb is megtörtént: mi-
szerint csupán tanítóságra levén készítve az egyé-
nek, 's ezért a' tanítói lakot ugy nézve mint a" 
mellyen kívül számukra az egész nagy világon 
más hely nincs, mellyben áldja vagy verje őket 
sors keze, élniök ós halniok kell, a 'csekélyebb 
fizetésű állomásokra egy képzett tanító sem akarja 
magát holtaiglan kárhoztatni, hanem a' 12 évet 
kiszolgált, 's katonaságra ráunt káplárokkal kell 
az illyes tanítói helyeket betölteni, a" jobb fizeté-
ses helyért pedig, ha megürül, 2 hó alatt 316 
egyén folyamodik egyszer re , 's mivel végre is 
csak egy alkalmaztathatik, a'czéljától elesett 3 1 5 
elégülellen és kenyértelen családapa nyugtalanul 
várja megannyi jobb fizetésű collegajának minél, 
elébbi tisztességes eltakaríttatását ! — Azon 
okoskodást sem feledem, miszerint natura servat 
suajura 's igy az erkölcs csak talál vermet, hová 
essék. Tudom, hogy találtatnak ifjú tanítók, kik 
ifjú gondolatlanság, életkorukkal járó vérmérsék-
let stb. miatt, erkölcs és illedelem határain túl-
csapongó, állásukkal homlok-egyenest ellenkező 
lépésekre fajulnak. Ámde legyünk igazságosok, 
' s mig egyfelől e' minden esetre ritka és a ' hi-
vataltól rögtön elmozdítás által mindannyiszor, az 

elesett ifjú egész éltének megsemmisítése nélkül, 
orvosolható tettre gondolunk: vegyük tekintetbe 
másfelől, hány állandó tanító lesz rosz házasságá-
nak örökre hasznavehetlen áldozatává? hány vap, 
kinek nőjo vagy gyermeke nem pillanatnyira, 
hanem éveken keresztül sértő botrányul állván 
előttünk, árnyékozza a'tanító fényes-rendeltetésű 
pályáját a* nélkül, hogy a* dolgon segítni kilátásunk 
lehetne: mert a' segítés vagy a1 jó tanító e lmoz-
dításával történnék, vagy minden esetre e g y 
egész család és nem egy magányos egyén é le t -
erén tenne metszést. — Azon ellenvetés végre , 
miszerint az ideiglenes tanító épen akkor hagyja 
el pályáját, midőn már némi ügyességgel bír a® 
tanításban, midőn már sikerrel munkálkodhatnék, 
teljességgel nem áll: mert tervem szerint, a lkal-
mazásakor mindjárt bír a* képzett ifjú tanító annyi 
ügyességgel , mennyivel eddig nem képzett, h a -
nem csak saját erejökre hagyott tanítóink több 
évig hivataloskodásuk után bírhattak. É s épen az 
következik már, hogy magát a' tanítóképzést é r -
telmezzem. (Foly tattatik.) S z ö n y i. 

§ z e n t -1 a n t . 
I. 

Ének, új év napján. 
(Teremtő Istenünk.) 

H í v ő k ! remél je lekI 
Az Isten véletek 
E ' r egge len , 
Bár mult ' s j e l en 
Fut , évetek és é l te tek 
Eltűnik hirtelen. 

A1 múltba nézzetek 
' S viduljon lelketek; 
Ha sirtatok, 
Zokogta tok : 
Az Istenen kűl senki nem 
Segítet t ra j ta tok . 

Öröm ha áradott 
'S a ' köny e lszáradot t , 
Ha áldva jöt t 
' S a lkonyodot t 
A ' nap, 'b hetek derül tenek, — -
Áldást ki a d h a t o t t ? — 

Honért imádkozánk 
' S meghallgatott Atyánk; 
Dicsőn halad, 
Mint égi nap, — 
A' szép, a ' j ó , u ra lkodó , 
' S mindenhol üdv fakad 1 

Repülj fel énekünk 
Oda hol I s tenünk! 
Keress eget , 
Nincs ellened ! 
Szabad hitünk 's nem félhet&nk, 
Irigy hogy árt neked 



Hivők! r emé l j e t ek ! 
Bór elfut évetek , 
Isten marad 
'S ú j évet a d : 
1 S mig Isten él , a ' j ó r e m é l , 
Bár rá világ szakad. 
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II. 
A * jó gyermek újévkor. *) 

Letűnt az év, ' s enyészetén 
Föllángolva imádom én, 
Imádom szent kezét 
Annak , ki fölhozá reám, 
— Öröm "s baját hogy osztanám — 
Az újév reggelé t . 

I s t en! tied ez égi k é í , 
Melly ha ápol, nem éri Yész 
Hü gyermeked fejét . 
Zúduljon bár fel ő ellen 
Vadul az öszszes böszelem, 
Megőrződ életét . 

Pedig midőn elnémulva 
Bennem törvényed szent szava , 
E n g e d e t l e n v a l é k ; 
Nem érdemlém-e meg méltán 
Akkor kezednek, j ó A t y á m ! 
Fenyítő vessze jé t? ! 

Midőn buján tenyészve nőtt 
Szümben, — "s látád a1 vétkezőt — 
H á l á t l a n é r z e m é n y : 
Akkor is, büntetés helyett, 
Édes A tyám! — remény felet t — 
Irgalmad élvezém! 

Ha kényesség, dacz, és kaján 
Önzés gonosz lelke szállt rám, 
Büngyermeke let tem. 
Méltó haragodat r e á m , 
Nem öntötted ki, j ó Atyámj 
Megőrzéd életem. 

Viseld gondom' az ú jévre , 
A d j áldást törekvésimre, 
Tekints alá reám! 
Áldd meg kedves szülő imet , 
A ' kik táplálnak engemet , — 
O h ! áldd meg, szent Atyám! 

Áldd meg az iskolát , a ' hol 
Tudomány 's j ó erkölcs h o n o l , 
Javúl az é r z e l e m ! 
Derits reá jobb újévet , 
Borongot t immár e leget , 
Deri ts rá , I s tenem! 

* ) Lukács Pál év Károlyi István urak szerzettek ugyan 's 
köEzé-tet tek igen becses ' s kedves költeményeket , gye r -
mekek számára ; de mivel ezekben a1 vallásos elem 's 
i rány hiányzik, próbálnunk kell e ' fogya tkozás t pótolni. 

D a j k a . 

Áldd meg az én jó ofetathn ' ; 
Csak ez leghőbb hátaadóm', 
Mit neki adhatok. 
Vezesd karán szerelmednek 
Nehéz után az é le tnek, — 
Ha jőnek Vésznapok. i 

Oh! áldd meg a ' népnevelés i , 
Lövelj világot ' s józan-ész t 
Gyönge e lméinkbe! 
Hogy kegyelmed szent országát , 
Mellyért fiad szenvedt halált, 
Elhozza közinkbe. 

Oh! áldd meg a ' magyar h á t é i , 
Munkáld népe űdve 's javát , 
Új évet deríts r á ! 
Sötét idők borúin át 
Küzdött már sok véres tusát. . . . 
Deríts fénykor t reá ! ! ! 

D a j k a J e n ö . 

Veury e s k ö z l e m é n y e k . 
H a l á l o z á s . Sdrvdry Púi, bölcsészet tu-

dora, a' debreczeni főiskolában negyvennégy 
évig közoktató, a' tiszántúli kerület és több m e -
gyék táblabírája, a' magyar akadémia, jénai t e r -
mészetvizsgáló, és ugyanottani ásványász- társa-
ságok tagja, mult hó 19-kén, másfél napi beteg-
sége után, életének 82-dik, házasságának 51-dik 
évében csendesen kimúlt. Béke hamvaira ! 

— Multdec. 1 - sö napján temetők el a ' s za th -
mári születésű, fensöbb iskolai pályáját Debre-
czenben végzett, keserűi tanítósága 's Álmosdon 
káplánkodása után bogyoszlói lelkész Tatár Mi-
hály barátunkat, ki a' nálunk köztiszteletben álló 
tiszt. Szánthó-családból nyert hitvesének véletlen 
's igen korai halálából származott rendkívüli bá-
natát le nem győzhetvén, négy egész éveken k e -
resztül sorvasztó betegsége után bevégezé becses 
földi életét 42 éves korában. Vagyonát, az őt 
soha meg nem sértett jó egyháza, sógora 's e g y -
szersmind segéde, t. Szánthó Károly, két testvé-
rei, egy hü cseléde, *s kilencz kereszt-gyermekei 
közt osztá fel végrendeletében. Szónokia fölötte 
t. Végh Sándor úr; a' körülményekhez szerencsé-
sen illesztett jó nyomatékú, elérzékenyítő ékes 
halotti beszédet végig átalános részvét követé. A* 
papi szomorú kart alulirttal három egyén képezé. 
Az alkalmatlan idö daczára is szép halotti kíséretet 
tudós Kúthynknah még jó erőben levő derék édes 
atyja diszíté. — Ott nyugszik már a ' szó teljes 
értelméfceni jó ember, 's jó barát, azon bogyoszlai 
temetőben, hol egy kis egyszerű balmocska de 
minden márvány-oszlopoknál nagyobb jelentősé-
gű halmocska — fedezi az áldott-emlékü ember-
barát kegyes Récseynk földi részeit is. Áldás, és 
béke leng a ' jó emberek hamvaik felett. 

H a r a g o s A n t a l , r. lelkész. 
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A? protestantismus, neseativltása-
lian és positivitásában. (Vége) . 

Tekintsük a' protestantismust positivitásában. 
A' keresztyénség históriai leltdolgon alapúi, 

' s egy bizonyos meghatározott időben tünt elő. 
Ugyanez azonban mint fensöbb istenikijelentés 
tűnik fel, olly alakban, mellyben, mint pusztán em-
beri elmeszülemény, létre nem jöhetett volna. A' 
keresztyénség ennélfogva, mint magasabb isteni-
kijelentés, az emberi lélek irányában teljesen tár-
gyilagos (objectiv) viszonyban áll, és igy kivül 
áll az emberi személyesség (subjectivismus) ha-
tárain. így már a' keresztyénység minden kor-
szellemnek, 's ennek minden — mint mondani 
szokták — folytonos haladásának felette ál l , és 
igy anyagilag véve azt, a 'maga tárgyilagosságá-
ban örökké egy és ugyanazon keresztyénség 
maradand. A' kik a' keresztyénséget, anyagilag 
véve i s , az emberi személyesség határai közé 
szorítják: azok megfosztják azt magasabb isteniki-
jelentési jellemétől, és egész állagában a' vállozan-
dóság fogalma (kategória) alá helyezik, a' mint ez 
az úgynevezett idő folytonos haladásában gyöke-
rezik. Azonban, kik a'keresztyénséget csupán az 
emberi személyesség határai közé szorítják, p e -
titio principii-be esnek, minthogy egy fensöbb 
istenikijelentés lehetőségét csakugyan nem tagad-
hatják, ha csak magukat a' mai elméleti bölcselet 
híveinek nem vallják, melly világkivüli Istenről 
mitsem akar tudni, 's elvei szerint nem is tudhat. 
Egy szóval: a' keresztyénség, mint Isten közvetlen 
kijenlentése tűnik elő, és hogy illyen, azt tartalma 
is igazolja, — ezért egy 's ugyanaz 's annak 
is maradand a' keresztyénség a' maga positivi-
tásában. 

Ha már ezeket a' protestantismusra, positivi-

tását tekintve, alkalmazzuk:látni fogjuk, mennyire 
tévednek azok, kik a' protestantismust csak ugy 
tekintik, mint az idő haladásának alávetettet, V 
általában ollyannak, mellyben semmi nincs, mi á l -
landóságát biztosítaná. A' kik ezt mondják, azok 
a' protestantismust legfölebb is ugy tekintik, mint 
valami particularisticumot; nem gondolják megy 
hogy az magán az eredeti keresztyénségen a l a -
púi ; nem gondolják meg , hogy a' ki a' prote-
stantismust valami particularisticumnak nyilatkoz-
tatja, az által magát az eredeti keresztyénséget 
is annak nyilatkoztatja; nem gondolják meg, hogy 
a' ki a' protestantismusról azt állítja, hogy az a* 
kor haladásának alá van vettetve, mellynek állan-
dóságának semmi erős biztosítéka nincs, sajátkép 
magáról a' keresztyénségröl állítja ezt, minthogy 
a' protestantismusnak alapja maga az eredeti ke -
resztyénség. Midőn lutheri reformatióról szólunk 
is, ez csak ugy viseli ezen nevet, mint alapító-

jától kölcsönözöltet, ki épen az által mondotta ki 
az eredeti keresztyénséghezi visszatértét, hogy 
az ujonan alakult 's nevéről nevezett egyház 
tagjainak a' biblia használatát megengedte, és a* 
katholika egyházban érvényes tradítiót félretette* 
Mindaz, mi a' protestantismus ellen polemikus-
szellemben mondatik, maga ellen az eredeti k e -
resztyénség ellen mondatik. Általában nagy — pe-
dig fájdalom! igen gyakori —tévedés az, midőn sok 
keresztyénség-ellenes jelenetek a'protestans e g y -
házban, magának a' protestantismusnak tulajdo-
níttatnak, holott azoknak a' protestantismus épen 
olly kevéssé oka , mint maga a' keresztyénség-
Talán a1 mai elméleti bölcselet vagy a' szomorú 
és siralmas áhítat-merengés (Muckerthum) a ' p ro -
testantismus szüleménye? Nem állott-e elő a ' k a -
tholika egyházban is a' franczia encyclopaedismus? 
Ezt meg kellene gondolniok azoknak, kik el len-
séges indulattal lépnek fel a' protestantismus ellen;, 
valamint általában meg kellene gondolniok, hogy 
a' protestantismus, szintúgy mint a' keresztyénség, 
nem oka az atheismusnak, pantheismusnak, ma-
terialismusnak, naturalísmusnak, és mindannak, 
mi a' keresztyén világban imitt-amott mint val-
lástalanság mutatkozott. Egy szóval; a 'protestan-
tismus épen nem oka azon vallási szakadásoknak, 
mellyek a' protestáns egyházban is létre jöttek, 
és a' ki azt ezeknek okául tartaná, azt az athe— 
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ismusnak, pantheismusnak,materialismusnak, na-
turalismusnak és mindannak lörténeltani átvizsgá-
lására utasítjuk, mi már régen a' protestantismus 
-előállása előtt mint vallástalanság lünt fel. E l -
lenben ótalom és védelem a' protestantismus min-
iden atheismus, pantheismus, materialismus, na-
turalísmus ellen; a'protestantismus, melly egyháza 
minden tagjainak azon könyvet adja kezébe, melly 
ezen szavakkal kezdődik: Kezdetben teremté az 
Isten mennyet és á' földet. Hogy a' protestáns 
egyházban atheisták, pantheisták, materialisták, 
naturalisták mutatkoztak, hogy benne a' tagadó 
«és romboló mai elméleti bölcselet léire jött, en -
nek nem oka a' protestantismus. Ha valaki ezt 
állí taná, maga ellen a' keresztyénség ellen állí-
taná ezt, mi valóban durva vétség lenne e' szent 
vallás ellen. 

A' ki tehát helyesen akar Ítélni a' protestan-
tismus felett, annak ezt negativitásában és posi-
tivitásában kell fontolóra venni, mint mi ezt az 
eddig mondottakban megkisértök. Ki e'felelt tiszta 
és világos ismeretre nem j u t , az nem hat be a' 
protestantismus szellemébe, következőleg felőle 
tett Ítéletének egészen helytelennek kell lennie. 
Midőn a'protestantismusró^negativitás és positi— 
vitásában, beszélünk, akkor annak tartalmáról\ 
szólunk, melly, mint magával a'keresztyénséggel 
tizonos, változatlanul örökké egy és ugyanaz ma-
yadand, és midőn azt mondjuk, hogy a'protestan-
tismus a' keresztyénséggeli azonosságában a 'kor 
haladásának nincs alávettetve, ez által épen nem 
azt mondjuk, mintha neki az egyház általi külső 
megjelenésében a' jelenkort semmi tekintetbe sem 
kellene vennie. Csakhogy e' tekintetbevételnek 
mindig csak az alakot lehet illetnie. Az egyházi-
l e s z é d alakja egészen más a' XlX-ik században, 
•mint az elébbiekben. A' külső istentisztelet szen-
vedett egy és más tekintetben korszerű válto-
zásokat. Itt azonban ismét meg kell jegyez-
nünk, hogy az illy változások az összes külső is-
tentiszteletben a' protestantismus negativitásával 
és posilivitásával bizonyos viszonyban vannak, 
ugy, hogy a' protestáns egyházat a' külső isten-
tisztelet is jellemzi. Ha a' protestantismus az ere-
deli keresztyénséghezi visszatérés, ugy a' prote-
stáns egyház az apostoli egyháznak képmása. 
Midőn azonban az apostoli egyházbani külső is-
tentiszteleti korszerű intézkedésekről szólunk, 
hogy minden félreértésnek elejét vegyük , hatá-
rozottan ismételjük azon megjegyzésünket, hogy 
a' protestáns egyház külső istentiszteletére nézve 
soha magát a' korszellem hatalmának alá nem ve-

ítendi, sőt rajta uralkodni fog, 's ki fogja neki a? 
<helyes irányt mutatni. Az itt szóba hozott tárgy 
minden tekintetben igen nagy fontossággal bír, és 
az ujabb 's legújabb korban sokat is beszéltek 's 
irtak róla. Szerző, mennyire lehetett, igyekezett 
ismeretére julni annak, mi e' tárgyban az ujabb 'a 
legújabb korban közzé-tétetelt. E'nyilvános köz-

léseknek szoros és lelkiösmeretes megfontolása 
után, csak azt tekintheti a' protestáns egyház kül -
ső istentiszteletének elrendelésében vezérelv gya-
nánt, mit az épen most mondottakban, mint illyet, 
kijelelt. Es nekünk protestánsoknak ezen elv mel -
lett kell maradnunk, hogy egyházunk valóban p ro -
testáns egyház legyen 's maradjon. Ez lesz és 
marad pedig, ha külső alakulásábani históriai v i -
szonyát soha szem elöl nem tévesztjük. 

Ezek azok, miket a' protestantismus negati-
vitása és positivitása felelt e' Lapok olvasóinak 
röviden elébök terjeszteni magunkat annyival in -
kább felhíva é rzők , mivel e' kérdésben forgó 
tárgy felett olly sokféle nézetek és előterjeszté-
sek jöttek napfényre , mellyek egymástóli nagy 
különbözőségök által a' protestantismus sajátlagos 
szellemébei tekintést inkább nehezítik, mint köny-
nyílik. Mivel e' fontos és jelentőségteljes tárgy 
szerző figyelmét, már hivatalánál fogva, magára 
vonta: érdekében állott neki az ezt illető nézete-
ket és előterjesztéseket, mellyek az ujabb 's l eg -
újabb korban napfényre jöttek, lehető pontosság-
gal megismerni. Véleményünk szerint, az általunk 
kijelelt főpontokat kell itt tekintetbe venni, 's hisz-
szük,hogy szándéklott rövidségünk mellett is, ugy 
szólottunk a' tárgyról, hogy a' nyomozó olvasó-
nak semmi kétsége sem marad a' felöl, hogy sa-
játképen mi véleményben vagyunk az említett f ő -
pontokról, mellyeket a' protestantismusróli ítélet-
tételünkben különös figyelembe kell vennünk. V a -
lamint a' világon bármi jónak is megvan a' maga 
tisztába-hozatali pere, ugy a' protestantismusnak 
is, különösen olly időkorban, midőn minden f en -
állónak és meglevőnek a'korszellem haladásához 
kell idomulnia. Ha általában az emberiség felada-
tául tekintjük azt, hogy ennek mindig magasabb 
tökély felé kell törekednie: ugy a' korszellemnek 
a' haladást, ha ez jóra czéloz, szemrehányásul 
nem róhatjuk fel; de midőn fenállót és meglevőt 
támad meg, 's helyébe nem tesz valami jobbat, 
hanem inkább roszabbat, melly megtörténik akkor, 
midőn a' korszellem haladása a' keresztyénséget, 
tehát egy olly vallást támad meg, melly a' kor-
szellem minden haladásának felelte áll: akkor a' 
haladás kénytelen ellenmondással és ellenharcz-
czal találkozni. Es a' mi itt a' keresztyénségről 
áll, az áll a' protestantismusról is, melly magát a' 
korszellem haladásának szintúgy nem veti alá, elég 
benső erőt és hatalmat érezvén magában arra, 
hogy az illy haladásnak bátran ellenállhasson. 
Mint elbusílanák a' nagy reformátort jelenleg a' 
protestantismus mezején mutatkozó annyi szomorú 
jelenetek ! Mi nem neveztetik itt protestáns szel-
leműnek, a' mi teljesen protestantismus tehát ke-
resztyénség-elleni] De?rnint mondók, e' szomorú 
jelenetek a' protestantismus mezején becsületes 
küzdés és ellenharcz után ugy el fognak enyész-
ni, hogy nyomuk sem maradand. És ha a' prote-
stáns egyház benső erejének és hatalmának ezen 



öntudatát folyvást megtartandja: altkor ezen kor-
szellem haladása elleni küzdést és ellenharczot is, 
Istennek, ki ezeket elöidézé, kegyteljes ótalma 
alatt, diadalkoszoruzottan fogja bevégezni. 

S te u b e r. 

Bajaink legnagyobbika, 's miként 
lehet azt orvosolni ? 

Újévi üdvözletül t iszt társaimnakjkűlönös tekintet te l Békésre. 

Sokan azt szeretik hinni, hogy mióta a' Prot. 
Egyh. 's Isk. Lap lé t re jö t t , azóta olly gyorsan 
haladunk, mintha csak a' gözösön repülnénk. Igaz 
ugyan, hogy ha az haladást elméletileg veszszük, 
akkor meglehetősen igazolja magát ez az állítás 
(ámbár e' részben is többet lehetne tennünk, mint 
a* mennyit teszünk); mert csakugyan több élénk-
ség mutatkozik most protestáns magyar e g y -
házunkban, mint csak néhány évvel is ezelőtt, 
a ' midőn az önmagával megelégedő quíetismu-
snak édesen altató karjai között, csak amúgy sine 
cura et studio éldegéltünk, — mire egyik bizony-
ság maga az Egyházi Lap, mellynek hasábjain 
egyszer-másszor jeles közlemények tűnnek fel. 
Azonban ne f e l e d j ü k , hogy a* napról-napra 
szaporodó papi társulatok is ritkítják kevéssé a' 
sürü vé r t , ollykor-ollykor barátságos eret is 
vágnak, mi szinte egyházi élet jele, még pedig 
fenséges jele. Mint mondám tehát, haladunk az 
eszmék világában, nem különben a' türömmel-
teljes papiroson is. De lépjünk csak a' gyakorlati 
térre, itt mindjárt másképen fogjuk látni a' dol-
got. — Ki amott gyors szárnyakon repült, 's 
gyöngy észrevételeinek, pompás indítványainak, 
remek terveinek minél hamarabbi sükert igért: az 
itt, nagyon csekély kivétellel, azonnal elakad, mint 
az a' gőzös, melly sebes reptében egyszer csak 
a* zátonyon fii; vérmes reményei meghiúsulnak, 
mint annak, a' ki midőn valamelly tündér-álom-
ból egyszerre föleszmél, imádott tárgyát sehol sem 
látja, egy szóval: ephemeronná lesz. Boldogok va -
gyunk hát, mig csak létesítenünk nem kell vala-
mit; de mihelyest létesítésre kerül a'dolog, azon-
nal levág a' kerék. Mert szólj bár szeráfok nyel-
vén, mindenre csak azt feleli a' gunynyal mo-
solygó egyházi kritika : Igen ám, de hol van eh-
hez elegendő tehetség? Erőtlenek vagyunk, se-
hogy sem telik tőlünk. Vagy pedig: Gondoskod-
jék e'felöl a'tractus, seniorátus, superintendentia, 
országgyűlés, melly úgyis teendői közé sorozta 
a' népnevelési ügyet. Ez aztán kínos haladás; ez 
majd ollyannak látszik előttem, mint midőn négy 
tüzes paripán sebesen vágtat valaki, 's egyszerre 
annyira elakad, hogy sem ide, sem oda nem tud 
mozdulni. Mit ér az illyen haladás? 'S ez az, a' 
mi nekem iszonyúan fáj, mert illyenkor mindig azt 
kérdezhetném magamtól: Vájjon miért pazarlód 
hát a 'drága időt, fogyasztod hiába parányi tehet-
ségedet? Miért nem csatlakozol inkább más hiva-

talhoz, mellyben nagyobb sükerrel működhetnél ? 
ha az egyházi föld olly felette silány, terméket-
len, elhagyatott, — ha az minden verítéket h a -
szon nélkül emészt fel, — ha abban épen semmi 
jelesebb növény nem foganzhatik meg, — holott 
ugy is gazdálkodni kell az idővel, mint a' l e g -
drágább fűszerrel, 's az erő és tehetség szinte 
használatul adatottl —Bizonyára, ugy a'mint most 
vagyunk, nem öröm, nem gyönyörűség működni; 
mert mit ér az nekem, hogy kenyerem van, ha 
látom, hogy más a' mi szintolly szükséges a' l é -
leknek, mint a' kenyér a' testnek, nincs? ha m i n -
denre, mi csak teendő, az mondatik: „Nem lehet,, 
mert nincs honnan?" Így valóban kár az időt hiába 
tölteni, az erőt haszontalanul vesztegetni; hanem 
vagy mondjunk le egészen mostani állásunkról, és 
sem magunkat, sem a'szent ügyet , mellyet keze-
lünk, gúny 's nevetség tárgyává ne tegyük: vagy* 
pedig ha ezt tenni nem akarjuk, a'mint hogy t e n -
nünk erkölcsileg nem is szabad: álljunk mindnyá-
jan a' levágott kerékhez és emeljük ki, orvosol-
juk bajaink legnagyobbikát. Férfiakhoz különben 
is ez illik, a ' Krisztus evangyélioma szinte ezt k í -
vánja. Nosza, éltessük hát hitünket s vallásunkat 
ne csupán csak szavakban, hanem áldásdús c s e -
lekedetekben is! 

De vájjon miben fogna állni ez a' gazdagon 
gyümölcsözd cselekedet, melly egyházunknak 
gyönyörű jövendőjét szülné? Megmondom: As-
egyházi adónak birtok-aránylag kivetésében 's 
életbeléptetésében. Figyelmet kérek, uraim! Az 
egyházi adó körül ekkoráig legtöbb gyülekezet-
ben az a' szokás gyakoroltatott, hogy á' legsze-
gényebb sorsú házaspár is csak annyit fizetett^ 
mint a ' leggazdagabb,—még pedig azon okosko-
dásnál fogva , mivelhogy a' vallástanítók a* s z e -
génynek csak ugy tanítói, mint a' gazdagnak, — 
mivel hogy a ' fö ld ' s egyéb vagyon a'templomba 
nem jár, sem pedig azt az egyház ez vagy amaas 
uramnak nem adta, — miből természetesen az 
következett, hogy a' mi kevés ez uton az e g y -
ház kincstárába jött, az a" mindennapi szükségek 
fedezésére utolsó fillérig fel is ment, sokszor elég1 

sem lett. Azonban a' szegények közöl némellyek 
szinte nem szűntek meg zúgolódni ezen igazságta-
lan eljárás miatt, valamint általában a' tehetősebb 
tagok, ugy különösen az egyház-atyák ellen, kik 
e' részben épen semmi orvoslás felől nem g o n -
doskodtak. így természetesen meg kellett minden; 
jeles indítványnak buknia, mert akármit hozott is; 
a' pap vagy más közhasznú tagja az egyháznak: 
elő, mindenre csak az volt a' felelet; „Nem tehet-
jük, mert arra elégtelenek vagyunk." „ íme pa -
punkat,tanítónkat is aligbirjuk kielégíteni". 'Sezen 
egyházi átok mai napiglan is nehézkedik rajtunk, *s 
egyenesen ez az oka, hogy időnket, tehetségünket 
pazaroljuk, ' s végre a' legjelesebb papi egyén is 
megunja hivatalát,'s vagy leköszön róla, ha valamit 
szerzett magának, vagy csak kedvetlenül folytatja.. 



Segítsünk tehát a' dolgon, ha csak holtunk nap-
já ig törpék lenni , ezen iszonyú egyházi mé-
telynek zsarnoki uralma alatt, lassú halál utján 
Tégre is elveszni nem akarunk; mert ez csak-
ugyan lassú halál, a'mint most a* gyakorlati téren 
fo rgunk , 's igy ha száz egyházi lap jő is létre, 
nem lesz soha semmi belölünk. Segítsünk pedig 
mindenek előtt is az egyházi adónak aránylagos 
kivetése és életbeléptetése utján ; mert ezt ajánlja 
a ' keresztyén vallás, mellynek mi őrei vagyunk 
Luk. 12:48. — Péter 1,4: Í0 . ) ,— ezt sürgeti az 
osztó igazság, ezt követeli az igaz felebaráti 
szeretet , — azonban ez legközelebbről is érdekel 
minket. 

Minden ellenvetés e' tárgyban csak önzés 's 
szűkkeblűség szüleménye, 's mint ollyan, világo-
san megvetendő. Ha pedig azt találná valaki 
mondani: „Nem kell a' népet többről többre ter -
helni , mert ugy is elég súly nyomja a' vállát", 
annakén azt mondanám: Nem is akarjuk mi a 'nép 
nek legszegényebb sorsú osztályát terhelni, az 
marad a' mellett, a' mint eddig is volt: hanem igen is 
akarjuk azokat,a' kiknek az Isten több módot,tehet-
séget adott; mert ezek felől szólnak a' felebb idézett 
sz. igék, ' sezek méltán is adhatnak többet, miután 
többet vettek 's könnyen telik tőlük. — Általában 
azon ellenvetés, mintha híveink az egyházi adó 
siltal nagyon terhelve volnának, teljességgel nem 
áll. Mert vegyük csak a' hajdankori zivataros 
időket, a' midőn elődeink vallásuk miatt üldöztet-
tek: mennyit fáradtak, szenvedtek, költöttek azok? 
és mégis győzték a* fizetést, templomok helyett 
templomokat, iskolák helyett iskolákat építettek. 
Hát ha azok mostoha körülmények közt sokat e l -
bírtak : mi sokkal kedvezőbb körülmények közt 
kevesebbet vájjon nem bírnánk-e e l ? Higye, a' 
k i akar ja , én nem hiszem. Azonban tekintsük 
felföldi hitsorsosinkat. kik közöl némellyiknek 
egy talpalatnyi földe nincs, sem otthon nem ké-
pes kenyerét beszerzeni, hanem itt az alföldön 
cserél f a - és cserép-edényér t , taplóért, kö-
ménymagért kenyeret magának: mégis képes 
annyit, avvagy még többet is fizetni a' vallás taní-
tóinak, mint a' leggazdagabb földes, jószágos 
ember másutt. Hát ha egy illy földhöz ragadt, 
kinek, ugy szólva, semmije nincs, tisztességesen 
elviselheti terhét: nemde nem kétszeresen, há-
romszorosan elviselheti ezt akkor az ollyan, ki-
nek a1 jó Isten mindent adott, kinél épen csak jó-
akarat hiányzik? Ugy van, uraim! Ne higyetek 
ti az illyen jajveszékelő embereknek, mert a ' sze-

g é n y , ki leginkább panaszkodhatnék e ' részben, 
többnyire hallgat, 's mire a fizetés ideje bekö-
vetkezik, rendesen és tisztességesen lerója adó-
ját : hanem többnyire tehetősök zúgolódnak az 
adó ellen; ezek pedig azért teszik az t , hogy ne-
kik ne kelljen többet fizetniök, noha mégis ők 
akarják az elsőséget mindenben megtartani. 

'S ez az a' hydra, melly egyházunkat több 

esztendő óta fogva tartja, zsibbasztja; ez az a* 
borzasztó egyházi métely, melly a' szellemi élet 
fonalán rágódik, melly minden józan , ke resz -
tyénszerü haladásnak átléphetlen gátakat t ö r e k -
szik vetni; ez az a' haszontalan korcs, melly az 
egyház szegénysorsu tagjainak és vallástaní-
tóinak tápláló nedveiket apránként felemészti, 
hogy utoljára is lassú halállal kényteleníttessenek 
meghalni. Le hál az illyen veszedelmes hydrá-
val! ki az illyen haszontalan herével I Jog és 
igazság ültettessenek valahára már az egyház-
nak tfssze — vissza taposott kert jébe! hisz ugy 
sem illenek ők sehova is jobban, mint oda. Majd 
ha a'sújtott szegényeketekként magunkhoz eme-
lendjük, azonban az elbízott hatalmasokba szinte 
több igazság-ismeretet és tiszta felebaráti sze-
retetet lehelendünk a1 mostaninál; vagyis, ha az 
eddigi vastag hályogot leveendjük szemeikről: 
mindjárt több és kedvesebb szellemi élet fog mu-
tatkozni egyházunknak mostani borús egén, — 
mi pedig az anyagi nyereményt illeti, e ' részben 
a' segélyforrás szinte meg lesz nyitva. Lesz hát 
miből teremteni egyetmást, mi most nincs. Csak 
minél elébb és férfiasan lássunk utána! mert hogy 
az országgyűlés, tractus, seniorátus vagy super-
intendentia anyagi tekintetben most még segíthet-
nének rajtunk, az előttem csak szép rege vagy 
tündérálom, — és ha mi mindig csak alunni fogunk, 
ugy az ördög egészen bevetheti konkolylyal fö l -
dünket 5 vagy pedig ha budgetre szorulunk, r a j -
tunk is könnyen megeshetik az, mi Judással t ö r -
tént, t. i. hogy Krisztust az ezüst pénzecskékért 
eladjuk. Ismét mondom tehát, ne hivalkodjunk, 
sem egyre vagy másra ne hivatkozzunk; hanem 
ha beteg egyházunknak valóságos felüdülését 
óhajtjuk , mint hozzánk és hivatásunkhoz illik: 
nyuljunk munkához, mert becses az idő; azonban 
meg vagyon irva, hogy a' földnek is mi vagyunk 
savai. (Vége következik). 

H o r v á t h S á m u e l , 
tót-komlósi ev. lelkész. 

Tolna-baranya-somogy egyesült 
evan$r. egyházmegyék gyűlésének 
jegyzökönyvéből részes kivonat. 

A' tolna-baranya-somogyi egyesült evangéli-
kusok f. évidec. 16-kán nt. Borbély József e s -
peres, és az esperesi felügyelő úr meg nem j e -
lenhetése miatt, e' végett teljes tisztelettel meg-
kért nagytek. Magyari Kossá József t. b. urak 
elnökletök alatt, Gyönk helységben, tartott rend-
kívüli közgyűlése jegyzőkönyvébőli kiirat: 

3 - o r Nt. esperes úr benyújtván a' legköze-
lebb mult pápai egyházkerületi gyűlés legneve-
zetesebb eredményeit érdeklő hivatalos jelentését, 
u. m. főtiszt, 's tudós Haubner Málé urnák a1 

*) Érkezet t e1 czikk szerkesztőséghez dec. 20-d i l sán k 
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sptdsi székbe lett megválasztatását 's ünnepé-
lyes beigtatását, és ennek következtében a' 
megürült egyh. főjegyzői hivatalnak nt. Perlaky 
Dávid úr személyében miképen történt betölté-
sé t ; egyúttal bemutatván tiszteltúj főpászto-
runknak f. é. nov. 29-én kelt, minden-rondü és 
sorsú, különösen a' dunántúli spdtiában levő ág. 
hitv. evangélikusokhoz intézett üdvözlő főpásztori 
levelét : 

Minél örvendetesebb tudomásul, üdv 's jó r e -
ménynyel telt kebellel, vette ezen esperesség is fő-
tiszt. Haubner Máté urnák a1 püspöki székbe lett 
ültetését; minél őszintébb tisztelettel hódoland 's 
engedend azon főpásztornak, ki beköszöntése első 
soraiban e' szavakkal igazolja sz. hivatását: „nem 
kerítésen át, mint o' tolvaj, jöttem kerületi egy-
háztok aklába, hanem a* ti általános bizodalma-
tok önként nyitotta meg előttem annak ajtaját 
annál sajno3abban, egyszersmind meglepett sé-
relmes érzetek közt, fogadta n. t. Perlaky Dávid 
urnák az egyh. főjegyzői hivatalra történt előlép-
tetését. Nem azér t , mintha az épen most tisztelt 
egyén iránt némi ellenszenvvel viseltetnék, több 
érdemeit meg nem ismerné, avvagy tollvivői k é -
pességét kétségbe hozni akarná; nem, — tiszte-
let, becsület még azon ősi névnek is, melly ezen 
egyházkerületnek egykori két nagyérdemű főkor-
mányozóira, hálásan visszaemlékeztet!: de sa j -
nálja azt, hogy ezen előléptetése cem annak ren-
des és törvényes ujtán történt; kellemetlenül 
meglepetett az által, hogy ez az elnökség ellen-
őrködése alatt 's épen akkor történt, a' midőn az 
egyh. főhivatalnokság rendszerünk alapszabályai 
' s formalitásának legszigorúbb megtartása közt 
töltelék be ; méltó sérelme pedig ez, hogy ezen 
mind a' gyakorlattal, mind a' fenálló rendszabá-
lyokkal összeütköző eljárás elleni,egy házmegyénk 
nevében, tiszt. Ritter József egyik képviselője 
által benyújtott óvása, a' gyéren összegyűlt r en -
dek közt nemcsak elhangzott, de azon oknál fog-
va, hogy az a' jelen esetre nem alkalmazható, *s 
minekutána a' végzés kimondatott, helye nem 
volna — holott óvásnak előbb helye nem is le-
het — el nem fogadtatott, sőt jegyzőkönyvileg 
fel sem is vétetett. — Mellyek is ugy történvén: 
az esperesség hivatkozván mind az egyh. rend-
szernek, — melly ha nem puszta irott malasztnak, 
hanem utasításul szolgáló törvénynek tekintendő, 
— jeg-yzöi hivatalok betöltésére vonatkozó 
világos és határozott szabályaira; mind több, e' 
kérdés körül támadott, 's a' fenálló szabályok é r -
telmében eldöntött vitatkozásokra; mind pedig 
a* legközelebb előlépett egyházi 's a* jelen kettős 
tiszteletre méltó világi főjegyző urnák mi módon 
történt megválasztásukra : a' gyűlés színén nyíl-
tan kimondotta, hogy a' fenforgó, épen nem 
szorgozó körülmények közt, sem az elnökségnek, 
mint szinte a' törvénynek alája rendezettnek, a ' f ő -

jegyzőt kinevezni, — sem a'jelenvolt, mint e1 vé -

gett atasításscri el nem látott 's fel nem hatalma-
zott képviselőknek, helybenhagyó szavazatukkal 
hozzájárulni, — sem pedig magának a' megtisz-
teltnek ezen, mint nem a' közbizodalom utján r á -
ruházott tisztséget elfogadni, joguk nem lévén : 
evangelika egyházaink szabad-választási joga 
tagadhatatlanul megsértetett. 

Mire nézve az esperesség, ebbeli sérelme o r -
voslása végett, legelőször is oda, a* hol az e j te -
tett, folyamodni kívánván; a' midőn egyfelől a' 
pápai egyh. főjegyzői hivatal önkényes kineve-
zésének ünnepélyesen ellene-mondana, ' s egyhá -
zai nevében szabad-választási jogukat fentartaná: 
másfelöl komolyan ugyan, de egész keresztyéni 
szeretettel 's tartozó tisztelettel, a'főtiszt, és tek. 
egyházkerületet megkéretni rendelé, hogy a' k i -
írott aljegyzői választást felfüggeszteni, *s a' f ő -
jegyzőire nézve az egyházaknak választó vagy 
helybenhagyó szavazatukat bevárni méltóztasék; 
egyszersmind pedig a' többi testvéresperessé-
gekkel és szabad kir. városi conventekkel ebbeli 
nyilatkozatunkat közleni 's egész tisztelettel fe l -
szólhatni jónak találván, hogy annak utján f e l -
terjesztendő kérelmét, mint közügyet felvenni, 's 
hathatós közbenjárásuknál fogva támogatni ne 
terheltessenek. 

Az esperesi gyűlés külön meghagyásából közli 
L á g l e r I s t v á n , 

e.házmegyei főjegyző. 

I s k o l a - ' s n e v e l é § - u g y : 
Praeparamltal tervem ügyében, 

felelet E. Wj. úr észrevételeire 's IV, 
T. űr véleményére. 

II. Az általam tervezeti praeparandia ügyes 
és á kor kivánatinak megfelelő tanítókkal látná 
el alsóbb iskoláinkat. 

Véleményem szerint ugyanis arra, hogy egy 
ifjúból jó tanítót képezhessünk, megkívántatik: 
13 hogy életkorához mért jó tudományos alappal 
kezdje ez ifjú képezdei pályáját; 2 ) kedvvel és 
ne akarata ellen lépjen a' képezdébe 5 3 ) ügysze-
retettől hevült alkalmas tanárok által képeztessék; 
4) kezébe legyen adva teendőinek mind elméleti 
mind gyakorlati vezérfonala, hogy a' szerint 
mindenkor tájékozhassa magát tanítói hatáskö-
rében ; 5 ) elég idő fordíttassék kiképoztetésére; 
6 ) nyujtsunk illendő alkalmat neki az önmunkás-
ságra, főkép a* tanítás és nevelés körüli nézetei-
nek kimerítő értekezések utján közlésére, ide vo-
naikozó eszméinek a* másokéival kicserélésére, 
értelmének megbiráltatására *s a' másokéinak b í -
rálására stb. Mind ezen tényezőit a' tanítókép-
zésnek kielégíthetőleg sürgetem képezdei t e r -
vemben. Mert nyilván kimondom abban : 

1) Hogy a' képezdei pályára olly ifjak vetes-
senek föl, kik a'jólrendezve tervezett (VI. I.) fő-
iskolában nemcsak az elemi és népiskolákat, h a -
nem az egész gymnasiumot is végezték (110.1.). 



2) Hogy az illy ifjak ne az iskolai felsőségtől 
kényszeríttetve, vagy csak rábeszélve is, hanem 
saját sorsukkal és hajlamukkal számotvetve, tehát 
csak az önként vállalkozás esetében Írassák be 
nevöket a' képzendők közé 's tegyék azoknak 
első éves vagy legelső osztályát. (104 és 10511.) 

3 ) Hogy a* praeparandusok képzése körül 
nemcsak egy, hanem elegendö-számu és olly ál-
landó tanárok működjenek, kik nem részrehajlás-
ból, hanem a 'nevelés szent ügyét kellő figyelem-
mel kisérve választattak, hajlamból és nem szük-
ségből vállalkoztak, pályajok kezdetén már lehe-
tőségig kielégítő készülettel bírtak, azontúl pedig 
testtel lélekkel hivataluknak élni, magok tovább 
tökéletesítésének eszközeit beszerezni 's igy az 
idővel együtt haladni a' tisztességes évidij által 
is segittetnek 's ösztönöztetnek ( 8 8 és 89 II.). 

4 ) Olly elméleti és gyakorlati vezérkönyvekel 
kívánok, a' képzendők használatára, a' képezdei 
tanárok egyetérlő közremunkálása által készít-
tetni, mellyek közöl amabban ugyan unalmat és 
belefáradást nem okozható rövidségben, de tisz-
tán és érthetően legyenek kiemelve az elméleti 
neveléstan fővonásai: emebben pedig mindazt 
feltalálhassa a' képzendő ifjú, mit neki az elemi-, 
nép- , polgári és gy mnasiumi iskolákban előadandó 
tanulmányok körül gyakorlatilag ismernie kell, ha 
a ' tanulmány sajátságaihoz hü, a' tanuló gyönge 
tehetségeit méltányló , de a' tanulási idő rövid 
voltát szemei elöl még sem tévesztő tanítóul kí-
ván föllépni. Mert 5 darabban kívánván e' g y a -
korlati vezérkönyvet szerkesztetni, ezek közöl az 
első az elemi, — a' második a' nép-, a' harma-
dik a' polgári-, a' negyedik pedig a' gymnasiumi 
iskolákban előadandó reáltudományokat olly mó-
don tárgyalná, hogy mindegyikben első helyen 
az határoztatnék meg: minő irányban 's kiterje-
désben kell az azon darabnak megfelelő iskolában 
tanítni a' real-tudományok mindegyikét. Majd a' 
tanmód oda-illő szabályi soroltatnának elő, a' 
szerint, mint azokat a' különféle tudományok kü-
lönbözően módosíthatják. Ezeket követnék az 
egyes tudományokból például felhordott kitűnőbb 
fejezetek, azon módon előadva, mint szükség és 
czélszerü azokat fokonként nehezedő kérdések 's 
feleletek utján megértetve betanítni 's nem érte-
lem nélkül megmemorizáltatni a' növendékkel. 
Bezárná pedig mindegyik darabot az annak tar-
talmára vonatkozó honi ós külföldi legjelesb 
munkáknak birálatilag teendő kimerítő 's hü is-
mertetése. — A' könyv ötödik darabja csupán a' 
nyelvek , nevezetesen a' magyar, német, latin 's 
görög nyelv tanítására-képzést tárgyalná. Ehez 
képest megnyitná azt egy a' lehetőségig rövid 
értekezés a" fölött , minő sajátságokat köszönhet 
anyai nyelvünk keleti eredetének; 's ezen saját-
ságokból kiindulva, minő különbséget állíthatunk 
fel a) a' magyar és német-, b) ugyancsak a' ma-
gyar és az egymással annyira rokon latin és gö-

rög nyelvek közt? Következéskép mire kell taní-
tónak figyelemmel lenni anyai nyelvünk tanítá-
sában: 1) ha azt akarja, hogy növendéke ezt e r e -
deli tisztaságában ismerje, 2) ha ennek tanítása 
által olly alapot kíván a' gyermek elméjében vetni, 
mellyre a ' többi nyelvek tanítása közben, azok-
nak minden kitüntetett különbözése daczára zavar-
talanul építhet. Ezt követné a' könyv szövegében 
egy-egy gyakorlati példa, mindegyik nyelv leg-
sajátabb s ezért legtöbb figyelmet igénylő r é -
szeinek betanítása módját tettleg fölvilágosító. 
Aztán mind a' 4 nyelv irodalmából külön fejeze-
tekben megneveztetnének azon ismeretesb jelesb 
munkák, kijelöltetnének ezekből azon czikkek, 
mellyek részint az illető nyelv sajátságait kitű-
nöleg előterjesztik, részint a' költészet és szó-
noklat legjelesb mintáiul szolgálnak, részint végre , 
mire minden alkotványos országban törekedni 
kell, hatályos szónokok képzésére is eszközül a l -
kalmazhatók. Berekesztené pedig e' könyvet egy 
arra példát adó fejezet, mikép kelljen a' kivált 
holt nyelvek tanítása mellől kimaradhatlan segéd-
tudományokat, p. o. literaria históriát, mythologiát 
és archaeologiát nem a'feledékenységnek áldozó 
száraz rendszerrel, hanem mindenkor az olvasás 
vagy fordítás végeit fölvett czikkhez alkalmilag 
kötve 's ép ezért maradandólag tanítni. 

Az ekkép megismertetett elméleti és gya-
korlati vezérkönyveken kivül, miket közvetlen a' 
tanítók képzésére terveztem, használandóknak 
ajánlom még az alsóbb iskoláink kézikönyveit 
is azon okból, hogy ezekből láthassák a' képzen-
dők: mellyik iskola számára's mellyik tudomány-
ból épen mi és mennyi van kimérve. Hogy igy 
e' minden iskolára külön kimért résznek egyszer 
egy, máskor más czikkét ölelvén föl gyakorlati 
próbául, annak tanítása alkalmával élelbe-lép-
tethessék azon gyakorlati szabályokat, mellyeket 
mind gyakorlatból merítve irt ugyan a' gyakor-
lati vezérkönyv szerzője, de a'képzendőre nézve 
csak akkor válhatnak azok voltakép gyakorla-
tiakká, midőn ö azokat az iskolai kézi-könyv tar-
talmának a' gyermek előtti magyarázatára alkat-
mazandja ( 9 9 - 1 0 4 l. 1.). 

5 ) A' képezdei egész pályát 5 évre ter jedő-
nek, tehát olly hosszúnak tervezem, minőt a' világ 
egy képezdéjében sem találunk. De ez igen t e r -
mészetes és szükséges következése annak, mi-
szerint tervezett képezdénknek feladata 1) g y m -
nasiumi tanítókat is képezni, kik más hon k é p e i -
déiben nem képeztetnek ; 2) ugy képezni a' t a -
nítókat , hogy ezen képzés ideje alatt egyszers-
mind az akadémiai pálya tanulmányai közöl is 
végezhessék a' nekik szükségeseket. De tegyük 
részetesb vizsgálódás tárgyává e' képezdei időt t 
Annyi bizonyos, hogy ha már átalakulási korunk 
— mellynekmérsékeltebb követelései vannak ta-
nítóihoz, mint a 'már átalakult külhonnak a1 magá-
éihoz — megengedi, anyagi körülményink pedig 



tanácsolják gymnasiumi tanítóinkat egy és ugyan-
azon intézetben képezni ki az alsóbb tanítókkal: 
igen czélszerü a' képzés idejét örájok nézve mi-
nél hosszabbá tenni azért is, hogy érettebb fővel, 
megállapodottabb kedélylyel 's hosszasb gyakor-
lattal léphessenek ki a'nagyobb-feladatu gymna-
siumi tanítóságra, mint ezt csak egykét évi kép-
zés végével tehetnék. De más részről elég is a' 
könyvemben tervezett képzési órák száma a' 
v é g r e , hogy az ifjú olly képezdei tanárok által, 
millyeket alkalmazandóknak ajánlék, olly vezér-
és kézi-könyvek segedelmével, millyeket részle-
tesen elöadék, annyi idő alatt, jó tanítóvá képez-
tessék. Mert föltéve, hogy az évből 3 hónap 
szünidőt kiveszünk's igy egy-egy évben 9 hóna-
pot számítunk a' tanulásra; továbbá, hogy a' képzés 
két első évében hetenként 7, három utolsó évében 
pedig hetenként 10 óra fordíttatik a' képzésre : 
látni való, miszerint a 'két első évben külön külön 
252 órai képzést nyer a' képzendő, a' három 
utolsó évben pedig, mindegyikben 360 órát. 
Tervem szerint azt kívánom, hogy a' melly ifjú 
csak elemi tanító akar lenni, az a' képezdei pálya 
első évét végezze be; az, ki népiskolai tanítóvá 
képzi magát, töltsön ki abból 2 évet ; a' leendő 
polgári iskolai tanító hármat; 's azok, kik gym-
nasiumban kívánnak tanítni, fussák meg az egész 
5 éves pályát. Honnan következik, miszerint 
elemi iskolában taníthatásra 2 5 2 - , népiskola t a -
nítására 504- , polgáriskola-\ánüásTa86&-,gym-
nasiumban tanításra pedig 1584 órai képzés után 
bocsáttatnék, tervem szerint, az ifjú tanító. Melly 
képzési órákat négy külön irányban kívánok a' 
képzendő ifjú czéljára felhasználtatni. Legyen 
elég itt például csak a' képezdei pálya első évé-
ről szólni. Az ebben adatni tervezett 252 kép-
zésiórából egy-egy hétre esik 7 óra,—mellyek igy 
telnének el. — A' képezdének azon tanára, ki az 
ifjakat az elemi iskola taníthalására képzi, heten-
ként 2-szer tanítná őket egy -egy óráig elébb az 
elméleti neveléstan, ennek végeztével pedig a' 
gyakorlati vezérkönyv első darabja szerint, azon 
tanulmányok methodikája 's didaktikájára, mellyek 
az elemi iskolákban szoktak taníttatni. Továbbá 
ugyanezen tanár 's hetenként hasonlag 2-szer ,be-
vezetvén az első éves képzendőket az elemi is-
kolába, itt azoknak jelenlétében egy-egy óráig 
maga tanítná a' gyermekeket azon tárgyakra, 
mellyek a' rendes tanító naponkénti tanítása nyo-
mán, egy vagy más tanulmányból ép akkor kö-
vetkeznek magyarázatra: hogy ekkép életbe-lép-
tetve lássák 's hallják a'képzendők azon tanmód-
szeri szabályokat, miket a' gyakorlati vezér-
könyvből elméletileg már közelebb megismertek, 
de alkalmazásukról még eddig illy tiszta fogalmat 
nem szerezhettek. Végre ugyancsak hetenként 
2 - sze r , ismét a' képzendő ifjakkal együtt jelen-
vén meg a' nevezett tanár ugyanazon elemi is-
kolában, mellyben közelebb maga tanított, most 

már a1 képzendők közöl e g y , rendre választott, 
egyénnel folytattatná, jelenlétében, azon tárgy 
magyarázatát, mellyet közelebb maga kezdett 
volt; 's ekkép egy egész órán keresztül vagy 
egy, vagy több képzendővel taníttatna olly czél-
ból, hogy módjok legyen ezeknek magokat gya-
korolni azon tanmódi szabályok felhasználásában, 
miket már nemcsak elsoroltatni, hanem foganatba 
vetetni is hallottak volt tanáruktól. Hogy pedig 
az ekkép tanílni tartozó képzendő személyében, 
minden első éves képzendő egyszersmind g y a -
koroltassék: e ' v é g r e kötelessége lenne minden 
hallgató egyénnek, az előtte történő tanításra 
észrevételeit megtenni; hogy igy annak fény-
és árnyékoldalait kiemelő bírálata állal, midőn 
egyrészről azt, ki tanított, ügyességeért megjutal-
mazza, vagy fogyatkozásiért jobb útra igazítja, 
más részről azt tanúsítsa, mit várhattunk volna ö 
tőle, ha a' tanítási munkára ö maga lett volna 
előszólítva. Berekesztené pedig a' saját gyakor-
lásnak ezen megbírálását mindenkor azon bírálat, 
mellyet maga a' tanításon ugy, mint annak meg-
birálásán jelenlevő képző tanár tenne mind a' ta-
nító képzendőre, mind az ezt megbíráló ifjak ész-
revételeire. 'S e' hetenként 2-szer az egyegy órá-
ig tanított gyermekek eltávolítása után fél-fél óráig 
tartandó birálgatás tenné az egyhétre mért képzési 
órák hetedikét (105—107 . 1.1.). — Ugyan t. cz. 
olvasó!ha egy ifjú, ki elébb minden alsóbb iskolá-
katvégezett , a1 képezdei pálya első évében 252 
órai oktatást a' most leírtam módon vesz abban, 
mikép kell elemi iskolát tanílni: lehetséges-e an-
nak e' legalsó iskolában, ennyi *s illyen képzés 
után alkalmas tanítóvá nem lenni? Vagy ha 252 
órai illy képzés sem telte öt ügyes elemi tanítóvá: 
van-e körülmény a' nap alatt, melly belőle többé 
jó elemi tanítót csináljon ? Én bátor vagyok az 
ellenkezőt állítni. 'S hasonlóan hiszem azt is, 
hogy ha az általam előadatt irányban 504 órai 
képzés a' nép-, 864 órai a' polgári-, 1584 órái 
pedig a' gymnasiumi tanítóságra is el nem ké -
szíthet egy ifjat: nem teszi azt jó tanítóvá 1584 
örökkévalóság is. Ha E. L. úr megkérdeztetnék: 
Jó tanítónak hiszi-e magát gymnasium számára? 
kétségkívül igenne\ felelne; pedig nagyon hiszem, 
hogy egész éltében nem fordíthatott 252 órát arra, 
hogy a' tanmód szabályait elméletileg egy tanár 
szájából hallgassa, és egy vagy más gymnasiumi 
tanító tanításán megjelenve, gyakornokoskodjék. 
Ne legyen hát más iránt olly kíméletlen, hogy 
abból még akkor sem vár alkalmas gymnásiumi 
tanítót, midőn az nem 252- , hanem 1332-ve l 
több, tehát 1584 órán képezheti magát e' tanítói 
pályára. Ne szeresse különösen annyira elferdí-
teni a ' do lgo t , hogy, mit tervemben sehol nem 
talál, 3-szor 72 órán képzett tanítókról szóljon 
akkor is,midőn elemi-,nép-,polgári és gymnasiumi 
iskolák tanítására képzett egyénekről beszél. Mert 

j tisztán láthatja tervemben (111. 1.), miszerint én 



a' csupa elemi tanítóságra képzendőknek is 252 
és igy nem 3-szor 72 órai képzést tervezek; a1 

nagyobb iskolák számára képzendőknek pedig 
aránylag annyival többet, hogy még annál is töb-
bet kívánni valóban nevetséges dolog. 

6) Ha az eddig mondottakon kívül még vala-
mi, a' tanítók képzése tekintetéből, kívánni való 
fenmaradt: ezt a' képzendőkre nézve ugyan t e r -
vem 53 és 60-dik, a' már alkalmazottak további 
képzésére vonatkozólag pedig annak 64-dik § -
ban kimerítettnek Ítélem. Az első igy hangzik: 
„Föltéve, hogy birni fogképezdénk egy olly ne -
velői könyvtárral,mellyben legalább a' képzendő 
ifjú tanítók szakjárlasságát elősegélö legszüksé-
gesb munkák meglesznek: nélkülözhetlen lenne 
tanárainknak, havonként hacsak egyszer is, olly 
eszmecserélö összejöveteleket tartani tanítványa-
ikkal, mellyekben ők ezeknek a' czéljokra időről 
időre közelebb tartozó nevelői könyveket, vagy 
azoknak jelesb czikkeit ne csak megneveznék, 
hanem aztán tölök azoknak megolvasásáról szá-
mot is vennének; mindenek fölött pedig a ' g y e r -
mek kedélye képzése körül magokat előadható 
tárgyak tömkelegéből egyet vagy mást élő szó-
val és írásban megvitatásra kijelölnének; azok 
fölött felolvasásokat gyakran ők magok is tarta-
nának; a' sz iv- ' s jellemképzés kerül itt-ott eddig 
elkövetett nevelési hibák felöl tanítványaikat föl— 
világosítnák; a' neveléstan fejlődése 's korszellem-
ajánlotta jobb tapintattal azokat megismertetnék; 
's ezen eszmecserélö összejöveteleken ekkép ki-
fejtett különböző ügyességökröl egykori alkal-
mazásuk esetére figyelembe veendő jegyzőköny-
vet vinnének 'stb." — A' 60-dik § a' képezdei 
egész pályát megfutott egyéneknek magában a' 
főiskola valamelly alsó osztályábani alkalmazásá-
ról szólván, ezt tartja: ,,Hogy a' képezdei pályát 
most végzett egyén, ki a' képző intézetben, min-
den alsóbb iskolai tanulmányok taníthatására ed-
dig kivétel nélkül készíttetett, most, midőn a' fő-
iskola valamelly alsóbb osztályábani tanítóságra 
elválasztatik, az ezennel elébe tűzendő szakban, 
illetőleg, több gyakorlottságot's mélyebb alapos-
ságot fejtsen ki, mint minővel birna tán más olly 
tudományokra vonatkozólag, mellyeket itt tanítni 
köteles nem lesz: e' végre igen óhajtandó, hogy 
midőn valamelly ideiglenes tanító a' tanításban 2 
évet már eltöltvén, 3-dik évére megy át, azonnal 
neveztessék ki a ző utódja az illető praeparandu-
sok közöl; 's az igy kinevezett képezdét végzett 
utód, kineveztetése napjától kezdve, egy egész 
évig legyen jelen, mint assistens, most 3-ik é v -
ben tanító elődjének minden tanításán: hogy a' 
rábízandó szaktudományokban e' szerint, egy 
egész éven keresztül,mindennapi tanítói gyakor-
lásra tehessen szert; sőt elődje betegsége vagy 
más okból megtörténhető nem taníthatása eseté-
ben, annak helyét pótolhassa, és leendő tanítvá-
nyig testi lelki hajlamaiban 's tehetségeiben, na -

ponként ismergetve már előre, annál csalhatlanabb 
sikerrel tölthesse aztán be helyét, midőn ezen é v 
végével elődje lelép, ő pedig, ki ez évben legfel-
jebb félfizetést húzott, egész fizetéssel lép föl a* 
3 évig önállásulag müködhetés színpadára." — 
Végre mi a' már alkalmazott tanítókat illeti, a* 
64-dik §-ban ezt olvashatjuk: „Válaszszunk ki, 
évről évre változó renddel, egyet azon városok 
és faluk közöl, mellyek iskolatanítóikat praeparan— 
diánkból kapják. Híjjuk össze itta' tanítókat, min-
den évben legalább 2 - 3 napra olly évszakban, 
midőn a'községek legnagyobb számában az isko-
lai szünnapok ezt lehetségessé teszik. Tegyük 
kötelességivé az illető képezdei tanárnak, az i s -
kolatanítók ezen évenkénti gyűlésein elnökleni. 
Tárgyait tegyék pedig ezen gyűlésnek, főleg, olly 
írásban és élőszóvali ér tekezések, mellyekben 
részint az elnök ismertesse meg a' tanítókat a* 
nevelés és tanítás ügyének a' közelebb lefolyt 
évben felmerült kincseivel; részint azok sorolják 
neki azt elő, mi nagyszerű, ritka 's figyelmet é r -
demlő jelenésnek ők, tanítói hatáskörükben, kö-
zelebb tanúi voltak; vagy minek értelmezését s a -
ját tudnivágyásuk, más helyre is alkalmazását pe-
dig ügyszeretetük javasolja. Hogy igy , midőn 
egyfelől a'tanítók alkalmat nyernek, egymást h i -
vatalos működési érdemök mértékével mérhetni 's 
barátságos összetartás örömei közt tökélyesedni: 
ugyanakkor másfelől maga a' község, mellyben 
ez összejövetel történik, szokjék e'neki megtisz-
teltelésére váló gyűlés 's ennek tárgya a' népne-
velés iránt csak jót eszközlö, komolyabb gondol-
kozásra térni. A' képezde tanára pedig, ki az itt 
egybegyűlt tanítók közöl egyben megdicsőülve, 
másban tán meghiúsulva látná a' reményt, mit 
bennök akkor helyzett volt, midőn a' képezdében 
tanultak, — e'jelenések okainak fürkészéséből 's az 
egész gyűlés tárgyaiból's lefolytából meríthető űj 
tapasztalással térjen mindannyiszor vissza a* ké -
pezdébe, hogy ott aztán ennyivel is czélirányo-
sabban képezhesse az ezentúl képzendőket, k ik-
nek képzési szükségeit, tanuló-szobája falai kö-
zött, soha ki nem okoskodhatna annyira, mint igy 
a' már alkalmazott tanítókkali súrlódás következ-
tében teheti. Vigyen egyszersmind jegyzökönyvet 
a'képezdei tanár ez egész gyűlésről, *s azt a ' fő t . 
egyházkerületnek, többek közt, olly czélból t a r -
tozzék felterjeszteni, hogy annak következtében 
az iskolatanítók, kik ez évenkénti gyűlésen ma-
gokat főkép érdemesítek, a' legállandóbb jutalom, 
az öntudat boldogító érzése mellett, egyházkerü-
letileg is, necsak érdemök méltányló elismerésé-
nek szellemi jutalmát vegyék, hanem a' mennyire 
lehet, a' felsőbb vagy több fizetéses és állandó 
tanítóságra is, mások fölött, illyek mozdíttassanak 
elő azon esetben, ha egy vagy más község anyagi 
állása 's a' tanítás ügye iránti buzgalma lehetsé-
gessé teendi, kebelében jó fizetéses és állandó 
tanítóságot alapítani. 



íme, t.cz. olvasó! e' hat szám alatt kifejtett té-
nyezők közreműködése által tervezem én a' taní-
tóképzést eszközleni, 's tegyen őszinte vallomást 
minden gondolkozni tudó olvasó: lehet-e azon 
ifjúból valaha jó tanítót remélni, kit az itt előadott 
tényezők összege azzá tenni képes nem volna ? 
Részemről azon meggyőződésben élek, hogy egy 
tervem szerint képzendő ifjú jobb tanító lenne 
akkor mindjárt, midőn a' képzés végeztével tanítói 
hivatalába beállandana, mint a' képzésnek általam 
tervezett tényezőit nélkülözni tartozott egyén, bár 
10, 15 évig viselt tanítósága után eddig, önere-
jén lehete. Vagy azt mutassa tehát meg E. L. úr, 
hogy a' rendeltetésűknek teljesen megfelelő képző 
tanárok, a' képzendő ifjúnak önként vállalkozá-
sából folyó magaképzési kedve és ügyszeretete, 
a' képzés eszközeiül felveendő czélirányos vezér 
könyvek, az elméleti 's gyakorlati képzésben min-
den lehető tekintetben felhasznált, inkább kelleti-
nél több mint kevés idő, 's végre a' tanító tudni 
és tenni valói fölött önmunkásság utján tett saját 
és idegen reflexiók kölcsönös kicserélgetése, 
együttvéve sem képezhetnek valakiből jobb taní-
tót, mint minővé egyéneink eddig, a' képzés e' 
tényezőinek előre bocsátása nélkül, csupán saját 
szült körükben, ott is olly sok, testei lelket lehan-
gító akadályokkal küzdve tett magán-gyakorlat és 
tapasztalás által lehettek: vagy kénytelen megen-
gedni, hogy az eddiginél ügyesebb tanítóképzést 
biztosító terv haladás népnevelésünk ügyében;'s 
mint illyen, igen is kedcező viszonyban áll a mos-
tani kor érettebb szelleméhez, miket attól olly szí-
vesen tagadna meg. Rágalom hát N. T. úr véle-
ményében is azon kifejezés, miszerint tervem a' 
korszellemmel ellenkezik! De több rágalmak is 
találtatnak E. L. úr észrevételeiben és N. T. úr 
véleményében, mellyekre megfelelnem épen kö-
vetkezik. (Folytattatik). S z ő n y i. 

É l e t r a j z: 
Sárváry Pál életrajza. 

Néhai n.t. Sárváry Pál úr nincs többé. Illy, 
különösen a'protestáns müveit közönség előtt is-
meretes fcrfi megérdemli, hogy életrajza kissé 
bővebben adassék. 

Született Biharmegyében Piskólton, prédikátor 
néhai Sárváry János úr édes atyjától, és néhai 
nemes Munkácsi Julianna asszony édes anyjától, 
az 1765-ik év oclober havának 3-ik napján. — 
A' már elsőbb éveiben tanulmányokhoz különösen 
vonzódó gyermek tudományos kiképeztelését bol-
dog-emlékü édes atyja magánoktatásain kezdvén 
m e g , — folytatólag latin iskolai pályáját, elébb 
ugyan a' sáros-pataki, majd onnan néhány hónap 
multával átjővén, a1 debreczeni főiskolában öt év 
lefolyása alatt különös szorgalommal 's kitűnő si-
kerrel futotta meg.—'S igy az 1782- ikév tava-
szán felsőbb tudományok hallgatására bocsáttat-

ván, a'philosophiai's theologiai tanulmányok min-
den ágában egyenlően kitűnő ifjú csak hamar 
annyira megnyeré professorai közös figyelmét, 
hogy még szorosan tanulmányi pályáját sem v é g -
zó, már is több előkelő nemes ifjú magán-oktalá-
sával 's egyéb számos megkülönböztetéssel sze-
rencsésíttetett. 

Majd miután Késmárkról — hova a' német 
nyelv 's irodalornbani ismereteinek öregbítése v é -
gett két évre távozott el — visszatért volna : a* 
sokszorosan kiképzelt ifjúnak korát haladó tudo-
mányosságát használni kivánó elöljáróság egymást 
érve halmozá reá az iskolai hivatalokat. — Igy 
történt az, hogy először ugyan a'német nyelvnek., 
azután a : szónoklati osztálynak, ismét az azt k ö -
vető évben, az akkori rendszer folytában, legfel-
sőbb költészeti osztálynak leve köztanítójává. — 
Az ekkép sokakban megbízottnak hiv és serény 
eljárását méltányolni tudó iskolai igazgatóság, —• 
a1 már előre is közoktatói diszes hivatalra k isze-
melt kedves növendéket — kiben jeles ész- tehe t -
ségek mellett szív nemes vonzalmait is örömmel 
szemléié — az iskolai hivatalok fokozatán mind 
feljebb emelve, a' főiskolai contrascribai és s e -
niori hivatalokkal is megtisztelé, mialatt időközi-
lég az akkor ürességben levő egyetemes törté— 
nettan, hellen és latin irodalom tanszékének h e -
lyettesítésével is megbizá. — Az igy reá tetézve 
rakott tudományos foglalkozásoknak teljesen meg-
felelő ifjú férfi alig hogy 1792-ik évben seniori 
hivatalát 's ezzel iskolai egész futását berekesztó, 
már is az iskolai felsőség közakaratából a' m é r -
és természet-tani tudományok leendő rendes t a -
nárává választatott el. 

Melly ezen nagy-fontosságu hivatalra magát 
felajánlott tudós, hogy a' közbizodalomnak még* 
jobban megfelelhessen,teljes kiképeztetése végett, 
a' tudományos külföldre, jelesen a' müveit világ-
akkori legmagasztaltabb főiskolájába Göttingába 
sietett, a'hololt is harmadfél évet, az említett e g y e -
tem világhírű nagy tanítóinak, jelesen Kaestner, 
Lichtcnberg, Seyfert, Gmelin, Beckman, Hoffman, 
Feder, Meiners, Buchlei, Galterer, Spiltler, Heine 
tudós leczkéinek nemcsak hallgatásában, de e g y -
szersmind a 'nem közönséges tanítványt bará tsá-
gokra is méltató profossorok tudományos körében,, 
társalkodásában tölte el. — A' tudományok m i n -
dig mélyebb részleteiben búvárkodó hazánkfia mi -
után az 1795-ik év május 9 -én a' götlingai phi— 
losophiai osztályban tanári koszorúval ékesíltetett 
volna, még egy félévet ugyancsak a' külföldön, 
jelesül Német-, Angolországokon 's Hollandián 
keresztül tudományos utazásban töltölt el. 

Igy végre három évi távolléte után kedves 
magyar hazájába, különösen oda, hova már rég 
váratolt volt — mint mézanyaggal megrakodott 
méh — tudományokkal gazdagon, Debreczenbe 
visszaérkezett, a' hol is az 1795-ik év november 
23-kán a' mér - , természet- és ész-tani tudomá—-

2 * 



nyok tanszékébe, mint rendes tanár, beiktattatott. 
— Illy minőségben működött az éltét közjóra szen-

telt férfi, ritka hüséggePs lankadni nem tudó buz-
gósággal csaknem félszázadig, és pedig hivatala 
három első évében, mindhárom nemii tudomány-
nak együtt — majd miután a' philosophiai tanszék 
ltülön önállásuvá tétetett volna —magának a ' m a -
thematikai és physikai kathedrát tartván meg — 
a* többi időben, ezen két tudománynak tanításá-
ban; e' közben egy ideig a' franczia nyelv okta-
tásával, néhány évig az alsó iskolákrai felügye-
léssel, 's mint felszentelt pap, többször szent szol-
gálatok teljesítésével is megbízatván. — A' köz-
szolgálatok hü végzésében épen ugy, mint az 
irodalmi pályán egyiránt jeles férfit, érdemeinek 
méltánylása jeléül, szives készséggel tiszteié meg, 
elébb ugyan a' jénai természet- és ásványtudo-
mányi társaság, utóbb a' magyar akadémia leve-
lező tagsággal; a' helv. hitv. tiszántúli főt. egy-
házkerület 's debreczeni nt. egyházmegye pedig, 
mint szinte tek. Bihar, Szabolcs és Bereg megyék 
is örömmel füzék öt táblabiráik szép koszorújába. 

Illy sokszoros közszolgálat terhei 's ennyi 
megtiszteltetések között futá ő. hasznára a' tudo-
mányos világnak, 44 éven keresztül professori 
pályáját, az 1839-ik évi augustus végéig, a' midőn 
a ' különben lélekben még mindig erős és eleven 
í>reg érzé, hogy a' hosszas idő alatti feszített mun-
kásság miatt elgyengült testnek nyugodalomra 
van szüksége. Nyugalomra Iépe azért,— mit saját 
kérelmére meg sem tagadhatott a' sokat használt 
szolgától az iskolai felsöség: de a' dús tapaszta-
lásokkal 's bölcs tanácscsal gazdag öregnek to-
vábbra is fentartaték 's használtaték a' szüksége-
sekbeni szolgálata, mit is, hogy a' boldogult milly 
hűséggel 's készséggel teljesíteti^ közönségesen 
tudva van. 

Isten, az Ő hiveit — kiknek a1 köz- és szent-
úigyek körüli buzgóságátlátja —nem hagyja ma-
g á n - éltök folyása alatt is áldás nélkül. És ezért 
Boldog vala család-körében is, tiszteletünk méltó 
tárgya. Elmaradott kegyes özvegyével, n. Döm-
södi Zsófia asszonynyal, még az 1796. év sept. 
14 -én kelve páros életre, e' házassági szövetke-
zésnek 50 éven felül még három hónapra is t e r -
jedő egész ideje nem egyéb vala, mint a' kölcsö-
nös szeretet 's hűség alapján felépült boldogság-
nak kimeríthetlen tárháza. 'S ezen házassági élet 
legszebb áldásától — az öt figyermek közöl — 
elbocsátá ugyan maga előtt Dániel és József gyer -
mekeit, de éleiben levő három u. m. Jakab, Fe-
rencz, Antal— az irodalom és hivatalok pályáján 

•egyiránt ismert, becsült — fiának szemlélete, 's 
érzete annak, hogy ezekben 's ezek által a' Sár-
váry név dísze maradandó leend, csak édesen ju-
talmazható a' gyermekei növelése körül is párat-
lan gondossággal fáradozó édes atyát. 

Illy mind köz-, mind magán dolgaiban egy-
i é p e n hü öreg messzire terjedt pályafutása végén 

nyugodtan várhatá 's várá az enyészetet, melly is 
— hogy ezzel is tetézhesse boldogságát — csen-
desen lepte meg élte 82-ik évében, dec. 19-kén , 
esti 5 — 6 órakor, 's igy mulék ö ki napszállat t á -
ján szelíden, hasonlítva a' távozó naphoz, melly 
leáldoztával is vidáman terjesztgeti sugárait az 
általa boldogított fö ldre .—Ugy van! boldogítva 
volt a' kimúlt által is, még pedig soká boldogítva 
családköre, boldogítva a' tudományos nagy kö-
zönség. És mint sokszorosan boldogítónak, igy 
sóhajtnak áldást hamvaira bánatos özvegye 's 
szeretett fiai, unokái's vele közel és távol rokon-
ságban levő több uri családok. Igy sóhajtnak á l -
dást hamvaira barátai, ismerősei, közelebbről a' 
vele huzamos ideig hivatalkodó szolga-társai, a' 
helv. hitv. debreczeni tanári kar. — Igy sóhajt-
nak áldást hamvaira a' helv. hitv. tiszántúli e g y -
házkerületnek e' debreczeni főiskolából kikerült 
tudományos férfiai, kik közöl alig van már valaki, 
a' ki a' boldogultban felejthetlen jó tanítóját ne 
tisztelné, ne emlegetné. Igy mondanak reá áldást 
a' magyar haza különböző vidékein elszéledett 
volt kedves tanítványi, — igy mond reá áldást az 
iskolai ifjú nemzedék, 's a' müveit tudományos 
emberiség, — ő reá, kinek -— valaminlhogy végső 
irata szerint utolsó leheljeiével is mindnyájunkra 
áldási zengett ajkairól , — nem lehet máskép, 
minthogy nálunk is mindnyájunknál áldásban ma-
radjon jó emlékezete !!! 

Itt következik a' boldogult által készített autó-
biographia 's illetőleg epitaplúum: Hic ja cet Pau-
lus Sárváry,Johannis Sárváry verbi Dei Praeconis 
et Juliannae Munkácsi , nobilis et piae faeminae 
altér hoc nomine filius, natus Piskoltini in Cottu 
Bihar 3 - a octob. 1765; doctus prima literarum 
elementa a Palre, mox per aliquot menses S . -Pa-
takini, scholas grammaticas et Humanitatis annis 
quinque continuis Debrecini, item studia quae ad 
Philosophiam et Theologiam spectant — si inter-
medios duos Iíesmarkini exactos exceperis — 
ibidem annis decem etmensibus sex. Inlerea variis 
functus officiis, puta: LingvaeGermanicae, Rhe-
toricae etPoéticae docentis pub!ici,ultimum senioris 
et simul Históriáé universalis, nec non Iiteralurae 
graecae et latinao Lectoris. His omnibus anno 
1792 mense septembri defunctus ad Cafhedram 
Mathematicam et Phvsicam invitatus, accelerato 
cursu Gottingam mense novembri attigit; hicque 
per duos annos cum dimidio auditis doctissimis 
illustrissimisque viris : Kaesfnero, Lichtenbergio, 
Seyferto, Gmelinio, Beckmanno, Hofmanno, F e -
dero, Meinersio, Buchleio, Gatterero, Spitllero, 
Heynio aliisque, die 9-a Maii 1795. gradum do-
ctoris philosophiae adeptus, sex menses solidos 
continui* per Germaniam, Angliám et Hollandiam 
itineribus liferariis impendit. Redux in pátriám 
anno eodem die 23-a novembris in illuslri colle-
gio H. C. addictorum debrecinensi in pabl. et ord. 
matheseos, physices et philosophiae Professorem 



inauguralus, anno 1796 ,1797 , 1798,singulahaec 
studia cursu íriennali, sequenlibus verő annisindc 
ab anno 1799 usque 1839 cursu annuo schola-
stico salutariter introducto, solum mathematica el 
physica sibi reservans, sermone pariim latino, 
pariim palrio — ut directoribus scholae placue-
rat — illuslravit, interdum etl.ngvae Gallicae prin-
cípia docuit, et scholis inferioribus, aliquot annis 
ínspexit , et ex consvetudine prioruin temporum 
ad sacra eliam adminislranda solenniter exmissus, 
ministris — dum res poscebat — in Coena Sacra 
adjumento fűit. In coliegium demum Assessorum 
et ven. Tractus Debrecinensis et ven*superinten-
denliae Transtibiscanae, et íí. Cott. Bihar, Sza-
bolcs, Bereg, nec non in Societates eruditas phy-
sicam et mineralogicam utramque Jenensem, et 
denique Hungaricam,qua membrum correspondens, 
adoptatus, proemia laborumsuorum recepit,pluri-
bus ea meriturus, nisi duplici fatali incendio plura 
manuscripta sua amisisset. Decessit die 19. de-
cembris 1846, relictis non sine dolore, et tamen 
animo quieto, dulcissima per annos supra quam 
5 0 vitae socia Sophia Dömsödi, liberis carissimis 
Jacobo, Francisco et Ántonio, cognatis, amicis et 
Collegis svavissimis, denique moderatoribus Col-
legii et Patronis, ipsaque juventute scholastica, 
omnibus felicia quaevis, et omni humanitati laeti-
ora literarum et omnuun virtulum incrementa, vei 
extremo spirilu adprecalus. Közli S —s. 

S z é n t - t a n t : 

Harangszó. 
Mint a"1 vidéket, csendes hajnalon 
Csengő harangnak halk szózatja , — 
Merengő lelkem, egy szent buzgalom 
Titkos hatalma általhatja. 
Tisztábban zendül a1 harangszó 
Hajnalszellőben, harmaton ; 
Sóhaj ts keblem, szemem könyüt e j t s ! 
Tisztán zendülj da lom! 

I. 
Teremtő Isten ! hová tekintsek, 
Hol ne lássam ha ta lmadat? 
A1 fényes nap- és a ' porszemben 
Te megdicsöitéd magad ; 
Égen és földön, mindenütt 
Dicsőséged sugára süt. 
Bámultam a' végetlen tengert , 
1 S fűszálon függő ha rma to t ; 
Hozzám, a1 búsult menny dörgése 
'S a ' méhedöngés elhatott . 
Néztem a ' volkán égő poklába, 
A1 fénybogárkát s imogat tam; 
Haliam a1 vihar szárnyát zúgni, 
' S az ért kalászt zizegni halkan. . . . 
^S — teremtő Isteni földön égen, 
L é t e d kiáltá minden néktm I 

II. 

Hatalmas fe lség! Atyám, Is tenem! 
D i c s ő s é g e d e t engedd zengenem! 

Wi keblem, mint hár fá t , felhűrozád : 
H a d d : hogy éneke zengjen vissza r á d ! 
Szűm nem tanulta a1 dalt ""s éneket , 
Mint a ' madárral véle született , 
' S ha sárgult lombon a ' madár m e g h a l : 
Hová, hová lesz az elzengett dal . . . . ? 
Hol vettem e* hárfa hang ja i t ? 
— Melly vígasztal, megkönnyít, bo ldog í t ,— 
Szent ujjad irta azt hatalmasan, 
Lelkem, dalom hazája égbe1 van. 
,Elzengnek énekim . . . . ' s mig meghalok , 
Megvárnak engem a' mennyben azok ! 

III. 
Volnék bár olly nagy, olly magas 

Hogy messze csillagok felett 
Hordoznám büszke fe jemet , 
Hová nem ér a ' szél, a1 s a s : 
Nagyságom, földön és az égen , 
G o n d v i s e l é s e d tartaná fen. 

Volnék bár olly kicsiny, parányi , 
Hogy a ' sziklák apró mohában 
Eltévelyedném, mint a' vándor 
Kietlen r enge t eg -homá lyban : 
Tudna, látna g o n d v i s e l é s e d , 
Atyám, bölcs Isten, hála néked ! 

IV. 
A ' k é t k e d é s , e' barna denevér 
Hozzám jőve "s szárnyára vett , 
Földet , tender t bejára vélem, 
'S szállott magas felhők felet t . 
Most, zúgó örvénynek felet te 
Függtünk, mint a1 s i rá ly ; 
Majd tapogatva tévelyegtünk 
Hideg barlang homályinál 
De elfáradtam, 's visszavágytam én 
'Csendes lakodba égi h i t ! 
Csendes lakodnak tűzhelyénél 
A1 béke lángja meleg i t ! 

V. 
Bányász vagyok^ 
Kincset keresve untalan ; 
Pályám nehéz, 
Mert a1 kincs mélyen re j tve van. 
Világosító bányamécsem, 
Ne aludjál ki , oh r e m é n y ! 
^S melly a' lopók kezére nem jut , 
A ' kincset megtalálom en ! 

VI. 
Miként a' t enger mindenfelől 
Körülöleli a-1 sz igete t t 
Körülöleled a1 vi lágot 

Is ten, legtisztább s z e r e t e t i 
Ha a1 szigetből kiindulok : 
Mindenfelől csak vizbe lépek; 
Égen , földön s z e r e l m e d érzik 
Ezer világok, teremtések I 
Mély kútfe je a' sze re te tnek! 
Legyek hasonló én hozzád, 
Te t e n g e r vagy, h a r m a t c s e p p légyek tín* 
Melly tisztán fénylik a1 fa levelén, 
Enyhülést hoz, és áldást á d ! 

VII. 
Adtál fájdalmat, oh Uram 1 gyakorta 
Könynyel aztatom nyoszolyám; 
Sok ellenségim csúfolnak, gyűlölnek, 
Szeretet lenül törve rám . . . 



J ó l tet ted, hogy fájdalmat ad'ál , 
Hogy bút kuldél a ' bú helyérül : 
Lelkem, könyűimnek vizében, 
Mint a1 gyolcs, megiisztúl, fehérül I 
Föl h á t ! csak bántsatok, 
Próbál ja tok meg, emberek! 
Ezzel csak boldogságot ad tok : 
Mert nektek én — m e g e n g e d e k ! 

VIII. 

Harangoznak . . . . ! menjünk az Úr házába , 
Oh hívek j e r t ek , j e r tek e l ! 
Mennyboldogság elöérzelme hat meg, 
Ha sok nép egyült é n e k e l ! 
Aranytenger van a1 mennyégben, 
Szent t engere az é n e k e k n e k ; 
Arany-pa tak mi é n e k ü n k , 
Rengő hullámai velünk 
Mennybe folynak, mennybe sietnek. 

IX. 

Mint a1 madár nyert gyors s z á r n y a k a t ; 
Lelkem szárnya s z a b a d a k a r a t i 
Tudom : keletfelöl korány, 
Nyugotra éj vagyon ; 
Északra fagy, meleghoni délre . 
Lelkem akármellyik vidékre 
Repülhet s z a b a d o n ! 

X. 

Halkan já r ja tok . . . . ne beszéljetek t 
Hadd nyugodjék a' haldokló b e t e g . . _ 
Imé a' természet halaira vál , 
Eltépet t , sárgult koszorúiná l ! 
Lehullt fá járól a1 zöld lombozat, 
Mi ünnepélyes fájó pillanat 1 
Terebély fádon, oh lét és idő ! 
Levélként emberek milliója nö ; 
Ott együl t lakik az ősz és tavasz, 
Ez a' levél hull, most zöldül ki az» 
Ágaidról az e l m ú l á s szele 
Ha fog fuvallni le . . . ? 

XI. 

A ' temetőbe el ! barátomat 
Látogatom meg a' sirhant a l a t t ; 
Ha meleg-e még ajka, kebele ? 
Olly régen nem beszél'em már velef 
Mutassátok meg a ' sirt könyeim, 
Oh hadd üljek le sárga porain. . .1 

Én a1 hant felelt , ő a1 hant alalt 
Ugy kibeszéltem véle magamat. . . I 
Igen, igen ! vágy és emlékezet 
Nyelvén az élő a1 hol tai beszél : 
A1 vándor darvat v á g y a elviszi 
Kiesb hazába, hol nem éri tél. 
Üdvöz légy, új é l e t n e k v á g y a ! 
Te biztos úti levelem : 
Utánad éo a' jobb világot, 
Tudom hogy meglelem. . . ! 

XII. 

Mi szép a ' mennybolt é j szaka! 
Mi szépen ragyog csil laga! 
Oh mellyikben lelek haza t ! 
Ha majd szivütésim megállnak, 

'S nyugodtan mondok a' világnak 
Jó éjszakát. . . jó é j s z a k á t . . . . ! 

Miként az esthajnal csendében 
Zengő harangszó halkan e lhal : 
Halkan elhalt, e lzenget t a ' dal. . . 
De a' buzgó dalnok lelkében. 
Mint a ' harang muló szóza t ja , 
Zengelmét még viszhangoztatja! 

T o m p a M i h á l y . 

B c l f i l d , 
Csáthi NKázadttN tcmplnm-üvíne-

1840. dec. 6-ikán ülé a1 csáthi ref. sz. 
egyház templomának százados ünnepélyét p ro -
testáns egyszerűséggel. Az óra 11-et ütött, és 
megkondultak a' toronynak imára hivó érczei, és a ' 
hatezer lelket felülhaladó egyház hívei, elevo 
meghívóit szomszéd egyházak ú r i - 's közrendű 
elöljáróival párosultan, megzsúfolák a' százados 
szent terem minden zugát; 'smig a' 74-ik dicsé-
ret: „lm bejöttünk nagy örömmel" 'sa't. zenéje k i -
hangzott, helyt foglalt a' megyebeli papság tíz 
számú töredéke is; — és lön ünnepélyes csönd 
's mély ügyelem. Szószékbe lépett az egyház 
ifjabb lelkésze, B. J. 's buzgó imája után, a' 118. 
zsolt. 24-ik v e r s é t véve alapigeül, elmélete első 
részében az elődök vallásos buzgalma iránt mél-
tányos hálárólértekezvén,—azt mérlegül fölállít-
va a '2- ikban, mi teendője legyen a ' je len nemze-
déknek jövendőre nézve? nyomosán és szivrehaló 
szónoklattal fejté ki. Majd az idősb lelkész P. G. 
lépelt szószékbe, 's szónoklatában a' közistenlisz-
telet szükségességét mutogatá Isten, világ és ma-
gunkra való vitetósben; miután az egyház legré-
gibb jegyzökönyvei nyomán történeti képével 
ismertelte meg a' tömött hallgatóságot, *) melly 
a'lelkes szónoklatok által, fölmagasult keresztyéni 
ihletre ragadtatásában, az egyház szükségeit f e -
dező alamizsnás tányérokban egyéni adományát 
lerakván, 163 vft. 57 ' / 2 kr. folyt be az illető 
pénztárba. 

Az ünnepélyes áhitatosságot egyszerű ma-
gyar ebéd követé a' városi ns. tanács házánál; 
toastok nem hiányzottak király, haza, egyházi 
kormány, és az illető városi nemes elöljáróság 
irányában. 'S mindezek után búcsút vevénk egy-
mástól azon érzettel, 's én azon óhajtással, hogy 
az evangyélmi buzgalom ébresztéséül, bár soha 
prot. egyház illy nemű ünnep megüléséröl meg 
ne feledkeznék! P r á g a y L a j o s , 

tisza-keszii ref. lelkész. 

*) Óhajtanok a ' csáthi egyház töténetének ezen vázlatát 
megnyerni , Lapunk emléktárczájában liözölhetés véget t . 

T ö r ö k . 



PROTESTÁNS 

EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP 
3. szám. Hatodik évi folyamat. Jan. 17. 1847. 

Megjelenik e' Lap 1 7 i íven minden héten egyszer: vasárnap. — Előfizetési ár félévre Buda-Pesten házhozhordással 2 ft 40 kr, 
borítékban 3 ft 40 kr., postán küldve 3 ft 40 kr. pgő pénzben. Előfizethetni Pesten hatvani-utczai Horváth-házban 4S3. sz. alatt 

földszint Landerer és Heckenast könyvnyomdája ügyszobájában és minden magyar- és erdélyországi kir. postahivataln'^ 

TARTALOM: A' protestánsok iskoláinak, róm. katholikus 
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A.' protestánsok iskoláinak, r.-ka-
thoüku** tanulók irányábani, sza-

bad használata. 
A ' tiszántúli helv. hitv. egyházkerületnek 

1846-dik évi augustus 6-dik 's több napjain t a r -
tatott közgyűlése, több fontos ügyeken kivül, a' 
czimsorokban kitüzöttet is tárgyalá. Nem tartom 
érdektelennek tudatni a' t. cz. közönséggel az 
előzményeket, 's előadni, mi legyen értelme, e ' 
tárgyra nézve , egyházkerületünknek ? 's ahoz-
képest, jobbágyi legmélyebb hódolattal 's határ-
talan tisztelettel, minő feliratot intéztünk 0 F e l -
ségéhez? 

A' nagyméltóságú magyar királyi Helytartó-
tanács, némelly közbejött egyes esetekből alkal-
mat v é v e , a' közelebbi években több rendbeli 
kegyes intézményeket bocsáta hozzánk, mellyek-
ben , hason tartalmú előbbi kegyes rendeletekre 
hivatkozva, ismét meg ismét azt adta utasításul, 
hogy római katholikus tanulók iskoláinkba be ne 
fogadtassanak, a' netalán ott levők pedig haladék 
nélkül elküldessenek. 

Midőn mi, lS45- ik évi oct. 4 - i k ' s több nap-
jain tarlatott egyházkerületi közgyűlésünkből, a' 
kérdés alá vont esetek tárgyában hozzánk bejött 
hivatalos jelentések foglalatát a' tisztelt Helytar-
tótanácshoz fölterjesztettük volna: ugyanakkor 
nem mulaszthattuk e l , nyilvánítani egy részről 
fájdalmunkat a' multakra nézve, törvény-adta jo-
gainknak az érintett kegyes rendeletek által lett 
megsértetése miatt; nyilvánítani más részről j ö -
vendőre nézve jobb reményünket a' felől, hogy 
illy-tartalmu parancsokkal többé szomoríttatni nem 
fogunk. 

Azonban, elősorolt fontos okokra alapított r e -
ményünkkel *s várásunkkal ellenkezőleg, a' tisz-
telt Helytartótanácsnak 1845-ki dec. 2 -án 43,107. 

szám alatt kelt kegyes intézménye által ujolag oda 
utasíttatánk: hogy ,,a' római katholikus ifjaknak 
az evangélikusok tanodáiba való bevételét tiltó 
kegyes szabály-rendeletek szoros megtartását a ' 
hatáskörünkhez tartozó tanintézetek igazgatósá-
gainak mulaszthatlan kötelességül tegyük." 

A' dolog illy helyzetében, állásunkból folyó' 
kötelességünk ugy kívánván, bátrak valánk a* 
fentebb érintett ügyben,egyenest ö Felsége trónjá-
hoz, mint törvényeink legfensőbb ós legbiztosabb 
védhelyére, jobbágyi legmélyebb alázattal, e g y -
szersmind tántorodhatlan fiúi bizodalommal, folya-
modni. Mert 

Az 179%- ik 26-ik törvónyczikk 1, 2. 5 - i k 
szakaszaiban, mint a' vallásgyakorlati szabadság-
nak egyik lényeges és kiegészítő része, iskoláik 
szabad használata is biztosittaték a' magyarhoni 
mindkét hitvallású evangélikusoknak, kik e g y -
szersmind, szükségökhez képest, ujabb tanintéze-
tek alapítására is följogosíttattak. 

Hogy az idézett törvény kevesebbet akart 
légyen adni, mint a' mennyivel akkor bírtak az 
evangélikusok, föltenni nem lehet. Már pedigy 

hogy a' törvény kelelkeztekor, mint az előtt ' s 
utóbb is még egy ideig katholikus növendékek és 
ifjak is vegyest és szabadon gyakorlották az 
evangélikusok tanintézeteit; következéskép, hogy 
ezeknek ott tanuihatása is befoglaltatott a' törvény-
biztosította szabad használatban: ezt, mint egyéb-
ként is tagadhatatlan lett dolgot, kétségbevon-
hatlanul tanúsítják magok az e' tárgyban k ibo-
csátott kormányszéki kegyes rendeletek, mellyek-
nek elsőbbjei a' tettlegesen evangelika iskolákat 
gyakorló katholikus növendékek irányában a d -
tak — eleinten épen nem kizáró, csak némelly 
tekintetben ovakodva utasító — szabályokat. Igy 
az 1793-ki oct. 16-kán kelt kegyes intézmény 
csak annyit parancsolt, hogy evangelika iskolák 
katholikus tanulói, midőn vallás taníttatik, távol 
legyenek. Ismét 1794-ben jan. 14-kéről az ada-
tott utasításul, hogy katholika iskolákból jövő ifjak 
bizonyságlevél nélkül tanodáinkba be ne vé t e s -
senek. Még az 1797-ik sept. 12-én kelt kegyes 
rendelmény is, bár mindinkább korlátokat vonva 
már a' szabad használat eleibe, csupán a' latin is-
koláinkbai fölvétetést kötötte némelly megszorító 
föltételekhez; mire aztán következett az 1798-k i 
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<dec. 3-kán kibocsátott kegyes intézmény, melly I 
által a'bevételt megnehezítő föltételek már n e m - | 
zeti vagy alsóbb tanodáinkra is kiterjesztettek; 
mignem végre , az illy módon fokonként szoro-
sabbra vont korlátokat, későbbi kegyes rendeletek 
nyomán, általános és föltétlen tilalom követte; 
katholikus gyermekeket és ifjakat minden tanin-
tézeteinkből kizáró tilalom. 

Kiviláglik ezekből, mit fentebb állítánk, hogy 
midőn az 179°/ ']-ki26-iktörvényczikk létre-jött, 
az evangélikusok tanintézetei, katholikus tanulók 
előtt is, nyilva és tárva állottak. Kiviláglik, hogy 
ama tanintézetek szabad használatát, illy állapot-
ban találván, illy módon és értelemben vette véd-
szárnyai alá az idézett törvényczikk. Kiviláglik 
kövelkezésképen az is, hogy ama szabad haszná-
latot korlátozó minden rendeletek sértették az 
evangélikusok törvényadta jogait. 

És ezt igy látni, meg vagyunk győződve, 
elégséges indoköFelségének a r ra , hogy, királyi 
hatalmas szavával a' törvénytől eltért intézkedé-
seket végkép megszüntetve, eredeti erejébe a' 
t ö r v é n y t visszahelyezze 's evangelikus hü alatt-
valóinak jogaikat orvosoltan visszaadja. Elégsé-
ges indok ő Felségének, ki igazán fejdelmi ma-
gasztos érzettel 's alatt valóira nézve megnyug-
tatólag választá magának uralkodói jelszóul: „ tö r -
vényes jogokat védni." 

Ez indokhoz pedig másikat is — és nagy-
nyomatékut — kapcsol a" többször idézett tör-
vényczikk elibe kitűzött üdvös czél, a' különböző 
hitű honpolgárok közötti állandó béke és egyet-
értés eszközlése. Hogy e' nagyszerű czél léte-
sítésének egyik leghatályosabb tényezője a 'gyer -
mek- és ifjukorbani egymáshoz- simulás, össze-
barálkozás : tapasztalaton épült emberismeretből 
önkényt kifolyó igazság. Hogy pedig amazegy-
máshoz-simulás és összebarátkozásra az iskolák 
vegyes és közös használata nyújt legtöbb sikerrel 
biztató alkalmat: ezt hasonlóan tapasztalat bizo-
nyítja. Következésképen mindaz, valami e' közös 
használatot gátolja , gátat vet egyszersmind ama 
magasabb czél elibe is. 

És már nem lehetett 's nem lehet illy alakban 
nem tünniök föl előttünk a' kérdés alatti kegyes ren-
delményeknek, mint a' mellyek, katholikus nö-
vendékeket tanintézeteinkből kirekeszteni szán-
dékolván, a' különböző-hitű hazafiak közé az 
olly igen kívánatos — mert király és hon érde-
kében egyiránt olly igen üdvös — szívbeli kap-
csolat és minél inkábbi közeledés helyett ujabb 
elválasztó falat vonnak. Melly rendelmények, 

LSiilytva ekképen ama közös nagy érdeket, meg-
különböztetve súlyosan nehézkedtek mi reánk és 
sajátságos érdekünkre, —• annyival súlyosabban 
pedig, mivel nem is katholikus polgártársaink tiltat-
tak el gyermekeiknek iskoláinkba hozatalától, ha-
nem nekünk tétetett kötelességünkké, bezárni ezek 
előtt tanintézeteinket, a' törvény ereje mellett 

nyitottakat 's nyíltan állani feljogosítottakat. Mi 
hozattunk ekképen azon kellemetlen helyezetbe, 
miszerint vagy teljesítetlenül kelle részünkről 
maradniok a' tiltó rendeleteknek, — mint ez v a -
lóban, részint helybeli parancsoló körülményeknél, 
részint az érdeklettek sürgető esdeklésinél fogva, 
több esetekben megtörtént, — vagy pedig kény-
teleníttettünk fájdalomtelten, minérdekünk meg-
tagadásával, de megtagadásával az egyébként szi-
veinket melegítő szeretetnek is, elutasítani pol-
g á r - 's keresztyéntársainkat, kik tanintézetein-
ket gyermekeik részére használni óhajták. És a' 
kiket mi igy hidegen elutasítottunk, rendszerint 
égető fájdalommal telve távoztak tőlünk, nyögve 
a' természettől nyert atyai hatalom sérelme miatt, 
nyögve a' szülék növelési és taníttatási szabad-
ságának korlátoztatása miatt, — kényszerülve 
egyszersmind vagy távolabb helyekre küldeni, 
néha erejöket haladó áldozattétellel, gyermekei-
ket, kiket, ha kivánatuk teljesül, részint költség-
kíméléssel, részint közelebb magukhoz, talán 
épen szemeik előtt, lehet vala iskoláinkban kita-
níttatniok, — vagy épen félbeszakasztani azoknak 
iskoláztatását, egyéni, sőt kétségtelen kárával az 
öszves honnak, mondhatni, az öszves emberiség-
nek is. 

llly-helyzelü sok szüléknek panasz-szava, 
egyesülvén a' jogaikban érzékenyen sérült evan-
gélikusok panaszával, eljutott a'törvényhozó hon-
atyákhoz, 's fölhívta, mint nem is lehete máskép, 
a' közérdekű ügyre azoknak figyelmét. Igy k e -
letkezett az 1840-ik évi maj.7-éröl az ő Felsége 
eleibe országgyülésileg fölterjesztett vallásügyi 
törvényjavaslatnak 10 ik szakasza, mellyben az 
evangélikusok tanodáinak katholikus növendékek 
általi szabad használata, — mi egyébként, a' fen-
tebbiek szerint, az 179®/,-ki 26- ik törvény-
czikkben is lényegileg befoglalva vala, — rész-
letes határozottsággal kimondatni szándékoltatik. 
Melly törvényjavaslati czikknek, a' több fölter-
jesztett pontok sorában "s azokkal együtt, ő F e l -
sége királyi szava által leendő megszentesíttetését 
a1 nemzet, mint szívből óhajtja, ugy reménytel-
jesen várja. 

Mi pedig, addig is, mig amaz ohajtat és r e -
mény teljesülését a ' legközelebbi ország-gyű-
lés, mint nem kétkedünk, elhozandja: legmélyebb 
hódolattal könyörgünk ő Felsége előtt: méltóztas-
sék a' többször említett nyomasztó tilalom súlyá-
tól bennünket kegyelmesen fölmenteni, egybe-
hangzólag a' dicső elvszabálylyal, mellyet ő Fe l -
ségének valódilag apostoli királyi ajakai közöl, 
utóbbi országgyűlésünk folyta alatt , ki- és 
széthangzani örömtelve hallott honunk, hallott a1 

polgárosodott világ; a törvényesen bévett hitfe-
lekezetek közötti teljes viszonyosság és jogegyen-
lőség üdvhozó elvszabályával, melly nem enged-
heti, hogy, midőn a'katholikus tanintézetek nyitva 
állnak a' mi növendékeink előtt 's általok tettle-



gesen használtatnak: akkor a" mi iskoláink katho-
likus növendékek irányában bezárva legyenek. 

Egybehangzólag az utóbbi országgyűlésen 
keletkezett vallásügyi törvényczikkek boldogító 
szellemével, melly, miután több rendbeli vallás-
ügyi sérelmeinkre gyógyszert nyújtott, nyújtotta 
egyszersmind azon szívemelő reményt is, hogy 
sérelmeink orvoslásának olly dicsőén megkezdett 
munkája folytattatni, haladni 's teljesen bevég-
ződni fog. 

Egybehangzólag végre azon körülménynyel, 
miszerint a' mi tanintézeteink, — a' mellett, hogy 
a' fensöbbek, törvény értelmében, egyenest ki-
rályi kegyelmes engedély mellett fölállitvák, — 
mindnyájan kivétel nélkül ö Felségének általunk 
jobbágyi hódolattal elismert, sőt örömmel elvál-
lalt legfensőbb fölügyelete alatt állanak: melly 
kegyelmes fölögyelet legmagasb tekintélyével és 
méltóságával nem látjuk összeférhetönek azt, 
hogy — mintha épen valami veszélyesség gya -
núja forogna fen irányukban — bárki előtt is be-
zárassanak igy felügyelt iskoláink, — iskoláink, 
mellyeket mi erőnk megfeszítésével 's ernyedet-
len buzgalommal igyekezünk időnként tökélyesbí-
teni *s olly állapotba helyezni, hogy, valamint 
ekkorig kerültek folytonosan eleitől fogva, ugy 
ezentúl is kerüljenek ki azokból minél nagyobb 
számmal erkölcsileg és tudományilag kellően ki-
képzettegyének, hü alattvalók, hasznos polgárok, 
jámbor keresztyének. 'st.b. P a p . 

Baiaink lexiiajsyobbika, 's miként 
leltet azt orvosolni ? (Vége.) 

(Újéviüdvözletül t iszttársaimnakjkülönös tekintettel Békésre.) 
Úgyde, vájjon hogyan kelljen e kényes tárgy-

hoz fognunk? az már most a ' ké rdés ; mert ta -
pasztalásból tudjuk, hogy a' legszentebb ügy is 
bukik, helytelen eljárás mellett, és ha valahol, bi-
zonyosan i t t , hol szaporítandó fizetésről van a' 
szó, mit nem örömest tesz a' pór? Itt kell nagy 
ügyesség. 

Szerintem a' papi tanácskozmány alkalmával 
lenne eldöntendő, ha vájjon elfogadja-e minden 
pap az egyházi adónak aránylagos kivetését és 
életbeléptetését elvileg, vagy sem ? Először is te-
hát tökéletes egyetértést ajánlanék e' tárgyban 
tiszttársaim között; mert csak így lehetne az e' 
vagy ama gyülekezetrei haszontalan hivatkozás-
nak elejét venni, — mi illy esetekben a' restel-
kedő híveknek kibúvó ajtócskául szolgál. Ha el-
vileg elfogadtatnék ezen indítvány, akkor ki kel-
lene bizonyos vasárnapot tűzni, mellyen ezen fon-
tos ügy egyik egyházban ugy, mint a' másikban, 
a' szószékről lelkesen előadatnék, 's erre nagyon 
jónak találnám a' sz. háromság utáni 23-ik va-
sárnapot, melly úgyis adóról szól (L. Máté ev. 
22:15—22). Ez megtörténvén, főtisztelendő su-
perintendens uraink volnának az egyes papi tár-
sulatok nevében meg kérendők, méltóztatnának e 

fontos egyházi ügyet minden esperességhez és 
tractushoz e' végre különösen kibocsátandó kör-
leveleikben lehető Ieghathatósabban ajánlani, — 
melly levelek természetesen az esperesség és 
tractus által köröztetnének, és minden egyes g y ü -
lekezetben egész nép előtt a'templomban nyilván 
felolvastatnának. Ez is meglevén, ez ügyet az 
esperességi vagy tractuális közgyűlés elébe t e r -
jesztenék, hol már nem javasló, hanem határozó 
fordulatot nyerne a' dolog. Innen ismét esperes-
ségi követek által felebb vitetnék a' dolog super-
intendentiális közgyűlésre, melly még szigoruab-
ban intézkednék e' tárgyban. Végre tenné magá-
évá ez ügyet nálunk ágostaiaknál az egyetemes 
gyűlés, honnan egykötözködö egyház sem appel-
láthatna tovább, 's ezen egyes határozatok min-
denkor közlendők volnának egyes gyülekezetek-
kel, 's én azt hiszem, hogy így megnyernök ezen; 
egyházunk felvirágzását feltételező üdvös ügyet; 
mert ezek olly utak, mellyek a Ienioribus ad d u -
riora hatnak, alól fölfelé; 's ha embereink aprán-
ként így töretnének, látván, hogy bizony minden 
támasz kidől lassan-lassan alólok : utoljára szé -
pen megadnák magukat. Azonban sok egyház azt 
sem várná, hogy ez az ügy minden forumon k e -
resztül menjen, hanem vagy azonnal a' hallandó 
beszéd, vagy csak a* föpászlori levél felolvasása 
után, egybe reá mondaná az áment. íme, édes ba-
rátim! így gondolnám én, csekély belátásom sze-
rint, e'fontos ügyet kivihetőnek. Ha ti jobbat tud-
tok ennél, szóljatok, kérlek titeket! mert e' tárgy 
olly nevezetes, hogy az mindnyájunk teljes figyel-
mét méltán, de méltán igényli. 

Most még csak azt akarom röviden megpendí-
teni,hogy ha ezen indítvány minakaratunknál's Istent 
segedel ménéi fogva szerencsésen sikerülne:vajjott 
mi volna akkor o ' legelsőbben teendő? 'S e' részben 
különösen a' békési esperességre szorítkozom, 
mivelhogy annak egyik csekély tagjának maga-
mat is vallani szerencsés vagyok. — A' békési 
esperesség, mint tudjuk, hazánkban a' legnépesebb 
gyülekezeteket számlálja köztünk ágostaiak közt, 
de a' mellyeknek akaratunk 's teljes meggyőződé-
sünk szerint eleget tenni, mostani helyzetünkben, 
főleg, ha tanítóinkat is ide értjük, teljes lehetet-
lenség. Van olly idő, midőn azt sem tudjuk j ó f o r -
mán, hogy mihez kelljen elébb nyulnunk ? A' sok 
betegnek egyenkénti dajkálása, a' temérdek h a -
lotti beszéd, a' békétlenkedő házaspárok békélte-
tése, mint a' Duna a' csepvizet, annyira elnyelik 
parányi egyes erőnket. Sokszor mire kifogatunk 
a' Krisztus igájából, alig érezzük tagainkat, 's ak-
kor sincs igazi nyugtunk, — mert alig hogy le-
ülünk, ismét csak vagy gondolkozni, vagy menni 
és beszélni kell, 's ez rendesen hol többé, hol ke -
vésbé így szokott menni. De áll ez kiváltképen ta-
nítóinkra nézve. Uraim! egy-egy tanítónak két — 

| háromszáz gyermek van a ' k e z e alatt. Képzel-
jétek ezt a* tudatlan és neveletlen tömeget egy 



teremben magatoknak, ésmelté az egyetlen pász-
tort ! Háromszáz darab birka is elég egy juhász-
nak, ki csak felvigyáz nyájára és nem eteti a z t : 
hát még 300 gyermek, kik közöl sokat beszélni 
Isell tanítani elébb, hogy utóbb valamit értsen, 's 
Irík különös tanítást és nevelést kívánnak, meny-
nyivel nagyobb nyűg egy szegény tanítónak? És 
csak békével dolgozhatnának tanítóink, ez mégis 
valamennyire tűrhető volna : hanem hol a' tem-
plomba, hol a' temetésre szólíttatnak; és még ez 
sem elég, hanem éjszaka, midőn a' jövő napra 
festi erőt kellene gyüjteniök, halotti versek k a -
lapálása mellett kell virasztaniok, a' mi termé-
szetesen nagyon fontos vállalat, mert fél ívnyi 
sürün össze-vissza karmolázott atyafiságot kell 
nekik hamarjában, quasi ictu fulmineo, összefér-
czelniök, miért egy váltó forintból álló tisztességes 
honorárium j á r ; ehez még a ' téli napok rövidsége 
is járúl. ítéljen már ezekből az elfogulatlan olvasó, 
ha vájjon lehet-e, illy pogány helyzetben, a ' l e g -
nagyobb megerötetés és ügyesség mellett is, a' 
kijelelt hivatásnak kellőleg eleget tenni ? — A' 
mi tehát ezen indítvány életbe léptetése után, leg-
elsöbben teendő volna, az, szerintem, reáliskolák-
nak létrehozatala, — ugy szintén kántorok meghí-
vása, különösen ezutósó. Kántorokra van,uraim! 

mi nagy gyülekezeteinkben szükségünk, kik a' 
templomi szolgálatot végezzék, temetésekre j á r -
j a n a k , verseljenek, az iskolás-gyermekeket a' 
mostaninál rendezettebb, kellemesebb éneklésre 
tanítsák, és így a' kik a' harmóniát is létesítsék 
körünkben. Mennyivel jobban fognának akkor 
megfelelhetni rendes tanítóink feladatuknak, mint 
azt mostani, gyakori elvonattatásuk mellett tehe-
tik ? noha szorult állapotukhoz képest, sok helyen 
igy is felülhaladják a* várakozást. A' nép is 
mennyire fogna lelkesülni csak egy ének halla-
tára is ? Valóban, hogy mi nagy egyházbeliek nem 
épen azon a1 fokon állunk, a' mellyen állhatnánk, 
annak egyik oka abban is rejlik, hogy nincs jól 
rendezett énekes-karunk. Az énekszó, mint tud-
juk, ha jól rendezett, varázs erővel hat az ember 
kedélyére; a' kemény szivet lágyítja, a' földhöz 
szegezett elmét mennybe ragadja, a' lassú aka-
ratot ösztönözi, az ingadozót erősíti. Sok meg-
átalkodott bűnös, kín sem a' fogház, sem a' bot 
többé nem fogott, megtérési könyeket hullat, — sok 
kegyes és istenfélő ember angyalok társaságában 
véli magát, — sok fukar kész szívvel megoldja bő 
erszényét, midőn valami szívhez szóló egyházi 
éneket véletlenül meghall; ' smeg kell vallanunk, 
hogy hol illy ének hallik, ott a' silányabb beszéd 

• 3s nagyobb hatással bír, mint a' legjobb ott, hol a' 
ferde énekszó az embert mindjárt elöljáróban szét-
hangolja, elkeseríti. 'S miért épen,a'mi legnagyobb, 

mi több, tótajkú egyházaink azok a' szerencsét-
lenek, mellyek eféle énekes karokkal nem dicse-
kedhetnek ? Tán bizony nem telnék ki illyesmi a1 

tóttól, ki minden szép 's jónak megtanulásában 

már általában is bámulatos ügyességet szokott k i -
fejteni? Ki hihetné az ellenkezőt? holott tör té-
netileg való, mint a'tapasztalás is eléggé igazolja, 
hogy a' tótnép dalos nép; sőt azt mondom, hogy 
ha népünk e' részben csak némileg is oktattatnék, 
aligha mérkőzhetnék vele más. Példa erre Dréno. 
Vagy pedig nem érdemlenék azt meg roppant 
gyülekezeteink, mellyek, mintnagy test, különben 
is nehezen mozdulnak, hogy e' részben serkenté-
sül 's hatásul kissé több gondot fordítanánk a* 
mostaninál reájok? miután mind magunktól köz-
vetlen, bokros bajaink miatt, úgysem telhetik 
illyesmi. 

íme, barátim! csak ezekből is könnyen átlát-
hatjátok, mi volna legelsöbben teendő, ha az arány-
lagos egyházi adó elvileg mindnyájunktól elfo-
gadtatnék, és egyszersmind akként, a' mint már 
említettem is, életbe-léptetnék. Több e'féle ada-
tokkal is szolgálhatnék még, ha nem kellene tar-
tanom attól, hogy már eddig is áradoztam. Sza-
badjon tehát reménylenem, hogy mit a' lelkes, ki-
türö Elekes András és Hajnal Abelmok Békésen, 
Juhász Benjámin ur Öcsödön helv. hitv. egyhá-
zaikban már dicsőségesen befejeztek, én e' czik-
kemben ujolag fölmelegítettem, azt utánam több 
tárgyavatottabb tiszltársaim még mélyebben f o g -
ják kimeríteni. S ha Isten azt engedné érnem, 
hogy az 1847-ik esztendőben bő áldást szemlél-
hetnék, s hozzá téve egyszersmind, azt is e l -
mondhatnám: íme, Uram ! szent földedet is meg-
áldottad, testünk és lelkünk egyiránt betelt áldá-
saiddal!: soha ennél, ev. paplétemre, Istenemtől 
nemesebb jutalmat ez életben nem várhatnék, de 
nem is várnék: mert tudom azt az egyet, hogy így 
régóta betegeskedő egyházamnak felüdülése el 
nem múlhatnék, annak újjászületése pedig belém 
szinte új életet fogna lehelleni. Isten az ö ke-
gyelme által minket ugy segéljen! 

H o r v á t h S á m u e l , 
tót-komlósi ev. lelkész. 

I £ k o 1 a- 's n e v e 1 é s-ii g y: 
8"r»^|»araufliai tervem íi^yélien 

feielet E. Ií. lir észrevételeire V* BT, 
T. úr véleményére. (Vége.) 

Miután feleletemnek eddig közzétett részében 
elvitázhatlanul bebizonyítám: 

I. Hogy honunk jelen átalakulási szakában 
ideiglenes és nem holtig szolgálandó tanítókat 
alkalmazni alsóbb iskoláinkba, mind az europa-, 
sőt világszerte tapasztalható, rajtunk pedig épen 
zsarnoki nyomást gyakorló anyagi körülmények 
igénylik, mind a' tanítók ideiglenességéből nem-
zetünk kivált köz- és alosztályának költség- nö-
vesztés nélküli müvelését eszközlö szellemi hasz-
nos eredmények javallják; 

II. Hogy az általam tervezett praeparandia, 
a' benne képzendő ideiglenes tanítók személyében* 



ügyes és a' kor kivánatinak megfelelő tanítókkal 
látná el alsóbb iskoláinkat: ugy tartom, megnyug-
tatólag feleltem meg mindarra, mit tervem lé-
nyegéről a' tisztelt olvasó tudni kívánhat. Mert 
képezdei terv körül, mindenki agyában fökérdé-
sül merül fel : megfelel-e azon képezde czéljá-
n a k ; azaz: jó tanítókká képzi e a' benne készülő 
ifjakat? Mire ha egyszer igen-1 mondhatunk, csűrje 
csavarja kicsinyeskedő ellenünk bár merre a' 
terv egyes kifejezéseit: sem rosz akarat, sem ér-
tetlenségből származott elferdítései által az egész-
ben czélszerünek bebizonyított tervet czélirány-
talanná nem változtatja. Ez okból hajlandó lettem 
volna feleletemnek jelen czikkét teljesen mellőzni 
's beérni azzal, hogy két előbbi czikkemben hü 
ismertetését adtam azon tervnek, miről E. L. és 
N. T. uraknak e' lapokban a'mult 1846. novemb. 
1 - é n megjelent közleménye nyomán eligazodni 
nem lehet. De vannak gyarló emberek , kiknek 
rágalmait ha szó nélkül hagyjuk, vérszemet kap-
nak 5 fontosságot tulajdonítnak olly állításaiknak, 
mellyekkel pedig semmit sem vetettek a ' latba, — 
's borostyányukon hiszik nyughatni magokat ott 
is, hol a' győzelemhez igényt okszerüleg nem ké-
pezhetnek. Hogy tehát E. L és N. T. urak is va-
lamiképen az illyek sorába ne sülyedjenek, meg-
kisértendem feleletemnek jelen III—dik czikkében 
azon állításaikra felelni meg, mellyek, minthogy 
épen ellenkezőleg állnak tervemben, rágalomnál 
tisztességesb nevet nem érdemelhetnek. 

Azt mondja E. L. ur többek közt, hogy ter-
vemben a9 praeparandia kiinduló pontjairól épen 
nem szólok. — Olly intézetnek, mellynek adako-
zásból kell fölépülnie, anyagi kiinduló pontjait a1 

jóltevök zsebei teszik ; 's ezekről miért nem szól-
hattam tervemben, előszavamban (V. 1.) okada-
toltam. A' szellemi kiinduló pontokat a' mi illeti : 
nyilván mondom, hogy a' képezdei pályát kezdő 
egyén olly ifjú tartozik lenni, ki nemcsak elemi 's 
népiskolákat, hanem a' gymnasiumi tanulást is be-
végezte (104 és 110 1.1."); továbbá, hogy az illy 
ifjú, életkoráttekintve, 1 7 , 1 8 éves tartozik lenni 
( 1 0 5 I.); hogy nem az iskolai felsöségtöl kény-
szeríttetve, hanem saját sorsával számotvetés kö-
vetkeztében, önként vállalkozván az iskolatanító-
ságra, írassa be nevét a' képzendők közé, az is-
kolai év első hetében, 's az illyek képezzék a z -
tán a' képezdei első éves, vagy legelső osztályt; 
's végre hogy a' képzendőknek illy ifjakból ala-
kult első osztálya az elméleti neveléstanon kezdje 
meg képezletését, — ennek végeztével pedig a' 

.gyakorlati vezérkönyv első darabja szerint azon 
tanulmányok methodikája 's didaktikájának tanu-
lásához fogjon, mellyek az elemiiskolákban szok-
tak taníttatni. — Ki van hát e' szavakban mondva 
mindaz, mi a' képezdei pálya kezdő pontjai kö-
rül szellemileg kérdésbe jöhet. Mert meghatároz-
tatik az éleikor, hogy tudjuk, minő lelki fejlődést 
vihet az iQu,a' természettől várhatólag, a 'képez-

dei pálya kezdésére ;megmondatik, mit kellett l é -
gyen eddigelő az iskolában végeznie, tehát minfr 
iskolai készülettel kezdendi el azon pá l j á t ; k i -
emeltetik, hogy önként 's nem valamelly az a k a -
démiai pályával együttjáró kényszerítés követ-
keztében kezdi meg, a' bölcsészeti tanulmányok-
kal párhuzamosan, a' képezdei tudományokat; 's 
végre megneveztetik maga a' tárgy, melly a' ké -
pezdei pályát megnyitni tartozik,'s meg az, mi ezt 
követendi. Azt pedig, hogy a'képezdei pálya o c -
toberben kezdődjék-e vagy novemberben; vala-
mint azt is, hogy a' tanítókat képző tanár minő 
tárgyról és minő terjedelemben szerkesztett be -
széddel nyissa meg a' képzés évét ; vagy a' leg-
elöl fölveendő elemi neveléstanban minő fejezetek 
bocsáttassanak előre : mindezeket, mondom, mint 
az iskolai igazgatóság körülményei 's a' képző 
tanár belátása, sőt néha nyeglesége által sokképen 
változható tárgyakat, tervben meghatározni e l -
vesztett munkának tartom. Ellenben azt, hogy a' 
képezdei egész 5 éves pályának egyes szakai, 
p. o. az elemi-, nép-, polgári és gymnasiumi t a -
nítóságra képző külön szakok, az elibök mért idő-
ben, mi szempontból kiindulva kezdjék 's mi czél 
felé törekedve folytassák a' képzés munkáját, t e r -
vemnek 6. 94. 99. 105, 110. 113 és 115-dik 
lapjain bőven kifejtém. — Ha tehát E. L. úr a' 
képezde kiinduló pontjait, az eddig mondottakon 
kívül, másokban helyzi: az üg-y érdekében kérem, 
szíveskedjék engemfölvilágosítni; mertén egész 
éltemen keresztül 's bár kitől hálaköszönettel t a -
nulom a' jót. De ha meg nem tagadhatja, hogy az 
egész képezdei pálya kezdete körül az általam 
említett 4 pont főkép tekintetbe veendő, tehát azok 
mind megannyi kiinduló pontjait teszik az egész 
pályának; továbbá, hogy könyvemnek fölidézett 
7 külön lapján épen az adatik elő, hogy az 5 éves 
egész pályának külön szakai mi szempontból 
(6. 1.), mikor (94. I.) 's minő eszközöket hasz-
nálva (99. 105. 110. 113. és 115. 1.1.) indulja-
nak ki : ugy szégyenlje magát rágalmaért! Mert 
vagy el sem olvasta könyvemet, hogy annak n e -
vezett lapjain meglássa azt, mit abból hiányzani 
állít, 's mégis elég szerénytelen arraroszaló ész-
revételeket közleni ; vagy elolvasta ugyan 's jól 
látta abban azon kiinduló pontokat: de számítva 
arra, hogy e' lapok olvasó közönsége könyvemet 
nem ismeri 's öt állításában utói nem éri, hanem 
bizony! bizony! felkiáltásainak vakhittel bókol; 
föltette magában, hogy ignotos fallit 's meggyő-
ződése ellen informál. Mit ha én tennék E. L. úr 
irányában : milly nevezetet érdemelnék? 

Más nevezetes rágalmát teszi E. L. urnák az, 
miszerint én a' képezde feladatát nem teszem ki 
világosan, hanem annak meghatározásában áll-
katlanul ide '8 tova csapongok 's eltévelyedem 
olly módon, hogy szavaimból végre sem lehet tudni, 
vájjon mi lesz hát a' tervezett képezde vezér-* 
iránya. 



E' rágalmát E. L. úr azon építi, hogy tervem 
külön lapjain a' képezde czéljáról e' következen-
döket találja : 1) hogy az jól képzett tanítókkal 
lássa el alsóbb iskoláinkat (VI. 1.) 2); hogy hatás-
körében eszközölhető korszerű reformot hozzon 
be nemzetünk 's közelebb felekezetünk szellemi 
életébe; 3) hogy ne legyen ennek kizárólag fel-
adata sem az, hogy csupán falusi, sem az, hogy 
csak városi tanítókat képezzen , hanem egyesítse 
a ' két czélt ; 4 ) hogy ideiglenes és nem holtig 
maradandó tanítókat képezni igyekezzék általá-
nosan (1. 5. 6.1.1.). De, mivel e' 4 pont közöl 
egy sincs, melly a' más hármat akár külön-külön, 
akár egyszersmind megsemmisítné: látni-való, 
hogy egyet sem lehet azok közöl ugy nézni, mint 
a' képezde föczéljától eltévelyedést: hanem sok-
kal inkább ugy kell azokat tekintenünk, mint a' 
képezde föczéljához vezető külön útakat, — mint 
a' képezde feladata iránt külön tekintetekből föl-
tett kérdésekre adható feleleteket, — mint olly e g y -
más mellett megférő külön színezetű vonásokat, 
mellyek épen egyesülve adnák egy kiegészített 
képét a' képezde föczéljának, de azért külön-kü-
lön is mind csak azon föczél vonásai maradnak, 
ép ugy, mint egy nagy tájképet oszthatunk olly 
apróbb részekre, mellyek külön-külön sem szűn-
nek meg tájképek lenni,—mint az élőfa egyes ágait 
tudják a' növénytan avatottai megannyi kis élő-
fáknak tartani, mind a' mellett is, hogy egymás-
sal egyesülve csak egy föélöfát tesznek; 's mi-
kép napsúgarát teszik a' szivárványnak abban 
egyesült, külön-nevű és melegü, de egymást le 
nem rontó színei. Ugy van! a' melly lelki erővel 
E. L. úr a' fölidézett 4 pontot tervemből ellenem 
összeilleszté : ugyanazzal azt is megfontolhatta 
volna, hogy azon 4 pont közöl az első (VI. 1.) a' 
megbízó választmánynak hozzám intézett akara-
tát tolmácsolja a' képezde föczélja iránt; a' más 
3 pedig részint ezen akarat teljesíthetésének út-
ját és módját, részint pedig a'teljesült akarat ered-
ményét irja le az én hitem és meggyőződésem 
szerint. Nem ide 's tova csapongás, nem eltéve-
lyedés hát azok közöl egy is a' képezde föczéljá-
tól, hanem mind olly arra vonatkozó nézetek, 
mellyek közöl az elsőt előre kellett a' t. cz. választ-
mánynak bocsátnia a' végre, hogy én annak kö-
vetkeztében a' más hármat nyilvánílhassam. De 
sem a' megbízó választmány el nem mondhatta 
együtt minda' négyet, — mert hiszen ekkor maga 
adta volna meg az egész tervet a' képezde fö-
czélja iránt; sem én össze nem foglalhattam mind 
a' négyet, — mert így saját gondolataim gyanánt 
adtam volna azt is, mi nem az enyém, hanem a' 
megbízó választmányé volt. E. L. úr kötelessége 
lett volna tehát kivenni a'könyvből azt,mi a ' k é -
pezde föczélját, a' megbízó választmány akarata 
és az én nézeteim összehangzása szerint, az el-
lenem fölidézett 4 pont nyomán, egy tökéletes 
egészben igy meríti ki : főcsélja a' tervezett ké-

pezdének, nemcsak falusi, hanem egyszersmind 
városi alsóbb iskoláink számára is, olly ideiglenes 
és nem holtig szolgálandó tanítókat képezni, kik 
eddigi tanítóinknál jobban képzettek levén, hatás-
körükben eszközölhető korszerű reformot hozzanak 
be nemzetünk 's közelebb felekezetünk szellemi 
életébe. íme, a' képezde föczéljának ezen megha-
tározásában semmi ide 's tova csapongás, azaz : 
semmi egymásnak ellenmondó, egymást lerontó 
ítélet nem foglaltatik; pedig merőben azon s z a -
vakból van ez összeillesztve, mellyek az E. L. ur 
által fölidézett és állhatlanságot mutató különfé-
léknek keresztelt 4 pontban olvashatók ! De ugy 
járt E. L. úr, mint azon építész, ki beszerzi a' vá-
ros külön szögleteiből a' követ, meszet, vasat, fát 
'stb. de azt nem tudja, mikép kelljen már mind-
ezen különféle anyagokból egy ügyes tanuló szo-
bát építni. 'S ha e' sejdítésem igaz : ugy rágalma 
gyönge logikájának megbocsátható. De ha maga 
is átlátta, hogy a* nevezett 4 pont közöl egyik 
sem eltévelyedés azon főczéltól, hova a* többiek 
is vezetnek, mégis tévelyedésül 's állhatlansá-
got tanúsító ide 's tova csapongásul iolja azokat 
föl ellenem az olvasó közönség szemei előtt : ugy 
ott vagyunk, hol első rágalmára adott feleletem 
végén már voltunk. 

Harmadik és igen terhelő rágalma E.L. urnák 
az, hogy én a* tanító-képzést majdnem minden-
ben megsemmisítem, annyira, hogy az általam ter-
vezett képezdéböl ugyan jó tanítóval (mint magát 
jól magyarul kifejezi) részesülni valóságos vélet-
len lenne. Kezet fog e' rágalomban E. L. úrral 
N. T . úr is, midőn egész tervemet ebben közpon-
tosulni állítja : Töröljük el á tanítói rendet, hogy 

nép művelődjék. — De vak vezeti a' világta-
lant, 's mindketten verembe esnek. Nem látják 
ugyanis a' tisztelt nrak, vagy nem akarják látni 
tervemben a' tanítóképzésnek ott indítványozott, 
sőt igen is sürgefőleg igénybe vett tényezőit, 
mellyek, mint e' felelet második közleményéből 
kitetszik, annyira kielégítők egy ifjúnak jó taní-
tóvá képezésére,hogy a' kiből mindazoknak ösz-
szehatása mellett sem válik talpra-esett tanító, azt 
fejére esettnek tartani semmi igaztalanság. Óva-
kodva mellőznek el E. L. és N. T. urak közlemé-
nyeikben ötöt a' nevezett tényezők közöl, mintha 
azoknak egyhangúlag mellőzésére összebeszéltek 
volna,—a 6-kat pedig, t. i. a'tanító képzésre fo r -
dítandó idő mennyiségét, olly elferdítve említi E. 
L. úr, mig N. T. úr erről is hallgat, hogy 3-szor 
72 órai képzéstől várat olvasóival minden tanítói 
ügyességet akkor is. midőn 252,504,864 és 1584 
ótai kü'ön fokozatú képzésről tartoznék szólni, ha 
könyvem tartalmához híven az igazságot kívánná 
közleni. Azon ellenben, mindkellen elbizottan lo-
vagolnak, hogy én alsóbb iskoláinkban ideiglenes 
és igy csak 3, 4 évig szolgálandó tanítókat indít-
ványozok. Ez ideiglenesség elvével vélik m e g -
vakíthatni az olvasókat 's elhitetni velők azt, hogy 



ki holtig tanító nem marad, az nem képezheti ki 
magát jó tanítóvá. Örömest feledtetik olvasóikkal 
a ' dolog másik oldalát, miszerint ha a' képzés ne-
vezett tényezőinek eredményeül, már a' képez-
déböl ugy léphet ki az ifjú, mint jól képzett tanító, 
nem fogja az a' képezdében már egyszer meg-
szerzett ügyességét magáról sem lerázni, sem le-
rázhatni csak azért, mert nem holtig kell tanítva 
nyomorognia. Nem lehet hát azon tanítóvá-kép-
zést, mellynek minden tényezőiről gondoskodva 
van a'képezdében 's melly kívánt gyümölcsét már 
ott megtermi, megsemmisítettnek kiáltani ki csak 
azé r t , mert ki egyszer kiképeztetett, az 3,4 é v -
nél tovább nem alkalmazza közvetlen ekkép szer 
zett képességét. Ugy van ! Nem eltörölni, mint N. 
T. úr mondja, hanem inkább többszörözni,egyénei-
nek számában gazdagabbá, szélesb kiterjedésű-
vé, az|eddiginél több, kisebb és nagyobb körök-
ben munkássá 's a' nemzeti nagy testnek több 
erein müvelöleg eláradóvá kivánom én tenni a' 
tanítói rendet az által, hogy ideiglenes tanítóságot 
indítványozok. 'S ezzel ellenkezőt fogni rám épen 
olly fonák Ítélettől telik, mint azt vitatni tapaszta-
latlanul, hogy Poroszhonban eltörölték a' katonai 
rendét, mert 3 évnél tovább katonáskodni a' po-
rosz nem köteles. Az anyai tejből már hadi dics-
vágyat szivó franczia, nemzeti büszkeségét meg-
tagadva, teszi azon őszinte vallomást, hogy a' 
porosz, Európában, legügyesb katonai lábon áll. 
Mert egyfelől a' hadi gyakorlatok közt megéle-
medett tisztikar folytonos tapasztalásból merített 
tanácsával kormányozza a' különben minden 3 
évben újjászületett hadsereg örök ifjúságát 's az -
zal együtt járó tüzét, erejét és bátorságát: mig 
másfelöl minden éltejavában levő családapa, le-
gyen bár különben lelkész, orvos, hivatalnok, kéz-
műves 'stb. különbség nélkül egy-egy kiszolgált 
katona levén, ezeknek személyében egy minden 
perczben felszólítható 's a' hon minden szegleteiben 
elterjedt tartaléksereggel biztosítja Poroszhon 
azon polgári közbátorságot, miért fenálió hadserge 
közvetlen ébren működik. *S ki nem látja a' szép 
párhúzamot ezen porosz katonai rendszer 's azon 
intézkedés között,melly tervemben honunk tanítóira 
nézve tétetik ? Itt a képezdei tanárok játszanának 
népnevelésünk ügyében ollyan szerepet, minőt ott, 
a' kül- és belcsendre vonatkozólag, a' katonai 
tiszti kar játszik. Itt a' nevezett tanárok által ve -
zérlett ós képzelt alsóbb iskolai tanítói kar szület-
nék minden 3, 4 évben ujonan: mig ott a' tiszti-
kar által kormányzott alsóbb katonai rend újúl min-
den 3 év alatt egyszer meg Itt az ideiglenes ta-
nítóság elve alól kivételként 's érdemöknek némi 
megtiszteltetésével, állandó tanítóságra emeltetni 
engedtetnek azon ritkább egyének, kik, testtel lé-
lekkel tanítóságra születetteknek ismertetvén ma-
gokat, tovább is e' pályán kívánnak maradni 's az il-
lető gyülekezet bizalmát bírják: mikép ott tiszti 
rangra emelve vénülhetnek meg a' fenálió seregnél 

azok, kiknek nemcsak kedvök van a1 minden férfit 
kötelező legfölebb 3 évig katonáskodáson túl is 
szolgálatban maradni, hanem egyszersmind a ' k í -
vántató szakjártassággal is birnak. Végre itt a' 3, 4 
éves tanítóipályát megfutott egyénekből válandó 
lelkész,orvos, ügyvéd, mérnök, gazdatiszt, jegyző 
'stb. családapák nyújtanának, a' nép közosztályá-
ban segédmunkás kezeket tanítóinknak a' nevelés 
ügyének fentartása 's előbb vitelére: mikép ott a' 
3 éves katonáskodás után közpolgárokká lettek-
ben rejlik egy tetemes segédbiztosítéka a' fenálió 
katonaság által közvetlen őrzött polgárbálorság-
nak. Melly párhuzamból következtethetőleg, sőt 
követelhetőleg, vagy azt is állítsák már egyúttal 
E. L. és N. T. urak, hogy Poroszhonban nem lé -
tezik többé a' katonai rend, minthogy fegfölebb 
is csak 3 évig köteles a 'porosz katonáskodni; 
vagy ha illyesmit állítni, a' porosz katonaságot 
annyira méltányló nemzetek tapasztalásával (s sa -
ját logikájokkal ellenkezőnek találják: ugy hibájok 
némi helyrehozása végett, legyenek igazságosok 
magok is, roszalni azon hasonló alapra épült rágal-
mat, mit tervem ellen ekkép nyilvánítanak, hogy 
az <£ tanítóképzést megsemmisíti, 's a' tanítói ren-
det eltörli; mert ideiglenes tanítókat indítványoz. 

Negyedik rágalma E.L. urnák az : hogymM/i-
kám teljes következetlenséggel. Mivel olly sokat 
mondott, hogy ha ezen állítását igaznak kellene 
tartanom* magam fütném be tervemnek még ke-
zemnél levő néhány példányával E. L. úr kályhá-
ját. De félnék is én E. L. úr helyén, hogy igazság-
szeretetemre árnyékot vetek, ha egy egész mun-
ka fölött igy nyilatkozom a' nélkül, hogy az abban 
létezni állított következetlenségek légiójából leg-
alább egy káplár alját, nyilatkozatom igazolása v é -
gett, szemlére kiállíthatnék. E L. úr pedig egyet-
len egy okoskodatomat hozza fel, mellyben az ő 
logikája következetlenséget lát. 'S nézzük erre 
nézve, mikép állnak actiái! Én tervemben igy 
okoskodom: Az állandó tanítóság csak azon eset-
ben tenni meg kivánt gyümölcsét, ha az állandó 
tanítót maga tovább müvelésében 's hivatalának 
örömmel folytatásában az anyagi nyomasztó kö-
rülmények nem hátráltatják. Abban pedig, hogy 
mi magyarok tanítóinkat jól fizethessük, sem most, 
sem még néhány évtizedre terjedő jövőnkben mó-
dunk nincs 's nem leend. Tehát, mig anyagi kö-
rülményeink magokra kedvezőbb szint nem ölten-
denek, ne alkalmazzunk ezentúl állandó tanítókat, 
kiknek családi körében a' legszivesb igyekezet 
is hajótörést szenved rendesen a' rosz fizetés 
kőszála miatt : hanem alkalmazzunk jól készült 
ifjú, nőtlen és ideiglenes egyéneket, kik az álta-
lunk adható csekély fizetés mellett is kedvvel 's 
sikerrel működnek ; mert tanítóvá lételók előtt 
annyit sem kerestek mégéltökben, mennyit éven-
ként igy kapnak; mert még csak saját személyökre 
költenek*, mert 3, 4 évi munkát, legyen az bár 
még egyszer olly nehéz, ifjú vállak játszva hor -



doznak , 's végre mert a' csekély-fizetésű tanító-
ság után egy kedvezőbb anyagi állás reménye 
mosolyog rájok. Ez okoskodatomat mondja E. L. 
lír következetlennek , ott, hol e' tárgyban saját 
szavai imezek : „Tegyük fel, való és igaz, hogy 
széles e' hazában nem találtatnék magyar prot. 
tanítóink közt egyén, ki a' mostan 's még sokáig 
nálunk divatozó rosz fizetés miatt, szép hivatását 
halálaig buzgalommal és áldással vinné : követ-
kezik-e ebből, hogy ezután ideiglenes tanító a l -
kalmaztassék mindaddig, mig ezen rosz állapo-
tunk meg nem szünend?" E. L. úr logikája sze-
rint tehát abból, hogy állandó tanítóink rosz fize-
tésök miatt buzgalommal és áldással nem működ-
hetnek, az következik, hogy mi, mind e' mellett is 
addig is, mig tanítóinkat jól nem fizethetjük, ál-
landó tanítókat alkalmazzunk!! N. T .u rmár más-
képen segít a' dolgon. Mert bár azon tervről közli 
véleményét, mellyben én nemcsak azt feszege-
tem, hogy tanítóinkat roszul fizetjük ; hanem sok-
kal inkább azt bizonyítom be elvitázhatlanul, hogy 
azokat jól fizetnünk lehetlen : mégis ezen végzi 
az állandó tanítók ajánlása körül főkép forgolódó 
véleményét : „Est modus in rebus, fizetés eme-
lés/" sőt roszalja tervemben, hogy az társaságo-
kat nem sürget alakíttatni, mellyek az iskolából 
kikerült ifjakat segítsék, míg hivatalhoz juthatnak. 
No, már illyes okoskodásainkban, hármunk közöl, 
ki a' legkövetkezetesb : Ítélje meg a* t. c«. olvasó! 
A ' világhírű növény tudós Schleiden azt vallja, 
hogy ő a' Fries logikájából több növénytant ta-
nult, mint minden füvészkönyvböl összesen. Nem 
ártana tán E. L. és N. T. uraknak is egy okszerű 
neveléstant elolvasni; meglehet, sikerülne abból 
több logikára tenni okszerl, mint minden logikus 
könyv mellett eddig szereztek. 

Általában sok sajátságos állításokra találunk 
a1 tisztelt urak közleményeiben, mellyek részint 
az azokat közlő egyén tetteivel, részint egymás-
sal, részint az általok bírált munkám tartalmával, 
részint a' tapasztalással homlok-egyenest össze-
ütköznek. Lássunk példát mindegyikre! 

Roszalja E. L. ür azon tapasztalásból született 
aggodalmamat, hogy a' képezdebeli 18—20 éves 
ifjú, már életkoránál fogva is változékony levén, 
könnyen engedi magát a' ragyogóbb életpályák-
tól ingereltetni; 's igy megbánva, hogy magát 
tanítóságra szentelte, csak elégületlen ember vál-
hatnék belőle, ha a' tanítói pályát holtaiglan kény-
teleníttelnék folytatni, „iMerészség" úgymond 
,,föltenni, hogy a' magát tanítóságra elszánó ifjú 
meg nem fontolandja, vagy szüleitől meg nem fon-
toltatja teendőjétDe elfeledi E. L. úr, miszerint 
maga is, ki már 20 évet meghaladt, elébb mint 
ez észrevételt tette volna, minden áron tanító kí-
vánt lehetni; aláírásaiban magát nevelőnek czi-
mezte akkor is, midőn növendéke nem v o l t ; ' s 
most tettei szólnak helyette, hogy egy jó papság re-
ménye élteti: tehát sem maga, sem szüléi meg nem 

fontolták teendőjét még a' mult nyáron; vagy maga 
is olly lelkészszé átalakulásra segítő állomásul t e -
kínté a' tanítóságot, minőnek én azt tervezem. És 
ez már következetesség, nemde, még pedig nem-
csak elméleti, hanem egyszersmind gyakorlati is ? 

N. T. úr nem osztozhatik tervemben, mint 
mondja, azért is, mert az embertársaim nyomo-
rúságán épült. 'S igazat mond tervem alapjáról, 
a' mennyiben én, mint feleletem első közlemé-
nyében, márnyilvánitám, — az általam tervezett 
ideiglenes tanítóság utján, többek közt, azon k i -
tűnő talentumokat kívánom hazánknak megnyer-
ni, azon alacsony sorsban szülötteket akarom a' 
tanítóság emeltyűjén a' nemzet közép-osztályába 
fölsegélleni, kiket születésük különben örökre 
kasza kapa nyelére kárhoztat vala. Igazat mond, 
a' mennyiben én az illy szegény születésű ' smajd 
ideiglenes tanítóságot végzett egyénekből vált ho-
noratiorok által azt akarom elérni, hogy ők, mi-
után személyesen leélték a ' tanítói pálya terheit, 
több méltánylással bánjanak tanítóinkkal, kelle-
mesbbé tegyék azoknak e' különben göröngyös 
pályát, mint az ezt nem próbált honoratioroktói 
várhatnók. Igazat mond, a' mennyiben én azért 
tervezek ideiglenes és nem holtig szolgálandó ta-
nítókat, hogy ha ez utóbbiaknak érdemökhöz és 
szellemi rangjokhoz mért, szivünknek pedig b e -
csületére váló évidijt, későbben nyugpénzt, ö z -
vegyeiknek és árváiknak pedig illő gyámpénzt 
nem adhatunk : ne szaporítsuk közöttünk rend-
szeresen a' nyomorultak seregét. De ép azért, 
mert tervem alapjáról igazat mond annyiban, hogy 
a' mondottakban mindenütt embertársaim nyomo-
rúságán kívánok tervem által segítni: miért nem 
osztozhatik abban N. T. ú r ; 's miért mondja r ó -
lam véleményében, hogy tervemben az uralkodó 
százados szokáson túl nem emelkedtem, ugy, hogy 
minden egyénben az egyéniséget megbecsüljem ? 
e' következetességet, megvallom, az én logikám 
ismét nem érti! Valamint nem értem N. T. úrnak 
azon maga magával ellenkezését is, miszerint e n -
gem hibáztat, hogy tervemben a' fontos tanítói 
hivatalra ifjakat kivánok alkalmaztatni : holott 
egypár sorral fölebb maga mondja, mikép hazánk 
hátramaradásának egyik oka az is, hogy ifjúi erőt 
és ruganyosságot kivánó hivatalokra többnyire él-
tes emberek jutnak közöltünk. 

E' rovat alá tartoznak N. T. úrnak következő 
nyilatkozatai is : 

1) Hogy tervem költségesebb, mint aző általa 
kedvelt állandó tanítói rendszer; holott épen azon 
anyagi elönyeért ajánlom, többek közt, az ideig-
lenesség elvét, mivel igy költség-növesztés né l -
kül tarthatunk soha nem lankadó ifjú tanítókat, 
olt, hol állandó tanítóink legtöbbjei, eddigi fizető-
söknek szembetűnő felemelése nélkül, az anya -
gilag nyomasztó gondok martalékai lennének. 

2) Hogy, tervem szerint, az ifjú tanítónak 
minden jövedelmet készpénzben kell kezéhez 



szolgáltatni: holott minden számításomba beve-
szem a' szülék és községek által szántóföldben, 
termesztményekben 'stb. adandó deputatumot$ 
mint ezt különösen munkám 61-ik lapján láthatná. 

3 ) Hogy egy nőtlen tanítónak becsületes tar-
tása többet emészt, mint egy családos igénytelen 
tanító deputatuma: mit állítni csak olly egyéntől 
telhetik, kit még eddig család soha, hanem a' he-
lyett ábrándjai serge környezett. 

4) Hogy, szerintem, a ' népnevelés szent ügyét 
tapasztalatlan *s életunt napszámosok kezelnék: 
holott életunttá épen a' tapasztalás következtében 
lehet, lélektanilag, az ember! 

De nem ölelek már fel többeket E .L .és N. T. 
urak közleményeiből, bár még sokat idézhetnék 
azokból annak igazolására elő, miszerint ők, mint 
feleletem első soraiban mondám, részint nem akar-
ták, részint nem tudták tervemet felfogni. Bíráltak 
nem ahoz illő szívvel 's tudományos készülettel, 
mi az olvasó közönség iránt mindig szerényte-
lenség. Mert, vagy tévutakra akarák azt vezetni 
elferdített előadásaikkal: vagy magoknak is ellen-
mondó ítéleteikkel minden esetre untatták. Epen 
azért, mivel e1 sötét árnyék vonul keresztül mind-
kettőjük közleményein; 's ezt feleletemmel bebi-
zonyítám: nemcsak jogosítva érzem magam, ha-
nem egyszersmind az olvasó közönség iránti kö-
telességemnek is találom, ezennel ünnepélyesen 
nyilvánítani: miszerint , szüljön adott feleletem 
E. L. és N. T . urakban bármelly további felesel-
getésre vágyót: mi hárman e ' téren találkozni töb-
bé nem fogunk. Hogy másra irányzott közlemé-
nyeikkel nekem, ez úttal , alkalmat nyujtának, 
feleletem 2 elsőbb számában tervemet, főbb vo-
násaiban, híven ismertetni olvasóinkkal, e' 3 -
ban pedig egy kis logikai gyakorlatot csinálni: 
ezért fogadják hálaköszönetemet! De ha még 
egyszer eszökbe jutand, munkát birálni, melly-
nek kiállítása, mint tervemé i s , a' szemnek jól 
esik : ne feledjék, kérem! csupán élelbölcseség-
böl is, ezen egy tekintetben legalább kedvező-
leg nyilatkozni azon munkáról. Mert hiszen ezt 
megtehetik a' szerző dicsérése nélkül is, mint 
egyedül a* nyomda érdemének elismerését. 'S ha 
munkámtól legalább ez egyet meg nem tagadták 
volna, nem gyaníttatták vala már feleletem olva-
sása előtt a'közönséggel azt, miről most már több 
okokból győzethetett meg: hogy nem oda néztek, 
hova vágtak; mert czéljok nem könyvbirálat, h a -
nem ócsárlás vala. S z ő n y i. 

i 
lü § y Si á z i r é g i s é g e k : 

Magyar prof. egyliózS szertartások. 
Régi magyar könyveink olly ritkák kezdenek 

lenni, hogy őket magányosoknál ritkán, a' nagyobb 
könyvtárakban is csak irmagul találhatjuk. Máso-
dik ldadást e* régibb könyvek közöl alig ért egy-
kettő. Az első példányok vagy elrongyollottak, a' 
folytonos használatban, vagy moly emészté meg 

őket a' mestergerendák alatt, vagy a' régiség-
gyűjtők szekrényeibe jutottak. Feledékenység 
vastag penésze borult kivált magyar protestáns 
egyházi hajdanságainkra; kimerítő egyh. történe-
tünk megírva eddigelé nincs; Lampe vagyis Em-
ber Pál egyháztörténete régi és igen hiányos, 
bár a' maga nemében megbecsiilhetlen kincs. * ) 
Bod Péter, Sinai Miklós 's a' korunkbeli Tóth 
Ferencz elhaltak , mielőtt sok éveken át gyűjtö-
getett adataik rendszerezett történet-alakban v i -
lágot láthattak volna. Tudok többeket, kik az ujabb 
időkben anyagot gyűjtöttek egy, majdan kidolgo-
zandó magyar protestáns egyházi történethez: de 
ugy tetszik, mind ez ideig saját mostoha sors ül-
dözte egyh. történet Íróinkat. Egy az, hogy rész-
rehajlatlanul , szigorú igazság-szeretettel irni 
sok oknál fogva nem lehetett; más az, hogy Sisy-
phus kövét görgették maguk előtt a' prot tudósok 
mindannyiszor, a* hányszor e 'nagy munkára vetet-
ték kezökefca'munka,befejezése előtt, visszagördült 
's egy másik viszont csak a' széthullott darabo-
kat szedheté össze, ujabb hasztalan munkára. — 
Vállalkozik-e valaki, és mikor e' nagy munka k i -
dolgozására? ez olly kérdés, mellyre felelelünk 
nincs, — melly a' jelen és jövő bizonytalanságai 
között széled el viszhang nélkül. Itt van-e, lehet-e 
itt ideje egyház-történetünk kidolgozásának? kér -
dések kérdése, mellyre én hajlandó vagyok taga -
dólag felelni. A ' magyar protestáns szigorú, igaz 
egyháztörténet még kifejletlenül mozog a' magyar 
irodalom méhében: ha meg talál születni, vagy 
nyomon szörnyet hal, vagy ollyan lesz, mint az 
idétlen gyermek. 

Míg a' teljes idő elérkeznék , addig én csak 
egy mulhatlan tenni-valót látok, melly egyszerű-
röviden ennyiből áll : hogy mindegyik protest. 
egyházkerület és megye szedné össze nagy szor-
galommal, az idő foga álíal eddig megkímélt, 
nagybecsű adatokat, mellyek vagy egyesek gyű j -
teményében, vagy egyházak levéltáraiban talál-
hatók. Tóth FerencZy Szerencsi Nagy István, 
Lenkcy és más elhalt tudósaink utódait szólítnók 
fel, hogy egyh. történetünk nagybecsű, okleveles 
adatait vagy eredetiben, vagy párban tennék le 
az e.ker. vagy e.megyei levéltárakba, hogy maj-
dan egy eljövendő Bod, Sinai, Bél, vagy Tóth 
ezeket felhasználhassa. Kérnök meg kivált egész 
tisztelettel a' főtiszt, káptalanokat, hogy sok, régi 
egyházainknak hasztalanul náluk heverő anya-
könyveit lennének kegyesek nekünk általadni, 
hogy miután Rotarides, Schmeiczel, Csécsi János 
és egyebek nagybecsű gyűjteményei elveszlek, 

*) Hlyen megbecsiilhetlen könyve a1 magyar pro t . e g y -
háztörténetnek : H i s t ó r i a d i p l o m a t i c a d e s t a t u 
r e l i g . e v a n g . i n H u n g a r i a . — 1 7 1 0 E1 nélkül 
alig lehet bizonyos lépést tenni. A ' könyv nagyon 
megri tkul t ; dc azért , hála Istennek 1 megvan. — Egyűti 
van vele az 1 6 7 1 — 8 1 . korszak, és Erdély egyh. t ö r -
ténete. D o b o s . 
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fájdalom! részvétlenségünk miatt elvesztek, leg-
alább ezeket, mint üszögöket, a' nagy égésből k i -
ragadjuk. — 

Nincs kedvem, nincs akaratom e' tárgyról itt 
bővebben emlékezni. Majd, mit említnem meg 
lehet, megemlítem közléseim folytában; bár meg 
kell vallanom, hogy mindannyiszor, a' hánysior 
egyháztörténetünk régi krónikáján tépelődöm, 
mély bú szállja meg lelkemet, egyért azért, mert, 
nevezetes korszakaink adatai magával a' korral 
együtt temetve vannak, és nincs szorgalom, melly 
őket valaha feláshassa 5 megmentett egyháztör-
téneti kútfejeink többnyire szárazak, m i n t á z ó 
kút, mellybe Józsefet vetették, — leginkább egyes 
egyházak és férfiak történeteik, mellyek maguk-
ban jók, de csak részletek. Más az, hogy ama tit-
kos műhelybe, hol egyházunk sorsa készült, mind-
ezideig törlénetiróink közöl egysem pillanthatott. 
Egész magyarhoni protestáns egyháztörténetünk 
egy régi rom, mellynek kövei szertehevernek az 
elpusztult vidéken, — Esaiásnak csontokkal be-
szórt mezeje, hol megállva méltán kérdezheti a' 
történet - búvár: Uram! e' csontok élnek-e va -
laha? -

Szoros rendet egyháztörténeti régiségeink 
közlésében nem tartok, — mert nem is tarthatok. 
Szorosan az egyháztörténetre tartozók lesznek-e 
adataim: ezt sem merem egész bizonyossággal á l -
lítni; mert lesznek a' közlendők között ollyanok 
is, mellyek irodalmi tekintetben nevezetesek. 

Kezdem magyar protestáns egyházszertartási 
régiségeink közlését, megemlítvén, hogy csak 
a1 kezem között meglevő, eredeti kútfőkből me-
rítem töredék-közléseimet, — egészítse őket 
más atyámfia a' keze között lappangó forrá-
sokból. — 

Régibb egyházi szertartásainkról irva olvas-
tam valamit a' következő munkákban : 

1) Válogatot Praedikatioc a Prophetac és 
apostoloc irdssdbol s a t. — Uyian ezen Prae-
dikatioc regebe a keresztelésnec, ur vaczoraia 
osztogatasnac. eskütcsnec, és egy eb egyházi rend 
tartasnac igaz moggia praedikatiok szerint. 

Petrus Melius de Horhi — Juhász Péter. 
Döbröczömbe, nyomtatot Töröc Milial által. 

Anno M. D. L X III. *) 
Melius vagy Juhász Péter élete meg van irva 

több helyeken. 0 debreczeni nagy hírű pap, 's a' 
reformált vallásnak, Calvin értelme szerint, leg-
hatalmasabb terjesztője volt a' tiszántúli részeken 
és Erdélyben. Nagy-ludományu, nyers férfiú, ha-
talmas szónok. Ezen predikátiókat ajánlotta hajdan 
Magoczi Gáspár nejének MaassaiEulaliának, ki-
nek, a' többek között, így ir ajánló levelében : 

„A tanéto rendet is az Isten meg kissebbete. 
Az regi ven iamborokat és tudosoc kic volnanac 
ki szede, czac vannac valami maradekoc: de, 
qualis populus, talis et sacerdos. Soc hclien oz 

*) A5 többi végül említtetik. D. 

szegen iambortanetoc ehel halnac, telhetetlen n e -
veket költic hogy az ö béreket kéric. Ha nem 
szánt kapai, nem élhet. Ebből immár e köuetkö-
zic, hoga czep, (csép) kapa, világi munka el von-
sza a tanulástól a szegen tanetokat, oskolac meg-
szünek; mert a* iüvedelem föstbe — iatekra, 
tanezra, tekozlasra, hizelködökre kel. Nem mie-
lic azt mast (most) mint Dávid, Salomon, Josa -
phat, a1 szent királyok és fejedelmec kiknec fö 
gongyoc volt az Isten orszaga es az ö igazsaga 
keressesere, azért Istennis orszagokat meg e rö -
sitötte : Nagy kegyelme ez az urnac, hogy az 
Lazar túros laba nialasara ebeket, az Illies Eli— 
saeus eltetesere asszony állatokat támaszt, ad day-
kat ez világtul el vettetett niomorult kiczin s e -
regnek. Ezec közzül való vagy te Nagy. mind 
Bebekné asszoniommal ö nagyságaval. Bi*on hog 
Isten draga magzalinac lettetec daijkaij, de a daij-
kasagért draga hant alliu (hányt aljú) ruhakba 
öltöztet atti ferietec a Jesus christus s a t . " — 

Melius vagy Ihász Peter de Horhi, 
Döbröczöni szigen kaplan. 

A keresztelesnec igaz moggia. Mát. 3. 28. 
A keresztsegnec igaz formaia es moggia ez : 

Mikor germekel vag embert hoznac keresztelni, 
akar kiczin, akar nagy, akar minemö nemzet mint 
S. János czelekedet, lasd meg először ackic iö-
nec , ha Jánoshoz czac káromlásért es próbá-
lásért mennec vala, ackiket János meg nem k e -
resztelő, hanem merges kigio fiainak neveze, es 
Isten iteleti utaloknac : Ha sem a christus, sem az 
ö erdeme, sem igeije sem szörzessenem kel, czac 
az eskötes es kereszteles kel; kiuöl mutatnac k e -
resztyenseget de hypocrifac, ezeket meg ne k e -
reszföld. Hanem acki vészi a chrisztus erdemet 
igeijet szörzessét es tudomaniat, kel neki a draga 
gyöng, szeréti es vészi, böczüli, igaz vallast t e -
szen — nem bízic az ö erdemebe, sem semmi 
teremtött állat érdeméhe, hanem czac btinnec alok-
nac holtnac mogya magát, igassagát eletét iduös-
segét a christusba hiszi, ez akar mi nemzet, akar 
olah cygan Görög legien meg kereszteld mint az 
apostoloc, acto. 2. 8. megkereszteltec ackic az ö 
bűnöket valloltac ackic hitökröl vallast töttec, ac -
kic hittec. Mert az hit es vallas elöl iar a keresz-
lelesbe s. a. t. 

Ezt hogy meg érléd, hogy keresztyen ember 
magzalia s a keresztyen gyökernec keresztyen 
az ö agaij, es magzati Ro. 11. Exod. 20. Istened 
leszec neked, es a te magzatodnac soc ezerig. 
Ha szent a gyöké r , szent a választót agis, ha 
penig pogan volt, most — mast — penig meg 
akar keresztelkedni es christus szaszloija ala akar 
állani, és a'christus feguereuel a s. lelec hadnagy-
saga alat, a bűn, a test, e világ — antichristus hiti, 
tudomannia ellen akar hadakozni: Meg kereszteld. 

Ez utan ezt mield, hogy ennec végere mentei: 
ég kannaba vag korsoba, vag valami fördö s z e r -
szamba tölez vizet, es vid a keresztelőket a g y ü -



leliözet helieré, ahol predikallasz, predicatio utan 
reggel, vagy valamely közönseges helyt es időt 
valaszt a bösseg azzal szabad, czac hog lisztes-
seggel io móddal Isteni félelemmel es röttegessel, 
— ne fördö. hazba vag korczomán, hogy a lelki 
fördöt a teslivel öszue ne ölgiets, hanem a hona 
gyülnec, iozanon, könyörgéssel az hiuec gyüle-
közetibe keresztölj. 

Harmad dolog immár hogy a keresztelies 
helyen vagy, és hogy meg hirdetted hog acki ke-
resztelölt I,oz predicatio utan a közönseges helyré 
hozza, mert a keresztség is közönseges iegy, kö-
zönseges helien kel a gyíileközetbe mint S. János 
Betabaraba a rehelien (révhelyén) salembe ke -
resztelt, christus is a soc nepec közöt keresztel-
kedet meg., Immár igy szoly : Halliatoc atiamfiaij 
keresztyenek, a keresztsegbe ezt, tannlliatoc meg. 
Elsőt hany felélegien a keresztseg. Masikat, miért 
szörzötte Isten a keresztseget. Harmadikat, mit 
hasznai a keresztseg, es mi keuantatic a' kereszt-
seghez. 

Én nagy gyönyörrel olvastam a három pont 
fölötti, körmönfont feleselést: de terjedelmes le-
vén, a lap hasábjait kímélnem kell; annyival in-
kább , mert legszebb pontjait, bizonyos okoknál 
fogva, ugy sem lehelne most közzélenni. Keresz-
telési tanítását imigy zárja be MeliusPéter. 1562-
ben, és igy Luther halála ulán 16 évvel : 

„Sommaija : igy szol Röuid szóval ." 

A keresztseg kettő belső es külső. Masic ta-
nusag. A belső keresztseg christus erdeme, ammi 
igazulassunknac, iduözülessünknec, istennel való 
megbekelessiinknec oka Luc. 3. Eph. 3. A külső 
keresztseg a belsőnek a megigazulas vyulas, íd-
uözüles a poenitentia iégie. Ebbe Isten azt ielenti 
hogy atiank, christus hogy meg tisztelőt azt ki-
uannia hogy vy eletbe elliünc, 

Ilarmadic. Vgy hasznai a keresztseg, hamint 
Isten meg ál abba ammit fogadott igy miis meg 
alunc, meg örizzüc Isten friget, vy eleibe elünc, 
el veszszüc hittel a iokat ackiket Isten mi nekünc 
chrislusba adolt Gene. 17. — 

Ez ulan a gyermeket vetkesztesd le, es Önts 
minden teslere vizet, es keresztelven azt mogyad: 
En leged Pal, Dorko, moslac Alianac, Fiunac cs 
S. Lélek Islennecneuebe. Ez utan mogyad : Abra-
hanac, Isaaknac es Jacobnac istene, az mi Vrunc 
Jesus chriátusnac szent alia mcgálgya e gyerme-
ket, az ö szent íiaert es az ö s. lelket adia neki 
ackivel tarlsa meg az vy frigbe, vezesse, pecze-
tellie az öröc eleire es vigie be az ö orszagaba, 
legien kegielmes Allia ammit igert telliesettse be 
az ö fián mind öröcke Amen. Mond ezt. 

Ti atiac aniac, abba nevellietec fel ammire e 
gyermec e ieg áltál fogadast tött, es meg esküt 
Géne. 17. Gal. 3. Isteni felelembe tudomanyba 
nevellietec fel, Eph. 6. A gyermec a s. háromság 
nevebe álla a christus zaszloija ala, azt ielente, 
annac iegiet vévé fel hogy ö hiszen az egy Isten-

ben acki alia Fiu s. lélec egy bizon állatu Isten. 
(Folytatása következik.) Közli D o b o s J á n o s , 

péczeli reform, pap. 

S as e ti l-l a i» t : 
Gondviselés. 

Ha zúgva elcsapott fejed 
Felett a" sorsvihar, — 

'S reményidet beleplezé 
Sötét borúival : 

Tekints az égre fel, 's ne mondd, 
Hogy nincs read szegényre g o n d ! 

Ha nincsen egy rokon barát , 
Kivel közöld bajod, — 

' S fájdalmasan kell érzened, 
Hogy minden elhagyott : 

Hogy minden elhagyott ne h idd! 
Van egy, ki látja könyeid. 

Ha nem kiált fel ellened 
A1 vétkes öntudat, — 

Kebledre mégis méltatlan 
Bántalmak sérve h a t : 

Miért kesergsz? ha Istened 
Veled, mit árthat e l lened? 

Rémfellegével arczodon 
Miért a1 ké tkedés? 

A' bánatölt kebelbe nem 
Tenyész elégedés. 

Ragyogva mindég a1 napot 
Az ég tükrén sem láthatod. 

A' véghetetlen égi gond 
Ezer világra hat, 

Kegyelme leng a' föld felelt 
'S a1 széles ég alatt. 

Kicsinyhitű! e1 kegymalaszt 
Elődbe leng, csak kérjed azt. 

Egy láthatatl n égi kéz 
Vezérli sorsodat , — 

Szerencse vagy baj érdekel , 
Az áld, az látogat. 

Ha áld, ne bizd el tenmagad! 
Jobb sorsra várj , ha lá togat ! 

Azért , ha élted tengerén 
Habokra hab tolul, — 

'S kibontakozni nincs erőd 
Zajos hullámi búi : 

Istenbe bízz! az isteni 
Erő ki fog segíteni. — 

K o p r é F e r e n c z . 

V e g y e s k ö z l e m é n y e k . 
IVIáraiiiaros-SzIgetröl — 

é s ö r ö m h í r . — A' saját jóakaróitól her -
kulesi munkákkal igen megterhelt szorgalmas elem-
oklató, Gáspár György, három napi házassági 
örömei 's öl héti inláz-betegsége ulán, szép ifjú 
nejének 's e' világnak — mellyben ügyesen, vi-
gan és hasznosan élt — végbucsút sohajta dec. 
12-én 1846. évben! — Gyászbeszédet tartának 
fölötte: hitszónok és oktató Veres Sándor úr (ki 
szokása szerint hatalmasan's ennélfogva hatályo-
san vázolta fel a' kellékeket, mellyek egy tanító-



ban nélkülözhetlenek) beszéde végén Istentől kére 
jutalmat — millyet érdemle — az elszendertiltre; 
és Pásztor Dániel (ki költői érzelmeinek gazdag 
ereit fölvágva, szomorúan siratá és sirattatá meg 
a' vele két év alatt legszorosb barátságban élt 
valódi embert és sükeresen működött tanítót). I s -
ten nyugosztalja meg a' szendergöt, kinek az 
életben csak 32 évet lehele élnie! 

Sohajtásink után fejtsük örömre redőit arczink-
nak! — A'temetés hetében dec. 17-dikén egy 
3 éves betegnek, a'm. szigeti Lyceumnak adtunk 
biztatást életéről, — elhatározván, hogy ennek 
polgárai ismét ünnepekre járandanak! — 
Kár, hogy tek. Nánásy Lajos urnák valóban em-
herbecsülö terve — talán a' hanyag eljárás 
miatt? — még most papíron maradt, ő (Isten áldja 
meg szent szándokáért) tanulóinkat az arczpirító 
kéregetéstől (mihez ugyan a' protestáns diákok 
ép ugy hozzá szoktak, mint mások a' salarium-
hoz), föl akarván menteni: több, mint 100 pengő 
ftot összegyűjtött, hogy, a' mindenek által e l -
ismert 's vallásunk tekintélyét emelő jót létesít-
hesse : de a* tanulók és szülök a' 2000 fttól igen 
messze álló 300 ftot iskolánk hajdani népének 
elégtelennek itélvén'smás tanintézetekhez folya-
modván: az iskola boldogságát, minden áron elő-
mozdítani kívánó pártfogóság visszatért a' for -
ráshoz, mellyel jó — de hiusult — remény fe -
jében betömött; és most megemlékezvén a' bölcs 
szabályra — ,,sapientis est consilium mutare in 
melius" — 12 beöltözöttet ünnepre küldött, hir-
detni a' Kisztus születését. 

Jertek hát ti magas rangú, közép és szegény 
sorsú ifjak és gyermekek, kik elöhaladásra és jó -
zan eveltetésre vágyakoztok, kik ép testtel 
akarjátok átélni a1 kort, mellyet csupán jó tanács 
— 's egyéb semmi — emelhet fel pályájára a' 
művelődésnek ! jertek szárnyai alá ismét a' taní-
tóknak, kik felétek atyai, baráti és testvéri kezeiket 
nyújtják, - kiket a' szerencsétlen következmé-
nyű, egymástüldo változások miatt itt kelle hagy-
notok !I — És ti szentegyházak! kiket olly kü-
lönöshevünkben elhagytunk, nyissátok meg ismét 
kebleteket! Szent kegyelettel, őszinte bizalommal, 
tiszta hódolattal kérjük és várjuk gyermekink 's 
gyermekeitekre boldogító kegyeteket!! A'szigeti 
iskola ifjú erővel működő oktatókara, gyermekei-
tek által küldend választ az áldozatra, mellyet szí-
vetek 's a' hon oltárán tinmagatok 's gyermekei-
tek érdekében gyujtandatok!! — 

B a r t ó k G á b o r . 
Követésre méltó a' népnevelés 

előmozdítása ügyében. Alulirt, az ügye-
lete alá bizolt, kerület iskoláiban szükséges, föld -
abroszok, — jutalom — könyvek, és a* tanítók-
nak annyira nélkülözhetlen, iskolai népszerű 
könyvtár megszerzésére, egy adakozási ivet ké-

szítvén, azt tek.Kapriórai Wodidncr Albert űr,— 
ötven pengő forinttal nyitotta meg|mikét,kezeimhez 
azonnal le is fizetett. — Melly hazafiúi tettet, 
ezennel nyilvánosan megköszönni, legkellemete-
sebb kötelességeim közé számítom. Mező Berény 
télhó 2-kán 1847. B o n y h a y B é n i á m i n . 

Bányakeriileti papgyámolda. A* 
mult évi aug. havi tanácskozmányok nyomán k é -
szült aláírási ívek a' nt. esperes urakhoz elkül-
detvén, figyelmeztetnek az illető társak, hogy az 
öláirás és aláíratás munkájához fogjanak hozzá 
arvendetesen. A' nt. esperes urak pedig kéret-
nek, hogy az aláírások eredményéről a' közön-
séget e' lapok utján koronként értesítsék. A' bu-
dapesti esperes ívén eddig 22 pengő forint áll 
csak. S z é k á c s J. 

táblabíró 's kerületi iskolai felügyelő. 
Hétköznapi templom-imádságok 

ügyében. Az általam kiadandó hétköznapi 
templomi imádságok tárgyában nyilatkoztam a 
m. évi Prot. Lap 1174 's következő hasábjain, 
előterjesztvén, kik járultak a1 gyűjteményhez, kik 
ígérkeztek járulni 's kik nem tagadák meg köz-
remunkálásnkat. Annak jeleül, hogy a1 munka 
foly 's ez ügy nem akar elalunni, jelentem, hogy 
a' mult hónap lefolyta alatt t. cz. Révész Bálint 
úr, debreczeni anyaiskolák k. r. oktató és Sükösd 
Sámuel úr Erdélyben dévai ref. lelkész, szinte 
beküldék dolgozataikat. T ö r ö k . 

ILevelezés. A ' két magyarhazabedi mind a ' két 
felekezetű protestáns collegiumok és lycenmok könyvtárainak 
részére, szívesen k e d v e s k e d e n d ü n k a ' Prot . Lap 1 8 4 2 -
diki, 4 3 - d i k i , 4 4 - d i k első félévi folyamai példányaival. Mcl— 
lóztassanak az illetők példányaikat elvitetni a1 ref. paplakról . 
Mások az 1 8 4 2 - d i k i folyamot 2 f ton , a ' 4 3 - d i k i t 2 ft. 4 0 
kron, külön a ' 4 3 - d i k i első vagy második fé lévi t ' s az 1 8 4 4 -
diki első félévit 1 ft . 2 0 kron szerezhetik meg ezüst pénzben. 
Utóbbi évekröli lapfolyamok maradék-példányai felöl tuda-
kozódhatni Landerer és Hecksnast urak köoyvnyi mdája ügy-
szobájában. 

Az egyházmegyék szerte l é t ező , olvasó 's munkáló 
társulatokban felolvasott, érdekes és korszerű értekezéseknek, 
ha tá rgyok a-1 Prot . Lap programmi tartalmától el nem Qt, 
örömest engedeodüak lapjainkban helyet 

Minthogy a' postán- járó lapok nem a1 lap-kiadó hiva-
talban tetetnek bor í t ékba , hanem a 'pos t ah iva t a lná l ; (talán 
a z é r t , hogy irott levelek ne bnrkoltassanak a ' l a p o k h o z a ' 
postajövedelem csökkenésével) ; a1 l ap-k iadó hivatalok p e -
dig minden kellő példányt átadnak a' postahivatalnak: előfi-
zetők, elmaradt példányaikat a" postahivatalnál sürgessék; va -
lamint, ha Lapunk helyett onnan cserébe más lapot veendnek, 
— mi könnyen megeshetik, midőn minden buda-pcs t i h í r l a -
poknak ezer meg ezer példányai szinte egy időben 's szá l -
láson burko l t a t j ak borí tékba. 

F . F. úrnak, szerkesztőkhöz intézett, azoknak fáradal-
mait mé l t ány ló ' s kitartásra serkentő ú j é v i ü d v ö z l e t é t 
nem adhatjuk. Szívesen köszönjük ügyi részvé té t , de ugy 
ítélünk, elég ezt tudni a' szerkesztőknek 's nem tartozik a* 
közönségre, mellynek számára ez tulajdonkép nem Íratott . 

T ö r ö k . 
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földszint Landerer és Heckenast könyvnyomdája ügyszobájában és minden magyar- és erdélyországi kir. postahivatalnál 

TARTALOM: Parliuzam a1 protestantismus ét római ka thol i -
cismus elvei közt. J e s z e n s z k y L á s z l ó . — Soproni 
papválasztás-iigy, N y i 11 f i. — I s k o l a - ü g y : Késmár-
kon a ' másod jog i tanszék betöltése 's Hunfalvy Pál i gaz -
ga tó - tanár urnák ez alkalommal mondott igtató beszéde. — 
V e g y e s k ö z l e m é n y . — 

Párhuzam a' protestantismus és ró-
mai fcatlioliclsmus elvei kost. 

(Olvastatott Luther halálának háromszázados napján Szarva-
son tar ta tot t papi conferentiában.) 

Épen ma háromszáz esztendeje annak, hogy 
ama nagy férfi, Dr. Luther Márton, kit az embe-
riség, még a' késő évezredek után is, szent ke -
gyelettel fog tisztelni, meghalt; és mi nagyrészt 
a ' végett is ültünk jelenleg össze, hogy e' nagy 
férfi halálemlékét elméinkben megujítsuk. Méltán 
teszszük ezt, — de nemcsak azért, mert szelle-
mének örökösei, elvének barátai, hivatalának 
pályatársai, érdemeinek hálás tisztelői vagyunk: 
hanem azért is, mert megemlékezni nagy férfi-
akról, csak annyi, mint a' leghűbb tükörbe nézni, 
mellyben az emberi lélek megdicsőítve látja ma-
gát ; — és igaz az is, hogy minden társulat á l -
dottan emelkedik, megemlékezvén nagyairól: el-
lenben, melly ezekről meg tud felejtkezni, rom-
lásnak indult, és az enyészet örvénye azt előbb-
utóbb elsodorja. 

Mihelyt Luthert említjük , eszmetársulatnál 
fogva, akaratunk ellenére is, lelkünk elébe száll 
a' XVI. század óriás gyermeke, a' — reformatio, 
egyház- és hítjavítás, mellynek főszereplője, a' 
világok kormányzójának ugyakaratánáí fogva 
épen Luther vala. E ' reformatio, a' mint tudjuk, 
a' nyugoti egyház keblében szakadást hozott lét-
r e , mintha a' leány elszakadt volna az anyától; 
azonban olly formán, mint azt Krisztus, Máté X. 
35 . megjegyzé. Igenis, tiszt. Egylet! a ' római -
katholika egyház és a' kebléről szakadt protestáns 
egyház szellem-, elv- és irányra nézve ugy áll 
egymás ellenében, mint a' viz és az olaj, mellyet 
egy folyadékká összekeverni nem lehet; és ha 
mind a'kettőnek elveit, az evangéliom és az Isten-
adtajózan ész világánál szemügyre veszszükrezen 
csudálkozni épen nem fogunk. Legyen tehát, mert 
a' mint mondani szoktuk: „opposita juxta se pos-
sita magis elucescunt." 

Párhuzamot vonok a' protestantismus és ró-
mai-katholicisjnus elvei közt. Itt csak főelvekről 

teszünk szót, részletekbe bocsátkozni itten sem 
helyünk, sem szándékunk; azonban igyekszünk 
rajta, hogy ezt is megtehessük. *) 

A' protestantismus, sarkalván a' szent Íráson^ 
elveit az ugy-mondott symbolikus könyvebben 
rakta le ; a' római katholicismus pedig „Canones 
et Decreta Concilii Tridentini, Catechismus R o -
manus, professio fidei Tridentinae, és Confutatio 
AugustanaeConfessionis-ban." Nagy és hatalmas 
támaszul szolgálnak itt a' pápai levelek i s ; nem 
különben, a' kegyes és isteni dolgoktól meghatott 
bibornok-jezuita Bellarmin Róbertnek : „Dispu-
tationes de controversiis Christianae fidei adve r -
sus hujus temporis haereticos" munkája, mint leg-
hűbb, legtudományosb és legtekintélyesb véde a* 
római katholicismusnak. Ki e' két egyház e lvei -
ről helyesen akar szólni, szükséges, hogy az idéz-
tem forrásokból merítse szavait; az egyes tudó-
sok okoskodó állításain itt épitni nem lehet. Lás -
suk tehát elveiket. 

A' protestantismusnak föelve az : hogy a1 hit 
ügyében semmiféle emberi tekintélynek helye nin-
csen, nem is lehet, nevezzük bár e' tekintélyt pap-
ságnak, egyháznak, zsinatnak, vagy világi hata-
lomnak, mindegy, — ennek ellene áll a' prote-
stantismus , ez ügyben csak az irott isteni igére 
néz és hallgat. Luther Schmalkaldi czikk. máso-
dikában így nyilatkozik: „Verbum Dei condat a r -
ticulos fidei, et praeterea nemo, ne angelus qu i -
dem." Form. Concordiae pedig így tanít: „Sola 
scriptura judex, norma, et regula agnoscitur ad 
quam ceu ad Lydium lapidemomnia dogmataexi -
genda sunt et judicanda." A' protestantismus nem 
csak szavakkal, hanem tettekkel is hirdette ez e l -
vet, protestálván és el sem is fogadván az Inte— 
rimet, mellynek hatalmával V. Károly a' hit o r -
szágában is uralkodni akart. Es hogy a* p ro te -
stantismus ez elvet felállította, csak azt tette, 
mit nekie, mint az evangéliomban megállapított-
nak, tennie kellett, ha önmagával következetlen-
ségbe jönni nem akart. Hiszen Krisztus is az Írá-
sokra hivatkozott Luk. 24. 25. Pál apostol is Ap. 
Csel. XVII . ; az Írásban pedig világosan megvan 
írva Ján. XIV. 6. „csak a'Krisztus azút, az igaz -

*) Szerző „ A 1 keresztyéni felekezetek hitvallásaikat ö s s z e -
állító Symbol ika"*— czirnű köayvnek kidolgozásával f o g -
lalkozik. J . L. 
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ság és az élet; Krisztus az igazság királya Ján. 
XVIII. 3 7 . ; urarn csak Tenálad van az igazság 
beszéde— Ján. VI. 68. 

Ezen protestáns elvnek ellenében mit tanít a' 
római katholicismus? — Itt közbe szólva azt aka-
rom kinyilatkoztatni, hogy a'protestantismus nem 
egyéb, mint amaz ös katholicismus, mert az Au-
gustana Confessio is utolsó szavaiban igy nyilat-
kozik : „Apud nos nihil esse receptum contra 
scripturam aut Ecclesiam Catholicam, quia mani-
festum es t , nos diligentissime cavisse ne quae 
nova et impia dogmata in ecclesias nostras ser-
per ent\ * ) tehát roppant a'különbség a' róm. ka -
tholicismus és a' katholicismus közt! — A' római 
katholicismus azt tanítja : hogy a ' szent irdst egye-
düli hitforrásul tekinteni épen nem lehet, mint a' 
protestantismus tanít: — hanem a'hagyomány is — 
íraditio — annak tekintendő. Concilii Trident. 
Sess. 4. „S. Sancta Synodus hoc sibi perpetuo 
ante oculos ponens, ut sublatis erroribus, puritas 
ipsa evangelii in ecclesia conservetur, quod pro-
missum ante per prophetas in S. Sanctis, Domi-
sius noster J . Christus Dei filius proprio ore pro-
mulgavit, deinde per suos apostolos tamquam t'on-
4em omnis et salutaris veritatis et morum díscipli-
nae omnicreaturae praedicarijussit; perspiciens-
que hanc veritatem et disciplinam contineri in l i-
bris scriptis, et sine scripto traditionibus, quae 
ipsius Christi ore ab Apostolis acceptae, aut ab 
ipsis Apostolis, Spiritu Sancto dictante, quasi per 
manus traditae, ad nos usque pervenerunt, ortho-
doxorum patrum exempla secuta , traditio-
nes ipsas oretenus a Christo vei a spiritu sancto 
dictatas , pari pietatis aíFectu (velut s. sacramj 
ac reverentia suscipit et veneratur. Sí quis autem 

traditiones praedictas sciens et prudens 
contempserit, anathema sit" — BellarminL. 4. 3. 
így tanít : „in Scripturis non contineri expresse 
totam doctrinam necessariam sive de fide, sive de 
moribus, etproinde praeter verbum Dei scriptum, 
requiri etiam verbum Dei non scriptum, i. e. di-
vinas et apostolicas traditiones.4 ' — 

A' mint látjuk, már az alapelvre nézve, melly-
re a* hitépületet te kell rakni, egészen ellentét-
ben áll egymással a' két egyház, nagy közbeve-
tés van közte, melly csak ugy forrhat össze, ha 
egyik megtagadja magát, megszűnik az lenni, a' 
mi valóban. Mint a' sötétség a'világossággal nem 
olvadhat össze, ugy áll ez e' két egyházra nézve 
is. A' protestantismus csak azon esetben térhetne 
vissza a' római-katholika szentegyház keblébe, 
ha ez a' traditiót félre teszi ; no de akkor meg-
szűnnék római- lenni, 's akkor könnyű lesz 
az alku. 

A! traditiokat illetőleg, azt tanítják ottan, hogy 
egyik püspökről a' másikra örökségképén szál-

E' dologról igen talpraesetten értekezik Cannabich , ,Kr i -
tik der altén und neuen Lehre"ben. Nagyon jó volna, ha 
e ' .könyv minél több kézen forogna . J. L 

lanak — „continua successione in ecclesa Catho-
lica conservatae." Conc. Tr. Sess. 4 . ; — és a* 
püspököknek legelsöbbike, a' római pápa, mind-
ezeknek csalhatatlan magyarázója* Bellarmin de 
verbo Dei cap. 9. „non i<rtioreimí Deus, multas 
in ecclesia exorituras disputationes circa fidem, 
debuit igitur judicem aliquem ecclesia providere ; 
at iste judex non potest esse scriptura ( ! ) neque 
spiritus revelans privatus, neque princeps secu-
laris; igitur princeps ecclesiasticus vei solus, vei 
certe cum consilio et consensu episcoporum." — 
Ezek szerint ott a' traditio határoz a' szentírás 
értelme felöl,a' tradítionak értelmét pedig a' pap-
ság határozza meg, következőleg a' mint e' pap-
ságnak legjobban tetszik, a' szent irás ollyan é r -
telmű, azaz: a' római kath. egyházban a' hívek 
hite a' pápa és a1 püspökök érlelmére alapszik. 
„Script. Sacra se ipsa interpretari non potest, 
ecclesiae *) est judicare de vero sensu scriptura-
rum sanctarum Conc. Trid. Ses. IV. decr. de edit. 
et usu S. S . " 

In ultima analysi tehát ebben áll a' dolog : a' 
protestantismus, hitalapját tekintve, Pál apostollal 
tart, — 1 Kor. 3 . 1 1 . „más fundamentomot sen-
ki nem vethet azon kívül, a' melly egyszer vet-
tetett, melly a 'Jézus Krisztus" — azaz, a' meg-
irott evangélium; mert mit tanított Jézus, és mi 
ez evangelium? — azt a' halandó csak az Írás-
ból tudhatja meg, és e* tekintetben mindent meg-
tettek az evangélisták és az apostolok.— Ellen-
ben a' róm. katholicismus a traditiotól feltételezi 
a' sz. írás erejé t , tekintélyét; a' sz. irás csak 
annyiban áll , mennyiben a' traditio szellemével 
összehangzik, a' traditio szellemét pedig a' hie-
rarchia állapítja meg stb. És hogy ezeknek con-
sequentiáját megértsük, ahoz, gondolom, com-
mentar nem kell. 

A' protestantismus azt hirdeti, hogy az eredeti 
szent irást olvasni nemcsak mindenkinek köteles-
sége , hanem egyszersmind szabad annak tartal-
mát is mindenkinek az ő felfogásához képest értel-
mezni is, magyarázni is, és ennek eredményeit 
közönségesiteni. Ki ez elvnek szellemét felfogni 
tudja, az első ölletre azt látja, hogy a' protestan-
tismusnak sarkalatos elve a1 lelki szabadság. Erre 
tanított minket Luther, ki midőn a' wortnsi gyű -
lésen tanainak visszahuzására felszólítva lön, azt 
hirdette: „se, nisirationibusclarissimis et eviden-
tibus convictus fuerit, non esse revocalurum." Es 
Luther Krisztus szellemében nyilatkozott. Krisz-
tus a' hit dolgában mindenkinek szabad meggyő-
ződést enged; az új testamentomban egy betű 
sincs, melly azt hirdetné, hogy a' hit tárgyait t e -
kintve, vizsgálni, ítélni, választani tilos, és nincsen 
is megírva, hogy a* hilet valakire ráparancsolni illő 

*) Kicsoda ott az ,,ecclesia ? " Bellarmin de verbo Dei 3. 3 . 
„ecclesia e s t : concilium episcoporum conlirmaíum a sum-
mo ecclesiae totius pasiore tehát* egyedül a ' papság, a ' 
hierarchia. < 1. L. 



vagy szabad volna : söt épen illyen lelkifogság-
ból kiszabadítani a' népeket, ez volt főfeladata 
Krisztus megjelenésének Tiszdő Egylet! a' 
hit országa szabad ország, a* hol mindenki — 
egymástól független; az ö dolga, ki micsoda 
hitet szerzett magának az evangéliumból, erről 
semmiféle embernek, de még angyalnak sem 
tartozik felelni, számolni. Krisztus megtámadta és 
korholta is azokat, kik csak a' vakhit kötelékei-
vel akartak hozzá fűződni, ,ye' gonosz, e' parázna 
nemzetség jelt lűcán Máté 16. 4 . ; " és í Kor. 10. 
15. Pál apostol sem akarja, hogy a' tekintély, a' 
hatalom , a' vakhit fogadtassa el a' korinthusbe-
liekkel tanítását, hanem a' gyülekezet bírálata alá 
bocsátván tanítását, azt mondja : „ítéljétek meg 
ti, a ' mit mondok.(i — De erre majdleebb vissza-
térek ismét; most ragaszkodva fentebbi elvünk-
höz, azt vallom, hogy a* protestáns egyházban a' 
szent irás mindenki számára nyitva áll, legyen az 
pap vagy nem pap, e' tekintetben joguk egyfor-
ma. Avvagy, mondja meg akárki : az evangelika 
szentegyház, ez a' mi közös lelkidajkánk, mikor 
igényiette a' lélekfeletti uralmat, és az evangé-
liomból, mellyel Krisztus háztetőkről prédikálni 
parancsolt, mikor csinált szent titkot ? Mikorrán 
totta azt ki a' nép kezeiből, és mikor adta csak a* 
felszentelt papság birtokába? Mikor és hol tanítja 
azt, hogy a' papságon kivül senki sincs feljogo-
sítva magyarázni a ' s zen t írást ? Az evangelika 
egyház ezt soha nem tette, de, mint illyen, meg 
sem is tehette: hanem komolyan oda utasítja hi-
veit: „tudakozzátok az Írásokat; mindezeket meg-
próbáljátok, és mi jó, azt megtartsátok; oda utasít ő 
minket, hogy a' vallás, a' hit dolgában senkit ne 
kövessünk vakon, semmiféle tekintélynek ne en-
gedelmeskedjünk, hanem szerezzünk magunknak 
tulajdon hitet, tulajdon meggyőződést,—itt is lelki 
önállóságra emelkedjünk, és ha valaki azon evan-
geliomon kivül, melíyet az új testamentom magá-
ban foglal, más evarigeiiomot - értünk hittant — 
hirdetne: ha mindjárt az angyal tenné is azt, átok 
legyen. Gal. 1. 8. íme, dicső és felséges szabad-
sága az evangelikus keresztyénnek! de mintillyen-
nek, elvítázhatlan tulajdona is ez neki. Hiszen 
Krisztus, szétküldvén tanítványait, nem azt adta 
nekik utasításul, hogy a' népeket kényszerítsék 
evangelioma elfogadására : hanem azt paran-
csolta nekik: „Tanítsatok minden népeket Máté 
28. 19. vezessétek oda a' népeket, hogy a' belső 
meggyőződés hatalmával álljanak hozzám, — az 
igazság, mellyet én hirdettem, hassa meg a' velő-
ket, és ha ezt teenditek , ugy a' pokol kapui sem 
gyözendnek rajtatok. Igen, mert a' meggyőződés, 
mellyet az ész a' szívbe bevitt, jobb ügyfeleket, 
ügy- , elv-barátokat ad, mint az arany, ámítás, 
vagy kény-szerítés." — A' protestantismus tehát 
igen következetesen, irásszerüleg cselekedett, 
meghagyván a' szabadságot a' hit ügyeire nézve. 

Elemezni, értelmezni, magyarázni a' szent-

írás tanait, ezt az evang. egyház nem gátolja, — 
tiszteli mindenki nézeteit, felfogását, magyaráza-
tát, mellyet a' szentírásból magának szerzet t : de 
már azt sem nem engedi, sem nem tűrheti, hogy 
valaki subjectivus nézeteit, magyarázatát az Írás-
nak hitczikkelyül föltolja az egész egyháznak, 
legyen bár ezen valaki akár egyes egyén, akár 
papság vagy az egész egyház zsinatifag Össze-
gyűlve, mindegy, de neki mondani nem szabad : 
„ezt higyed és ezt, igy és nem másként értsed a r 

szentirást;*fc mert Luther szerint: „verbumDei sifc 
illigatum, atque in minus claris dubiisque locis 
uniee rationes ponderentur et solerter examinen— 
turÉs ez ott, a' hol Krisztus kivívta lejkiszabad-
ság uralkodik, másként nem is lehet. A' hit meze-
jén auctoritásnak nincs helye. De midőn a* p ro -
testantismus mindenkit feljogosít arra, hogy a* 
bibliát magyarázni mindenkinek alanyi nézetei 
szerint szabad, ha ott az egyház Canones fidei-t 
nem szabhat : ugy a' protestáns egyházban a' hit 
mezején nagy zavar, chaosz, anarchia támad ok -
vetlenül, hitegység nem is képzelhető, benső v a l -
lásosság kenetes malasztival nem növekedhetik"* 
— igy szólnak a' más hiten levő urak. Sok f e l e -
let helyett szabad legyen kérdeznünk : A' philo-
Iogia profana mezején mért nincs anarchia? Az 
egység csak szabad emberek közt létezhet, és a* 
protestantismusnak nem kell ollyan egysége a* 
nyájnak. mellyet csak auctoritással őrizhetni 
meg. A' függés , a' félelem csak külső és igen 
szakadékony köteléke az egységnek, de a' sza-
badság belső és szakadatlan. Az őrszemle meg-
czirkalmazott mozgású katonáival csatákat nyerni 
nem szokás: de a? guerillák, a' hol kiki magának 
tábornoka, ezek egész hadseregnek is dolgot ad-
tak. A' szentírásnak fölséges volta, rendeltetése 
csak ugy jöhet napfényre, ha minél többen , k e -
gyelettől megihletve, alapos tudománytól vezet-
tetve eloszlatják azon homályt, mellyet reá az e l fo-
gultság, tudatlanság, vagy bármelly emberi g y a r -
lóság vetett. Sem Krisztus, sem Pál nem félti az 
evangéliomot, bár milly nagyon készül is ellene az 
emberi ész. Támadják meg bár a' keresztyénség 
positivitását, és ostromolják aztbármilly éles és ha-
talmas fegyverrel is : uraim! azon csüggednünk 
nem kell, ez ostromló nyilak visszapattannak róla, 
mint a' kőszirt homlokáról a' jégeső zuhogó sze*-
mei. Mit ártott Marcion,Cerinthus? mit Rousseau, 
Helvetius, Voltaire az encyclopédislák egész se-
regével? mit ártott Harth, mit Strausz, mi tFeuer-
bach és Bauer Bruno a' keresztyénség positivitá-
sának? A' jó szem minden sugári kiáll, a' szent-
írás isteni lelke is kiállja az emberi észnek, tudo-
mánynak minden megtámadásait. A' keresztyén 
vallás positivitása, bizony bizony mondom önök-
nek, rendíthetlenül megáll, habár mindjárt a' föld 
ós a1 pokol összeesküszik is ellene. De — ismét 
így szólnak a' túlsó részen álló jó u r a k : A' pro-
testantismus illyen korlátlan jogot adván, szülője 



é az egyházi szakadásoknak, pártoknak, feleke-
aetességnek. — Ezen ellenvetésre csak azt jegyez-
zük meg, hogy szakadások a ' r . katholika egyház-
ban is nagyban támadtanak ; mert a' keleti és a' 
protestáns egyház onnan szakadtanak; Némethon-
ban pedig napról napra nagyobbszerü alakot vesz 
magára mai napon is a'szakadás, és mennyi pezs-
gés van a' róm. kath. egyház keblében, melly, 
hogy kitörhessen, csak rést keres! Szakadásokat 
tehát az evang egyházban sem lehet megakadá-
lyoztatni; azonban mi protestánsok nem sarkala-
tos elvekre, szellemre nézve sem válunk el egy-
mástól, hanem csak adiaphorák azok , mellyek 
összetartásunkat tágítják, — csak látszólagos sza-
kadás van köztünk, következőleg valami „Uniót" 
közünkbe akarni behozni jámbor ohajlás ugyan 
lehet, de felesleges; mert „in necessariis unitas, 
ín dubiis libertás, in omnibus caritas, vagyis Pál 
apostollal szólva, 1 Kor. 13. 13. „hit, remény, és 
szeretet" ezen elv minden színezetű protestánso-
kat elvállhatlanul összekapcsolva, uniálva tart. 

Az eddig mondottak dióhéjba szorítva képezik 
jellemét a' protestantismusnak, —- ezen jellemre 
vonatkozólag bátor vagyok megjegyezni, hogy 
a' protestantismust nem szabad ugy képzelnünk, 
mint a" XVI. században irt symbolikus könyvek-
bon felállított és általunk inegmásithatlan dogmák-
kal bekerített vára t , vagy ollyformán, mint a' 
tridenti zsinatnak anathemákkal körülbástyázott 
dogmáit, hogy egy belüt sem lehet vagy elvenni 
vagy hozzá tenni; mert a 'ki symbolikus könyve-
inknek illyen hatalmat adna, az elnyomná az irást 
és magát a1 protestantismust is. Iliszen ez ismét 
iij papismus volna, melly ellen a' reformatio ki-
kelt, ez volna visszasülyedés a' szabadságból a1 

szolgálatba. Lelkiszabadságot hirdetünk — és a1 

symbolumok igájába akarnók azt csigáztatní ? 
Bocsássuk szabad szárnyakra a' lelket, hadd 
szállongjon az igazság határtalan mezején, szed-
j e n virágokat, szépeket , gyönyörkedtetőket! 
Szűkkeblűség az, melly a' lélek röptének szár-
nyát akarja szegni. „Sistegradum mentis,hic tibi 
meta datur" — illyféle dörögésre az emberi ész 
megjuhászodni sem nem tud, sem nem fog. Az 
igazság csak annak szúrja szemét , a' ki azt 
megbántotta, — és ti féltitek az igazságot, 
mellyet a* biblia hirdet? Ha Istentől való — 
hogy Gamaliellel szóljak — e' világ nem árihat 
neki, — ha pedig isteni ige helyett emberi igét 
védtek : rosz ügyben fáradtok, és az emberek jól 
teszik , hogy szünteleni ostromlással ki akarják 
pusztítani; mert a1 vallás, a' hit ügyében csak 
tsteni ige érvényes. Luther épen atlól tartott, hogy 
-elvbarátai betűi mellett megállapodnak. Symbo-
lolatrák a* protestantismus, az evangéliom szel-
lemét felfogni vagy nem tudják , vagy csak nem 
akar ják, — ők szellemi megállapodás, pangás, 
respedés bilincseire verik az észt, pedig a' pro-
testantismus — hogy egy tudósunkkal szóljak — 

„non est systema,non immutabile corpus placito— 
rum et decretorum, sed est quaedam cogitandi et 
sentiendi ratio, ad ejusmodi systema et persvasio-
num plenitatem, tamquam exemplar ideale, eni-
tens quidem, sed hoc ipsum nunqaam attactura." 
És ez olly való, kétségbe vonhatlanul igaz állítás, 
mellyet három század erősít meg; mert a' mai 
protestantismus ugyanazon elvekben halad, mely-
lyekböl a' XVI. századi kiindult,— de a* tökéletes-
bülés fényes jeleit ki nem látja még? íme, exun-
gue leonem,—innen is rá lehet ismerni azon felsé-
ges feladatra, mellyet maga elébe tűzött, t. i. h a -
ladás, végtelen tökéletesbűlés — perfectibilitas,— 
mellyre Krisztus is olly komolyan int Máté 5 . 4 8 : 
„legyetek tökéletesek, mint a' ti mennyei atyátok 
is tökéletes; — keressétek először az Istennek 
országát" stb. stb. 

A' szentírásnak mindenki által tehetendő sza-
bad magyarázata ügyében mit tanít a' római k a -
tholicismus? A' bibliának laikusok általi szabad 
olvasására nézve symbolumai mitsem rendelnek, 
hanem a' pápák hatalmasan tiltották azt, neveze-
tesen III. Incze 1229-ben ; XI. Kelemen 1713. a* 
híres „Unigenitus bullájában; VII. Pius, és XVI. 
Gergely ő szentsége a' bibliáaak nemzeti nyel-
vekre tett fordítását és annak terjesztését ká r -
hoztatták. Tridenti Zsinat szerint a' Vulgata, miut 
egyedüli hiteles biblia, fogadtatott el. Mi pedig a ' 
magyarázatot illeti, mellyet a' protestantismus 
mindenkinek enged, erre van határozata. Conci-
lii Trid. Sess. 4. decr. de edit et usu S. S. „ad 
coercenda pelulantia ingenia decernit (Synodtis) 
ut nemo suae prudentiae innixus, in rebus fidei et 
morum ad aedificationem doctrinae Xnae perti-
nentium, sanctam Script. ad suos sensus contor-
quens, contra eum sensum, quem tenuit et tenet 
sancla mater ecclesia, cujus est judicare de verő 
sensu et interpretatione seripturarum sacrarum, 
seripturam sacram interpretari audeat, etiamsi 
hujusmodi interpretationes nullo unquam tempore 
in lucem edendae forenl; qui contra venerint — 
poenis a jure stalutispuniantur."jlme itt a1 szent-
írást „interpretari" nem szabad senki másnak, 
egyedül az ekklézsiának, illyen vakmerőkre bün-
tetés van szabva ottan. És ki ott az „eccles ia?" 
már felebb egy jegyzetben érintettem, hogy csak 
„summus pontifex cum episcopis in concilio." Pon-
tifex pedig, in professione fidei Trident. „est P e -
tri, aposlolorum principis successor ac J . Christi 
vicarius, totius ecclesiae caput et omnium (1 ? ) 
Christianorum páter ac doctor." Tehát ott nem 
a' hivek, nem a' nép az egyház, hanem egyedül 
a' papság — a' hierarchia, — és ezen ecclesia, 
Rom. Catechism. 1. 1 0 , 1 8 szerint „ecclesia haec 
errare non potest in fidei ac morum disciplina, 
cum a spirilu sancto gubernetur." — Innen a1 pápa 
és a' conciliumok csalhatlansága, az ész szaba-
dabbmozgalmainak korlátozása, üldöztetése azok-
nak, kik nekik nem hisznek, 's kiket a 'Trid, Conc^ 



in Deum rebelles-eknek nevez. Midőn a' r. ka -
tholicismus azt állítja, hogy „a spiritu sancto gu -
bernetur:" azáltal azt hirdeti, hogy a' mitö mond, 
az egyedül a' való, az ellen menni, attól elállani, 
vagy positivitásából csak egy decretumot is e l -
venni, szentlélek elleni bün! és itt rejlik alapja 
a ' stabilismusnak — tehát ellentéte a' protestan-
tismusnak, — mellyet a1 tridenti zsinat anathe-
mákkal őriztet. 

De félbeszakítom itt gondolatim fonalát, 's 
jobb is, mert a' miről itt értekezni akarnék, azt 
illy téren ugy sem fejthetem ki egészen; erről 
könyveket lehet irni , mint egykor Chemnilius 
Márton i r t ;*) én csak a' főelveket akartam érin-
teni, 's gondolom, czélomat elértem. 

Mi pedig, tiszt, egylet! tisztelve más egyhá-
zakat, szeretve más bitfelekezetüeket, magasz-
taljuk az Istent, hogy azon egyházban viszszük az 
apostoli magasztos hivatalt, melly hit dolgában 
emberi igére nem támaszkodik, hanem e' tekin-
tetben egyedül csak a' mi Urunk, a' J. Krisztus 
által hirdetett, és az evangélisták és az apostolok 
által Írásban foglalt isleni igéhez ragaszkodik! 
Háladatos szívvel ápoljuk sziveinkben, és vezér-
lésünkre bízatott híveink keblében Luthernek di-
csőített emlékét, ki a' lelki fogságnak bilin-
cseit az isteni igének erejével megtörte, és min-
ket 's híveinket ismét visszaállított azon szabad-
ságra, mellyel minket megszabadított Krisztus ! 
Köztünk és gyülekezeteinkben ápoljuk a' szent 
atyafiúságot, hitet és reményt, — magunk halad-
junk, híveinket vezéreljük az evangéliomi vilá-
gosság lelkében, szeressük evangelika egyházun-
kat, becsüljük szabadságát, lerjeszszük a vallá-
sosságot, és az egyháziasságnak szent tüzét ger-
jesszük a' keblekben! Könyörögjünk gyülekeze-
teinkkel egyetemben a' fels. ausztriai cs. kir ural-
kodó házért, a' mi urunkért, koronás királyun-
kért, V-ik Ferdinándért, ki Krisztus evangéliumá-
nak isteni lelkétől ihletve,keresztyen fejedelemhez 
illöleg atyai karokkal fejedelmi szivére ölel, vé -
delmez és áld. A' kegyelmes Isten pedig adjon 
mindezekre áldást a1 J. Krisztusért, hogy, midőn 
maradékunk Luther halálának százados emlékét 
legközelebb megülendi : a' tiszta evangeliom vi-
l ága , mellyet Luther a' homálytól megtisztítani 
indult, a' világ minden népeit felvilágosítsa, bol-
dogságra, üdvességre vezesse, — hogy legyen 
evangéliom lelkétől épített egy akol és egy pász-
tor, — ez pedig legyen az, ki maga életét adta ju -
haiért , ki most az atya Istennek jobbján ül , a' 
Jézus Krisztus! J e s z e n s z k y L á s z l ó , 

hódmező-vásárhelyi evang. pap. 

S o p r o n i p a i i T á l a s z t á S ' i i i c y . 
A' dunántuli ev. egyházkerület közgyülésileg 

* ) Examen Concilii Tridentini scriptum per Martinum Chem-
nirium. Frankofurt i ad M. 1 5 8 5 . Igen jeles munka, melly a' 
mint r i tka, olly felette szükséges is. J . L. 

határozatba ment azon világos utasítást adá su -
perintendensének a'papválasztást illetőleg, misze-
rint: „lelkitanítéját minden gyülekezet szabadon 
választja magának, de mindenkor a' superinten-
dens ellenőrködése mellett, ollyformán, hogy a' 
választó gyülekezet előbbi lelkitanítója halála 
vagy elköltözése után lehető legrövidebb idő alatt 
azoknak neveit, kik közöl magának papot válasz-
tani kiván, az illető esperes által, sz. kir. Sopron, 
Győr, Kőszeg és komáromi gyülekezetek pedig 
közvetlen magok — a' superintendens elébe ter -
jesztik; a'superintendens ezen felterjesztést hely-
benhagyni tartozik, ha a' felterjesztettek meg-
választhatók, — de azokon kivül joga van másokat 
is ajánlani. Megválasztható pedig minden a' lel-
kitanítói hivatalra felavatott egyén, kivéve, ha 
kanonikus hibában volna, 's minden papjelölt, ki 
azonban, mielőtt a' meghívást elfogadná, tartozik 
magát felavattatni; — meg nem egyezése esetében 
pedig, és ha elintézni nem tudná : a' kérés elhatáro-
zása egyházkerületi törvényszék elébe terjesztes-
sék. Minden paphivó levél csak ugy lehet érvényes, 
ha az a' superintendes által megerősíttetik." 

A' soproni convent, követei által ezen végzés 
ellen közgyűlés előtt óvást tett ugyan, hogy to-
vább is minden felügyelet nélkül intézhesse pap-
jai választását: de az egyházkerület, vezéreltetve 
azon meggyőződéstől, hogy kebelében kiváltsá-
gosoknak létezni nem szabad, a'határozatot meg-
tartotta ; és a' soproni convent követei is, ezen a* 
püspöki utasításba foglalt határozatot, melly ellen 
óvást tettek, csakugyan Pápán, a' püspök felava-
tásakor. aláírták , mint, a' többi aláirottakkal, hi-
teles bizonyságai annak, hogy elöltök az utasítás 
sup. urnák felolvastatván 's ez arra esküjét le is 
tevén, magát annak megtartására hivatalosan és 
ünnepélyesen lekötelezte. Mégis a'soproni gyüle-
kezet legközelebb a' kijelölés felterjesztése nélkül 
választotta meg lelkészét; ámbár főtiszt. Haubner 
Máté sup. úrtólilly-tartalmu levelet vett, erre vo-
natkozólag : 

Tiszt, nemes convent! Üdvözítő urunk,a' Krisz-
tus Jézus mondá : „Minden ország , melly maga 
ellen meghasonlik elpusztúl, és a' melly ház ma-
gával ellenkezik, megromol I" 'S a' ki e1 mondást 
a' világ legnagyobb országainak romáin igazolva 
látni nem akarja :az tekintsen honi egyházunk há-
romszázéves türténetébe I Valahányszor mi evan-
gélikusok mindeddig megromoltunk, megrontónk 
soha sem elleneink hatalma, hanem mindenkor ön-
magunkkali meghasonlásunk és egymásközti ellen-
kezésünk vala. Ellenben ha valaha már hanyatlott 
anyaszentegyházunk állapolja ismét felvirult: ez 
soha sem elleneink elgyengüléséből ercdett, hanem 
okos egyetértés ós szives összetartás által min-
magunk közt élesztett isteni erőből. — Ezeknek 
előre-bocsálása által én, tisztelt elöljárók és ke -
resztyén testvéreim! alkalmas utat akarok nyitni 
jelen soraim czélzott hatásának. — Minthogy a'Pá-» 



pán tartolt kerületi gyűlésen a' nemes convent 
részéről a1 kijelölés felterjesztése ellen óvás té-
tetett 's ezen óvás következtében igen félhető, 
hogy az ujonan történendő prédikátori válasz-
tásnál a' felterjesztés elmnlasztatik: azért irom 
ezeket, hogy tőlem kitelhetőképen idején elejét ve-
gyem a köztünk keletkezhető — valamint minden-
kor, ugy különösen jelenkorunkban veszedelmes 
— meghasonlásnak, és elősegít§em a' - minden-
kor, de különösen most szükséges — evangyélmi 
egymáshozi simulást, melly nélkül rendet fentar-
tani egyáltalán fogva lehetetlen. — A' soproni 
gyülekezet egy űj lelkészt fog választani; a' nekem, 
mint a' dunántúli egyházkerület snperintenden-
sének, közmegegyezéssel adott utasítás pedig azt 
parancsolja, hogy én e'lelkész-választásnak, va-
lamint minden egyházkerületi gyülekezeteinkben, 
hivatalos ellenőre legyek; a' minek szabály sze-
rint ugy kell történni, hogy azon férfiak neveik, 
kik közöl a' jövendőbeli lelkész választatni fog, 
nekem előre bejelentessenek. — Egész szives-
séggel, de egyszersmind felügyelői hivatalommal 
járó szent komolysággal arra kérem tehát ezen-
nel a' tiszt, nemes conventet, mint a' soproni ev. 
gyülekezet érdemteljes elöljáróit: hogy e' válasz-
tást ugy intézni szíveskedjenek, miszerint a'reám 
bízott felügyelői hivatal hatása és tekintete meg 
ne sértessék és én mindjárt tisztviselésem kü-
szöbénél olly szomorú helyzetbe ne jussak, hogy 
ennek fentartását olly idegen befolyásnak, mellytöl 
a' legnagyobb óvatossággal őrizkednünk kellene, 
közbejárulása által kötelességemnél fogva keresni 
kényszerüljek. Ez lelkemnek annál gyötrelmesebb 
lenne, mennél inkább benne általában az igaz 
evangyélmi szellem köztünki hiányának tanuját, 
— 's különösen a' világ előtt meghasonlásunk 
's egyet nem-értésünk elárulóját 's igy elleneink-
nek megrongáltatásunkra felbátorítóját kellene 
szemlélnem. — Es ugyan mi lehetne az, a' mi 
egy soproni ev. conventnek elég indokot szol-
gáltathatna arra, hogy magát egy, mindnyájunkat 
kötelező, üdves szabály alól kivonja? Tán az a' 
kiváltságos szokás, mellyet eddig gyülekezetek 
ellenében gyakorlott? Úgyde, minek ott a ' rend-
bontó kiváltság, hol az értelmiség túlnyomósága 
neki a1 legszebb eszközöket szolgáltatja arra, 
hogy a' nélkülözhetetlen jó rend fentartására 
evangyélmi önkénytes okos engedelmesség által 
másoknak követésre méltó példát adjon? — Tán 
az a' félelem, hogy a' soproni gyülekezet a' su-
perintendensnek maga felett olly halaimat adjon, 
mellyel könnyen vissza-élhetne? Úgyde egy 
felöl én itt nyiltan kimondom, hogy a' lelkészvá-
lasztás feletti ellenörködést nem jognak hanem kö-
telességnek tartom , mellyel visszaélés nem tör-
ténhetik; másfelől pedig a' soproni gyülekezet, i n -
telligentiája túlnyomóságánál fogva, ugy jelelheti 
ki candidatusait, hogy a' jogaival visszaélni akaró 
superintendensnek az ellen törvényes kifogása ne 

is lehessen; ismét másfelől a' soproni gyülekezet a* 
választás szabadságával birván, legszentebb j o -
gának gyakorlatában nem is gátoltathatik. Ismé-
telve kérem tehát a' tiszt, nemes conventet, hogy 
új lelkészének megválasztására teendő intézkedé-
sét ugy szíveskedjék rendezni, hogy a' magunk 
által alüotott törvényekben megalapított rend és 
egyetértés meg ne zavartassék és súrlódásokra 
okot ne szolgáltasson. — Ki többire 'sa't. 

Erre a' soproniak következőleg válaszoltak : 
Főtiszt, superint. úr! 'sa't. Főtisztelendőséged 
folyó 1846 ik évi nov. 18-án kelt becses leve-
lében, egyházgyülekezetünknél nem sokára t a r -
tandó lelkészválasztásból alkalmat vévén supe-
perintendensi utasítására , melly szerint az illető 
kijeleltek főtisztelendőségednek előre bejelenten-
dök, figyelmeztetve, felszólítani méltóztatott, hogy 
a1 tartandó lelkészválasztást a' szerint intézzük. 
— Bár mennyire hálásan méltányoljuk is az ezen 
felszólítás által irántunk mutatott kegyes figyel-
mét: mindazonáltal felette sajnáljuk, hogy mind-
azon őszinte tisztelet mellett, mellyel főtisztelen-
dőségednek mind becses személye, mind szent 
hivatala iránt viseltetünk, ama felszólításnak eleget 
nem tehetve, választási kijelelteink fölterjesztésébe 
nem bocsátkozhatunk. — Nehogy mégis makacs-
ságról vádoltathassunk, szabad legyen ez érdem-
beni indokainkat főtisztelendőségednek azon nyílt-
sággal előterjeszteni, melly hozzánk, mint szabad 
evangelika anyaszentegyház szabad tagjaihozillik.. 

Háromszáz esztendeje mult, hogy az evan-
géliomi igazság világa hazánkba is elhatván, v á -
rosunknak általa felderített lelkű lakóiból evan-
gélikus egyházi gyülekezet alakult. Mint egyik 
legelsőbbike hazánknak,csak hamar legnevezete-
sebbike is lett , és későbben, midőn ellenséges 
viharok az evangéliomi világot hazánkban elol-
tani fenyegetődztek, csak az volt egyetlenegy, 
melly az üldözött új tannak szives és biztos me-
nedékhelyül szolgált, hol az erős gyökeret v e r -
vén későbben, kedvezőbb idők beálltakor, kerüle-
tünk egyéb vidékére kiterjeszkedett. 

Ezen egyházi gyülekezetünk valamint önálló-
lag alakult, szintúgy önállólag fejlett ki; több mint 
harmadfél század folyta alatt ésszakadatlanul ön-
állóan, minden külső befolyás nélkül, rendezte és 
igazgatta szentegyházi és tanodai ügyeit. Csak 
az ujabbi időkben, megszűnvén a' nyilvános harcz 
külső ellenséggel,ugy látszik, hogy tulajdon test-
véreink fegyverei a' ker. gyűléseken irányoz-
vák ellenünk, és fájlalva kell tapasztalnunk, hogy 
ezer meg ezer áldozattal szerzett szent jogainknak 
hol egyike, hol másika támadtatik meg, különféle 
ürügyek alatt. Nem akarjuk a1 behegedt sebeket 
ismét felszakasztani, hanem a' közelebb mult 4 
tized folyta alatt történtekre a' feledés fátyolát 
borítván, egyedül csak a' kerületi gyűlésnek 
Győrben, f .é .aug. 6 - á n kelt, 's a' superintendensi 

> utasításnak és főtisztelendőséged ez érdembeni 



felszólításának alapul szolgáló abbeli határozatára 
szorítkozunk, melly szerint, mindenkori lelkész-
választáskor , az illető kijeleltek fötisztelendösé-
gednek feljelentendök. Ezen határozat által, ke-
vés szóval, lelkészeinknek minden külsöbefol yás 
nélküli választhatása iránt, majdnem három szá-
zad folyta alatt szakadatlanul és kétségbe nem 
vétetve gyakorlott jogunktól egyedül azon okból 
fosztatunk meg, mivel, mint az ebbeli jegyzőkönyv 
szól: ,,az evang. anyaszentegyházban az egyen-
lőség törvénye minden rendnek alapul szolgál és 
kebelében kiváltságosoknak lenni nem szabad.4 ' r O 
Általában véve, bár megengedjük, hogy egyforma-
ság által az igazgatás egyszerűsítette és könnyíte-
tik : mindazonáltal határozottan tagadásba kell 
vennünk , hogy egyenlőség nélkül rend fen ne 
tartathassék, és hogy gyülekezetünknek más gyü-
lekezetek irányábani szabadabb választási joga 
által , anyaszentegyházunkban a' rend valaha 
megzavartatott volna. — Hány dologban nem 
volna kívánatosabb az egyenlőség, mint itt? de 
óvakodunk annak behozatalától, mert kíméljük 
mások jogait, mellyeknek erőszakos eltörlése által 
rend vagy csend soha el nem éretik , sőt inger-
lődés és egyenetlenség idéztetnék elő; mert csak 
akkor, ha mindenkinek igaz uton szerzett jogai 
tiszteltetve, önkényesen meg nem sértetnek, szi-
lárdulhat és emelkedhetik mindinkább nagyobb 
virágzásra minden közönség, ugy szinte evang. 
anyaszentegyházunk is. De ha a' tek és tiszt, ke-
rületi gyűlés részéről szabad választási jogunk nem 
tűrhető kiváltságnak tekintetik: méltán kérdjük, 
milly ártalmas-befolyású volt ez valaha a' többi 
gyülekezetekre ? Származott-e abból valaha kár az 
által, hogy lelkészválasztásainkban náluknál na-
gyobb szabadsággaléltünk?Haezen kérdésre vala-
ha igennel feleltethetnék, legkevésbé sem késnénk 
ezen ugy-nevezett kiváltságot is anyaszentegy-
házunk javáért feláldozni. — Olly időkorban élünk, 
mellyben az egyházgyülekezetekben a'szabadabb 
mozgás iránti kivánatok mindinkább hangosabbak 
lesznek; és ugy is látszik, hogy a' tek. tiszt, ke -
rületi gyűlés ezen korkivánatot tekintetbe vette, 
midőn a' többi gyülekezeteknek, mellyek eddig 
kijelelteiketa'superintendens úrtól nyerték,szabad 
kijelelési jogot adott: annyival feltűnőbb és sa j -
nosabb tehát reánk nézve, hogy a' tek. tiszt, ke-
rület azon szempillanatban, midőn a' többi gyü -
lekezetek jogait igen idöszerüleg és czélszerüen 
tágította : gyülekezetünknek superintendens úr 
befolyása nélkül szabadon tartandó lelkészválasztás 
iránt századok óla áldástetjesen gyakorlott jogát 
csorbítani szándékozik. — Ezek azon indokok, 
főtisztelendő úr ! mellyek bennünket arra hatá-
roztak, hogy a' fentebbi, jogainkat alaposok nél-
kül érzékenyen megsértő, határozat ellen f.e. oct. 
6 - án Pápán tartott kor. gyűlésben óvást tettünk, 
és reményijük közelebbi gyülésbeni tárgyalásakor, 
azokat tekintetbe veendvén, bennünket harmadfél 

száz esztendőnél tovább békésén gyakorlott s za -
bad-választási jogunk élvezésében meghagyand. 
— De azon édes reményben is élünk, hogy Fő-
tisztelendőséged i s , igazságszereteténél fogva, 
fentebbi indokainkat kegyesen méltányolandván, 
bennünket, ezen ügynek isméti tárgyalásakor, ha t -
hatós befolyásával igazainkban védelmezend és 
addig ama határozat végrehajtása iránti lépésekkel 
kegyesen felhagy and. — Nem harczra kihívó el-
bizottság, vagy makacs elientállási viszketegség 
az, mi bennünket a' fentebbi határozat elleni ovás-
tételre elhatárzott; nem Főtisztelendőséged tiszti 
személye iránti bizalmatlanság, hogy óvásunk 
mellett most is megmaradunk; nem, — csak 
egyedül a" rajtunk érdemetlenül elkövetett bán-
talom miatti fájdalmunk, és eleven érzete abbeli 
szent kötelességünknek, hogy gyülekezetünknek 
őrzés végett reánk bizott jogait minden csorbítás-
tól megóvni tartozunk. — Ezen önérzettel bízvást 
nézünk a' jövendőbe , és álljon bár be Főtiszte-
lendőséged becses levelében érintett szomorú eset, 
hogy Főtisztelendőséged kényszerítve leendene a* 
fentebbi határozat végrehajtását idegen befolyás 
közbejárulása által keresni: mí azt, evangelika 
anyaszentegyházunk érdekében, felette sajnosan 
fájlalandjuk; a1 felelőséget mindazonáltal azokra 
háritandjuk , kik békés gyülekezetet kényszerű-
nek, jámbor ősei által ezer meg ezer áldozattal 
szerzett, tőlük mint elidegeníthetlen drága becses 
hagyományt reája szállott és csaknem három szá-
zad folytán saját javára és az anyaszentegyház 
semmi kárára békésén élvezett jogait, alapnélküli 
megtámadások ellen szent kötelessége szerint vé-
deni. Kik többire sat. — 

Superint. úr ezen válaszra, viszont követke-
ző tartalmú levelet küldött a' soproni conventhez : 
Tiszt, nemes Convent! 'sa't. E ' szempillanatban, 
midőn tisztelt kegyeteknek nov. 22-én tartott 
üléséből kelt becses levelöket veszem, részemről 
az elkéséstöl tartván, sietve-sietek minden káros 
súrlódásoknak elhárítását még másod izben is, 
mig ügyünk egyedül mi köztünk forog, 's magunk 
által békésén elintézhető, barátságos értesülés 
utján megkísérteni. — 

Hogy kegyetek szent szándékomat első leve-
lemben félre nem értették 's jóra-czélzó töreke-
désemet kegyesen méltányolják, azon nagyon 
örülök, mert ez nyugodt megfontolásra mutat; 
mindazáltal, hogy ezen elismerésnek és mél-
tánylásnak mégis semmi ohajtott eredménye nem 
lett: azt nagyon fájlalom, — mert ez bizodalmat-
lanságot tanúsít! Kegyetek, történendő lelkész-
választásuknál , kijelelteiknek velem közlésébe 
nem akarnak bocsátkozni! És mi okból nem? 
Azt mondják, mert: 1-ször A'soproni gyülekezet 
egyik volt az elsők közöl, melly a' honunkban is 
terjedezni kezdő evangyeliomi igazság világát 
serénységgel felfogta , a' felfogott világosságot 
az üldöztetés viharai közt is példásan megőrizte* 



*s olly középpont let t , raellyböl az mindenfelé 
elhatott; és valamint kezdetben maga, kül-befo-
Jyás nélkül gyülekezetté alakult, ugy utóbbi vi-
rágzó állapotát, több mint harmadfélszázadon át 
önállólag magából fejtette ki, minden külső be-
folyás nélkül, önállóan redezvén és igazgatván 
szentegyházának és tanodáinak ügyeit. — 2-szor. 
A' soproni gyülekezet háromszáz évek óta gya-
korolja kétségbe nem vonható jogát, melly sze-
rint lelkészeit minden külső befolyás nélkül vá-
lasztotta. 3-szor . A* soproni gyülekezet ezen jo-
gának gyakorlásával senkinek sem árt. 4-szer . A' 
soproni gyülekezetnek félnie kell a' kerületi gyű-
lésektől,hol ezer meg ezer áldozattal szerzett szent 
jogai , különféle ürügyök alatt, testvérek által, el-
lenséges fegyverekkel támadtatnak meg. 5-szer. 
A' soproni gyülekezet az egyenlőségei, egyforma-
ságot, melly a' kerületi határozatnak, a' kijeleltek 
felterjesztését illetőleg, alapul szolgál, nem tartja 
olly valaminek, a' mi nélkül az egyházban rendet 
fentartani ne lehetne. 

Tisztelt elöljárók, kedves atyámfiai! Kérlek 
titeket azon mennyei atyának szerelmére, kiben 
mindnyájan testvérekké lettünk, hagyjatok fel 
minden kisszerű pártérdekekkel, mellyek titeket 
elfogultakká és igazságtalanokká tesznek és da-
czoló fenhéjázásra ragadnak ! Ne átaljátok okai-
tokat velem higgadt kedélylyel áttekinteni és 
megfontolni, ha ugyan szabad-e azokhoz, vétek 
nélkül, ragaszkodni és igy a'viszálkodásnak mag-
vait szórni közénkbe ? Örömest bevalljuk mi azt 
nektek, hogy a'soproni gyülekezet igen is, honi 
egyházunknak kora kezdettől fogva szilárd osz-
lopa, támasza volt. Megvalljuk, hogy régóta olly 
gyertyatartó ö, mellyröl a' Krisztus evangélio-
mának égő szövétneke messze elvilágított, so-
kaknak , kik honunk nagy házában laknak; olly 
tűzhely volt, mellynél vallásunk szeretetére me-
legültek sok hideg-keblüek; olly forrás volt, 
mellyböl erőt, buzgóságot , bátorságot merítettek 
sok szép tettekre azok, kiknek nemesebb agyag-
ból formálta szívöket a' természet; olly kincstár 
volt , mellynek bőségéből meggazdagultak sok 
lelki szegények! Megvalljuk, hogy szép, igen 
szép dolog nektek azt mondhatni, hogy a' ti atyái-
tok voltak az elsők, kik, a' világ megváltójának 
szellemétől áthatva, annak zászlója alatt evange-
lika egyházzá alakultak ! Úgyde mi következik 
ebből? Az-e, hogy mivel a ' t i atyáitok az elsők, 
kik magok közt a' szeretetben egyek, példájok, 
befolyásuk által más rokon-lelküeket egyességre 
birtak : ti viszont elsők legyelek, kik az össze-
értés és egyesség gyenge szalagjait meghason-
lás által széltépjétek ! ? Azzal akartok kérkedni, 
hogy a' soproni gyülekezet harmadfél századon 
át, minden kül-befolyás nélkül, önállólag maga 
rendezte ügyeit? Jól van. De nézzétek meg ama 
gyümölcsfát amolt.'Annak előtte elkülönözve egye-
dül állolt a' sík mezőn, szabadon kitéve a' vi-

szontagságos idők viharainak, és akkor ugy és arra 
terjesztette ki erős ágait, a' mint és a' merre lehetett 
és neki tettszett. Azonban idővel a' sík mező csi-
nos kertté alakult és a' gyümölcsfa a1 kert kö -
zepén áll most, hol körös-körül különféle vetemé-
nyek tenyésznek, 's most a' fának több kinövései, 
ága i , a* nélkül, hogy épségéből, szépségéből, 
termékenységéből legkevesebbet is vesztene, le-
nyesetnek azért, mert kártékony árnyékot vetnek. 

Mondhatjátok-e, hogy ez helytelenül történik? 
És ti, kik most kerületünk kertének közepette ál la-
tok, annak oltalmát 's minden javait élvezitek, ti 
kerületünk békéjeért kártékony árnyékot vető n é -
melly szokásaitokról önkényt lemondani nem akar-
nátok, csupán azért, mivel azok háromszáz évesek? 
Hát nincsenek-e ezer évek óta divatozó szokások, 
mellyek, minden ösiségök mellett sem képesek 
megállani a' XIX század birói széke előtt? De ti 
azt mondjátok, hogy gyülekezeteteknek ez a'joga,, 
melly szerint lelkészeiteket önállólag minden kül-
befolyás nélkül választjátok, senkinek ártalmára 
nincsen. Bár ugy volna! Nagy kár nem tudnotok, 
a' mi legközelebb a' veszprémi gyűlésen történt. Ott 
ollyan tényéknél, mellyek kerületi egyházunk 
szerkezetét megrázkódtató!?, köztünk a' jó rendet 
és békét megzavarták, egyenesen a' ti példátokra 
és általatok gyakorlott szokásra történt a' hivat-
kozás. Az mondatott: a' mi a ' soproni gyüleke-
zetnek szabad,ugyan miért ne volna szabad minden 
más gyülekezetnek is ?Es ti ártalmatlannak mond-
hatjátok az olly gyakorlatot, mellyben rendbontó 
eseményeknél ti szolgáltok például és mentségül? 
Azután mégis ti nyilvánítotok félelmet kerületünk 
és annak gyűlései ellen 's azt olly testületnek mond-
játok, melly titeket ellenséges fegyverekkel támad 
meg 's ezer meg ezer áldozatokkal szerzett jogai-
tokból kiforgatni törekszik! Csudálatos! Mi az az 
egyházkerület? Nemde nem 146 ev.gyülekezetnek 
öszvete, mellynek ti is egy díszes kiegészítő része 
vagytok ? 'S mi az az egyházkerületi gyűlés? Nem-
de nem ezen 146 ev. gyülekezetnek tanácskozó 
és határozó képviselője, mellyhez ti is hatályosan 
járultok? Hogyha már e' kerülettől és annak 
gyűlésétől féltek, nem vagytok-e önmagatok 
ijesztgetöi? És ha az illyen gyűléseken egyik 
vagy másik egyén, egyik vagy másik egyént való-
sággal megtámadja is : miként mondhatjátok, hogy 
az egész kerületi gyűlés ellenségesen áll szemközt 
veletek? És továbbá, mikor kerületünknek álta-
lános többsége, az egyházi törvények nyomán, 
azt a' szabályt alkotni szükségesnek tartotta, 
hogy: ,,Minden gyülekezet szabadon választja 
ugyan lelkészét, de a' sup. ellenőrsége mellett" 
és e' szabályt ti reátok is kiterjesztette, mi mó-
don erősíthetitek, hogy a' ker gyűlés csak ürügyöt 
keres titeket drága jogaitokból kiforgatni? Mi-
csodajog az, mellytöl megfosztatni veszedelemben 
vagytok? Ti eddig lelkészeitek megválasztására 
a' férfiakat magatok jeleltétek ki , 's ezután ? — 



ugyanezt tennetek törvény szerint szabad. Ti ed-
dig a' magatok által kijelelt férfiak közöl lelkészei-
teket magatok választottátok, *s ezután? — ugyan-
ezt tennetek törvény szerint szabad. Tehát mi az, 
a* mi tőletek követeltetik 's a' mit tennetek any-
nyira sérelmes? Iíijelelteiteket a' választás előtt 
bekell jelentenetek a'superintendensnek, — ez, a' 
mi titeket aggasztés ellenszegülésre bir? Keresz-
tyén testvérim! mondjátok meg igaz lelketek 
meggyőződése szerint: Nem hiszitek-e, hogy a' 
lelkészek megválasztása körüli korlátlan szabad-
ság kerületünkben számtalan és képtelen rendet-
lenségeket idézne elő ? Nem hiszitek-e, hogy 
ugyanazért ez ügyben felügyelés, ellenőrség 
szükséges? Ha pedig szükség, nem kellene-e 
épen tinektek elsőknek lenni, kik magokat annak 
önkényt alája vetik? Megengedjetek, hogy ón e l -
lenszegülésteket saját nevénél nevezem, — ez 
nem más, mint a' Krisztus szellemétől idegen 
büszkeség és függni nem akarás. Ezt annál inkább 
mondhatom , minthogy végül azt állítjátok, hogy 
egyházunk szerkezetében, az egyenlőség, e g y -
formaság épen nem szükséges,és egyenesen tagad-
já tok , hogy a' nélkül jó rendet fentartani ne le-
hessen. Megengedem én az t , hogy vannak dol-
gok, mellyekben mindent egyformába önteni szült -
ségtelen , mert vannak igen is közönyös dolgok: 
úgyde illy közönyös dolog közé tartozik-e a' 
törvény szentsége? Szabad-e akárkinek is k i -
vonni magát az alól, a' mi egyszer törvénynyé 
emeltetik ? 'S lehetséges-e ott rendet tartani, hol 
a' törvény egyiket kötelezi, a' másikat nem? Tiszt, 
nemes convent, keresztyén előjárók, kedves 
atyámfiai! Ismételve kérlek titeket, ne áldozzá-
tok fel szűkkeblű meghittségnek kerületünk bé -
kéjét 's nyugalmát! Nektek ez ügyben épen nincs 
mit vesztenetek, de kerületünknek van mit nye r -
nie. Mutassátok meg keresztyén műveltségieket 
abban, hogy a' jó rendnek képzelt jogokat felál-
dozni tudtok! Ne higyétek pedig, hogy kába f é -
lénkség , bátortalanság vezérel engemet, midőn 
én kérésemet ezennel ismétlem! Én mind e' 
szempillanatig is hiszem, hogy szeretni férfiasabb, 
nemesebb, mintidönek előtte hirtelenkedve me-
részkedni! Isten legyen velünk és az ö békessége 
a' Jézus Krisztusban. Őszinte tisztelettel 'sa't. 

'S ennyi győző okok kíséretében ismételt fő-
pásztori felszólításra mit tőnek a' soproniak? Az-
zal az ellenszegüléssel feleltek, hogy lelkészüket 
megválasztották a' nélkül, mint halljuk, hogy 
elébb a' kijelelteket, később a' meghívó levelet 
megerősítésül sup. urnák felterjesztették volna. 
— Mit ha azon, levelükben is érintett, remény 
fejében tettek, hogy az egyházker. őket kivált-
ságaiknál meghagyandja, bizonyosan csalatko-
zandnak; mert egyházi autonomiánk és a' sérthet-
len szabad választás szent érdekében hozott 
végzésnél illy következetlenséget a" ker. felől 
feltenni nem lehet, nem szabad. Vagy azt hiszik, 

hogy a* kerület ellenében tovább is ellenszegü-
lési szerepet viendenek? Testvérek az Úrban í 
Értsük egymást, 's értsük meg fölegazt, hogy nem 
kevesebb rend mint szabadság lehetend egyedül 
rendíthetlen alapja egyházunknak! N y i 11 f i . 

I s k o 1 a- 's ii e v e 1 é s-ii g j : 
Késmárkon a9 másod jogi tanszék 
betöltése 's Hunfatvy Pál Igazgató 
tasaár urnák ez alkalommá illen-

dőit igttttó beszéde. 
M. évi nov. 25-én, számos helybeli és vidé-

kiek, nem különben az öszves tanodai ifjúság j e -
lenlétében , tartatott t. Hunfatvy János tanár ú r -
nak ünnepélyes beiktatása azon másod jogi t an -
székbe, mellyet ugyancsak ez év folytán meg-
alapítának lelkes pártfogóink. Ez alkalommal tek. 
Cornides István felügyelő úr elnöklete alat t , a* 
beiktató t. Hunfalvy Pál, igazgató tanár, velős 
beszédében kiemelvén a' tanszék megalapításá-
nak körülményeit 's a' protestánsok állását h a -
zánkban^* többek közt igy szól: „Bennem öröm, 
de aggódó öröm dobog, mert befejezett tény, mit 
három év előtt indítványoztam, 'smit az egyházi 
és iskolai egyetemes gyűlés, az evangélikusok 
testületének törvényesen határzó közakarata h a -
tárzolt. Fájdalom, ügyünk nagy kisebbségére, ama 
közakaratnak nincs lába, nincs keze ; az ott nyi-
latkozó szellemnek nincs önje (Subjectuma). Gyű-
lésen elfogadjuk mindnyájan az üdvöst, mellyet 
otthon, tűzhelyénél, magára alkalmazni nem egy 
vonakodik. Nagy különbség van gyűlésen és tűz-
helyénél határozó közt. Amott az egyetemiség, 
vagyis az egészet-felfogó belátás, az eszme 
kivántatóságai szerint, nyilatkozik, 's annak kivi-
telére a' közakarat indúl meg: itt az egyediség, 
melly többnyire az önösség által egy szegletbe 
szoríttatik, az eszmét csupán önmagára viszi 's azt 
szerfelettinek találván, létesítésére nem indúl meg. 
Sőt tán némi kárörömmel nézi annak küzdelmeit, 
ki az egyetemes határozatot egymaga véreha j -
totla, 's önösségét okosságnak adja ki. Mi létesí-
tettük az egyetemes határozatot, — köszönetei 
vagy gúnyt fogunk-e aratni nem tudjuk. A ' s ike r 
után nem szabad ítélnünk." — Ezekulán a' védek 
áldozatait s liszttársainak ez ügybeni érdemeit 
megemlítvén, a' mit, öcscséhez fordulva mondott, 
terjedelmesen tartom közlendőnek: 

,,E' fötanodai gyülekezet az újítást, mellyet 
több reménynyel, mint kamatozó értékkel teve, 
bizonyosan megkedveltetni, mondanám,megkíván-
tatni gondolta, midőn Téged, új tanítótársam! sze-
melt ki az ujdon felállított tanszékbe. A' választó 
gyülekezet czélja világos, elismert : de mi vala 
indítója, hogy e czél elérésére téged hivott meg? 
nem tudom. A' bátya érdeme szerezte ide öcscsét?^ 
Ha ezt hinném, még inkább ha ezt helyes, indító-
nak tarthatnám : teljes igazzal idézhetnék rám e' 
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mondást : „bizony elvette ju ta lmát"! Tenér -
demed volt megválasztatásod indítója? Hol és 
mikor lett érdemed? — Hanem mindegy : a' 
szellem világában és a1 cselekvés országában 
nem az ér, hogy mi honnan van, — hanem az, mi 
hová czéloz, 's mi hogyan tör czélja felé? Bizo-
dalom az emberi lelkek azon kapcsa, melly nél-
kül a' kedélyeket jeges héj borítaná, 's az emberi 
életből minden öröm kiveszne, — bizodalom, 
melly mint égi ajándék észrevétlenül száll a' ke-
belbe, neked is a* kötelesség fonalát kezedbe 
adta, hogy ezen a' czél felé törekedjél, 's reád 
hagyta , mit mindenre reá szokott hagyni, hogy 
benned biztának okátcselekvésiddel igazold. Ta-
níts tehát sikerrel, fejleszd a' tudományt 's légy 
híressé, ugy igazolod a' benned helyezett bizo-
dalmat. Ezen kívánattal vezetlek ünnepélyesen 
tanszékedbe. A* milly őszinte és szíves, olly nagy 
is az : de illik a 'bá tyához , hogy öcscsének a' 
legnagyobbat kívánja. 

Taníts sikerrel! Midőn azt kívánjuk egymás-
nak, mit magunk erejével vagy nehezen, vagy 
nem is érthetünk el : e' jámbor kifejezéssel nyil-
vánítjuk : Adja Isten, hogy . . . ! Minden inkább függ 
tőled és erődtől, mint ez első kivánatom: adja hát 
Isten, hogy sikerrel taníts. A' tisztelt hallgatók 
közölt azok, kik engem tavai barátom beveze-
tésénél hasonlót mondani hallottak, ne vegyék 
gondolatszegónységnek, hanem szükségnek, melly 
a ' leghelyesebb alkalmazkodás is. Ha ezeret kül-
denék egymás után a honért csatázni, 's minde-
nike tőlem legjobb ulravalóul ezt kapná: légy vi-
téz! nem unhatnák meg sem ők, sem a'körülállók. 
Tavai óta nem változott intézetinkben a' szellem, 
belátás, akarat, készültség, — még folyvást nem 
tudjuk a' felsőbb osztályokban lehet-e tanítanunk 
vagy kell-e még oktatnunk ? Könnyebb tanítani, 
könnyebb oktatni is magában. Amannál a' tudo-
mány, mint határtalan vidék, áll előttünk, melly-
nek csudavirányait bejárjuk, — minél hosszabb 
ideig mulatozva raj ta , annál élesebb látással, 
hogy ha lehet, egy bokor se kerülje ki figyel-
münket : a' kik velünk 's utánunk azon vidékre 
vetődnek, ám lássák, mint követhetnek! Mi meg 
nem állunk, hátra nem tekintünk, mert fülünkbe 
c seng ; „ars longa, vita brevis" és „Uram seté-
tedni a k a r ! " és sietünk, kell is sietni! — Az 
oktatás apai kézzel egy-egy szálacskát szed a* 
tudomány széles virányain, 's mint bájvesszővel, 
ugy illeti meg vele a' tanuló elméjét, — nem si-
etve, hanem ápolva, hogy az nyíljék, mert nem is 
azzal gondol, hogy tanítványa a1 határtalan vidé-
ke t megismerje, hanem hogy látni tanuljon és a' 
járást megszokja. Mellyik utat válaszszuk mi? — 
Az apai kéz, szálacskaszedés, elmenyitás, járni— 
tanítás mind olly szépen hangzik, hogy sokan: 
oktass, oktass! mindig váltig kiáltanak : de mi-
nekünk , bármi nehezen essék is, az oktatást a' 
tanítással össze kell házasítanunk; pedig jól tud-

juk, hogy a1 házasság szerzői kevés becsületet 
vallanak. Nem sok nálunk a 'szerencsés tanító; 
egyfelől a' tanítványra kell minden gondot fordí -
tani másfelől a' tudományt, mint egészet, á t fog-
lalni, mi maga elég a' legdúsabb erőt kimeríteni. 
— Légy te, kedves öcsém! azon néhány sze -
rencsés tanárok egyike, ki az ifjúságra is lehető 
áldással hatni tudj, a ' tudományt is minden nö-
vekvésében bird. Ezt várta tőled a' főtanodai 
gyülekezet, midőn az új tanszékbe meghívott, ' s 
ezt követeli bizonyosan saját reményed is. De mint 
idősebb tapasztalttól, mint bátyádtól, ne kívánj tő -
lem utmutatást a' sikeres tanításra, — én azt nem 
adhatok. Tanító-oktatás cselekvés, melly minden?-
tanítandó külön tárgyhoz 's minden tanuló elmé-
hez képest más-más, 's melly, hol több tanuló van, 
azok között a" közepet bizonyos tapintattal k i ta-
lálja , mellyet sem közleni, sem eltanulni nem le -
het. Minden szabály csak előkészít a' cselekvésre, 
magát nem taníthatja. Hisz a* cselekvés nem csi-
nálás, mit megmutatni és tanulni lehet. A' vésüt 
hogy tartsa, *s a' festékbe mint mártsa ecsetét, azt 
megtanulja az inas: de a' vésüvel mint faragjon 
szellemet a' köbe, 's a ' festékkel, hogy leheljen 
életet a' vászonra, — ezt nem tanulhatja meg. E ' 
cselekvés magában ké l , folytonos igyekezet *s 
mondhatnám, belső ihlet által. Azért ismétlem: 
Adja Isten, hogy sikerrel taníts! 

'S fejleszd a' tudományt! Ha e' második k i -
vánatomat igy fejezem ki , könnyen balra ér te t -
hetem 's mosolygást idézek elő. Mi, kik ezen kis 
intézetnél annyi akadályok között müködünk, mi 
lehelnénk bármelly tudománynak is fejlesztői? 
Az európai szellem, melly a' mult századokban, 
midőn egyébütt is csak szigetenként mutatkoztak 
hatásainak eredményei, Magyarországon igen 
ritkán munkálkodott kitelszőleg: a1 tizenkilencze-
dik század közepén, midőn neki annyian töme-
gestül szolgálnak, mitőlünk kézsmárkiaktólmerne 
valamit reményleni ? Tán a' földirati magasság, 
mellyben sok másokat felülmulunk, egyszersmind 
szellemi emelkedettség is? — Mindazonáltal fe j -
leszd a' tudományt. Nem kell búvárkodás az élet 
jelenségeiben annak belátására, hogy Európában, 
sőt az egész, országúit földkerekségen a1 társa-
dalmi és állami tudomány , minden más tudomá-
nyok között legkevésbbé fejlett ; nem kell a r i -
stotclesi él annak felfogására sem, hogy ép azon 
tudomány, két világnak, úgymint az eszmének és 
a' tapasztalásnak gyermeke, 's hogy míg az eszme 
mitsem akar az egyediségekről tudni, a' tapasz-
talás csupán ezeken szedi bölcsesége virágait; 
végre, bár mennyire vagyunk is hátra minden 
másban, ország dolgaiban csakugyan nem v a -
gyunk utóisók Európában. Van hát itt tenni-való 
több, mint bármelly tudományban. A' külföld v i -
lágíthat ugyan előttünk vezérelve, eszméi tüzénél 
meggyújthatjuk szövétnekünket : de azt , mit a* 
tapasztalás az eszmék világa alá helyez, magunk-



nak kell szereznünk, 's annak megszerzésére fel 
is vagyunk jogosítva, nemcsak mert országos 
egyediség vagyunk, hanem még inkább azért, 
mert más nem is teheti azt érettünk. 

Legyen hát, kedves öcsém! hogy ugy szóljak, 
mint Plató, lelked az örök igazság felé fordulva, 
' s megtelvén az eszmék boldogító tudásával, szedd 
azután, leszállva égből, az országrajzban és törté-
nelemben azon tapasztalásokat, mellyeket országos 
egyediségünk nyújt. Igy valéban fejlesztheted a' 
tudományt, a' mennyiben azt egyediségünkre alkal-
mazni kell, — fejlesztheted, nem mivel hogy te 
erős vagy, hanem mivel mindnyájan gyengék és 
kevesen vagyunk, kik ez irányban gondolkodunk. 
Vannak ugyan még sokan, kik a' társadalom és 
állam ügyeiben a' tudománytól, vagy mint nevez-
getni szeretik, a'theoriától iszonyodnak 's minden 
elmélet megett vészt és háborgást gyanítanak. 
Bizonyos elméletektől, mellyekre, az említettem 
bölcsész szerint, nem az örökigazság, hanem az 
önösség szülte az eszméket, — nem az isteniek 
látásába tisztult szellem, hanem a1 földiség barlang-
jában elvakult érdek támaszkodik, — lehet nagyon 
félni: de a' dolog lényét felfogó 's megértető tu-
domány időnkben szükségesebb, mint volt ezelőtt, 
' s jövőben még szükségesebb lesz, mint most; 's 
ezen valódi tudományt keresni 's megtalálni vas 
szükség kényszerít. A' körülmények hatalma, 
mint dagadó folyam hulláma, perczről perezre 
erősebben int; nem használ semmit a* kétségbe-
esés, melly illy mondásba : „kit el nem hajt, az 
majd reá haj t" rejti közönyösségét, az ellángolt 
önös érdek ezen hamvát; az epimelheusi gyász 
hiába kesergi a' prometheusi gondatlanságot. Tel -
jél meg a1 valódiság eszméivel, váljál képessé a' 
felfogást kijátszani szerető tapasztalás megértésé-
re, *s az ifjú elmék azon periagogéja, vagyis ugy 
fordítása, miszerint ők is az eszméket megláthas-
sák 's a'tapasztalást megérthessék, akként fog ne-
ked sikerülni, mint Plató, az igazságban bízván, 
reményiette. De ugy első kivánatom is jobban 
Beteljesedik, sőt látod, hogy a' sikeres tanítás és 
a ' tudomány-fejlesztés, azon értelemben, melly-
ben előadtam, egymástól elválhatatlan. Ki lehet 
tudományának teljes müismerője?(mestere).Ugy-e 
csak az , ki annyira jártas benne, hogy tovább 
fejlesztésére alkalmatos? Ki lehetbármilly isme-
retben is helyes oktató, teljes tanító ? Ugy-e csak 
illyen müismerő? A' félszeg nem mester, hanem 
kontár, — illyentől pedig soha más nem telik, 
mint kontárkodás. 

Ila sikerrel tanítasz, mert a ' tudományt fe j -
lesztheted, híressé is lész. Nekem tehát felesleges 
a ' kettő mellé a' harmadikat is kívánnom : de ne -
ked nem ugy fölösleges azt szívedben táplálnod. 
Hogy sikerrel taníts, hogy a' tudományt fejleszt-
hesd, arra egy latin kifejezés szerint „labor im-
probus," ollyan munka, melly a' testet elnyomo-
rítja 's a' lélek olaját elfogyasztja, igazán elnyo-

morító munka kell. Minden fáradozás önmegtaga-
dással jár 's nem egy tekintetben a' munka ellen-
sége az embernek. De már ez természetünk sa-
játsága : teli van ellenmondásokkal. Igyekvés, 
meg munka fejlesztik az embert : de ugyanazon 
igyekezet és munka megrövidítik élvezeteit ' s 
megemésztik erejét. Hisz a ' tökélyre-törekvés mi 
más, mint kiemelkedés az egyediségből ? Tehát az 
egyedi embernek izzadságos halálozása. Hanem 
jóllehet mindnyájunk rendeltetése egy : az mégis 
— inkább az irányban, mint a' czél megközelíté-
sében — egy. A' pályán a' megállapodás annyi 
helyen történhetik, a' hány ember fut. Lehet hát 
*s van is élet, mellynek fáradalmai inkább egyez-
nek az élvezettel, mint más életé, *s mellyben a* 
munka szívesen fog kezet a' gyönyörrel. Mi ösz-
tönözzön már téged, kedves öcsém! az elnyomo-
rító munkára, melly nélkül hivatásodnak meg sem 
felelhetsz ? A'kötelesség szent szólítása ? L e g -
inkább ez, 's ollyan bizonynyal ez, a' millyen bi -
zonyos, hogy az a' keresztyén életnek legben-
sőbb magva, 's azon csodaerövel b i r , hogy az 
egyednek homálybani vesztéből az egésznek 
fénynyel ragyogó megtartást készít. Sokan e' ke -
resztyén erényt fölötte nehéznek tartják. Nehéz 
valóban, de ám — legnagyobb is! Hanem midőn 
a' kötelesség szent szólításátönmegadó engedés-
sel hallgatjuk, nemcsak szabad, de az emberi te r -
mészethez illő is, egy más ösztönre szinte hall-
gatnunk, 's ez a' kitünés, a'hír. A'hír olly termé-
szetesen kapcsolódik a* tetterőhöz, hogy hol a* 
cselekvést nem ö buzdította is fel, a fényes tet-
tet mégis elválhatlanul követi, mint virágát az 
illat kiséri. 'S a' millyen igaz Tacitus e' mondása: 
„adeo virtutes iisdem temporibus optime aesti-
mantur, quibus facillime gignuntur : " szintolly 
igaz, hogy a' melly erények becsültetnek, azok 
virágoznak is, 's mindenik csak ezt állítja, hogy 
az erény a' hírnek fáradság-edzette fia, melly 
az egész földön imádtatik. A' kötelesség komoly, 
dísze nem látható, mert benső, — azért enyészik 
ha napra kitétetik ; a' hír lobogó kedvű, ragyog 
nyilvánosan, — azért tikkad, ha berekesztetik. 
A' kötelesség áldozatot kér, mellyet csak a' ma-
gába rejtekező öntudat fizet meg: a' hír az előle-
gezést, mellyet az erély koczkáztató reménynyel 
elpazarlott, a* világ előtt fényes kamattal fizeti 
vis?za. A' kötelesség magába szeret vonulni, 's az 
embert kicsi körében tartóztatni, — mert csak ugy 
erős, ha szük helyen szőrül össze : a' hír szál-
longva terjeszkedik, 's minél nagyobb kört tölthet 
be, annál erősebb. Innen a' kötelesség maga lan-
kaszt, a' hír maga hiúsít; de hol a' kötelességet, 
mint irányozó súlyt, a1 lengeszárnyu hír magába 
veszi : olt az nemcsak hajt, hanem vezérel is, mint 
világító, soha nem mint hamvasztó. 

'S a' hír, a' kitünés ne dobogtassa szivedet? 
A' meddig a' történelem hat, mindenütt a' hír s a r -
kantyúzta a' hősöket, kik zajjal betöltők a' vilá-



got 5 a* hír táplálta a* mécset, mellynél a ' búvár-
kodó a" természet és a'lélek titkait kutatá. Hanem 
a' kötelesség ölelkezzék öszve a' hírrel. Kobled-
ben a' kötelesség olly hangosan 's olly követelő-
leg szóljon mindig, hogy az elnyomorító munka, 
mellyet kedvéért magadra vállalsz, csekélységnek 
látszassék, *s a' legnagyobb áldozatot is ábrahámi 
készséggel megtenni bátor légy: de fölötted ma-
gas derült kilátásban a' hír intsen magához ko-
szorúval,'s valahányszor szemed reáfordúl, mind-
annyiszor ömöljön új erő és kedv minden ereid-
be, 's biztasson új remény, hogy a' koszorút fe-
jedre fogod tenni. 'S az eszmék világosabbak, a' 
tapasztalás könnyebb megértésü lesz előtted; a' 
társadalmi 's állami ezer-alaku tünetekben a' 
szükségest, melly mint fonál az egymástól szét-
hullani látszó tényeket bizonyos tögondolathoz 
köti, ki fogod venni, 's a' szerint összeköttetést 
találni ott, hol mások egyedül rendetlen halmazt 
látnak, — 's az emberi bölcseségnek befolyást 
szerezni, hol mások szerint az esetiség uralkodik 
csak, melly vakon tipor meg hágy. Igy olly siker-
rel is fogsz tanítani, minővel csak kevesen tudnak 
tanítani; mert szavaidból az ifjak sem nem álta-
lános eszméket, mellyek ép azért, mivel minde-
nütt alkalmatosok, sehol sem illenek az egyedisé-
gekre, sem nem tapasztalati tényeket mint rakás 
kavicsot, mellyekkel a' komolyan rendező érte-
lem milsem tud kezdeni, az elbízott pedig hirtelen 
*s azért veszedelmes theoriákra vetemedik, — 
nem fognak egyedül hallani, hanem fognak igaz 
bölcseséget, melly a' látszó esetit az eszme alá 
veszi, tanulni 's majdan nyomdokaidat követni. — 

Ébredjen hát, általad is, a' prometheusi gon-
dosság, melly után az epimetheusi gyász feledé-
kenységbe jut, 's az ország köszönettel ismerendi 
el, hogy protestáns érdekeink csakugyan a' haza 
nagy érdekei, 's megfogja köszönni a' mi fötano-
dánk védeinek és barátjainak, hogy áldozataikkal 
állították fel az új tanszéket, 's hogy bizodalmunk 
téged hívott meg abba! De készséggel is megem-
lékezendik rólad mindig,'s így talán, mit magam, 
az öregebb, nehezen érek többé el, nevem is mint 
bátyádé, a' tieddel együtt fog az utókor állal em-
legettetni." 

A' beiktató beszéde után Hunfalvy János ta-
nár az önismeret szükségét mutogatván 's helyes 
tapintattal az állami ismeretre átmenvén, kilünteté 
az ujdonan felállított jogi tanszék hatáskörének 
nyomosságát, 's azon indokokat, mellyek szólót 
ezen tanszék elfogadására bírák. „Hazánkat is-
merni fogjuk, úgymond, ha a' történelem gyűrűit 
leoldván megvizsgáljuk, 's ha az országrajz se-
gítségévéi közel 's távol országokat megtekin-
tünk." Az elsőt tárgyalva így nyilatkozik : „Tör -
ténelmünk mutatja, hogy csak szenvedésben vol-
tunk egyek, cselekvésben nem; történelmünkben 

általános bú zokog, általános mosoly nem dereng." 
Országrajzi szemléjében ismét mondá : „Európa 
országaiban, mellyek homlokán „műveltség és or-
szágultság" áll, általános nagy munkásságot l á -
tunk. 'S mi nem segítnök a' jelenkor nehéz fel-
adatát megoldani? Munka váltig van, „államunk 
tűz után hevenyészett födél; társadalmunk szag-
gatott, mint árszaggatta mező, mellyen élet si-
lány és gyér terem." Miveljük tehát, kivált a* szel-
lem megyéjét, „mert ha a' magyar élet szép s a r -
jakat nem hajt, 's szép virágokat nem nyit : nem 
fog türetni az európai kertben. Európa szelleme 
csak jó-illatu virágokat köt az emlékezet füzéré-
be, *s csak jó-zamatu gyümölcsöket nyújt a' hal-
hat lans ágnak." Az új tanszék hatáskörében fő 
helyen a* történelem és országrajz áll. Én hivat-
tam meg annak betöltésére, 's azzal nagyobb t e -
her adatolt rám, mint mellyet elviselhetek. De ha-
zánkban mindenkire nagyobb teher vár. Ugy van 
ez minden elmaradott nemzetnél, — így van a* 
magyaroknál, kik műveltebb 's nagyobb nemze-
tek közt foglaltak helyet, — ugy van főleg ná -
lunk protestánsoknál, midőn a' nagy számmal ver-
senyt kell futnunk." — 

Mindkét beszéd czélirányossága 's korszerű-
sége által észrevehetöleg kedves hatással volt a* 
hallgató közönségre. Adja az ég, hogy a' melly 
őszinte vágy, lelkes buzgalom 's ritka jártasság 
jellemzi az említett két férfiút : az ifjúság neve-
lésében 's a' közjó előmozdításában olly dús s i -
kerét láthassák fáradságuknak, olly illő méltány-
lás kövesse lépéseiket a' terhes pályán 1 

V e j c y e s k ö z l e m é n y . 
M é r d é s . Ha izraelita keresztyénné lesz, 

kereszteltetésekor szabad-e megváltoztatni annak 
vezetéknevét is? Ha igen: micsoda törvény vagy 
intézményen épül ezen szabadság? — Ángyán J. 
zsidó proselylus keresztelési liturgiájában utasí-
tásul azt i r ja : „A ' lelkipásztor új vezeték- és k e -
resztnevet ad annak, ezt mondván : N. N. én t é -
gedet keresztellek stb."Barth-Barthenheim „Oes-
terreichs geistlicheAngelegenheiten" czimü köny-
vében, 1606-ik § -ban azt irja az izraeliták át té-
rését tárgy alván: „BeimUebertritle zur christlichen 
Religion kann in Gemássheiteiner allerh. Entschl. 
eine Veránderung des Geschlechtsnamens Slatt 
finden" 's idézi Hofkanzld. vom 5. Juni 1826, Hofz. 
16255, Rggsz. 29755. Tartozik-e ez Magyar-
honra, vagy egyedül az örökös tartományokra? 

A' kérdések megfejtését kéri F ü r k é s z i . 

3-d ik számú lapunkban, a ' 72 -d ik ha -
sábon, Székács J . neve alatt álló „ táblabíró 's kerületi iskolai 
felügyelő" czím, a ' fölebbi czikk irója Bonyhay Bénjámin úr 
nevéhez tar tozik. 
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Szózat az egyházi élet belső re-
formja ííjKyében. 

Eleget 's tán sokat is vetélkedtünk már az 
egyházi igazgatás formájáról, 's ezzel együtt az 
egyházi élet külső reformjáról. Voltak, kik szót 
emeltek a' hierarchia ellen, 's még többen keltek 
ki az ujabb időkben a' küriarchia ellen, és mi en-
gemet illet, irtózva fordultam el a' két egyesült 
bajtól, a' küriarchiko-hierarchiától, minő volt 
hajdan a' zsidó synedrium. — Szent volt a' czél, 
mellyre törekedtünk, 's hiszem, hogy nem mun-
kálkodtunk hiába; hiszem, hogy a' mag, mellyet 
elvetettünk, ha bár későn is, ki fog kelni, 's meg-
hozza egyszer gyümölcseit a' lelkek országában. 
— De a' különben szent czélra tett törekedésünk-
ben is, nézetem szerint, hibáztunk, ugrást teltünk, 
mi gátolja az elvetett mag kikelését, 's az óhajtott 
czélt messze veti tőlünk. Mi kívülről akartuk az 
Isten országát felállítni, mielőtt azt belsőnkben 
felállítni igyekeztünk volna. Mi a' külső, a' látható 
egyházban tapasztalt visszaéléseken, kicsapongá-
sokon lett elkeseredésünkben, minden illyési buz-
góságunk mellett is, felejtkeztünk mindenek felélt 
arról gondoskodni, hogy embereknek térdökmeg 
ne hajoljon a' Rálnak ( 1 Kir. 19. 18) , 's nem 
vettük eléggé figyelembe Üdvezitönk ezen arany-
szavait : Nemjö el ugy az Isten országa, hogy 
ember eszébe vehetné. És nem mondják ezt: íme 
itt, vagy íme amott vagyon; mert ime az Isten or-
szága tibennetek vagyon. (Luk. 17. 20. 21 . ) — 
Az említett visszaéléseknek 's kicsapongásoknak 
orvoslását, vagy az egyház külső reformját, meg 
kell előzni az igaz vallásosságnak, mi szintúgy 
távol van a1 vakhittől, mint a' hitetlenségtől, 's el-
válhatatlan kapcsolatban van az erkölcsi jósággal. 
Ez az, a ' mit reformálnunk kell, mind magunkban, 
mind másokban, mind a' nagyokban, mind a' ki-
csinyekben , mind a' főben, mind a' tagokban, 
mind a' papokban, mind a' hallgatókban, mit, ke-

resztyéni hitem szerint, önként fog követni az 
egyház külső reformja. Nem reményihetünk külső fl 
reformot belső nélkül, valamint nem teremhetünk \! 
jó gyümölcsöt igaz vallásosság nélkül. Ezen belső 
reform nélkül megszűrjük a' szúnyogot, e lnyel -
jük a1 tevét, megdézmáljuk a' kaprot, mentát, ' s 
azt, mi fő a' törvényben, elmellözzük. (Máté 23. 
23, 24. ) Sőt ezen belső reform nélkül vastag b ű -
nökbe is eshetünk, megfeszíthetjük a' Jézust t a -
nítványaiban, a' midőn üldözzük a' máskép g o n -
dolkozásért az egyházi élet legmunkásb 's legbuz-
góbb barátit, felmagasztalva azok felett a' semmit 
nem munkálkodókat, és tán semmit nem is h ívő-
ket , ugy annyira, hogy azt teszszük politikából, 
mit tettek hajdan a' setét századokban babonaság-
ból, — és a' legszigorúbb értelemben alkalmaztat-
hatjuk magunkra Üdvezitönk ezen szavait : Jaj 
nektek képmutató Írástudók és farizeusok! mivel-
hogj építitek a? próféták koporsóikat, és az iga-
zaknak temetésök helyét ékesgetitek. És ezt mond-
játok : ha a' mi atyáink idejekben éltünk volna, 
nem lettünk volna nekik társaik o' próféták öle— 
tésökben. Azért ti magatok ellen bizonyságot tesz-
tek, hogy ti fijai vagytok azoknak, kik megölték 
a' prófétákat. Ti is töltsétek be a' ti atyátok mér-
téköket! (Luk. 23. 2 9 — 3 2 . ) 

Belőlröl hát 's nem kívülről kell kezdeni a ' 
reformot, 's nem annyira kell arra törekednünk, 
hogy mi legyünk az igaz ekklézsiában, mint ar r8 , 
hogy az igaz ekklézsia (Isten országa) legyen 
mi bennünk. És ez mi által eszközölhető ? Mindi / 
az okosság, mind a' szent irás szerint, tanítás á l - hl 
tal. Ay hit o ' hallásból vagyon, a' hallás pedig 
Isten igéje által. (Róm. 10. 17.) — Hát a1 taní -
tásban mi az elv ? Fájdalom ! ez a z , a' mi mind 
eddig nincs meghatározva a' protestáns egyház-
ban, és ez a' határozatlanság, vagy a' szóval á l -
lítottnak tettleg megtagadásábani következetlen-
ség, nagy gátolója az Isten országa eljövetelének, 
szivünkben felállításának. Még ott is, hol szüle-
telt a' protestáns egyház, mint a' most fenálló po-
rosz egyházi zsinat mutatja, nincs meghatározva, 
nincs tisztába hozva 's eldöntve a' protestanti-
smus elve. Vetélkednek arról, hogy kell-e vagy 
nem a' papokat a'symbolikus könyvekre esketni ? 
Mit tanúsít ez ? Azt, hogy még elvében sem egyez -
tek meg a'vallásos oktatásnak; mert ennek m e g -
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határozása azon vetélkedést önként megszün-
tetné. 

Mi hát a' tanításnak, mintáz egyházi élet o r -
gánumának, e lve? mi az egyház belső reformjá-
nak is szükségesképeni föltétele ? Nem más, mint 
(a* szakadatlan, 's minden emberi tekintettől f üg -
getlen tökéletesedés, a' szent irás és okosság 
vezérlése alatt. Ez a' keresztyén vallásnak, 's kü-
lönösen, mivel én protestánsokra czélozok, a1 p ro-
testantismusnak is elve, 's ha ki ezt közölünk ta-
gadná, az abban a' szempillantatban megszűnne 
protestánsnak lenni, a' szó igazi értelmében. * ) 
Nem a' hitágazatok, sem nem a' külső szertartá-
sok, hanem az elvek teszik a' lényeges különb-
séget a' különböző vallásos felekezetek között. 
jV nem-tökéletesedés halála az egyházi életnek. 
Ellenben bár melly képtelenségek legyenek is va-
lamelly egyház hittanában, a' tökéletesedés elve 
feltámasztja öl ideigleni halálából — Ezért a' ke -
resztyén vallás elve is a' tökéletesedés elve (Mát. 
5. 48), mit ha kizárna, nem embereknek való 
vallás volna, nem bírhatna az egyetemesség bélye-
gével, és mint a' további öngondolkozással 's nyo-
inozódással meg nem állható, a' minden idő pró-
báját, a' minden művelődés fokát ki nem állhatván, 
utóbb minden tekintetét elvesztené. Jézus és apo-
stolai ugy cselekedtek, mint illett Isten követei-
hez. Tanítottak, de nem erőtetve; felvették az 
eszmét : de a' hitágozatokatmint változhatlanokat 
meg nem határozva; 's alkalmaztatták magokat 
a' helyhez és időhöz, mi nélkül mennyei bölcse-
ségök, a' mennyei eszme, a' tünemények világá-
ban meg nem jelenhetett volna, 's nekünk is pél-
dát adtak azon eszmének az idő 's helyszerinti 
szakadatlan megtestesítésére. A' keresztyén val 
lás nem volna véghetetlen és isteni-természetű, 
ha az ettől taníttatott 's kívánt hit az emberektől 

Ez volt az én elvem a1 „ V a l l á s i e g y e s ü l é s i d é a j a " 
czimü munkámban i s , és a ' mint fel nem f o g h a t o m , ugy 
s a j n á l o m , hogy a ' szé les - tudományu H e t é n y i ú r , a ' 
P e s t e n f e l á l l í t a n d ó p r o t . f ő i s k o l a t a n í t á s i 
r e n d s z e r é t t á r g y a z ó j u t a l m a z o t t p á l y a -
m u n k á j á b a n , munkámat egy-o lda lu lag v é v e , "s azt , 
mit a1 külső egyformaságró l , mint lehe tőrő l , á l l í tot tam, 
e l l enébe téve a ' be lsőnek, mint l e h e t l e n n e k , az egész 
munkámra k i te r jesz tve , e lvemet ped ig figyelembe nem 
véve, magammal e l lenkezőnek állí ta. Én most is azt álII— 
lom, hogy elvben kell egyeznünk , ha egyesülni aka runk , 
' s a1 he te rogeneumoka t akarni a ' megha tá rozo t t b i tágoza-
tokban összeolvasztani , kép te lenség , sőt ez csak új lelki 
despotismust hozna be az e g y h á z b a , és épen azon elvet 
t enné semmivé, mit maga H e t é n y i úr is, nevezett mun-
k á j á b a n , felál l í t , állí tván, hogy a1 protes tant ismus szelleme 

1) az észszeresség, melly nem t e k i n t e t e n , hanem ö n g o n -
fdolkozáson 's tevékenységen alapúi ; 2 ) haladás 's a ' t . És 
i g y , engedelmével legyen mondva, önmaga van magával , 
mint protes táns , e l lenkezésben, midőn engemet m a g a m -
mal e l lenkezésbe jövőnek mond. Olvassa meg bárk i figye-
lemmel munkámat : csak eszköznek 's nem elvnek Iátandja 
abban a1 külső egyfo rmaságo t , 's elvemmeli k ö v e t k e z e t -
j ensege t sehol munkámban nem találand. P. I. 

PÁPA 

meghatároztatott, és igy minden esetre véges* 
igében, ezzel egyenlővé tétetve, minden további 
tökéletesedés felett kifejeztetnék. Ez olly lelket-
len vélemény volna, mellyet az erőszak hoz be, 
a' szokás szentel meg, s velünk bilincseket hor -
doztatna. A' tökéletesedési ösztönt az okosság-
gal együtt adta Isten az emberbe , 's ez az oka, 
hogy magok a' kijelentés legszigorúbb baráti, a* 
midőn időről időre tökéletesb hit- 's erkölcstant 
í r tak, magokkal lettek következetlenekké; mert 
gyakorlatilag tökéletesedtek, és így azt telték, mit 
elméletileg tagadtak. (Folytatása következik.) 

P a p I s t v á n , 
vámosi lelkipásztor. 

A ' p a p i - b S r ^ k k o r s z e r ű fttasziiti* 
(Olvastatot t sept. 1 7 - é n 1 8 4 6 . a1 Bánkon tar ta tot t papi t a -

nácskozmányban. ) 

Tiszt, papi-kör! A'mostani korszak az egye-
sülés, társulás és szövetkezés korszaka ; minde-
nüt t , anyagi és szellemi érdekekben, világi és 
egyházi ügyekben, köröket, egyleteket, társula-
tokat létesülni láthatunk. Tekintsünk a' müveit 
Európa polgárisult tartományiba, pillantsunk egy 
kissé figyelmesebben szeretett magyar hazánkba: 
milly nagyszerű müvek vitetnek véghez, milly ma-
gasztos czélok érettetnek el az eszélyesen párult és 
összített erővel! Mig tehát az anyagiakban göz-
hajózást,vaspályákat, lánczhidakat, iparmülárakat, 
a' szellemiekben kisdedóvást, szegény-ápolást, 
munka- 'sjavítóházakat, tanitó-képezdéket egye-
sült erőkkel létesíteni látunk; mig a'kereskedelmi, 
tengerészeti, orvos- és természettudományi, a* 
gépészeti, gazdászati és földészeti szakokban k i -
tűnő, hogy ne mondjam, roppant elölépéseket a* 
társulatok által tétetni tapasztalunk : csak mi lel-
készek maradjunk-e örökké vesztegek a' szelle-
miekben ? — Midőn mindenki, ki nemcsak testi-
leg, hanem lelkileg is él, sürög, forog, mozog, 
élet és ébredés jeleit adja 's előre-halad : csak 
mi, vallásnokok, maradjunk-e hanyagok, tespe-
dők, csiga- vagy épen rákhaladásuak ? — Nem, 
tiszt, papi kör! Ha valamelly kar és szak e g y e -
deinek, bizonyosan nekünk, papoknak, nem ille-
nék, sőt nem is szabod, szellemiekben hátrama-
radnunk; havaiakinek széles e' világon, bizonyára 
nekünk lelkipásztoroknak előre kell, előre szük-
ség haladnunk a' lelkiek- 's egyháziakban. Nem-
de rólunk mondatik a' szent iratokban: „Ti a' föld 
savai vagytok, — hogy ha a' só megizetlenül, mi-
vel sózattatik m e g ? " — és viszont: „Ti vagy-
tok e' világnak világosságai; nem rejtethetik el a' 
hegyen-épült város; ugy fényljék világosságtok 
az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteite-
ket. (Mát. 5:13 - 1 6 ) " Valóban tehát,ha valamelly 
kar és szak egyedeinek, nekünk főkép egyháziak-
nak, e' haladási korszakban, tespednünk nem lehet, 
tespednünk nem szabad; nekünk, ha más tudomá-
nyos szak embereitől dísztelenül elhagyattatni 's 

% 
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gyáván háttérbe szoríttatni nem akarunk, erőnek 
erejével haladnunk, nekünk a' korszakkal's ennek 
szellemével tudományos és műveltségi előmenete-
leket tennünk, mulhatlanul kell, okvetlenül szüksé-
ges. Hogy pedig ezt annál czélszeriibben éssiker-
dúsabban tehessük, szükség volt egyesülnünk, a1 

haladási pályán egyetértve munkálkodnunk, kezet 
kézbe kulcsolnunk, vállat vállhoz vetnünk. Egyesek 
ugyanis csak erőtlenek, mint az elkülönített nyír-
s a r j a k , —egyesültek pedig erö-es eredménydúsak, 
mint a' csomóba-kötött venyigék, lehetünk. Azért 
is kívántam önöket, drága tiszttársak! csak imént 
keletkezett papi tanácskozó köreinknek azon kor-
szerű hasznaira néhány szóval figyelmeztetni, 
mik ránk papokra, 's általunk az egyházi köz-
ügyre, belőlők eredménydúsan háramolni fognak. 

Czél- és korszerüleg hasznosoknak kell papi 
tanácskozó egyleteinket tekintenünk , mert azok 
eszközlésével 

ÍJ Papi tudományosságunk, elmélet- és gya-
korlatilag, öregbülend. Azt, ugy tartom, senki 
sem fogja közölünk kétségbe vonhatni, mikép fő-
kép nekünk papoknak, ha szakunkhoz hivek aka-
runk maradni, tudományosoknak, tudományilag 
müveiteknek kell, legalább kellene, lennünk; mi-
kép tehát nekünk a1 tudományokban a' korral 
egyiránt szükség haladnunk, mire némileg czé-
lozni látszik ama régi közmonda is : ,,a' jó pap 
holtig tanúi." Ámde nevezzétek nekem, drága 
tagtársak! azon szerencsés-helyzetű evangyélmi, 
's felül reá m é g , mint mi vagyunk, falusi papot, 
ki képes volna, házi szükségeit 's családa mérsé-
kelt igényeit tekintetbe véve, a' tudományosság-
nak, nem mondom, minden, de csak a'legkitűnőbb 
új 's legújabb eszközeit évenként megszerezni ? 
Ki volna képes, nem mondom, százakat, hanem 
csak tizedeket is a' jó könyvekbe 's egyéb szel-
lemi műveltség és haladás tényezőibe ruházni? 
Bizony , bizony , biztosíthatom önöket , sok 
szük-jövedelmü tiszttársunknak épen nem ked-
vén, de igen is üres erszényén múlik, miszerint 
az új 's legújabb szellemi müveket, mint megannyi 
lelkitápokat, számára meg nem szerezheti, 's ek -
kép tehát csekély domesticánk okozza leginkább 
a z t , hogy a' tudományosságban a' korral nem 
azonkép, mikép óhajtanék, haladhatunk. — De 
mit, közre ismert anyagi szükölködésünk miatt, 
egyesek nem tehetünk, azt egyesülten, mint t á r -
sulat eszközölhetjük. Ugyanis egyszer egyikünk, 
másszor meg másikunk szerezhet mégis legalább 
a' legkitűnőbb, tiszti szakunkba egyenesen bele-
vágó,tudományos müvet. Már ha mi tanakodó köre-
inkben az ekkép szerzett müvek tartalmával meg-
ismerkedni, rólok gondolatokat váltani, eszméket 
cserélni és fejleszteni fogunk: minden bizonnyal 
elméleti tudományosságunk illyetén gondolat- és 
eszmekicserélés által növekedni fog.—Azonban a' 
gyakorlat tekintetéből is gyarapodást nyerend 
tudományosságunk egyleteink eszközlésével. Kik 

a' papságra készültünk, mindnyájan hallgattuk és 
tanultuk az ugy-nevezett pásztorkodási tant : de 
papi tisztünk különféle ágainak gyakorlatára bi-
zony tudtommal főiskoláinkban nem vezettettünk. 
Pedig tudjuk, hogy ha valamelly szakban, minden 
bizonnyal a' papokéban egy lat gyakorlat többet 
ér egy font elméletnél. Hogy mint evangyélmi 
lelkészek tartozunk vallásos-tartalmú beszédeket 
híveinkhez tartani, szent iratokat magyarázgatni, 
imákat elmondani, szentségeket kiszolgáltatni, há-
zas-párokat egybeadni 's a' halottakat eltemetni: 
azt igen is tanultuk, 's tudjuk ; de minő diszszel 
és ékességgel, hivatalbeli tapintattal és méltóság-
gal, — szóval: minő szükséges kellöségekkel kelljen 
ezen tiszti kötelességeinket végeznünk, 's e g y -
általában szent hivatalunkban 's ennek minden 
elágazásaiban eljárnunk: azt, fájdalom! iskoláink-
ban nem tanultuk, 's mint papi kezdők, nem tud-
juk. — Mit tehát jobban-rendezendö tanodáink 
tőlünk elvontanak, azt, pap- és tanitóképezdéink 
hiányában, csak az élet és gyakorlat adhatja meg^ 
nekünk szükségkép. 'S vájjon ezen gyakorlatot 
nemde viszont papi köreink fogják-e legsike-
resebben gyarapíthatni 's kívánatos tökély-
fokra emelhetni? Kölcsönös tanácskozmányinknak 
ugyanis épen nem legutolsó feladata azon modor és 
ügyesség, azon tapintat és ékesség, mikép az is-
tentisztelet díszes elrendezésében eljárjunk, a* 
szent igét híveinknek összehangzatosan magya-
rázzuk, vallásos-tárgyú beszédeinket készítsük és 
elszavaljuk, imáinkat elmondjuk; mikép a' szent-
ségeknél , esketéseknél 's temetkezéseknél czél-
szerüleg és kellő nemcsak óvatossággal, hanem 
avatottsággal is müködjünk. Több szem ugyanis 
többet lát , több fül többet hall, 's több fő többet 
vesz észre és gondol. Már ha viszont mindezekről, 
miként köreink kitűzött czéliránya igényli, e g y e -
sített értelmi erővel tanácskozni, értekezni, kö l -
csönösen értesíteni és értesíttetni fogunk egyle-
tinkben : mulhatlanul tapasztalandjuk, mikép tana-
kodásink, a' papi hivatalbeli gyakorlottság é r d e -
kéből is, bennünket a' legörvendetesebb siker — 
és eredményhez vezetni és juttatni fognak. Mi ha 
megtörténik, — ki ne látná, mikép ez által t a n a -
kodásokkal 

2) Tiszti tapasztalatink körzete is szélesbü-
lend. Elmélet- és gyakorlatilag a' legműveltebb 
papi egyén sem nélkülözhet tiszte körüli bizonyos 
tapasztalatokat. Nemcsak mi fiatalabb, hanem 
gyakorta még a' legöregebb lelkipásztorok is, 
hivataloskodásuk folytán, olly körülményekbe 
juthatnak, mikben egyedül a' tapasztalás tehet,, 
mint biztos kalauz, legjobb szolgálatokat. Ide szá-
mithatók azon sokféle esetleges adatok a' papr 
tiszt mezején, mikben elegendő erélyességgel, i a -
pintattal és eszélyességgel eljárni, gyakorta épen 
nem könnyű, de sőt néha a' legnehezebb feladaL 
Illy eseteket a' papi hivatal és kötelesség köréből 
előadni, belölök okulni ós okta'ni, élet- és hiva-

* 



tal- bölcsességet és ügyességet szerezni viszont 
egyik sarkalatos feladata tanakodó egyletinknek; 
miknek czél- és korszerű hasznait már csak on-
nét is átláthatod, drága tiszttársam! hogy bennök, 
mint é let- és hivataltapasztalatok iskolájában, 
okulhatsz, legalább czélirányosan figyelmeztethe-
te l , mikép viseltessél tiszted legszövevényesb 
eseteinél, mikép honn és templomban, betegeknél 
és haldoklóknál, vigadóknál és szomorkodóknál, 
megátalkodott bűnösöknél és jólelkű kegyeseknél, 
viszálkodó házasoknál és egyetértésben boldog 
feleknél 's terjedelmes-mezejü hivataloskodásod 
mindennemű feladatinál. Több egyén ugyanis 
minden bizonnyal egyesnél többet tapasztal; melly 
hi vatalbeli tapasztalatok tanácskozmányinkban elő-
adatván, megrostáltatván, 's czélszerü észrevéte-
lekkel kalauzoltatván és gazdagíttatván, közölünk 
sokakat taníthatnak, ovatosokká és előrelátókká t e -
hetnek,'sa'hason esetekbeni eljárásokra minket si-
kerrel utasíthatnak, mi által hivatalbeli tapasztala-
taink körének is mulhatlanul tágulnia ésszélesbül-
nie kell. — Továbbá én tanácskozó köreink kor-
szerű hasznait még abban is találom, mikép áltatok 

3 ) Szóbeli előadásokbani készültségünk és 
gyakorlottságunk gyarapuland, Miért nem vagyunk 
mi egyháziak olly ügyesek rögtönzött szóbeli elő-
adásokban és kifejezésekben, mint a' minő gya-
korlottak, például, a' világi rendűek? Mért van 
az, hogy mig egyházi gyűléseinkben, az esperes-
ségitöl kezdve fel egészen az egyetemesig, ezek 
soraiból többen valamelly ügy tárgyalásánál fel-
szólamlanak, addig közölünk papok közöl alig 
szólal fel egy-ket tő? — Aztán a' világiak be-
széde folyó, gördülékeny, 's kevés kivétellel ki-
merítő : mi elöadásinkban nagyrészt esetlenek-
akadékosak- 's nehézkeseknek lenni tapasztal-
tatunk ; mi, kik egyébként egész szónoklatok ki-
dolgozására 's ékes elszavalására képesek v a -
gyunk, — mi, kik a ' szorgalommal készült be-
szédek elmondásában minden ünnep- 's vasárnapon 
tisztileg gyakoroltatunk. Ugyan, kérlek atyámfiai! 
mondjátok meg valódi okát, miért van ez igy, hogy 
bennünket, szakkép tudományosokat, gyakorta 
igen-igen felüleges-tudományu és képzettségű vi-
lágiak is e' tárgyban felülmúlnak!? — Én itt egy 
kis részt némi előítéletes elfogultságunkat, hogy 
ne nevezzem bátortalanságunkat 's Öninagunk-
hozi bizalmatlanságunkat merném okul adni : de 
más, még pedig nagyrészt, szóbeli rögtönzött elő-
adásokbani gyakorlatlanságunkat e' baj kútfejeül 
kimulatni. Mig a' világiak — igaz, már nevelé-
$ök derűsebb levén miénknél — több önállóság-
gal 's bizodalommal birván, a' megyei gyűlé-
sekben szóbeli előadásaik gyakorlati iskoláját ifjú 
koruktól fogva találják, ékesszólási tehetségeiket 
kifejlesztik, kiképezik 's meglehetős tökélyfokra 
emelik : addig mi egyháziak, nélkülözvén egé -
szen illy alkalmakat, 's egyházmegyei gyűlé-
seinkben legfelebb egyszer e g y , vagy épen két 

évben résztvevén, vesztegek 's elfogultak mara -
dunk, 's ez által a'rögtönzött szóbeli előadásokra, 
ha nem is végkép képtelenekké, legalább g y a -
korlatlanokká tétetünk. 'S irne, szerelett tiszttár-
sak ! én papi tanácskozó köreinket ugy is k ívá-
nom egyszersmind tekintetni, mint, ha nem is t a -
lán ékes, de legalább szabatos és értelmes s zó -
lási iskoláinkat, hol, mint szerényebb, baráti szint 
viselő körben , igénytelen nézeteinket szabadon, 
minden fesz és elfogultság nélkül előadhatjuk, 's 
ez által rögtönzött szólási modorban gyahoroltat-
hatván 's önmagunkhoz kellő bizodalmat nyervén, 
nagyobb körökben i s , mint egyházmegyei és 
egyéb gyűlésekben diszszel fölléphetünk, 's véle-
ményünket rendezetten és érthetöleg kifejezhet-
jük. 'S nemde kézzel fogható haszon ez, főkép 
most , ez egyházi mozgalmak és vajúdások ide -
jében, hol annyi teendőink, annyi szólni, mon-
dani, kifejezni, értekezni valóink vannak 's leen-
denek? — Azonban papi tanácskozmányink nem 
csekély hasznait még abban is leljük, miszerint 
általok elvégre. 

4J Testtéri szeretet 's egyetértés megerős-
bülend s folytonos tápot lelend közöltünk. Kö -
zöttünk evangyélmi papok között, kik a' s ze re -
tet és szelídség vallásának szónokai és hirdetői 
vagyunk, nem kellene ugyan semmi szakadások-
nak , vagy idegenkedéseknek létezniök : ámde 
mégis, emberi létünkre, hányszor nem jutunk olly 
körülményekbe, mikben akár mint hivatalnokok, 
akár mint lisztlársak, testvérek, szomszédok félre 
ismertetvén, ha nem is épen viszálkodásokba, de 
mégis ollykor kellemetlen izetlenségekbe olly— 
kor meg ferde féreértésekbe sodortatunk, bo -
nyolílatunk, saját hibánkon kivül i s , mellyek, 
nemievén talán alkalmunk egymást megértenünk, 
egymáshoz barátilag közelednünk, és rokonilag 
simulnunk,—könnyen, a közügy kárával, hiu to r -
zsalkodásokká *s faggató kötekedésekké fajulhat-
nak. De már illyetén lehető félreértések fellegei 
hol oszolhatnak, kölcsönös felvilágítások követ-
keztében, szerencsésebben, hanemha épen papi 
köreinkben ? Hol fűződhetnek társas viszonyaink 
gyöngéd szálai egymásba szorosabban, hanemha 
épen papi köreinkben ? Hol szilárdulhatnak b a -
ráti rokonszenvünk és érzetünk rózsás kötelékei 
sikeresebben, hanemha épen papi köreinkben? 
Hol lelheti kölcsönös egyetértésünk, papi össze-
férésünkés simulásunk, öszhangzatu együtt mun-
kálódásunk és őszinte fesztelen társalkodásunk 
akár tisztább kutforrását, akár dúsabb tápját, 
akár izmosabb támaszát, hanemha épen papi 
köreinkben? De hogy még többet mondjak, hol 
ösztönöztethetünk, hol gerjedhetünk mi e g y -
háziak a' közszellem megkedvelésére hatható-
sabban, hanemha épen papi köreinkben? Hol 
tisztulhatunk, hol szabadulhatunk, mi papok, a* 
szűkkeblűség, önzés, barátságtalanság szennyeitől 
és salakjaitól könnyebben, hanemha épen papi 



"köreinkben? — Valóbon léhát az, csak nem rég 
keletkezett, papi tanác9kozmányinknak főérdeme, 
disze 's mintegy fénypontja leendhet, miszerint 
azok, a' kölcsönös ismerés- és ismerletéssel, fo-
nák félreértéseket's ezekből netalán eredhetendö 
kellemetlenségeket társas körünkből kiküszöböl-
v é n ' s kisszerű nehezteléseket és berzenkedéseket 
eleve eloszlatván, testvéri szeretetet és őszinte 
barátságot táplálandnak közöttünk, 's kölcsönös 
bizodalmunkat és ezen épült egyetértésünket meg-
alapítandják és feltartandják. — 'S vájjon tehát 
nem nagy, nem korszerű hasznok-e ezek , mig 
papi köreinkből, ha azokat életbe tettleg léptetve, 
közöttünk férfias kitartással megörökítendjük, 
mulhatlanul reánk hatni 's eredménydúsan fog-
nak áradni? — Avvagy elméleti és gyakorlati 
tudományosságunk növekedése,hivatalbeli tapasz-
talataink körének nagyobbodása, szóbeli, szabatos 
elöadásokbanikészültségünk gyarapodása, 's test-
véri szeretetünk és egyetértésünk megalapítása 
és folytonos gyöngéd ápolása nemde dicső, nemde 
magasztos hasznok ezek? — Minden bizonynyal, 
ha mindezt igazságos mérlegbe összevetjük 's jó-
zan észszel megfontoljuk, meg kell vallanunk, 
mikép papi karunkban, jelen szükségeinkhez mér-
ten, misem fejlődhetett, czél- és korszerűbb ta-
nakodó köreinknél. Azért is, uraim, evangyélmi 
lelkész urak! kik ama nagyszerű emberidvezitö-
nek, — ki szinte csak hü követői, tan- és elvtár-
sai rokonkörében működött 's működhetett az em 
béri-nem javán üdvösen, — magasztos tanait 
valljátok, 's dél- és éjszakon, keleten és nyu-
gaton hirdetitek! ha papi tudományosságban gya -
rapodni, hivatalbeli tapasztalataitok körén tágítani, 
szabatos szólásbani készültséget nyerni, 's testvéri 
szeretet- és egyetértésben növekedni és öregbedni 
kívántok, áhítoztok: papi-körök, és viszont és 
megint csak papi-körök legyenek mindennapi imá-
tok, legyenek kor- , j e l - és emlékszavaink! — 

Z e l e n k a D á n i e l , 
vanyarczi evang. pap. 

I s k «»I a - ü g y : 
Egy pár észrevétel Iskolaügyünk 

körül. 

Az ág. hitv. ev. közgyűlésének jegyzökönyve 
így szól: „Azon iskolák, mellyek a' közpénztár-
ból, vagy e' közgyűléstől bármelly néven neve-
zendő segedelmet igénylenek: kötelesek Ieendenek 
magokat e' rendszerhez (mellyet t. i. Zay-ugró-
czon az összegyűlt tanárok kidolgoztak 'saz 1816-
ki aug. 15-ik 's követ, napjain tartatott egyet, 
egyh. közgyűlés módosítva elfogadott) aránylag 
alkalmazni, minthogy különben sem e' közgyűlés, 
sem ennek következtében, más-vallásu iskolai 
igazgatóságok által, nyilvános és rendes iskoláknak 
el nem fognak ismertetni— Fájdalom! az egye-

temes gyűlés nem bír tettleg hatalommal, olly i s -
kolát, melly magát az általa elfogadott tervhez 
nem alkalmazza, a1 rendesek és nyilvánosok s o -
rából csakugyan kitörölni. Megtagadhatja tán 
az illy nem-engedelmeskedö tanodától az i g é -
nyelt segedelmet, de többet alig tehet. Hazánkban 
az engedelmeskedés, szófogadás, különben sem 
igen szokásos, 's az evang. tanodákban igen ha -
talmas zsarnok uralkodik, ki alkotmányos nemzet 
létünk daczára más körülményekben is érezteti 
velünk vasvesszejét, — t. i. a' szegénység. — 
A' tanodákat valószínűleg más körülmény is fogja 
az engedetlenségre birni. Mi magyarok olcsón 
akarunk mindenhez jutni , ez új rendszer pedig 
meghosszabbítja egy évvel a' tanfolyamot. A' fel 
nem világosodott és elfogult szülék 's a' rövidlá-
tásu és éretlen ifjak nagyobb része szükségtelen-
nek fogja azon meghosszabbítást tartani 's ennél 
fogva természetesen oda fognak tódulni, hol egy 
év alatt 's hetenkénti 12 's legfölebb 14 órán az 
észjogon és statistikán kezdve, a' sok jogi és p o -
litikai és financz és nem tudom még miféle tudo-
mányokat végig hallhatni és megtanulhatni, mire 
másutt 2 év 's hetenként 19 — 20 óra kell. Hiszen 
mi mindnyájan lángeszek vagyunk ! — Ha majd 
a' nem-engedelmeskedö tanoda tapasztalja, hogy 
ezért még megjutalmaztatik, nem fog-e azzal 
pöffeszkedni 's engedelmeskedő testvérére büszke 
lenézéssel tekinteni? — 

Én helyesnek és szükségesnek tartom azon 
új iskolai rendszert, — egykét csekély módosítást 
indítványoznék csak. — A' physikai osztályban 
a' többi közt ,,a' kereszt, egyház történeteií4 van-
nak felsorolva, hetenként 2 órán. E' helyett ezen 
osztályba inkább az Aestlietikát tenném, melly 
most az első évi jogtani osztályban áll, ' s a z e g y -
házi történeteket soroznám az első évi jogtani 
tanulmányokhoz 's nem két, hanem legalább há-
rom órával hetenként, annál inkább,— mivel a' hit-
tan! folyamban többé elő nem fordulnak; szükség 
pedig, hogy prot. ember tudja az egyház tör té-
neleit. — Az első jogtani osztályban említett 
„római polgári jog elemei,(í vagy „oklevéltan" 
helyett (habár azok hasznosságát épen nem taga -
dom), szükségesbnek tartom, hogy a' „magyar-
jog vázlata" taníltassék. Ha két évig tart a' jog-
tani folyam, akkor nem szorílhaljuk a' theologu-
sokat, hogy végig járják azt, 's mégis kell, hogy 
legalább vázlatát hallgassák ők is az összes ma -
gyar jognak. 

A' szónoklat-költészeti folyam tanulmányai 
közt egy csillag olly jegyzetre mutat, melly n e -
kem károsnak látszik. — Hazánkban most h a r -
czot vív a' realismusa' nullismussal, mellyben hu -
manismust képzel. A'klassikus műveltséget aka r -
ják némellyel? kiküszöbölni 's szélmalmokkal küz-

' denek. Azonban azt bőven nem szándokom ilt 
: feszegetni. Csak kérdem : Szükséges-e a' latin 

és görög nyelv tudása hazánkban, vagy sem ? Ha. 



szükséges, ugy kell a' dolgot elintézni, hogy az 
illetők, azaz: a1 tudományos műveltséget igénylök, 
tehát a' papok, ügyvédek, állami tisztviselők, ta-
nítók, írók ' s a t . meg is tanulják ugy, hogy hasz-
nát vehessék. — Gondolom, P — la a' P. Hírlapban 
eléggé bebizonyította azon nyelvek tudásának 
szükségét, 's minden józan ember, kire csak egy 
szikra ragadt az európai műveltségből, át fogja 
azt látni, ha képes meggondolni, hogy a' mostani 
egész európai műveltség és országultság a' klas-
sikus műveltségen alapúi, ugy hogy ha ezt alóla 
el veszszük,talap nélkül ingadozni 's hihetőleg egé-
szen össze fog roskadni. Ezredek vállain állunk: 
vigyázzunk, hogy le ne bukjunk ! — Ha tehát a' 
latin és görög nyelvek tudása szükséges: akkor 
kell, hogy az ugy-nevezett tudományos tanodák 
nyújtsák azok megtanulhatásának módját. Felette 
szükségesnek tartom, hogy mindenféle szaktano-
dák is legyenek, boldog boldogtalan ne hurczol-
tassék végig a* tudományos iskolákon. Meglehet, 
az evangélikusok tudományos iskoláinak száma 
kelleténél nagyobb, s tanácsos és üdvös volna a' 
sok gymnasiumof, hol egy tanár van, ki rector és 
ephorus és nem tudom hány osztálynak oktatója, 
— egyesíteni. De a' melly tanodák a' tudományos 
jeliemet meg akarják tartani: azokban nem lehet 
bőrt is készíttetni, csizmát ís varratni és áruitatni, 
mint egykor egy berlini intézetben tették, míg-
nem megpukkadt 's lön belőle polgári-, realiskola 
és gymnasium. A' realismus egyoldalú barátai 
könnyen azon túlságba eshetnek, mellybe pl. a' 
dessaui philanthropinum alapitója Basedow esett, 
ki mindent meg akarván mutatni, miről a' fiúknak 
beszélt, a' szülést is igen körülményes festvény 
szerint, mellyen a' szivacs 's az orvosi eszközök 
sem hibáztak, — magyarázgatá. — Az új iskolai 
rendszer szükségesnek tartja a' latin és görög 
nyelvet, 's a' latin nyelv tanulására és a' remek-
irókkali megismerkedésre 8 évet rendel, a' görö-
gére pedig hatot, — ugy hogy egy iskolai évre 38 
hetet számítván, a' latin nyelv és remekírók szá-
mára 1624 óra van kiszabva, t.i. az első két osz-
tályban egyenként 5 0 8 , a' szónoklat-költészeti 
osztályban 456, a' bölcsészetiben pedig 152 óra. 
A ' görög nyelv és irókkali ismerkedésre összesen 
456 óra van rendelve. Ezen számokból kitetszik, 
hogy a' humanismus barátai meg lehetnek ele-
gédve a' rendszerrel, mert annyi idő alatt csak 
megtanulhatni nemcsak a'j latin és görög, hanem 
a' tatár és khinai nyelveket is, — 's ha van , ki 
nem tanulhatja meg, az menjen bakternek, de ne 
tapodja az iskolát. — 'S mégis, fájdalom! vannak 
már a' bölcsészeti és jogászati osztályban tanulók, 
kik tudományos pályára készülnek 's a' latin 
„mensa"-1 sem tudják declinálni! Annyira jutott, 
uraim! a' dolog, hogy maholnap alig lesz proká-
tor , ki a' I -mae 9 - t eredetijében megérthetné, 's 
alig lesz, ki kutyabörét olvasni fogja tudni. Ha-
zánk csaknem minden kaputosa töltölt ifjúságá-

ban vagy 2000 órát a* humanrsmussal, 's mégis,, 
ugy látszik, a' daróczosság és belyárság akar d i -
vatossá válni; legalább a' költészektöl fel a' v á r -
megyei urakig igen sokan annak tömjéneznek. — 
Azt mondják, a' csodák kora lejárt; kell-e na-
gyobb csoda ennél : 1624 óráig (mert hiszen ez 
új rendszer előtt is körülbelül annyi időt fordí-
tottunk a' latin nyelvre) üzünk dolgot, a' nélkül 
hogy csak a' legparányibb tudás is ragadjon ránk 
belőle? Mutassatok nekem országot, melly illy 
csodákat mivelni képes I — Ez, ha olly komoly 
dolog nem volna, jóízű kaczagásra inditná az em-
bert; azonban megérdemli, hogy kissé kutassuk 
okait. — Véleményem szerint annak két föoka 
van, mellyeket azután egész sereg mellékes ok 
kisér. — Az első az iskoláinkban uralkodó rendet-
lenség, mellynél fogva a' tanultak és tanulandók 
egyazon iskolában sem vágnak össze, annál k e -
vésbbé különböző iskolákban, — nem szólva arról, 
hogy az evang. és reform iskolák osztályai épen 
nem felelnek meg egymásnak. — Ezen hibát nem 
hárítja el az új iskolai rendszer. A' nyelvtanítás-
ban, mint mindenben, a' módszertől igen sok, sőt 
minden függ. Igaz, ha egyenlő módszert hozunk 
is be, nagyon különbözöleg fog mégis alkalmaz-
tatni. Azonban elkerülhetlen szükségesnek t a r -
tom, hogy egy terv és elv szerint készíttessék a* 
latin és görög nyelv egész rendszerét magában 
foglaló kézikönyv , melly a' különböző osztályok 
szerint legyen felosztva 's azokhoz alkalmazva. 
Ebben határozottan legyen kimutatva, mit kelljen 
az egyes osztályokban 's az egyes években e l -
végezni, ugy hogy a' növendék, akárhol járta le-
gyen az iskolát, midőn másba lép, ki ne vetessék 
kerékvágásából, hanem épen ott folytassa, hol a* 
mult évben elhagyta. Természetesen azon kéz i -
könyvet aztán minden iskolában be kellene venni, 
legalább az egyházmegye minden iskoláiban. Ah-
hoz kellene magát a' legszorosabban tartani, 
semmi növendéket nem kellene magasb osztályba 
átbocsátani, míg az alsóbb osztálynak kitüzötte-
ket nem tudja. — Csak igy haladhatunk előre f o -
kozatosan, különben mindig csak TVirrw-zni f o -
gunk. Azon ellenvetés, hogy az által szárnya s z e -
getnék a' nyelvészetilengületnek, az egyedi meg-
győződés és fejlődés meggátoltatnék, — itt nem 
áll. A' nyelvészetben mi új dolgokat egyhamar 
nem fogunk fölfejteni, 's a' nyelvtanban ugy sin-
csen olly nagy helye az egyedi felfogásnak, meg-
győződésnek. — Még az olvasandó tárgyakat is 
ki kell mutatni s meghatározni, mennyit kelljen 
okvetlenül egy-egy évben elvégezni ; ha ki töb-
bet bír, megteheti. — Erről, micsoda terv és elv 
szerint készíttessék azon kézikönyv, majd akkor 
lehet értekezni, ha e' javaslat el lesz fogadva. — 
A' szónoklati osztályban szintén szükségesnek 
tartanám még kimutatni, mit és mennyit olvassa-
nak ; a' bölcsészeti osztályban már nagyobb s z a -
badságot engednék,—mert a 'ki , midőn azon osz— 



lályba lép, még nem olly jár tas , hogy akármit 
megértsen , 's nem ismeri még annyira a' régi 
irodalmat, hogy egy vagy más remekírót ö kényt 
is elolvasson: az fogja inkább az eke szarvát, de 
arra ne vágyakozzék, hogy jogász leendvén, te-
nyérnyi szalaggal abroncsolja be kalapját 's mel-
léje kakaslollat szúrjon. 

Annak, hogy nálunk egészen siker nélkül 
űzetnek a' „humaniórák," másik oka az ifjúság-
ban 's az azt körzőkben van. — Fonák rendszer 
divatozott nálunk, — azt átlátták csaknem mind-
nyájan. 'S neki-eredt a1 kiáltozás, szidalmazás, 
ócsárlás. — Érezték az ipar hiányát 's bandzsa 
szemmel nézők a' tudományos intézeteket, 's kez-
dék okolni a' holt nyelveket, megfeledkezvén 
a r ró l , h o . y a' holt nyelvek, mint ollyanok, még 
nem ártanak 's nem temetik sirba az életet, ha-
nem csak az azokkali visszaélés kárhozatos. 'S 
folyvást ócsárolják a' „holt" nyelveket 's foly-
vást haszontalan és szükségtelen „hallast"-nak 
hirdetik azok tudását. Csodálkozni ugyan azon 
nem lehet; ez ember mindig igen hajlandó egyik 
szélsőségből a' másikba átszökni. — De e' zajt 
meghallotta az éretlen 's többnyire léha ifjúság, 
meghallotta a' gyermek. 'S a' gyermek hála már 
jókor borsódzik félelemtől azon nyelvek iránt, mint 
valami kijáró kísértettől, 's midőn a tudományos 
iskola küszöbén első izben átlép : már fogadást 
tesz a' rettegett nyelvet magától távol tartani, 's 
atyai védiraltal, melly meghagyj a' tanítónak, 
hogy a' fiacska fejét nagyon ne terhelje, — el 
van látva. 'S ö ki nem ábrándulhat, mert boldog 
boldogtalan szakadatlanul azt zúgja fülébe : ,,a' 
latin és görög nyelv szükségtelen, hasznavehet-
len por téka ;" 's így csak kaczagja az oktató tö-
rekvését, jószándékát, 's megátalkodottan szegül 
ellene a' nyelvtanulásnak. Ennél károsabb hely-
zet nincs. Vagy küszöböljük ki teljesen azon nyel-
veket, vagy hagyjunk fel az azokkali harczczal. 
Az ifjúság így napról napra inkább elreslül, — mert 
miután neki sikertilt egy tárgyat magától olly tá-
vol tartani: csakhamar azon töri fejét, miként t e -
gye azt a' többiekkel is. 'S ennek következménye 
azután, hogy az oktatóknak legjobb ügyekezetök 
mellett is, a' suhancz végig czepeltetik az osz-
tályokon 's üres gögnél egye etnem viszen ki az 
iskolából. 'S most, mind tudjuk, ezen üres gőgjé-
ben neki-rohan a' honboldogításnak 's beszél cso-
dákat 's megrengeti a'félföldet, 's gondolnád, ki-
forgatja ezredes sarkaiból a' világot. A' tömeg 
tapsol, kurjant. Ö hires, ő nagy ember! — Az 
ifjú látja ezt, hát miért tanuljon épen ö ? ! — Bi-
zony, bizony! a' tudományos szellem még meg 
nem honosodhatolt nálunk; vigyázzunk, hogy lom-
bolásunkkal örökre el ne riaszszuk. — Fonák fel-
fogásnak lehet csak tulajdonífni azcn jegyzetet, 
melly a' szónoklati osztályban kivánja, hogy a' 
szülék a' tanítóval egyetértve határozzák el, va j - mert miként ez elenyészik, az 6 
jon fiaikkal kivánják-e ezen osztályban a1 görög (pompája is elhalványulás mi igen fájdalmas, még 

nyelvet (melly különben rendes tanulmány) ta-
nultatni, vagy sem? 'S hogy azok számára, kik 
azt nem tauulnák, a' helyett taníttassák egyik é v -
ben a' geologia, másikban a' vegytanEzen j e g y -
zet a' milly czélszerütlen, olly veszedelmes is,— 
mert egész rendszert egyes önkénynek vet alá. 
A' tanító zaklatása különben is sok, nyissunk csak 
még kaput az alkudozásoknak, 's egész éven át 
azokkal lesz elfoglalva. Kell, hogy nyilvános in-
tézetben bizonyos és határozott rendszer le-
gyen , mellyet nem egyesek tetszésétől lehet 
függővé tenni. A' szülének ismernie kell a z t , 
's ha abba akarja gyermekét küldeni, akkor 
vesse magát gyermekével együtt a' rendszernek 
alá; ha nem tetszik, vigye máshová. Ha most a' 
vegytan és görög nyelv közt engedtetik meg a' 
választás, csakhamar más tárgyakkal is fognak 
cserélgetni akarni. — Azután ki fogja majd fiát 
a' görög nyelvtől emancipálni? A' szegény? 
Dehogy ! ez jól, roszul csak megtanulja. Tehát 
csak a1 nemes birtokos, a 'gazdag fogná ezt tenni, 
's bizonyára nem azért, hogy fiából iparüzőt csi-
náljon, és bizonyosan egy sem fogja kedvvel t a -
nulni a' vegytant vagy geologiát, ki a' görög 
nyelvtől magát fölmentetné. — 'S hogy is lehet 
kívánni tanítóinktól, kik 20 és több óráig tanítós-
kodnak hetenként, hogy egykét finnyás uracs 
kedveért még megtoldják azokat? Azért szüksé-
gesnek tartom, hogy azon érintettem jegyzet t ö -
röltessék ki. Határozzunk ugy, hogy alkudozás 
azt meg ne dönthesse ! l l u n f a l v y J á n o s . 

S <X a I « ni s 
Kis-természettan. Tanuló gyermekek 's ol-

vasni kívánó köznép számára készítette Tatai 
Andrásba' kecskemétiref főiskolában természet-
és mértan r. professora. Nyomatott Kecskeméten 
Szilády Károly betűivel 1846. első darab. 8-ad 
rét, 191 lap — Ára fűzve 40 kr. p. p. 

Mozgásos haladás két fötényrzöje az életnek, 
a' lespedés pedig visszaesés az álom 's ezzel r o -
kon halál országába. A' tétlen mozgás egy a* 
lespedéssel. Számosan vannak, kik e' hibában s in-
lenek , kik mozgékony higanyként sürögnek-
forognak, körükben nagy zajt ütnek, müködésök 
árboczára harsány encomiumokkal diszlő zászló-
katfüggesztenek: azonban az eredményt tekinfve, 
egy niveauban találjuk őket a1 hengerkalitkában 
ugráló evetekkel, mellyek magokat repülni vélik, 
nem gondolva a 'csa lódásra , hogy a ' t enge lyes 
alkolmány mozog velők, — 's a' világhírű arde-
liokkal, kikről megírta Aesop, hogy omnia agendo 
nihil agunt. Ezt mondhatni honunk e' mozga-
lomdús korszakában némelly egyleteinkről ís. 
Szivárvány ragyogó hét szinében tündököl lobo-
góikon a' h a l a d á s 7 betűje , de e' b e -
türagyogvány is a' szivárvány sorsát, követi; 

haladásuk szin-



a ' remény zöldé sem marad meg rajta, vigaszla-
lásaul a ' közérdeknek. 

A' kecskeméti könyvkiadó társulatot e' vád 
nem illeti, mivel kitűzött czélja felé férfiasan ha-
lad. Bizonyítják ezt azon több rendbeli iskolai ké-
zikönyvek , mellyek ez egyletnek köszönik létre-
jöttöket. Örömmel üdvözöljük a' jelen munkát, 
mint a' társulat egyik ujabb szülöttét, üdvözöljük 
különösen az érdemes szerző Tatai Andrást, az 
egylet egyik derék bajnokát, ki elértve az idő 
intését, megtestesíteni törekszik az annyi ajkakon 
lebegő népnevelés igéjét. Kezünknél levő mun-
kája is egy egészséges symptomája a' növelési 
érdekek fejlődő életének. Nem tagadhatni ugyan, 
hogy e' nemben már több dicséretes oktatási 
könyvekkel bírunk, millyenek a' Tarczy nagyobb 
és kisebb, — Warga, Molnár, Fuchs, 'stb. Te r -
mészettana. De a' nemes verseny, vele-születelt 
tulajdonánál fogva, előtörekvés jeligéjét viselvén 
homlokán, csak Örvendhetünk azon, ha e' verseny-
téren minél több jelesekkel találkozhatunk ; ör-
vendhetünk pedig azért, mivel míg azon szerencsés 
helyzetbe nem jövünk, hogy válogathatunk, mind-
addig nem fog literatúránk egy ága is a' kifejlő-
dés, 's mondhatnám, szellemi jólét és gazdagság 
magasb fokára emelkedni. 

Hogy czélomnak megfeleljek, a' tárgyhoz köze-
lebb megyek's igénytelen nézetimet a kis-termé-
szettan fölött néhány pontban elő fogom sorolni. 
Minden esetre méltányos akarok lenni, mert a' 
mű 's szerzője megérdemlik az t , — ugyanazért 
észrevételeim nem annyira hibák minden árroni 
szorgalmas vadászása , — miként ez sokszor 
igen méltatlanul történik — mint inkább né-
melly véleménykülönbségek természet-, külö-
nösen vegytani műszavak,'s mennyiben a' könyv 
népnek és gyermekeknek van szánva, népszerű 
előadás körében fognak mozogni. Azonban e' 
kitűzött rendet szorosan követni nem akarom, 
hanem könnyebbség okáért csak a' lapok alpha-
betjét veszem cynosurául, melly szerint alkalmi-
lag nyilvánítandom véleményemet. 

Az első darab tartalma következő: 
Bevezetés. 
I -sö . Rész. A'testek egyetemes tulajdonairól. 

II-dik. A' parányerökröl. III-dik. A' mozgásról. 
IV-dik. A' súlypontról. V-dik. Az erőmüvekről. 
Vl-dik. Az ingáról. VII-dik. A' testek ütközéséről. 
VlII-dik. A* mozgás akadályairól. IX-dik. A' hig 
vagy cseppfolyó testekről. X-dik. A" terjedékeny 
vagy légnemű testekről. 

E ' felosztásból kitetszik, hogy sz. gyermekek 
és népnek irta e müvét, — mert a' fejtegető (an-
alytica) rendszernek adta az elsőséget az összerakó 
(synthetica) előtt; mivel ha ezen utóbbi, szorosan 
tudományos, rendet akarta volna követni: e' fel-
osztásokat ugy, miként következnek, nem állítja 
külön, hanem azoknak némellyikét egymás mellé 
helyzi (coordinat), némellyikét egymás alá rendeli 

(subordinat) vala. Például : a"mozgás szabályait* 
a' Statica törvényei szerint fejtegetvén, igy osz -
tályozta volna : 

1) Szilárd — 2) Hig — 3 ) Légnemű — 
testek mozgása. 

A' jelen felosztás tehát népszerüebb, mert av 

természetben sem találjuk fel a' magunk által k i -
okoskodott táblás rendet, hanem minden talpalatnyi 
hely élő-gyűjteménye a' természet nagy alko-
tója ezer-alaku müveinek, — ollyan mozaik asz-
tal , mellynek minden köve más-más természeti 
lény. 

Miután sz. a' 12's 13 lapon a' hévmérő k é -
szítése módját , hasznát, igen népszerüleg V 
alaposan adja elő, megemlíti a' különböző h é v -
mérőket, igy : R— Reaumur, F—Fahrenhei t^ 
C = Centigrad. Ha a' két első feltalálója nevét 
viseli, miért nem az utolsó is ? Véleményem sze -
rint tehát C= Celsius; ámbár igaz más részről,, 
hogy közönségesb neve centigrad, de a' logikai 
egymásután amazt ajánlja. 

L. 20. Phosphor cilló nevét a' vegyészek e l -
vetették s helyette általánosan vilany-t használ-
nak; arra nézve pedig mellyik népszerűbb a 'ket tő 
közöl ? igen mindegy, akár villo-t, akár vilany-t 
használunk, minthogy a 'nép egyiket olly kevéssé 
érti mint a' másikat. 

U. o. — , ,Nehéz é rezek, mellyek a' víznél 
legalább is 5-ször te nehezebbek." A' nehéz kife-
jezéssel súlyos helyeit az egész munka folytában 
többször találkozunk : pedig sz. 22 . lap a* ne— 
hézség-TÖ\ értekezvén, a' suly-t is megemlíthette 
volna. Azonban másutt ezt amazzal hasonló k ö -
rülmények közt említi, miből következik, hogy 
sz. a' kettőt, — melly valóban kettő és nem egy 
— többnyire identificálja. 

Nehézség a' testnek azon igyekezete, melly-
nél fogva az a' föld köge felé tart (gravital); ez 
tehát általános fogalom. Azon nyomás pedig, 
mellyet egy test esésközben más testre gyakorol 
= suly; — ez viszonyos fogalom. Véleményem 
szerint tehát nehéz érezek helyett jobb volna sú-
lyos érezek-el használni. Sz. hihetőleg itt is r é -
szint népszerűség elvéből indult ki, mivel k ö z -
életben rendesen nehéz szót használunk súlyos 
helyeit; részint természettan-iróelődei némellyi-
kének — kik e* megkülönböztetést, miként sz. is> 
nem tárták fontosnak — tőn hódolatot: de annyi 
igaz marad, hogy oktatókul előadásainkban v i l á -
gosoknak kell lennünk. 

Nehéz-nek mondatik még a' szellemi aka -
dálylyal járó elvont dolog, ha határozatlan móddal 
— néha a' nélkül — fordúl elő a' mondat, p. o. 
„nehéz elleneinket nem gyűlölni," — ,,minden 
holtnyelv nehéz.61 Az illy kifejezésben pedig: „a* 
súlyos követ könnyű szerrel fölemelni nehéz(i — 
a' két szó közti különbség tisztán áll előttünk. 

U. o. Sz. az érczeket ,,könnyű és nehéz" 
érczekre osztályozza. Tehát az égvények érczeit 
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(Metalle der Alkálién), — égvényes földek é r -
czeit (Metalle der alkalischen Érden) , — 's föl-
dek érczeit (Metalle der Érden) a' 5 ,könnyű" é r -
ezek zászlója alá sorozza. Eh bien! si omnes 
consentiunt, ego non dissentio. 

U. o. Az istenben-boldogult lomany (p la -
tina) helyett czélszertíebb az éreny. Succedunt 
novi, veteres migrate coloni. Onnan, hogy a ' p l a -
tinát lim-lom anyagnak tekintsük, már megjöttünk; 
az éreny nevezet pedig — minthogy az érez je l -
leméből van kiszakasztva, a' mennyiben egyedül 
jelenléte, tehát érintkezés által okozza az éleny's 
köneny vegyülését, miként ezt az ismeretes Dö-
bereiner-féle gyúszernél tapasztaljuk, — min-
den várakozásnak megfelel. 

L. 34. Középponlkeres'ó és középponttól-futó 
erő, mint népszerű kifejezések, — hogy a' tudo-
mány érdeke se szenvedjen — magyarázat alak-
jában állhatnának a' vonzerő és lökerő után. Sz., 
ugy látszik, fél e' két szótól, pedig ad analogiam 
nyomlap, — mellyet sz. több helyen igen czél-
szerüen használ, minthogy az ígegyökök igen al-
kalmasak a' szóképzésre — ezek is megütik a' 
mértéket. 

L. 37. „Malter"-nek igaz magyar neve 
„vakolat 

L. 55. Szó levén a' szélmalmokról, nem ártott 
volna melleslegesen megemlítni a' divatozó há-
romféle, u. m. német vagy bak, — fekmentest — 
és holland szélmalmot. Nálunk olcsóságaért in-
kább használják az elsőt, melly egy függőleges 
tengelynél fogva köröskörül, forgatható. Egyéb-
iránt szép példánya van honunkban a' holland 
szélmalomnak is többek közt Vésztőn, Békés 
megyében. 

83 — 85. lapok a* „mérleg"-röl tanítnak. 
Gyors mérlegek közöl örömest olvasott volna a' 
nép valamit a' mozgó-támpontu kényelmes dán 
— *s a* még ennél is kényelmesb, tojás-alaku 
ólomfogantyuval-ellátott, sétabotul szolgáló „ d n -
golmérlegrőlmellyet az angol iparüző min-
dig magával hord, mint hátalva házaló mozaita 
szatócsaink ama hatalmas communis mensurát, a1 

rőföt, vagy arszlán uracs, páleza-alakban, az egész 
pipakészséget. Mellőzve a' „ t izedes mérleg"-
et, mellyet sok kereskedésben, sómázsálásnál lá-
tunk, — a' tanuló megköszöni, ha megtanítják 
arra , mi a' mutató vagy papirmérleg ? melly meg-
mutatja, miként lehet csupán egy iv papir megmért 
súlyából minden hasonfaju, bár mennyi rizmára 
menő, papir jóságát és becsét meghatározni. 

L. 96 Ha német-eredetű honfitársaink ma-
guk vetekedve magyarítják nevöket, miért ne 
tennők mi ezt a' 96- ik lapon díszelgő német sróf-
fal? mellyet a' tősgyökeres magyar-hangzatu 
csavar egészen szükségtelenné teszen; 's ha a* 
nép kedveért, melly amazt most még jobban érti, 
akarunk tenni valamit : legfölebb zárjel közt ad-
junk helyt a' sróf-nak. 

1 1 * 

L. 99. A ' csigacsin-rb\ (nem jobb volna csi-
gasor ?) érlekezlében egy pár szót ejthetett volna 
sz. a' bálványos vagy archimedesi csigasor-
ról. Igen érdekes ez, mivel tetemes erőkimélést 
föltételez; p. o. midőn több mozgó és állócsigák 
köttetnek össze, egy font erő sokszor mázsaterhe-
ket tart sulyegyenben. 

A' 104. laponi átalánosan használt inga h e -
lyett a' Hetilapban ajánlott lógá-t fogadnám el^ 
mivel inog az olly test, melly támpontjától fölfelé 
nyúlik 's mozgása közben ott ír le ívet, p. o. nád-
szál : — lóg pedig az, mi lefelé függve mozog, ' s 
támpontján alul ír le ívet. (Vége következik.) 

K á r o l y i I s t v á n . 

E g y h á z i r é g i s é g e k : 
Magyar prot. egyházi szertartások* 

(Folytatás.) 

A vaczora osztogatasnac moggija. 

Mikor a vaczorat osztani akarod, annac b i -
zonios napia és ideie légien, vag minden harmad 
vasárnap, vagy neged vasarnap. De se igen 
gyakorta se igen ritkán ne osztogasd. A kereszt-
séggel egyszer kel elnűnc, mert vijonnan való 
születesünknec, christusba oltassunknac iegie. A 
születes penig czac egszer leszen. Azért a íeg is 
czacegszer legien. De a vaczora, etelnec, italnac, 
neueködesiinknec iegie, a gyermec mid ember-
koraig, szinte 25 esztedeig nö eszebe, ereiebe, 
allapatiaba, etellel, itallal. Mi itt ez világon g y e r -
mekec vagiunc, mind az itelet napig neuekedünc, 
mind addig mig nem a christus ideie mertekere, 
tökelleles allapattiara iutunc, az az, mig nem meg-
diczöülűnc Ephe. 4. s. a. t. 

Mikor vasarnap, vagy egieb innepen, ackin 
az hiuec öszve gyülnec, hirdesd meg vasárnapon: 
Ez iüuö vasarnap vrnac vaczoraija leszen, azerfc 
minden acki elni akar vele, meg proballia magat, 
es hozza kezölliön, hitnekül, méltatlanul, e r t e -
lem, es igaz poenitentia nekül, es haragtartassal 
senki ne ellien a vaczoraual. 
Mikor oszlani akarod a vaczorat igy szoly, prae-

dicalio után reggel. 
1. Tanulliuc meg atiam fiaij leg először ezt, 

hany fele legien az vr vaczoraia. 
2. Másodszor, mire való a vaczora mind a 

belső es mind a külső. 
3. Mint kel, minemö probalassal kel élni a v a -

czoraual, es mint keliien hozza kezölni. 
De primo. 

Minden sacramentomban kettő vagion: A ieg , 
ackit a testi szem lat, es veszen. Mint Adamon a 
bör ködmen, az artatlan Daran christus erdemét 
peldaszta : halala erdemet ackiuel a kigio feiet, 
az az, hatalmat, mit? — A bünt a törvény atkat 
a satan hoherseget kenzassat el rontia. A satan-
tul Adamra adatot köntöst, aparazna ruhát, a bünt 



halalt, hitlen hazugsagot, antichristus hitit tudo-
maniat le vonsza es le fosztia mirolunc Col. 2. 
Ammint az attia a tekozlo fiurol a parazna ruhát 
le vonata, és meg förösztven vyat ada reaia. A 
borzas fekete leányról le mossa christus vereuel 
a rútságot, es az ö szép ruhaiat ada reaia. Eze. 
16. Mid ezen egy lelki iegzesre mutattacaz Abel 
iuhokkal való aldozattia, a Noénak adatot iel, a 
szouaruany ( szivárvány) s. a. t. 

Viszont kedvem volna itt is közleni az igen 
sajátságos-modorú urvacsorai agendát, de vi-
szont kímélnem kell a" lapot, és ujdonatuj-
izlésü olvasóit; felejtnem kell Quintiliannak 
ama megjegyzését : hogy az illyen hajdansá-
gok, ritkaságuknál fogva, újdonságokká vedle-
nek át. Mind a' mellett meg nem állhatom, hogy 
néhány XVI. századi kifejezést,sajátságánál fogva, 
meg ne említsek. Illyen l. 379. „Harmad beteg-
seg lön az, engedetlenseg• Ez heliet anna christus 
lökelletes engedelmet, ackiuel az ördögöt purgal-
lia ki belölünc mint egy purgatioual, es az Istenet 
epetene meg bennünc(i 380. 1. Ád a satan czac 
nászt (rázt) az étel es ital vaszszatvres palaszk-
bol teres bort — vres czalardsag, syllagogon, az-
az, meg tolvaijol, cziptetübe eijt, pokolba vet. A 
P— a satannac madarasza es vadassza, szepen 
sipol, de meg vetne az haló czickentö, a lép acki-
ben meg fog, mint niakazo hoher.u I. 379 Abünt 
elvenneie rólunk, meg ölneie, feszeteneie, el te-
metneie, es karhosztatnaija.íí — 

Ez vtan igy szoly. Halliatocaz igeket ackik-
kel christus a vaczorat szörze, ackic írva vannac 
Mat. 26 Marc. 14. 1. Cor. 10. EnPal igy vöttem 
es tanultam az vrtul, enis igy tanitottalac titeket, 
igy attam elötökbe s. a. t. — az idézett hely v é -
gig mint ma is szokás elmondani Pál szavait 
a vacsora osztása előtt. — 

Azokaert valaki ezt e vaczora kenieret, ackit 
christus testenec neueze, es ebből e poharbol, 
méltatlanul hitnekül, esprobalas nekül iszik a chri-
stus teste es vere ellen vetet bűnös legien, 
s. a. t. — 

Ez vtan könyörögy. Mond el ammi atiankat, 
es illien kerdeseket tegy. Hisziteke hogy christus 
egyszer való aldozattiaual tinektec öröc idvösse-
get kegielmet bekesseget lelt, es hogy czac ö 
üdvözíthet? 

2. Masic. Hiszitec e hogy ti magatokba bü-
nösöc vattok, es semmi io erdemetec nintsen, ha-
nem karhozatra meltoc vattocattietekbe: De Isten 
tött meltocka minden iora 2. Cor. 3. 

3. Harmad. Hisziteke hogy e vaczora chri-
stus ioszagaual es az ania szent egyhazzal való 
egyesületnec sz eletnec a bűntől, ördögföl — e 
vilagtul való el szakadasnac haborunac ez világ 
gyülölsegenec. Isten szerelmenec iegie ? No azért 
ket szaijal iüietec e ket vaczorara : En tőlem a 
külső vaczorat vegietec el a testi kezzel, szaijal 
christus halala emlehezetire, a belső lelki vaczo-

rat alti Ielketec vegie el hittel az igeretbe a ss„ 
lelec kezeböl — Amen. 

Mikor osztogatod, a ferfiac egy fele allianact 
azoc iüienec eggienkent rendel clö, a keniert az 
asztalról darabonkint osztogasd kezebe adgyad a 
keniert annac acki communical. A pohart is vg, s 
azt mod mikor a kenieret adod. Emlekezzel chri-
stus halalarol Mikor a bort : Emlekezzel a chri-
stus vére ki ontassarol. Acki reszeges c y -
gan lator, ackit latz hogy nem czac alattomba de 
vgian cegeres bűnbe hitlensegbe el, annac ne ozd. 
Hogy el vegezed ald meg őket. Abraham Isaac 
Jacob Istene, acki a mi vrunc Jesus christusnac 
szent attia meg algion titeket es az ö sz. lelkeuel 
lakozzec bennetec s a mely ioknac peczetes leue-
let nektec atta, a ioszagot is adgya es tartzon meg 
az ö ioszagiba, testi, lelki veszedelemtől meg ol-
talmazzon — Amen. 

Gyermeknec, bolondnac, nemanac, siketnec, 
hitlennec, cegeres bűnbe elönec ne ad. Valakik-
nec poenitentiaikat io eleteket sem vallasokat ne 
tudod. Ackic próbálást sem tunnac tenni, ne oszd. 
A bornemiszaknacczonkan nej^j :Jhanem ha mind a 
bort keniert vészig. nem elhet a ieggiel Isten 
alkotta vgy az ö termeszetit , elegeggyec a k e -
resztseggel, a vaczora lelki keniereuel Gen. 17.. 

A beteg vigasztalasarol. 
Mint kellien vigasztalni a beteget szóltam az 

halairól való könyube. Mast czac röviden szoloc. 
Mint ama 10 es üdvözítő pásztor a* christus, be -
tegec sebesec, czonkac bonkac vakoc oruossa-
nac mongya magat, s azért iüt hogy a betegeket 
giogetsa es vigasztallia, a beteges meg ellet iu-
hokat ölebe vegie es vigasztallia : az igaz tanito-
nac is, ackic Jesus saffari christus neueben, 
Christus heliet predicatoroc 1. Cor. 4. tartoznac 
mint io pasztoroc hog a betegeket vakokat es 
santakat giogetsac mint az apostoloc testeket lel-
keketis giogetottac. 
A tanito igy vigasztallia azt acki halalahoz szinte 

közel. 
„Szerető atiamfia, az vr Isten te read boczatta 

ezt a niaualiat, acki altal haza hij az eletbe eböl 
e világból mint tömlöczböl, biinböl. Siralom 
banat, niomorusag völgieböl az öröc hazaba v i -
szen, az öröc eletbe, azért illien bizodalmad le -
gien, hogy Isten teged öröcke kegielmessegeböl 
szent fiaert az öröc eletre foglalt, christushoz kő-
töt valhatlanul, a szent leleckel az eletre pecze-
telt, meg esküt hogy soha el nem h a g y , hanem 
öröcke te veled leszen s. a. t. — Illien vallast 
keuanoc tetőled. 

Vallod e ezt : Hogy teged Isten szentsegbe 
teremtöt vala, de az ördög szauanac hiuen, es az 
Istenet nem hiuen el essel , el veszel karhozal? 
Vallom es hiszem. Vallódé viszontac es hiszede 
azt hog a christus az Jehoua elö Istennec igaz 
mondasa, hiti igazsaga, hatalma, ackibe Isten tel— 
liessege allat szerint, hogy az ugy iütt el, hogy 



mint a Satan, Adam, a Moyses meg ölheltec, igy 
az attia, a christus a sz. lelec egy bizon Isten 
nagiobbac hatalmasbac tegedet igaz mondassal 
kegielemmel christus erdemiert hit altal üdvözí-
teni, es hog ügian elvalasztot el hyt, meg terítet, 
meg vyetot , megigazetot fiaiua fogadot, a bünt 
az o Adam, a Satan köntösét, termeszetit le vonta 
rolád, es a christus ioszagiba öltöztetett ? — Hi-
szem. Hiszed e hogy a te bűnödet semmie tötte, 
meg öl te , el temette, es mint a szel a napfenie 
semmie teszi a nag sürü ködöt, igy Isten eltö-
rölte, es mosta rolád Isten haraggia elöt atte bű-
neidet, azért immár Isten te read nem haraghatic 
soha ? Hiszem s. a. t. Hiszede hog a betegseg a 
testi halai banat kesertet, teneked nem veszedel-
medre hane iodra vagion mert Isten szerelmenec 
iegie, Isten tisztelő, szabadeto, a termesre k e -
szetö kapaia giomlalo kessi, kiuel az ördögöt ir-
tia, öli, e világot utaltaltia, az Istenet szeretteti ? 
— Hiszem. 

No menniely, Isten visellien bekeuel, Lazar-
nac, a szenteknec mondgy köszönetet mi tölünc, 
kic itt niomorgunc, s keried Istent it, e siralom 
völgeböl, minket is vigien oda. A vaczoratlelec-
kel meg etted ez elöt a iegiet is vötted, mast a 
nem szűkség, hanem czac ackit egessegedben 
vöttel azzal ely, arról es emlekezzel. Amen. 
(Folyt, következik). D o b o s J á n o s , 

péczeli reform, pap. 

V e g y e s k ö z l e m é n y e k . 
H a l á l o z á s o k . „Mult évi nov. 22 -én kimúlt 

ez eletből a' bajsai ágost. lelkész tiszt. Simsálek 
János úr, és 25-én egy külön-felekezetü össze-
gyűlt sokaság által kisértetve, eltemettetett. Nem 
érintvén családi életét, mellyben példányos volt, 
's maradt hitvesének és 8 gyermekeinek halálá-
val but okozott; megvalljuk, hogy mint a' bajsai 
ágost. gyülekezet, mint a' számos esperességbeni 
ismerői és tiszttársai elhunytát érzik; elvesztvén 
benne amaz hív lelki vezérét, 's ezek egy tanult és a' 
társalgási életben kellemetes barátot. Elvégre 
nehezen búcsúzik töle a' bajsai r.katholikus plé-
bános nagytiszt. Fratrics Lörincz úr is, a 'ki , min-
den , önvalláshozi józan bugalom mellett, több 
éveki barátsági viszonyban élt vele — hólt testét 
nemcsak sírig kisérte, sőt eltemettetése után 
megjelent egyházi és világi urakat magához hiván, 
megvendégelte,ismételve azt mondván : hogy ea 
által is az elvállat hamvaiban is akarja tisztelni. 
Ezen szép s valódilag keresztyén elv-szerinti ba-
rátsággal, melly mint az elhunytnak, mint pedig 
az érintett plébános urnák, a1 ki keresztyén papi 
feladatát tettleg olly szépen megfejteni tudta, di-
cséretére válik, melly szép barátságból ama tu-
domány meríthető, hogy minden felekezetek kő-
zött is eszközölhetendő a'valódi keresztyén unió!-4 

R o h o n y i S á m u e l , 
glozsáni evang. lelkész. 

— — — T. eszlári ref. lelkész, a. szabolcsi ' s 
h. kerületi egyházmegyei tanácsbiró, t. Halász> 
István úr mult év őszutó 21-kén, élte 79- ik é v é -
ben , csöndesen kimúlt. Czeglédi 3 éves iskola-
igazgatói palyája után ő mint r. lelkész Balkányban 
5, Sápon 19, kimúlása helyén 23 évekig tiszta 
's békés lelkülettel, igaz buzgalommal 's tudomá-
nyos müveltséggeltölté be az úrtól vett szolgálatot. 
Háborítatlan nyugalom jutalmazza fáradalmait!! 

V . L . . 
F0]yó hó 7 -én , éjjeli 12 óra körül, 

átszenderült a' boldogabbak hónába a' k., domboi 
ref. egyháznak 6 évig közkedvességü vallásnoka 
t. Német Lajos úr, életének 39-dik, szép hivata-
lának 10-dik évében, — három évi sorvasztó ' s 
különösen csak három hétig tartott kinos n y a v a -
lyája következtében. — F. hó 9dikén téteték a* 
nyugalom csendes helyére. Beszédet tartottak 
felelte, először t. Mesei János zádori lelkész ú r , 
ki is Pál Efez 4, 11. v. vevé vezérigéül, mely-
lyekböl igen szépen, egybefüggöleg fejtegette az 
egyh. hivatal fontosságát, mit ékes előadása még 
szebbé tett; második t. Peti Sándor m. ujfalusi l e l -
kész, rövid, de szép hasonlatosságokban adván el6 
szivre-hatólagazélet rövidségét; és végre a' s ír-
nál nt. Erőss Sándor darányi lelkész úr, a* b . -
somosi egyh. körnek érdemdús ülnöke, hatályosan 
adta elő, hogy milly rettenetes a ' sír testi, — el-
lenben milly kívánatos hely — lelki szemekkel 
tekintve ? 

Számosan kisérék öt, a' kora elhunyt férfiút,, 
sírjához, kik közt legvérzöbb szívűek valának és 
vágynák — az elhunytnak gondok, még pedig 
gyermekeik miatti gondok alatt, — meg őszült 
szülei, és az elhunytnak öt kisebb testvéri, e lma-
radt özvegye , két neveletlen árvaival — kivel 
9 évek alatt oszta örömöt és bánatot. 

Nem lehet leírni a' fájdalmat, a' sírás, zokogás 
jaját, mellyet hallgatói közöl, szintúgy a' tántorgó 
öregek, mint a1 legifjabbak, koporsója körül, az 
utolsó sírhant rátéleleig tevének, —• mellyböl 
az elhunyt t. férfiúnak kedvessége , 's hallgatói-
nak irántai szeretete tündöklik ki. — Szerették 
hát öt hallgatói, szerették ismerősei, de talán lesz 
még a' távolban tanítványi közöl — mert debre -
czeni tanulási pályája alatt több nagy családoknál 
nevelő, később a' csurgói gymnasiumban 4 évig^ 
tanító vala, — lesz tanulótársai, lesz kortársai 
közöl i s , más emberbarát is, ki a1 kora elhunyt 
férfiúnak hamvaira áldást rebeg velem. N.— X 

Halálozás V li£vata2-betolté*Mo-
dorban Nagyt. Doleschall Mihály úr, modori 
érdemes és tudományos tót pap 's volt esperes, 
mult óv végén meghalálozván, helyébe az egyház 
t. Stur Károly ura t , a' modori gymn. oktatóját, 
választá. Mind az elsőnek hideg tetemei fölött* 
mind az új lelkész beigtatása alkalmával szóno-
koltak nt. Kanka i ámuel esperes és l.Moezkovcsdk 
János bazini tót lelkész u rak , a' modori német 



egyház lelkészének t. Hollerung Károly urnák 
hozzá-járultával. — Az új lelkész beköszöntő 
beszédének veleje ímez vala : 1) Én vagyok lót 
pap, ezt nem szégyenlem, azért a" lót nyelvet itt 
is egyedül tanítani, terjeszteni, a' tót nemzetet 
felmagasztalni szent köteleségemnek tartandom: 
2 ) Én vagyok ág. hilv. pap, tehát az uniót nem 
pártolom, ele. — 3 ) Én vagyok keresztyén pap, 
annak okáért felebaráti szeretetemet senkitől meg 
nem tagadom, de keresztyéni jogaimat védelmezni 
el nem mulasztom. — Mi volt e' 3 pont alatt mind 
elmondva, sejdítheti az értelmes olvasó. Sokan 
bámultak, némellyek sértve is érzék magukat. — 
Stúr úr helyébe igazgató-oktatónak választatott 
az igen fiatal férfi 's új-tót Kalincsák János. 

P o z s o n t á j i . 

roüpatakrál jé lif refe. Közelebb 
Jsámfalváról panaszkodnak, miként a' kalh. a tya-
fiaknak szükkeblüségök miatt isk. nem építhettek: 
mi itt S.patakon az ellenkezővel dicsekhetünk. Itt 
egymás iránti indulatról, viszonyról alig tudhatni, 
hogy külön vallásúak az emberek.Közelebb egy ref. 
atyának kath. anyától született kalh. leányát nem-
csak a* ref. temetőbe engedte temettetni az itteni 
kath. lelkész: sőt szokott végtisztességét végezve, 
ugyanoda ki is kisérte. Mi városi iskolát is és se -
gédtanítói lakot is építtetheténk Isten kegyelméből 

mult évben, és aránylag kalh. atyánkfiai is dicsé-
retes segélylyel járultak hozzá.Az egész ref. ekklé-
zsiaéskath. atyafiak adakozása azonban még csak 
nem is közelité azon mennyiséget, mellyet ekklé-
zsiánknak őrökre áldott emlékezetű híve és párt-
fogója Zsiday Dániel úr ritka kegyességö nőjével 
Kövér Juliánná asszonnyal ismét a' vallás és embe-
riség oltárára tevének.Ök ugyanis azok,kik gondos 
atyák 's anyákként számos évek óta figyelemmel ki-
sérik ekklézsiánk szükségeit, 's gondoskodásuknak 
évenként szebbnél szebb jeleit adták, — kik az Úr 
asztalát drága terítökkel egyházunkhoz illőleg fel-
tékesíték, majd az egyház déli ajtajához a' tiszte-
letes épület szabályához irányzott czímteremet 
építettek, majd az egész egyházat kivül belől ki-
javíttatták 's meszeitették, az egyház kőkerítését 
rendbe szedették, kapuval ellátták 's fákkal be 
ültettették, szóval: kik az ekklézsia ügyeiben min-
denütt ritka buzgalmat tanúsítanak, az egész isko-
lát és segédtanítói lakot a' kő anyagon kivül, 
melly az adakozásokból beszereztetett, teljesen 
saját költségükön felépítenék és szerelték. Isten 
üldja meg buzgóságukért! 

Ugyan a' mult évben kisdedóvoda is alapíttatott 
<és valláskülönbség nélküli használatra meg is 
aiyittatott, főméit, regéczi Breezenheim Ferdi-
mandnő Sehwarezenberg Karolina csillagkeresztes 
hölgy ő kegyessége örökre maradandó szívessé-
géből, S.-patakkal csaknem összekötve levő Jó-

zsef falva vagyis Új-patak helységében , és a* 
pataki gyermekek is befogadtatnak ott. — Örö-
münkre szolgál ennyi kedvező hírrel szolgálhatni 
Patakról. T. T. 

n é p n e v e l ő ikféheni áldozat-
faésfcség'. Bihar megyében, Püspöki mezővá-
rosban, ez előtt néhány évvel, a ' közbizalom ál-
tal a' városi bíróságra elválasztott Borsi Sándor, 
az óta — nem említvén hivatalos napjainak a* 
közjóra lett felhasználását, 's a' közjó iránti e r -
nyedetlen buzgalmát — évenkénti birói fizetését 
egészen arra szentelé, hogy abból egy olly tökét 
( 1 0 0 0 vtot) alakítna, mellynek kamatjából, az 
iskolába járó fiugyermekekérti tanítás-bér ( d i -
dactrum) fizetéstől a' szülék menlesíttetnének; 's 
örömmel látjuk, hogy az alapítvány megfelel 
feladatának, 's már ez évben , a* nagyobb fiju-
gyermekek ( 40 ) tanítás-bér-fizetése megszün-
tetett. — Most ismét egy terv áll előtte, melly 
reménylhetöleg rövid időn sikerülend, mellynek 
eredménye, az apróbb fi-gyermekekérti hasonló 
fizetésnek eltörlése leend. — És ismét két ha -
son elvű hazafi indítványozá, sőt teendőül ki tü-
zé, hogy hasonlóul, a' leánygyermekek tanítás-
bér-fizetésök alól, ök is jótékony ajánlatuk 's 
közre munkálásuk által, a ' szüléket mentesít-
sék.—Jó példa ez, bíró és birtokos urak! 's aligha 
ezt az akarat , és népnevelés iránti szeretet gya -
koribbá is nem tehetné. — A' tervről, és az in-
dítványról, mihelyest sikerülend, bővebben. 

V á c z y J ó z s e f . 

t u v i í t é i s z é k r e . Sz. K.-Besztercze-
Bánya városában az ág. hitv. polgári 's progym-
nasialis tanodában, a' zay-ugróczi iskolai rend-
szer ulán ugy-nevezeit 3 - ik , vagyis felsőbb 
polgári iskola számára egy új tanszék állíttatott 
fel, mellyhez következő javadalmak kötvék: 160 
pfnyi rendes fizelés, — a'latin nyelvnek 1 - s ő és 
2-dik grammatikai osztályban hetenként hat rend-
kívüli órákon való tanílásaert 80 pft., szállásbér 
40 pf., azonkívül iskolai, temetési és névnapi díjak 
és szabad magántaníthatás. Megkívántatik: hogy 
ezen állomásra folyamodók a1 szükséges tudomá-
nyokban kiképzettek, 's a' nemzeti, a' latin és a' 
német nyelven kivül, még a' tót nyelvben is j á r -
tasak legyenek, 's folyamodványaikat f. é. május 
hó 1-sö napjaig a 'besztercze-bányai ev. egyházi 
gyülekezetnek bérmentesen küldjék be. — E ' 
mellett megjegyeztetik : hogy olly folyamodó, ki 
eddigelé még semmi közinlézetben mint rendsze-
rinli tanító alkalmazva nem volt, az itt fenálló 
szabály szerint — miként az másutt is, p. o. a* 
pestievang. gyülekezetnél divatozik —csupán egy 
évre fogadtatik el,próbatétel végett,és csak azután, 
ha ezen idő alatt kellő kiképzését tettleg tanusí-
tandja, vétetik be rendszerinti tanítónak. 
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Szózat a* egyházi élet belső re-
formja Ügyében. (Fo ly ta tás ) . 

Az eddig mondottakból önként következik, 
hogy ha belső reformot akarunk az egyházban, 

/
a' bibliai 's egyházi hitet az okossággal kell egye-
sítenünk, 's ennek következésében, nemcsak ezt 
kell mondanunk : „hidd, mert ezt mondja a' b i -

/ blia, ezt mondja az egyház," — hanem ezt is : 
j j „hidd, mert ezt mondja az okosság is a' helyett, 

hogy a' keresztyén vallás 's veszedelmére, 
némelly kellettnél fölebb buzgókodókkal, vagy 
dologkerülökkel igy szólnánk : „itt nincs helye 
az okoskodásnak." — Es valóban, ha szivün-
kön fekszik a' vallás, 's különösen a' keresztyén 
vallás szent ügye , igy is kell cselekednünk, 
hogy az uralkodó vallástalanságnak gátot ves -
sünk , 's el tudjuk hallgattatni az t , ki a' val-
lás legszentebb igazságaiból is, akár értetlenség-
ből s mások majmolásából, akár rosz indulatból 
's pajkosságból, csúfot üz. Többszöri tapasztalá-
som után Ítélek igy, ki már 30-dik éve, hogy hir-
detem a' Jézus evangéliomát, és Pállal nem is 
szégyenlem azt, mint a' melly Isten hatalma min-
den hivők üdvösségére. Azonban sokszor szána-
kozó fájdalommal kellett hallanom, hogy még a1 

barátságos társaságokban is, mint gúnyoltatik ki 
a' minden tudományok ékessége 's koronája, az 
emberiség legféltőbb kincse, a' vallás, ós különö-
sen a' minden vallás között tiszteletre legméltóbb 
keresztyén vallásnak drága gyöngyei a ' legszen-
tebb igazságokban mint tapodtatnak meg, — mit lel-
kiösmerelem 's hivatalom szentsége megsértése 
nélkül el nem hallgathatván, a' tán minden világi 
tudományokban jártas, és csak a' vallás ismere-
tében idegen személyek ellen, nem lehettem más 
fegyverrel oltalmára a' vallásnak, mint az okos-
ság fegyverével, megmutatván, hogy ki a' vallás 
titkaiból csúfot üz, az vagy értetlen, nem levén 
azokról helyes fogalma, — vagy akarala rosz, és 

mint illyen, minden szépnek, igaznak és jónak 
ellensége. Csupa tekintettel itt győzni nem lehet ; 
mérges beszéddel élni pedig , annyival inkább 
mosolygó hallgatással fogadni a' rágalmat, v e -
szedelmes vétek. Igy gúnyoltatott ki nevezetesen 
előttem, már több izben, hogy egyebeket a* va l -
lás szentségéért elhallgassak, a' szent háromság-
titka is, — és én a' helyett, hogy az egyházra, a ' 
symbolikus könyvekre, sőt magára a ' bibliára is 
utasítottam volna az ezen titkot 's ezzel együtt 
magát a' szent irást is kigunyolókat, igy szóltam 
hozzájok : Uraim! a' kinek fogalma van a' térről 
's időről, és jártas a' philosophiában : tudja ez azt 
is, hogy a' tér és idő csak a' mi érzékíségünk 
formái, és ezek az Istenre, mint érzék felettire,, 
véghetetlenre, nem vitethetnek; és igy az Isten-
nek tulajdonképen sem egységet, sem háromsá-
got, sem akarmi más számot nem tulajdonítha-
tunk, mint a' melly által ez a' véghetetlen lény 
határok közé szoríttatnék. Értetlenség hát m a g á -
ban az emberi végességben 's erőtlenségben g á n -
csoskodni, és abban botránkozni meg , hogy ml 
emberek vagyunk és nem istenek, és mint illye— 
nek, az Istenről is emberi módon gondolkozunk ' s 
beszélünk. Istenről pedig szintúgy szükség s z ó -
Ianunk, mint szükségünk van a' vallásra. E g y é b -
iránt a' vallás nem is annyira az értelemnek, mint 
a' szívnek dolga, 's akkor lesz az nagybecsüvé 
előttünk, mikor befoly megszenteltetésünkbe ' s 
nyugodalmunkba. Ha a' szent háromság titkában 
szivet felemelő 's megnyugtató igazságok f o g -
laltatnak : szent tudomány a' szent háromságról! 
tudomány, minden megfoghatatlansága mellett is; 
mert hogy a' világ teremtetett, 's ezen teremtés 
következésében vagyok én is; hogy egykor av 

Jézus által a' pogányi bálványimádástól és a' z s i -
dók terhes szertartásaitól megszabadíttatván, az 
Istennek lélekben és igazságban való tiszteletére 
elvezéreltettünk; hogy az ö mennyei tudományá-
ban isteni lélek munkálkodott, 's még most is Isten 
van azzal, ki az igazság utján megy, 's elébb-
utóbb az erkölcsi erőt győzödelmeskedteti : ezek 
mind ollyan igazságok, mellyeket becsülni kell 
mindazoknak, valakik még tudják becsülni azt,, 
a' mi szép, igaz és jó. — Ezzel az okoskodással^, 
ugy hiszem, hogy azokat, kikhez szavaimat i n -
téztem, inkább megnyertem a' keresztyén vallás— 
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nak, mint ha a1 megfoghatatlanságot csupa tekin-
tetlel, vagy még keresztyén tanítóhoz nem-illő 
fenyegetődzéssel is támogattam volna. A' ki itt 
az okosság ellen van, *8 még kárhoztató szavát is 
felemeli ez ellen : az nem okos tisztelője a* k e -
resztyén vallásnak, 's bár szent együgyüségböl 
és jóakaratból cselekszi is ezt, legfőbb oka a' 
műveltebbek közötti vallástalanságnak, — mi osz-
tán elragad a' köznépre is. 

X' mi azonban itt egynehány egyének között 
megtörtént, miért ne történhetnék az meg közön-
séges oktatásban is? sőt miért ne történhetnék 
meg az egész világ előtt ? De próbáljuk csak ezt 
tenni, — bizony a1 szomorú tapasztalás szerint, ha 
a ' XlX-dik század világossága a' kárhoztatás sza-
vát elnémítja, 's hit-mészárszékeket felállítni nem 
enged i s : a' jó gondolatit közrebocsátani kivánó 
iró, csak azért, hogy a' keresztyén hitágozatokat 
az okosság világánál szemlélteti, 's ezzel meg-
egyezőleg adja elő, a' betűhöz ragaszkodó, vagy 
is inkább méltán vagy méltatlanul félénk vizsgá-
lótól ezen feleletet veszi : A' symbolikus könyvek 
megkötik kezemet. Erre sok mondani-valóm volna. 
De most csak azt kérdem : igaz-e ez? Én r é -
szemről, avagy csak a' helvét hitvallásunkra néz-
ve i s , tagadom, hogy ez igaz volna, mint majd 
jilább meglátjuk. 

De tán más a' templomban, más a' templo-
mon kivüli tanítás ? Úgyde a' mi nyavalyát ta-
pasztalunk a' templomon kívül, azt kell orvo-
solnunk a1 templomban is, és a' templomban hir-
detett igazságoknak a' közönséges életben kell 
magokat kimutatniok. Miután már a' hírlapokban 
is (Társalkodó, 8-dik évi folyamat 1. 155), és 
igy nyilván, mindenek előtt, a' vallásra nézve 
elég tiszteletlenül, a'lelkipásztorok iránt elég em-
bertelenül , azzal vádoltatnak a' lelkészek, hogy 
még igen hátra vágynák, — hogy ók, a' népnevelök, 
a leg ferdébb iskolai nevelést kapták, — magokkal 
Jkozták azon penészes dogmákat, mellyéket ma egy 
józan-gondolkozdsu ember sem hihet, régen el-
kallott regékkel állanak elő s a1 t . : ha a' rága-
lomért rágalommal, a' gonoszért gonoszszal nem 
fizetünk is, annyival inkább, mivel ezen rágalom-
nak nemileg magok a1 lelkészek az okai : leg-
alább tettleg, vagy munkáinkban meg kell mutat-
nunk, hogy vádjaik a' lelkészek egész testületére 
nézve nem igazak; hogy a' régi dogmák csak az 
ő fejőkben penészedtek meg, 's lettek elkallott 
regékké, mint a1 mellyeket okos oldalról vizs-
gálni vagy nem tudnak, vagy nem akarnak, és 
vagy hibáznak értetlenségből, vagy vétkeznek 
-rósz akaratból. Az illyeneknek csak azt felelni, 
mit a' nevezett rágalomnak különben igen jeles 
bírálói a' többek között feleltek, hogy t. i. mást 
hirdetniek nem lehet, nem szabad (1. 206) , nem 
elég, 's ez a' felelet legfölebb is csak elhárítása 
a ' vádnak azokra, kik miatt nem lehet, nem sza-
Jbad. Bár felette vannak is a' vallás titkai a' szem-

lélődő okosságnak, és a' véges értelem előtt, ma-
gokban gondoltatva , megfoghatatlanok : ollyan 
igazságokat foglalnak azok magokban, mellyek 
okos oldalról szemléltethetnek 5 's különösen, ha 
azt, mi csak idői 's nemzeti a' szent írásban, a" 
valóságtól, vagy hogy magának a' szent írásnak 
szavaival éljek, a betűt a' lélektől, a' ráviteles 
igazságot az általánostól (veritas relativa et ab -^ ; 
soluta) megkülönböztetjük : sok megfoghatatla-^ 
nok megfoghatókká ' i f c h é k . Nemcsak le nem 
rontjuk akkor a' szent írásban gyökerezett igaz- }1 

ságokat : hanem még az okosság törvényszéke 
előtt is, mit okos lény meg nem tagadhat, meg-
erősítjük , 's tiszteletre-méltókká teszszük. Igy 
igyekeztem én több, már kiadott, munkáimban is 
összepárosítni az okosságot a' szent írással, ' s 
nevezetesen, ki PZ egy évi predikátzióim között a* 
szent háromság vasárnapján 's adventekben t a r -
tott tanításimat, 's liturgiámban a' keresztelési 
beszédet megtekinti : erről meg fog gyözettetni. 
(Vége következik.) P a p I s t v á n , 

vámosi lelkipásztor. 

Őszinte óhajtások. 
Altes Jahrhundert! hebe das niedergesunkene Haupt 
Noch e inmalempor , und g ibuns den Segen ,den duhat tés t t 

K l o p s t o c k . 

Ohajtanivalónk mindig van, 's ez csak örven-
detes jele annak, hogy életmozgalom van bennünk, 
és haladni, tökélyesedni akarunk. E'kis előzményt 
csak azért irom, megvallom, mert egy kissé ma-
gam is igazlom egy némethoni jeles tudósnak ezen 
állítását: „Ki csak amúgy minden előszó híjával 
kezdene szónoklani, ugy tenne, mint a' tisztelkedö, 
a' ki valakihez illendően akarván bemenni, ma-
gával az ajtót is a' szoba közepére döntené." — 
No tehát mégis csak kell egy kis ouverlure, 's 
miután ez már most megvan, — itt jőnek őszinte 
ohajtásim : 

1. Papjelölteink szigoruvizsgálati ügyét e g y -
házkerületünkben a' legsajnálkozásraméltóbb á l -
lapotban hirdetik lenni szomorú tapasztalásaik. 
Már csak a' mult évi tavaszelő óta öt hónap alatt, 
három közgyűlés alkalmával tartott consistórfu-
mon, az elsőben öt, másodikban kettő, a' harma-
dikban három új papjelölt állott elő vizsgálatba, 
's igy összesen tízen. A' vizsgáló-választmány-
nak egyik tagja volt csekélységem is, és ttíltid a' 
három alkalommal hármasan nehezedének lel-
kemre a' legtragikusabb érzelmek, a' rendezetlen 
vizsgálati modor miatt, egyiránt sajnálkozva ma-
gunkon, mint a'kellő vizsgálati programm hiánya 
mellett ide 's tova kapkodó 's rögtönző birákön, 
és azon ifjakon, kik azt sem tudhaták eleve, milly 
tanokból és milly renddel fognak leginkább vizs-
gáltatni. Nézetem szerint ezen eljárás épen olly 
ellentétben áll a1 czéllal, mint midőn színpadra 
előlegesen ki nem osztott szereppel lépnek föl az 
egyének. Ez már igen nagy fogyatkozás nélkül 



igy tovább nem maradhat. Igen jól emlékszem, 
hogy egykor az 1834-ik évi „Bécsi magyar ku-
rír" czimü hírlap egyik számában, egy uri ház-
nál — minthogy én honi hírlapot olvasék — többi 
közt ezt a' nevezetes újdonságot olvasám: „A" 
miguelisták immár viszont igen jól el vannak 
mindennel látva, csakhogy kenyér szűkében van-
nak." E' mondás jutott eszembe, midőn papjelöl-
teket vizsgáltunk. Midőn az illy vizsgáló bíróság 
egyenlö-számu egyházi és világi tanácsnokokból 
kineveztetik és összeül, 's az ifjak előmutatják 
mind iskolai, mind egyetemi bizonyítványaikat, 
ezután minden előleges és viszonyosán ismert 
rend nélkül kikérdeztetnek, utoljára pedig a1 vizs-
gálati eredmény irott tudósításban a' kerületi gyű-
lésnek beadatik: még ez mind nem elegendő kel-
léke az illy szigorú vizsgálatnak; mert még a' fő-
kellék hiányzik, t. i. az ordo, nem a' papi vagy 
világi ordo, mert hiszen ez ott van : hanem egy 
más ordo, melly felöl már a' régiek nagyon böl-
csen mondák, hogy est animam rerum. Teendőink 
egyik legfontosbika 's legsürgetősbike tehát az, 
hogy a* szörnyű hiány haladék nélkül orvosoltas-
sék. És igy főtiszt. Haubner urnák e' tárgybani 
tervét, mint különben már egyházerületileg is 
méltán jóváhagyottat, mint legjobb-tapintatút és 
legczélszerübbet, óhajtanám mielébb gyakorlatba 
vetetni. Kár, igen kár volt e' rendszabálynak, 
mint általam is forrón kedvelt gyermeknek, már 
régebben nem születnie, hogy azt egyházkerüle-
tünk híven felkarolván, ne a' m. évben kellett 
volna egy i f jút , ki iskoláit már jó régen végez-
vén, azóta Bécsben is, Berlinben is tanult, hol 
ezreket költött, —azután házi-tanítóskodott, végre 
30 éves korában, midőn már pénzét és legszebb 
időkorát eltölté, — 's igy oteum et operám per-
didit, — a' papi pályától örökre elzárni y holott 
ha már a1 candidaticumon szigorúan vizsgáltatik 
vala meg, és baráti jó tanács adatott volna neki 
más életnem választására : több ezer forintja és 
a' tőle már most igen károsan eltűnt 's méltán 
gyászosaknak nevezhető 10—12 évek, már ed-
dig tán rózsaszínűén kamatoznának neki. De igy! 

— — — igy jaj, reményében csalódott 
agg atyádnak! jaj neked is, sajnálatraméltó ifjú! 
'S nem épen magad miatt lehet jajt kiáltani sze-
gény fejedre; mert a' mit Isten és a' természet 
megtagadott valakitől, azt elővenni nem lehet, és 
önmagát is kevés ember tudja részrehajlatlanul 
megvizsgálni: hanem jaj neked főleg azért, mert 
akkor adák tudtodra, hogy erődet-fölülhaladó lesz 
a' teher vállaidra, midőn, már leroskadván alatta, 
félig halva jettél; akkor mondák meg neked, hogy 
lesülyed alattad a' híd, mikor ez már megtörténvén, 
vizbe merülél. — Ha főtiszt.}Haubner úr jeles 
terve korábban érkezendett, bizony mondom,ez az 
ífju nem halt volna meg. 

2. A' gyülekezetek sohase czimeztetnének 
nemes egyházaknak, ha szinte csupa nemesekből 

állna is az egyház. Gyülekezetet mindig olly czim-
rael kell nevezni, melly akármellyikre is illeszt-
hető legyen ; mert mindnyájan keresztyének, ós 
nálunk sem braminok, sem páriák nincsenek. 
Aristokratikus elkülönítő czímezettöl óvakodnunk 
kell az egyházban, különben az igaz keresztyén 
szeretet, melly a* tökéletesség kötele, nem terem-
heti meg a' maga gyümölcseit; mert az egyik 
fél gőgössé, a'másik kedvetlenné's kajánná lehet. 
Ha valahol, tehát a Krisztus anyaszentegyházá-
ban bizonyosan legkívánatosabb jelszó az egyen-
lőség, t. i. az akarat, kötelesség és szeretetre 
nézve; mert mindnyájan egyek, mindnyájan Isten 
fiai vagyunk a' Jézus Krisztusbani hit által. De 
egyébiránt is a" szentírásban a' nemes czim csak 
igy említtetik : Isten előtt nem különbözik a9 ne-
mes a' szegénytől, mert mindnyájan az ő kezeinek 
munkái. Jób 34, 19. — Hallgassatok engemet 
minden népek, vegyétek eszetekbe mindnyájan, 
földnek lakosi. Ti is, mind közembereknek fiai, 
mind nemeseknek fiai; egyetemben a' gazdag és ay 

szegény. Zsolt. 49, 2, 3. — Nézzétek, atyámfiai, 
á ti hivataltokat; nem sok bölcsek test szerint, nem 
hatalmasok, nem sok nemesek hivattattak. És a' kik 
nemtelenek é* világon,és a' mellyek semmire becsül-
tetnek, és ö' mellyek nincsenek, azokat választotta 
isten, hogy ami van, azt megsemmisítse 1. Kor. 
1, 26, 29. — A1 hitnek ama nemes harczát meg-
harczold, és ragadd el az örökéletet, mellyre hi-
vattattál és ama nemes vallást megvallottad sok 
tanúk előtt. 1. Tim. 6. 12. — A' Krisztus gyüle-
kezetének , legyen az kicsiny vagy terjedelmes, 
anyagilag szegény vagy gazdag, nemes vagy 
nemtelen , — mindig legdicsőbb nevezete a' ke-
resztyén nevezet. Pál apostol Krisztusom 
megszenteltettek" és ,,hivatalos szentek" czíme-
ken szólítja a' keresztyéneket, í . Kor. í , 2. 
nem sokkal nagyobb-jelentőségü ós magasz-
tosb czímek-e ezek, mint a' nemes czím ? 

3. A' superintendentia és az egyházmegyék, 
valamint ezeknek gyűléseik is, sohase czimeztet-
nének igy : főtisztelendő és tekintetes, nagy tisz-
teletű és tekintetes; hanem csak igy : keresztyén 
testület, vagy keresztyén atyafiak, vagy keresz-
tyén gyűlés. Mindig az apostolok idökorai e g y -
szerűséget akarjuk egyházunkba v i s szava rázso l j 
holott már protestáns egyházi gyülésinket is a* 
benne találtató külön rendek szerint szokják czi -
mezgetni. Ugy hiszem, protestáns egyházi t e ^ j i -
letnek sohasem adhat olly jellemző méltóságot a ' 
főtiszt, és tek., mint a' keresztyén czímezet. — 
Ha látjuk is, hogy másutt a* hivatal, születés, bir-
tok, megkülönbözteti is az egyházi hivatalnokokat 
az úgynevezett világi uraktól : czímez^tre péVve 
is, azon különbségnek egyházi testületben — az én 
egyéni nézetem szerint — ugy nincs helye, v a -
lamint m$gye- vagy országgyűléseken 
helye a' papi <?zimezetnek, és nem is gyakorol-
tatik az,ámbár azokon js vannak egyházi szedné-



lyek, és pedig főpapok is. — Az egyházkerület 
és egyházmegye, vagy ezeknek szokott gyűlése, 
méltányosabban czimeztetnék tehát csupán főtisz-
telendőnek, nagytiszleletünek, vagy pedig — a1 

mint még jobban kívánnám — keresztyén egy -
házkerület- , egyházmegye-, vagy gyűlésnek. — 
Czimről levén szó, még azt is óhajtanám: ne irnák 
gyülésink tagjai minden czímeiket a' jegyző-
könyvbe. Mindenki csak idevonatkozó czímet ima. 
Például, a' világi rendűek igy: n. n - i felügyelő, 
vagy küldött; egyháziak viszont csak i g y : n. n-i 
esperes , lelkész, vagy képviselő. Táblabírói 's 
egyéb nem e.házi hivatalnoki czimeket oda bigyesz-
teni neve után, akár egyházi, akár világi egyénnek, 
valóban nem más, mint a' czímekkeli hiú kaczér-
kodás (coquetterie). Illyeket elhagyni ajánlja a' 
jegyzőkönyv oeconomiája is. Teljes czímet leg-
íölebb a' két elnökét leirni hagynám jóvá egy-
házgyülési jegyzökönyveinkben, hogy ezek any-
myival is egyháziasbak lennének. — Óhajtanám: 

4. Hogy a' ki gyülésinken szól, tartaná min-
dig előtte, milly tárgy felett van a' tanácskozás, 
és a' vélemény különbözősége miatt senki ne in-
gerülne boszúra. Mind rosz ember volna, ki ott 
mem az egyház közjavára kívánna szólni és mű-
ködni : tehát a' gyűlés testvértagjai soha se fa-
kadnának ki egymás irányában indulatosan; ne 
lennének ott pártoskodások, ellenszenvek; adas-
sék meg mindenkinek szólásszabadsági joga, nem 
keresvén azt, hogy ki szólt, hanem — mit mon-
dott. Vélemény-elágazás koránse legyen ok a' 
haragra és viszonyos sértegetésre, mi néha-néha 
történni szokott. A' delphusi templom homlokfalán 
görögül e ' mondás volt irva : „Ismerd meg ma 
gadat\" mintegy annak jeleül, hogy senki ne lép-
jen a' szent küszöbön belől, mig magát meg nem 
vizsgálta, hogy buzgó, kegyes , szerető szivet 
v i sz -e oda. Ezt kellene mindenkinek maga előtt 
tartania mindannyiszor, valamikor keresztyének 
egyházi gyűlésébe akar menni. Sőt az önismere-
t en kivül még másokat is szükség ismerni; azaz: 
meggyőződni a' felöl, hogy ott mindeneket ugy kell 
nézni, mint atyafiakat az Úrban, mint lelki rokono-
kat, testvéreket; mindenkit szeretni, becsülni kell, 
' s a 'hely és ügy szentségével össze nem hangzó 
indulatoskodást és ingerlödést szorgalmasan eltá-
voztatni. Nem azon tengely körül forog az e g y -
házi gyűlés nagyszerű gépezete, hogy virágos és 
elménczkedéssel - gazdag-e valakinek beszéde: 
hanem — keresztyéni-e a' szándék, hangulat és 
szellem a' szónoklatban? A' vélemény sokféle 
lehet : de a ' j ó szándék, a 'szív és lélek tisztasága 
rogyanazonegy. — Ne bántsuk tehát a' vélemény-
szabadságot ! 

5. A' papi tekintély fölött buzgón örködjenek 
a 'vi lági urak is, mert annak megdöntésével romba 
dűlne a' vallásos elem és buzgalom. Hallék egy 
urat, ki ugy nyilatkozott, miszerint az egyházke-
rületi felügyelőnek hivatalos befolyása és mükö-

dése mindig párvonalu (parallel) legyen az e g y -
házi főnökével. Már ez csakugyan nagy féltékeny-
ség, bizalomhiány és szükségtelen ellenőrködés 
egy püspök irányában, mi általa' papi tekintélynek 
roskadnia kell. De magában is képtelen az illy 
követelés. Vájjon — például — a' püspöki láto-
gatáskor lehetne-e mindig együtt járni a' püspök-
kel az ö világi elnöktársának ? Szükség-e világi 
elnöknek tán még a1 pap-felavatáson is hivatalo-
san jelenlenni? Hiszen egyházker. tanácsülés e l -
nökeivé is a' rendes supttialis elnököket határozák 
rendeletink ; úgyde lehet-e méltányosan azt kö-
vetelni, hogy egyik elnök az ö elnöktársához, 
consistorium végett , 4 — 5 megye határin aká r -
mikor keresztül utazzék, ha ugy hozza a körül-
mény? Csak nem kell, urak! mindig jogokat f é l -
teni, még pedig csupa ábrándozott és mitsem érő 
jogokat! Inkább szeretném é n , ha egyházunk 
ügyében a'teendők, a' kötelességek buzgó és ös-
szevetett vállakkali teljesítése volna a' föaggo-
dalom, nem pedig olly silány és káros-hatásu j o -
gok fölötti őrködés,mellyek által egy elemből kettőt 
akarnak előidézni. Hol egyház javáról van szó, 
ott csak egy elem szükséges, az igaz keresztyén 
vallásos elem, nem pedig egyházi és világi; azaz: 
mindegyiknek amaz egybe kell összeolvadnia. 
Hogy a' magyar prot. lelkitanító, magánvéve — 
mint a' zérus — mintsem számlál a' világi urak 
előtt, bizonyítja azon egykissé túlságos ellenör-
ködés is, hogy még a' papjelölteket vizsgáló t a -
nácsülés is egyenlő-számú vegyes tagokból áll ; 
noha megvallom, hogy egy olly jeles világi egyén-
nek, mint H. S., ott = léte által nemcsak nem veszt, 
hanem valóban nyer a' vizsgáló-birósági ülés. 

6 ) Gyülésinken ne hagynók szerepelni a1 kar-
dot , sem a' papi díszruhát, melly csak egyházi 
functiókra való. Ez által is óhajtanék a' kasz t -kü-
lönbségi zárfalat ledöntetni. És ugyan e' czélból 
még a 'külön csoportbani ülést i s , mint ellen-
zéki-szagut, óhajtanám valahára megszüntetni, 's 
a' két ordót egy keresztyén ordóvá amalgami-
zálni; különben egyik vagy másik rend felső hds-
nak nézheti a 'maga különvált tömegét, a' másikát 
pedig alsó tónak, a' mi viszont csak egy kelle-
metlen typusa egyházgyülésinknek. 

7. Kik gyülésinken szónokul föllépni vágynak, 
egy gyűlést se mulaszszanak el, a' jegyzőköny-
vet is olvassák meg szorgalommal, hogy ne l e -
gyenek peregrini in Izraöl, és ne vitázzanak olly 
tárgy fölött, melly már rég el vala dönlve. Ki 
ezt előtte tartja, akár hirkoszoruért, akár a ' k ö z -
ügy javáért szónoklandó, biztosabban jut czélhoz: 
de másokat sem untat, magát sem teendi ki gúny-
tárgyul, és a 'drága időt sem vonja el a 'sürgetős 
tárgyalandóktól. Ugy szinte, ha valaki egy má-
siknak nézetében osztozik, ne ismételje a' már 
szokszor elhangzott nézetet , 's ne nyilatkozzék 
mintegy tekintélyül, hogy azt ö is helyesli, hanem 
consentiat tacendo, mint ezt a' nagyobb rész is 



teszi. Elég igy szólni : Jól van! helyesen! 
ugy van ! 

Legközelebb imezek volnának tehát őszinte 
és szives ohajtásiro! Hogy az itt elmondott ige 
testté legyen, azt nemcsak óhajtóm, hanem re-
ménylem is; mert egy jeles ulazónö szavai szerint: 
0! wie gerne hojft man, was man mitheisser Schn-
sucht icünscht! K i s s S á m u e l . 

Soproni papválasztás-ngy. 
Nyiltfi barátunk, a' papválasztás érdemében 

keletkezett levelezésemet a' soproni conventtel, 
a' Prot. Egyh. ' s I sk .Lapez évi 4-ik száma 81 — 
9 0 hasábjain, kértemre adta a' honi tisztelt kö-
zönség birói széke elébe. — Üdvezitő urunkkal 
tartok (Ján. 3, 21.): „a ki igazán cselekszik, vi-
lágosságot keres, hogy cselekedetei nyilván v a -
lók legyenek, minthogy Isten szerint valók." A' 
nyilvánosságot legjobb eszköznek tartom, részint 
magam megnyugtatására, részint a* félreértések 
és gyanúsítások által okozható zavarok elhárítá-
sára, részint akármelly közügynek tisztába-hoza-
talára. Ennek következtében, a' már közlőitek 
folytában, még egy levelet kell közlenem, mellyet 
csak most kaptam, miután azt már épen nem vártam. 

Őszintén megvallom, hogy e' levelet kímé-
letből igen szerettem volna szekrényem rejteké-
ben hagyni, mert eddig telt minden lépéseim kö-
zöl mellyikkel érdemlettem meg illy velem való 
bánást , megfognom alig lehet. — Azonban ne-
hogy a' csak most magasztalt nyilvánosságnak 
szeszélyes megsértésével vádoltathassam, enge-
dek a' kénytelenségnek. — A' soproni liszt, ne -
mes Convent január hava 22-kén vett levelében, 
1846-ik évi december 3-kán hozzá bocsátott l eg -
utóbbi főpásztori levelemre, szóról szóra ezeket 
irja a' Superintendensnek : 

„Főtisztelendő Superintendens Úr, különö-
sen tisztelt jóakaró Urunk! Midőn 1846-ik évi 
siov. 22-én kelt válaszunkban indokainkat bőveb-
ben előadók, mellyek a' t. kerületi gyűlésnek 
lelkészválasztáskor a' kijeleltek Fötisztelendösé-
gednek elevei felterjesztése iránt kelt határozata 
elleni óvástélelre, és majdnem 300 éves gyakor-
latunkhozi további ragaszkodásra bennünket e l -
határozának, — midőn ugyanezen válaszunkban 
Fötisztelendöségedet bizodalomteljesen megkér-
tük, hogy a' kérdésben forgó ügynek a' legkö-
zelebbi kerületi gyülésbeni ujoni tárgyalásakor 
gyakorlat-szentesítette jogainkat pártolás alá ven-
ni méltóztassék: azon édes megnyugtató remény-
nyel kecsegtetlük magunkat, hogy Főtisztelendő-
séged mind az ügyünk mellett felhozott nyomós 
indokokat, mind pedig Főtisztelendőséged iránt 
mutatott bizodalmunkat méltányolandván, ezen 
kellemetlen ügy sürgetésével a' közelebbi kerü-
leti gyűlésig felhagyand. 

Annál fájdalmasabban kelletett tehát reánk 
hatnia Fölisztelendőségednek arraadolt, 1846-ki 

december 3 -án kelt és 7 -én hozzánk érkezett 
becses válaszának, mellyben Főtisztelendőséged 
közbenjáró magasztos tisztét, mellyre szent hiva-
tala és bizalmunk által hivatva vala, magától e l -
utasítván, a' választási jogunkat sértő fentebbi 
határozat haladéktalanuli teljesítését ismételve 
szorgalmazza, és vonakodásunk alapjául szolgáló 
indokainkat félre-magyarázva, bennünket a1 leg-
súlyosabb vádakkal illet. 

Minthogy Főtisztelendőséged ezen fellépése 
után nem reménylhetjük, hogy indokaink isméti 
körülményes előadása mellett, kölcsönös ér tesü-
lésnek kívánatos czélját elérjük: felhíva érezzük 
magunkat, a' kérdésben forgó tárgyra nézve r ö -
viden kijelenteni, hogy mi az 184ö-ik évi nov. 
22-kén felterjesztett, Főtisztelendőséged utolsó 
válaszában épen meg nem czáfolt, és 1846- ik 
évi dec. 6-kán gyülekezetünknél végbement le l -
készválasztáskor ismét tettleg alkalmazásba vett 
nézeteink mellett tovább is megmaradunk. 

A' mi az ellenünk felhozott vádakat illeti, 
minlha bennünket kisszerű pártérdekek tennének 
igazságtalanokká, és fenhéjázó daczolásra r a -
gadnának el, — mintha vonakodásunk nem volna 
egyéb, mint Krisztus szellemétől idegen büszke-
ség és függni nem akarás, — mintha a' békét, ren-
det és közjót szűkkeblű meghittségnek feláldozni 
akarnók: azokra nézve, bár igen sokat felel-
hetnénk, nehogy mégis azon fájdalmas érzet, melly 
Fötisztelendöségednek ezen szokatlan, és eddig, 
tisztelt boldogult föpásztoraink egyike által i rán-
tunk sohasem használt modorban hozzánk inté-
zett levele által bennünk elöidéztetett, kelleténél 
tovább ragadjon el : annál fogva, igazságos 
ügyünk tudatában, elegendőnek tartjuk ezen meg 
nem érdemlett vádakat tőlünk leghatározottabban 
elutasítani, eljárásunk megítélését el nem fogúit 
bíróra bízván. 

Kik többire becses jóvoltiba ajánlottak, m e g -
különböztetett tisztelettel maradunk Sopronban 
1847-ik évi január 6-án tartott Convent-ülésböl, 
Főtisztelendő Superintendens Urnák alázatos szol-
gái, a' soproni evang. Convent. Martiny Fridrik 
m. k. a' soproni ev. Convent elnöke. Odor Rudolf, 
m. k. Conventbeli jegyző." — 

E' levélhez más megjegyzésem nincsen, mint 
hogy az abban mutatkozó szellem nem az, millyet 
én egyházainknak szivemből kívánok, és hogy 
annak feltűnése — nem az én vétkem! 

Nagy-Györött, január 25-kén 1847. 
H a u b n e r . 

I r o d a 1 o m: 
Kis természettan. Sészítette Tatai 

András. (Vége.) 

L. 106. — A' csillag alatti jegyzetben a* 
négyleg- és négyleg gyökér-nek ismertetése, v é -
leményem szerint, tudományos szárazsággal ada-
tik elő; a' száraz oktatásnak pedig, paedagógikai 



szempontból Ítélvén, gyermeknél nem lehet zsíros 
foganata. Nem állítom ezzel azt, mintha népkönyv-
ben a'tudományos formulákat átalánosan mellőzni 
kellene : hanem azt mondom, hogy, ha tudós for-
mulák 's műszavak leplébe burkolt tételeket hasz-
nálunk oktatásinknál, igyekezzünk azokat ,9néz-
lelési" (intuitív) példák felhordásával tenni nép-
szerűekké. Igaz ugyan, hogy a' népies előadás 
mindig több vagy kevesebb szószaporítással jár : 
de magyarázatnál szót kímélni annyi, mint nem 
magyarázni. Táblás átnézet csak akkor üdvös, ha 
a ' megértés stádiumán keresztül hatoltunk. 

Részemről a' négyleg elvont kifejezés helyett is 
koczka névvel élnék, 's a' mennyire lehet, népszerű 
előadással igy adnám elő a' koczka * ) fogalmát: 

A1 koczkásruha mindenki előtt ismeretes. Olly 
négyszegalak, mellynek minden oldala egyenlő 
hosszú, vagy miként mondani szokjuk: széle hossza 
egy, koczka nevet visel. Mi leszen már egy kocz-
kaláb, koczkaöl? Nem egyéb, mint oltyan tér, 
mellynek mindegyik oldala egy láb, vagy egy öl. 
Ha négyszegű asztal van előttem, 's meg akarom 
tudni, hány koczkalábat teszen annak térszíne ? 
az asztal 4 oldalai vagy határvonalai közöl két 
szomszéd-oldalt lábakra osztok, 's a' lábak hosz-
szát jelelő pontokat tü- , szénnel, kréta- vagy 
rajzónnal megjegyzem. Aztán az egyik oldal mind-
egyik pontjáról a' másik megpontozott oldallal 
egyenközü vonalakat húzok az átellenes oldalra. 
Ugyanezt cselekszem a' másik megpontozott ol-
dallal is , ugy hogy az innen húzott vonalak a' 
más oldalról húzottakat keresztül-vágják. Ekkor 
az asztal bevonalazott lapja ollyan leszen, mint 
egy kifeszített háló. E' hálószemek vagy négy-
szöglyukak koczkalábak lesznek, 's megszámlál-
ván azokat, veszem észre, hogy számuk annyira 
üt, mintha az egyik oldalon megjegyzett pontok 
számát a1 másik oldal pontjainak számával szo-
roztam volna. Tegyük fel például, hogy az egyik 
oldal 2- láb (mit igy 2 ' fejeznek ki), másik 3-láb 
( = 3/J azaz : egyenetlenek az oldatok, **) a' 
koczkák száma 2-szer 3 = 6 • láb leszen. Ha 
pedig a' megpontozandó két szomszéd oldalnak 
mindegyike — 4 ' azaz : egyenlők az oldalok, -j-) 
*) Miként a1 „ k o c z k a m i n t népszeröebb elnevezés, a l -

kalmasbnak tenni látszik n é g y l e g - n é l a ' térszín fogal -
mának, — ngy k ö b , a' nép nyelvén forgó k ö b ö l t ek in-
tetéből, czélszerüebb a' t ö m e g - vagy ennek helyét k é p -
viselő űrnek kifejezésére a ' koczkánál , mivel a ' jflték 
koczkái is — honnan az eszme kölcsönöztetel t , 's mely-
lyek mind e' fnellet t is a1 nép legnagyobb resze előtt is 
merei lenek — csak annyiban neveztetnek igy, mennyiben 
oldalaik négyszeglapok. K. J . 

**) Ez alapja a ' tökéletlen koczkának |(quadratum imper -
fectum). K. J . 

Í 0 Itt pedig o-1 tökéletes koczka (quadr. perf.) alapját talál-
juk. — Milly nehezen (ogja fel tisztán elméleti utou 
a 1 gyermek, az tudja legi*k4hb, ki elvont tárgyak okta-
tásával foglalkozik, — a 'nezlelési példa pedig kiűzi a ' nö-
vendék agyából a ' tudomány chimaeráját , 's elméjében 
fénylő szövétneke gyúj t . K J . 

ugy a' koczkák száma 4-szer 4 = 16 • láb. 
De ugy találom, hogy illy eset alkalmával, midőn 
a' tudvalevő két oldal körül mindegyik egyenlő-
hosszú, nem szükség mindkét oldalt külön-külön 
megpontoznom, hanem elég csak egy oldalt osz-
tanom ölek-, lábak-, röfökre 's a' t., ' sezen egy 
oldalon, mint alap-on vagy gyökér-en találtató 
lábak, ölek számát önmagával szoroznom, p. o. 
az asztal egy-egy oldala vagy határvonala 3 ' , e* 
3- t szorzom önmagával, 's leszen 3-szor 3 ' = 
9 • láb. 

Azon szám már, mellyet önmagával szorozni 
kell, p. o. legközelebbi példában = 3, melly a& 
asztal egy oldalán találtató lábaknak számát j e -
lenti gyökér nevet visel, mellyböl mint élőfának 
dereka és koronája emelkedik fel a' koczka. 
Lehetne neveznünk alap-nak is (fundamentum), 
's ekkor a' koczka ugy nézetik, mint épület. Hlyen 
élőfa, vagy épület kézalatti példában a' 3-ból 
előállott 9. Igy : gyökér 2 - e r 2— 4 -ben a' 2,— 
koczka a' 4 ; gyökér a' koczka-asztal térszínére 
nézve a' 4 határvonal közöl egy, — koczka az 
asztal felső lapja. 

Ezekből könnyű megmagyarázni tanulónak 
a' betűvetésnél, miért nem egynemű (homogén) 
mennyiség a -f- a2 , 's miért nem lehet a' kettőt 
összeadni ugy, hogy belölök akár 2 a 2 , akár 2 a 
legyen. A dolog világos, mert a — gyökér, a 2 

pedig koczka; már pedig egy gyökér és egy 
koczka összeadva sem két gyökér,sem két koczka, 
hanem marad egy gyökér és egy koczka. Ha t e -
hát a1 koczkaasztal 4 határvonalainak egyikét a 
jelenti, akkora 2 az asztal térszínét fogja jelenteni. 
Ki merné már állítani, hogy az asztal 4 határvo-
nalai közöl egy, 's az asztal térszíne — két vonal, 
vagy = két koczka ? — Illy módon a' gyerme-
ket saját belátása fogja meggyőzni az elvont e s z -
mék igazsága felől. 

Ezen szószaporítással - járó bonczolgatásai 
a' mathematikai formulák- 's igazságoknak sokak 
előtt talán fölöslegeseknek lenni látszanak : de a-
nevelők 's oktatók azon része, melly szivén hordja 
növendékei előmenetelét, 's jól tudja, milly nehé* 
feladat, elvont eszméket gyermekkel felfogatni, 
méltányolni fogja az elmondottakat. Ki nem tudja, 
hogy tanulóink nagy része borzad a' mathemali-
kumoktól, miként pecsenyeforgató kutya a' per 
csenyétől ? pedig adjunk csak testet a' száraz ma-
gyarázat sovány vázolatára, 's nézlési modorban, 
kezeljük a' tanügyet : sok ifjú lelket megnyer-
tünk a'tudománynak. CorneliusNepos igy nyilat-
kozott a' harczról : „in bello nihil oportet con-
temni.*4 Én a' növelésre alkalmazva e' mondást,, 
azt állítom , hogy a' „növelés körében még a' 
legcsekélyebb mozzanat is figyelmet érdemel, — 
minden üdvös eszme kincs gyanánt tekintendő,, 
's mint drága gyöngy, a növelés koszorújába tű-
zendő.*' Gróf Széchenyi azt mondja „Kelet-né-
p é i b e n az országszerte hires modor és taktika* 



fölötti vitatkozások közt, hogy a' mozgony e l -
vagy nem-indulása sokszor egy csapocskától függ, 
's ki ezt kezelni tudja, mozgásba hozza a' gép-
óriást. 

L. 140. „ A ' kisebb fajsúlyú test a' nehezebb 
fölött elkülönítve fog állani," — inkább talán na-
gyobb fajsúlyú fölött ? 

L. 151. Gyúlógáz (Hydrogen.) 1. Ha e' göz 
más gőzvegy nélkül — lánggal jővén érintkezés-
be — meggyúlna, — 2. Ha egyedül minden ve-
télytárs nélkül állana az égés honában, — any-
nyival inkább — 3. Ha szabad légen, vagy zárt-
hézagban önmagában 's magától fellobbanna: meg-
érdemelné a' gyúló nevet. De minthogy ezen elő-
sorolt kellékek egyikével sem bir, 's sz. maga is 
azt mondja — és igen is helyesen — hogy benne 
a ' tüz elalszik: ergo az eredmény nem lehet más, 
mint az, hogy a' szegény hydrogen a' gyúló ne-
vet csak bitorolja, 's formosae se pavonum im-
miscuit gregi. Olly gőz, melly éleny és láng hoz-
zá járultával meggyúl, több is van, nemcsak a 
hydrogen ; ollyannak pedig, melly szabad légen, 
egyedül éleny-csatlakozás mellett lángra kel, csak 
a' könvilág-ot (Phosphorwasserstoífgas) ismer-
jük : és igy csak ezen egyetlen gőz az, mellyet 
gyúló névvel jogszerűen díszíthetnénk. — Leg-
jobb hát gyúló helyt a' köneny-1 elfogadni, mivel 
könnytíség olly kizáró tulajdona, melly neki minden 
társai fölött per eminentiam sajátja. 

U. o. — ,,Légeny élenynyel vegyülve képzi 
a ' választóvizet, melly egy olly erős savany, hogy 
majd minden érczeket képes felolvasztani, 's ez 
állal az ezüstöt (mellyet felolvaszt) az aranytól 
(mellyet már nem olvaszt fel) elválasztani." 

Véleményem szerint a' felolvasztás-1, felol-
dás- 1 és szétbontás-t egymástól szorosan meg 
kell különböztetni. 

Felolvasztatik vagy felolvad a' szilárd test 's 
híggá leszen, midőn szerkezet-részeit vagy j e -
<gecz-alakját meleg csatlakozás által elváltoztatja, 
alkatrészei épségben maradván; p. o. viasz, vaj 
's a' t. lábas- vagy serpenyőben,— ólom, vas 's a't. 

Jolvasztókemenczében, tégelyben felolvadnak. 
Feloldatik a' szilárd tést, 's híg alakot ölt ma-

gára, ha híg testtel jön érintödésbe, 's ekkor is 
csak szerkezet-részei rontatnak le, p. o. só a' víz 
bén, — czukör a' kávéban feloldatnak. Igy ol-
dütikQnem ölvasztatik~) /e /a ' sz. által idézett eset-
bén az arany a'királyvíz,-'s nem, miként irva van, 
választóvíz által, mivel a' választóvíz csak föl-
eresztett légsav (acidum nitri dilutum), a'király-
víz pedig sósav és légsav (acid. muriat. és acid. 
nitri) vegyülete. E' két igen erős savnak, mint 
két hatalmasságnak, kell egyesülniök, hogy az 
érezek királyát, az aranyat, legyőzzék. 

Szétbontatik a' szilárd, csepfolyó, 's — ha 
volna rá példa — a' légnemű test vegyrokonság 
által, (tehát a' fölebbi két esetben csak géptani — 
mechanikai osztásnak van helye) 's ezen esetben 

már az alkatrészek válnak külön. Lássunk egy 
pár — a' mennyire lehet, népszerű — példát. — 
Ha az eczetben savanyított ugorka igen zöld: jele, 
hogy benne rézéleg van, melly nem egyéb, mint réz 
és élenyvegy. Az illy ugorka késsel vágatván ke -
resztül, 's a' savanyu nedűvel együtt megszáríttat-
ván, a1 kés veresréz-szint kap, — mi onnan van, 
hogy a' vas, élenyhezi rokonságánál fogva, a' réz 
élenyét elvonta ( = szétbontá a' rézéleg-et) s1 a" 
réz a' késre leülepedett. Hasonló vegybomlás 
történik akkor, midőn vas a'czéinentvizben (Kup-
ferwasser} rézzé válik. Ez eset áll elő a' g y e r -
tya-égésnél is, midőn a 'gyertya alkatrészei éleny, 
köneny, széneny hő által szélbontatnak, 's a' két 
utolsó göz ujonani vegyülete szüli a' világító 
lángot. A'felhozott példákban szilárd testek szen-
vedtek vegybomlást, lássunk egy példát a' csep-
folyó, p. o. viznek szétbontására. — Midőn a' 
kénsavas vizbe horganyt (czink) vagy vasat t e -
szünk : a' viz élenye, vegyrokonságnál fogva, az 
érezhez szegődik, 's a' köneny, mint a1 viz másik 
alkatrésze, kiválik, azaz : a* viz szétbontaték. — 
A' légnemű testek elemek levén, még eddig szét 
nem bontathattak. Schönbein ugyan, a1 lögyapot 
feltalálója, állítja, hogy a' légeny alkatrészei ozon 
és köneny volnának. A' közönséges körlégnek 
alkatrészeire bontása, eudiometer segítsége által, 
ide tartoznék, ha az légeny és éleny-\egy, nem 
pedig keverék volna. 

L. 152. A' hugyag illatos nymphát kár volt 
Mephitis istennő barlangjából a' felvilágra hur-
czolni. Vájjon az ó világot reszkettető Ammon, e' 
porszülöttét megpillantván, nem fogna-e keserű 
érzéssel „bis videor mori"-ra jajdulni fel ? — 
Ammónium köneny és légeny-vegy levén, az in-
nen alkotott könlegeg mind jellemző műszó, mind 
aesthesis tekintetében kielégítő; a 'nép pedig épen 
ugy érti vagy nem érti egyiket, mint másikat. Igy 
a' hugyagszesz helyett is szebben fog hangzani a* 
könlegeggoz. 

U. o. A szénenyröli értekezésből nem hagytam 
volna ki ezeket : „izzó szén vagy parázstüz a' 
csekély-mennyiségű vizet köneny és éleny-a\ka\-
részekre bontja, majd ezek égés közben a1 szén 
szénenyével mindketten vegyülvén, könszéneg 
(olaj,- gyertya- , teremek és utczák kivilágítá-
sánál használt — lángot képező gőzvegy) és szén-
éleg (az égöszén kékes lángját szülő gőzvegy) 
áll elő, melly gözfajok az égést nagyon elősegí-
tik, annyival inkább, hogy a' levegő élenyét is 
égés alkalmával magukhoz veszik." Azért tartom 
pedig szükségeseknek az elmondottakat, mert in-
nen lehet kimagyarázni a' népnek, miért ég a* 
tűz jobban, ha kevés vízöntetikrá? Miért locsolja, 
vagy fecskendezi kovács a' szenet vizzel, midőn 
nagyobb hőfokot akar elővarázsolni? 

L. 153.„A ' szénsavas gáz gyúlóval egyesülve 
nemzi a' széngyuló léget." A'nem Schuszter-íé\e 
régi terminologiához ragaszkodó mai vegyész igy 



mondaná ezt : „Egy vegysulynyi széneny egy 
vegysulnyi könenynyel vegyülve alkotja a' kön-
széneget.'6 Hogy itt a' könenynyel szénenynek 's 
nem — mint a* sz. idézte helyen — szénsav-nak 
kell egyesülnie, megtetszik onnan, hogy a' sav 
mindig csak a//-jal köttetik össze, egy alj pedig és 
egy sav sót, nem gőzt szül. Továbbá: széngyuló-
nál jobb könszéneg már csak a' formativum ked-
veért is, mivel széngyulóval a 'vegyrészek foko-
zatait nem igen lehetne talpraesetten kifejezni, p. 
o. ha a' vegyületben kevesebb a' széneny, mint 
köneny, új terminológiával könszénecs-et, * ) ha 
több a 'széneny, könszéneg-et mondunk: mi lenne 
széngyuló ból az első esetben? Nem egyéb, mint 
széngyulacs. De ez esetben a' gyúló (köneny) 
fogna kevesebb lenni, mi a' könszénecs-nél épen 
megfordítva áll, t. i. egy szénenynyel két köneny 
(gyúló) tartozik vegyülni, mit vegyjellel igy szo-
kás Írni: H 2 C. 

Pár sorral alább ezt olvassuk : „Ugyanezen 
széngyuló lég, főként ha villó járúl hozzá, olly-ter-
mészetü, hogy a* közönséges levegő melegére is, 
mihelyt azzal érintkezésbe jő, meggyulad 44 Erre 
ennyit mondhatok: Nem tudom, nem láttam, nem 
hallottam. Hogy a' már omlítém könvilag (köneny és 
vilany) külléggeli érintkezése perczében meggyu-
iad, kétséget nem szenved: de ezt a' széngyuló-
's villóról állítni nem merném. 

L. 157. Sz. a5 gáz, gőz, pára között eléggé 
színezett parallelét húz, és nagyon helyesen. — 
Ha a' gáz magyar műszó volna, magam is, sz.-
vel tartanék; de mivel azon örömről, hogy ezt 
sajátunknak vallhassuk, akarva nem akarva, le 
kell mondanunk: nem marad egyéb hátra, mint a' 
gáz- és gőz-t, alig levén úgyis a' kettő között 
lényeges különbség, identificálni, annyival inkább, 
minthogy a' gáz-1 nem ismerő nép is — a' sz. 
által kijelölt légfojok elnevezésére — gőz-1 szo-
kott használni ; p. o. belülfütö kemenczés há-
zakban, a' kürtő bedugása miatt beszorult, össze-
gyűlt, 's főfájást okozó szénsav-, tehát gáz-ról 
igy szól a' nép : gőz van a' házban." 

Még egy pár szót. A' munka kérdésekre van 
osztva. Hogy „kérdések" a'tankönyv értelmi be-
csét leebb szállítják, átalánosan el van ismerve,— 
mivel a ' tárgyak fölötti gondolkodás általuk nagy-
részint háttérbe szoríttatik, 's igy a' gépies tanu-
lásra önkényt tágas ajtó nyittatik. Nem tapasztal-
tuk-e, hogy ekként okult gyermek rendszerint 
csak a' betanult kérdésre tud felelni, azon túl terra 
incognitára bukkan? 's ugy jár, miként azon uracs, 
ki csak olly szobában tudott jól tánczolni, mellyben 
a' kályha déli oldalon volt. 

A' mü árnyoldalai kijelöltetvén, helyén volna 
most a' sokkal nagyobb-számu fénypontokat isi 
felmutatni: de e' közlöny szük hasábjai azokat be 
nem fogadhatván, a' t. cz. olvasó közönséget ma-

*) A c s , e c s r a g k e v e s e b b , — a g , egtöbb vegysulyt je lent .— K 

gának a' könyvnek olvasására utaljuk. A' kiállí-
tásra nézve azonban nem lehet elhallgatni sz.-nek 
azon szorgalmát, mellyet a' mintegy 65 számra 
menő, felfogást könnyítő, csinos-metszetü szö-
vegrajzokra (Vignette) fordított: ugy szinte a* 
tiszta, olvasható betűk a' kecskeméti nyomda hi-
telét öregbítik. 

Ezek valának futólagos észrevételeim. Mint 
igazság és méltányosság barátja, nyilf sisakkal 
léptem föl, ugy levén meggyőződve, hogy álar-
czoskodás, bokormegöli leskelödés, sötétben ha -
donázás , fénytöli denevériszonyt, szokszor illo— 
yalitást, többször férfiasság-hiányt árúlel. Egyéb-
iránt e* jegyzetek a' mü általános belbecsét nem 
sújtják, pálczát fölötte nem törnek, mivel a ' szöveg 
olly okos nézettel, helyes tapintattal, 's népszerű 
modorban van szerkesztve, hogy az a' tudomá-
nyos érdemekkel diszlő sz.-nek, miként több más 
müve is, csak becsületére válhatik. Óhajtjuk azért, 
hogy a' „Kis-természettan" második darabja is 
minél előbb világot lásson! 

K á r o l y i I s t v á n . 

E g y h á z i r é g i s é í c e f e : 
IVIagyar prot. egyházi szertartások* 

(Folytatás.) 

A hazasoknac öszve eskütesenec igaz moggia. 
Jóllehet istennec nyluan való parancsolattia 

erről nints peldanc s-ints a sz. irasba erről hogy 
esküuessel predicator, auag egieb ember esküsse, 
hanem ezt az utolso szükség, az emberec tökelet-
lensege, kic giorson el valnac egy mástul. Jólle-
het az istennec azöszörzesse a kettőből egy tes-
tet czinal valhatlan keppen — s a t. 

De mast meg esküttíüc az keresztyenee v e -
gezese szerint, hog mint istennel az hazassag hit-
nekülis valhatatlan eggyesseg : igy emberec elöfc 
is legien bomolhatatlan. Esküttiüc szabad akara t -
ból, szabadsagbol, nem rabi kötélből, mintha a 
nelkűl meg nem lehelne. Mert Adamot a szent 
atiakat, prophetakat, kiraliokat, apostolokat, noha 
pap Öszue nem büuölte, öszue nem eskültec, azért 
vgian valhatatlanul eltec azhazassagba mint szen t 
iamboroc. Soter és Euaristus christus születese 
után zaz hefuenhet észlendöbe toitac. Ezt helien 
hattac a keresztyenee az emberec alhatatlangaga-

jert^De ezt vélni hog az hazassag, nem hazas-
sag a pap eskütese kiuöl, vagy hog az hit legien 
az oka az hazassagnac, babonas hazngsag. Auag-
hog czac pap uram esküthesse cgieb esküt iam-
bor nem eskütheli, hamissag : auag hogy acki-
ket iamboroc Isten szerint, igaz confessus szerint 
öszue szörzöttec, hazassag nem volna auagyhogy 
el nem halhatna véle miért hog pap uram öszue 
nem biiuölte, átkozott babona s a t. — Mert igy 
hát Isten nem szörzött volna Adam et Eua közt 
hazassagot, igy abraham a pülriarkac hazassoc 
nem voltac volna soha, mert őket senki öszue nem 
eskütte s a t. 



Mikor azért te eskütni akarsz igy czelekeggiel. 
Meg hirdesd az elöt egy hettel, auagy bizo-

iiios emberec, hites szemeliec legienec ackic mind 
a ket szemeiy szabadsagat tuggyac. Ezt lassac 
meg az hazassagszörzöc. Először hog Isten ször-
zesse szerint az atiac, aniac es a nöszö^zeme-
liec egienlö araniu akaratból legien, czalardul se 
eröuel az atiac aniac ne adgyac gyermekeket ac-
kiket a leány nem szeret : a lean is a fiu is, attia 
annia hire nekül el ne adgya magat, senkihez ne 
mennien, mert az fel bomol. 

Masic- Hasonlo es öszue illendő szemelieket 
szörözzcn : fiakorát ag babanac mint varadon, ne 
adgyad, se leaniakorat agducha el ne vegie s a t. 
Hát atkozottac ackic Isten ellen igienetleneket 
öszue szöröznec czac pénzért, marhalért, apia-
korahoz megien, vegre meg nem adhattia eggic 
fel az adossagot, a gazdaasszony igen iffiu te el 
aggottal mellöle s a t. — 

Harmad. Noha mind kettő iffiu, de oly mar-
tzona leant, acki tizeny három esztendős, vag ti-
zenynegy nits meg, meg ne esktisd. Christus, a 
borzas leannac az ö szerelmenec, es férnec való 
adassanac ideie ackor iüt volt el, mikor mellies 
volt : pili tui accreuerant Ezek. 16. — 

Negyed. Meg lassac hogy szabad szemeliec 
legyenec s a t. Valaki erre bizonyságot nem hoz-
hat, meg ne esküsd. Ezeket hog meg mondod 
egy hettel az esküues elöt, mikor fel iünec igy 
szoly, a gyüleközet helien, valahol öszue gyülnec. 

Immár ezt ertsetec Atiamfiaij. 
1. Először ki szorzotté az hazassagot, es mi 

legien s hany fele az hazassag. 
2. Miczoda okai, es vegeij az hazassagnac. 
3. Miczoda tisztec az hazasoknac. 

De primo. 
Az hazassagnac a sz. háromság egy Isten, 

Atia, Fiu, Szentlelec szörzöie Gen. 1 . 2 - 9 . Mon-
da a Jehoua elohijm : Nem io embernec egiedül 
lenni, nem hasznos — s a t. — 

Hát eretnekec vattoc ti — ackic tisztatalan-
sagnac mongyatoc az hazassagot. Isten ionac 
mongya, s ennekül nem io elni az hazassag ne -
kül s a t . - Jay ackic rutsagnac mongyatoc, ör-
dög biliege atti telketeken, kic az hazassagot s az 
etelt tiltiatoc s a t . 

De secundo. 
Vége az hazassagnac. Első : Egymasnac s e -

getsege. A ferfiu segetse tanatsaual, eszeuel e l -
lesse, niauaialiaba vélé leteuel, goduiselessevel: 
meg adgya neki az adossagot igazan 1. Cor. 7. 
Az asszony allat segítse urat szolgalattiaual, az 
ö ura betegsegebe, meg adgya ö is vranac az adot 
s a t . Masic vege: Magzatnac szaporodásáért Gen. 
1. 2. szaporoggiatoc, neuekeggietec s a t . — 

*) A-1 többit ki i rnom nem lehet. Tudjuk, hogy ez időben még 
igen keményen bántak egymással az emberek. Kivált az 
egyházi nyelv a' polémia savába, és borsába volt be le-
mártva. — D. J . 

Ti iambor hazasoc Isten fiaij daikai vattoc — 
nem magatoknac nem arra hogy bárommá, tol-
uaija, disznoua teged fiadat, istentől el foggiad, 
nem azért atta, hanem hogy istennec neueld, mint 
király fiat, ha penig gonoszul neveled a király 
fiait, meg büntet az Isten. Harmad. Paraznasagnac 
el tauoztatassaiert. — Ti atkozottac ackic vtalli-
atoc az hazassagot. Ti nőtelen berebontac, *) el 
haggiatoc a paraznasagot ne tarczatoc parazna-
kat, mert mint el veszte ez világot Sodomat Go-
morat sok Orszagokat kiraliokat meg büntetett a 
paraznasagert, tűtöket is meg büntet. Negiedic 
oka : Hog a mi lelkünc hazassaga meg mutattas-
sec s a t . — 

De tertio. 
Tiszti az hazasoknac ez: A ferfiu tiszti, hog 

szeresse feleseget ugy mint a christus az ania sz. 
egyhazat Eph. 5. Masic t iszti: hogy tanetsa t ap -
lallia, őrizze s a t . Harmadic : a büneröl feggye, 
ha nem fogaggya meg verie, vgy mint ö testet, 
feiet be ne törie, laba ala se tapoggya, hanem 
hogy iobbá legien. Negied. Az ö tarsat, fiait, ha -
zanepet Isteni felelembe es tudomanyba neuellie. 
Prédikátor legien az ö hazanepe köszt — a c r e -
dót a tiz paratsolatot, mi atiankat, meg magya-
razza, es ezekre megtanetsa. 

A kdti asszony tiszti ez : Elsö. Az ö iambor 
feriet mint feiet es vrat ug szeresse tiszta sziböl. 
Másod. Engeggien az ö iambor vranac es minden 
ioba szauat fogaggya, mint az ania sz. egyház 
enged a christus Jesusnac Eph. 5. Harmad. Hi-
úén szolgallia az ö vrat — a szöues fonást sütést 
takargatasttuggia. — Negied. Tekozlo lopo, mor-
godo, röst tunia ne legien — s a t . — Ezec a ha -
zassag okai es vegeij. 

Igy szoly immár : No im ertitec hazasoc t isz-
teket, Isten öszve kötöt es meg áldot, mert Isten 
szerint hazasultatoc, azért soha mar ember el nem 
valaszthat, de mégis hogy atti hazassagtoc e v i -
lág elöt — is erösb legien im öszue eskütlec. 
Foggiatoc egymás kezet. 

No mongiad Gal biro. Isten teged vg segel-
lien, acki egy allatiaba, szemeliebe három, atia, 
fiu, szent lélec egy bizony Isten, mindennec t e -
remtöie es eltetöie, az hiueknec christusba iduö-
zitöje, kegielmes, igaz, hatalmas, minden ioszag 
kutfeie. Hogy te e kati asszont szereted. Istennec 
szörzesse szerint vötted el igaz hazastarsul, s arra 
kötöd magadat, hogy ötet el nem akarod hanni, 
sem egessegebe, sem szüksegebe el nem szököl 
mell öle, mint a christus el nem haggia az ö ie-
gesset, ha Isten rea segel es ö vele együt tart. 
Isten teged vgy segellien,vgy tartzon meg, szent 
fiaert az igaz hit altal, Amen. 

No Dorko nene mongiad te is. Isten teged vgy 

*) B e r e b o n t a. E szó sem C a l e p i n b e n , sem M o l n á r 
A l b e r t szótárában nincs meg. Talán b e r e n a b o n t ó * 
mert sokszor rontnak az illyen urak beri tést . D. J . 

6 * 



segellien : ki egy allatiaba szemeliebe barom atia, 
fiu, szent lélec — ut supra — hogy te attp iam-
bor vradat szereted, s arra kötöd magadat, hogy 
sem egessegebp? sem betegsegebe, ö tö|e el nem 
sjsököl el nem hagiod, hanem neki engetz es neki 
szplgalsz, mint az annia sz. egyház chrislnsnac : 
Ha Jsten teneked erötad esöuele együt tart. Isten 
téged ugy segellien s a t. — Amen. 

Az ö preipre ne esküsd: Istenteged vgy se-
gellien bog tellies tehetseged szerint el flpm ha-
giod : Cygan loua futtatás ez. — 

Be divortio. 
Az el vajasnac a szent irasba illieii okait 

talalliuc. 
Első a paraznasag mat. 5. 19. Ha mellic fel 

paraznalkodjp meg bontia az egyesseget, hazas-
sag törő, a taneto el valassza, a feiedelem meg 
öllie, a parazna ferfiu es asszon állat meg haliion, 
ne büntesd hát vesszöuel, bjkapenzel. Masic a ' 
halai, -n Harmad impotentia, mikor a' fer 
fiu kappan spado meg hereltetett, el veszet fer -
fiusaga, az asszony allatnac s-nints természeti 
reaia. Ezec közöt nem volt hazassag, azért val-
liec el Negied. Mikpr Isten szörzesse 
ellen es e világ szokás ellen egietlenec, attia lea-
niakorat veszi, annia, fiakorahoz megien. — -
Qtüd. Desertio aut repudium. Mikor a ferfiu min-
den igaz ocnelkül, paraznasag vetkenekül el üszi 
feleseget tőle anagy el szökic mellöle, el haggya 
hitlenül, czac azért hogy a lator nem szereti kati 
asszonyt. Auagy kati aszszony paraznasag vetke 
kiuöl, minden okuetetlen, el szökic el haggya 
Gal birot, miért hog hnddig,rusnia, tunia, ru-
toczka, varas, sánta, vac, reszeges valamely fel, 
vagy ferfiu vag kati aszszony. Spba nem hagyhad 
el e vetkekert. s a t. — 

Szent Pal 1. cpr 7. igy tanét. Ha mellijc fel 
el szökic oknekűl, el haggya tarsat, minden hazas-
sag fel bonto veteknekül: ezeket haza szürözzec. 
Ha ugian semmi keppen nem akar haza iüni a 
szükeuiz hitlen, hűti hagiotl lator, bane el szökic 
el budosic, es a' s?egpn tapsai, a' io nagy leant 
dl haggya pkaakü!, sem Istennel, sem ördöggel 
nem gon$pl : e légien kötele annac az el szőkét 
latornac, hog soha m e g ne hazaspthassec christus 
parantsQlatia szerint mat. 19. Mert paraznal kod ic. 
A ' feiedelem penig ^ e g öllie. A' bűntelen sze-
mély peflig meg hazassullion mert az ö el szökött 
tarsa parazna meg holt ö neki Rom. 6. 7. 

Hatod. Itt aztis mongya Pa l : ha az hitlen fel 
el megien, am mennien az byü szemely hazasul-
lion m e g . 

Heted. Ha valamelijc fel, Rétessel, auagy egieb 
alnoksaggal el akaria veszteni, fojtani társat, ba 
ezt ket vag három emberrel meg hi>oníthattiac, 
meg ölliec a gilkost, etetőt: el valhatnac. Ha pe-
nig czaic veri dorko aszszpitf bűnéiért (fol biro de 
meg nem öli el nem vatíiaígac* Ha bűntelen te-
gollia, a prédikátor meg feggie azokat ackic r e -

szegsegekbe veric felesegpket, sőt ugian ki 
commonicallia. Mat. 18. *), 

Ha ki olliat esküt, acki nem szabad személy, 
hanem mas vra, felesegeis vagion de el halta : a 
papot deponaliac, hog paráznaságot szörzött mint 
kerítő, jackie öszve s^örzötlec is excomnnicalHae, 
azt pemg acjúgec mas tarsa volt, el v«la8$sgapy 

a feiedelem meg öllie min* paraznat, liev. 20. 
Expd. 2 | . -n- s a t. rr-

Mikpr öszue eskütöd igy könyörögy. 
Abrahanak Isaaknac, es Jahobnafc ? ammi 

vrunc Jesps christusnac s. attia titfiket az ö fiaert 
igereti szerint meg algion, szaporetson, hog tot* 
hassatoc vnokaitokat, meg oltalmazzon titeket, 
lelki es testi veszedelemtől. Amen. 
(Folyt, következik). D o f e a s J ^ n o g , 

póczeli reform, pap. 

S z é n t-1 a n t : 
Dávia zsaltára! 

(Sz. Molnár Albert u tán s z a b a d ó ) 

X X X I X , Zsoltár. 
Mutasd meg, U r a m ! meddig a ' ha tár , 
Hol rám a' sír nyugágya v á r ? 
A ' napolt számát tíjdasd meg velem, 
E ' portestet míg viselem ? 
Mert érzem időm gyorsan haladó,!: 
Ez élet csak egy arasznyi. 

Romlandóság fia az ember, 
Ki sokat kezd, nagyokat m e r ; 
Árnyék ö, melly nyomtalan elmúl, 
Ninc* jutalma szorga lmáéul ; 
Por maga^ por t gyűjt és halma? össíse, — 
'S nem tudja, kié les? végre . 

Uram! ha te feddő tekintete^ ' 
A ' gyarló emberre yeted ; 
Az őtet legottan ugy elhervasztja, 
Hogy elvesz szép ábrázat ja . 
Minden, mit szült, alkotott halandó, 
Elváltozik, nem állandó. 
Én is olly vándor és zarándok vagyok, 
Mint atyáim, kik már porok . 
Míg járom halandó ösvényemet, 
VríWí! ne e l e a g e m e t ; 
Tettekkel j e l e l j em a1 gyors idői 
A d j nekem értelmet, e r ő t ! 

XL. Zsoltár. 
Várván vártam a ' felsége^ Víra^, — 
És kegyesen hozzám te re , 
Sok siralmam vé^et é re , 
Többé fájdalom szivemre nem hat. 
Nyugtom" már nem zavarja 
Balíiwom rontó kar ja , 
A ' melly tör t ^Itap^m,; 

* ) Itt következnék egy k é r d é s : h o g y b a k i t e l f o g n a k , 
r a b b á t e s t n e k , e l v á l h a t n a k - e ? — E' kérdés 
korunkban elé nem fordulván, a v^lsó l e t e l t e i sem u p -
tatom az olvasót. — A nélkül is szinte tartózkodva k^z - r 

löm e1 régiségeket , nem tudván b i z o n y o s a ^ ta lá lok-e v e -
lek kedvet olvasóim előtt . Én részemről e ' hajdanságokat 
nagy éldelettel olvastam, megbocsássanak tisztelt olvasóim, 
ha engyóngeségemet , vagy is saját Ízlésemet beléjök is 
tudom. — D. Ji 



Sok hányatágoipat 
Bevégzö álmomat 
Csendesen pihenem. 

Ajakimba adott új éneket , 
Már az örök győzedelem 
Örömeit ünnepelem, — 
Rólam minden földi terhet levett. 
Mindenek a lkotó ja! 
Nyelvem mint tolmácsolja 
Hozzám tért kedvedet ? — 
Oh 1 ezért , érzem én, 
Emberi szó szegény 
Áldani tégedet! 

XLII. Zsoltár. 
Mint a ' szép híves kútfőhez 
Szomjú szarvas epedez, 
Fohászom a1 Teremtőhez 
Lelkemből ugy ömledez. 
Te hozzád, én Istenem ! 
Szomjú vágy epeszt engem. 
Vájjon szent színedhez innen 
Mikor ju tok, élő Isten ! ? 

Könyhullatásom ételem, 
Italom éjjel, nappa l ; 
Mikor azt kérdezik tőlem." 
Hol Is tened, kit szád val l? — 
Ezen siralmam' ontom. 
Szent házadat óhaj tom, 
Hol neked, jók1 védőjének, 
Zeng szívolvasztó szent ének. 

Én lelkem, mire csüggeszsz e l 
Minden bajra, ínségre ? 
Búzá i Istenben, nem hágy el , 
Sorsod dül még jó végre . 
Ki rád mért j a j t , könyhullást, 
Enged majd felvidulást ; 
Ezzel jelt ad arról n é k e m , 
Hogy Istenem, menedékem. 

Mint bő vizeknek omlási, 
Fejemre ugy dültenek 
Sersom lesújtó csapasi : 
Azért meg nem re t t enek ; 
Mert felettem az Úr tar t 
Nappal védelmező kart , 
Éjjel énekét örömnek 
Zengek neki, örizőmnek. 

Miért csüggesztene hát el, 
Árva sz ív ! gond, f á jda lom? 
Tűrd békén, mit rólad rendel 
Égi végzet , hatalom. — 
Kóstolni p róba-pohár t 
Halandónak itt nem á r t ; 
Nyugalmát szivünk e ' pálya 
Multával majd fel talál ja . 

XLIIL Zsoltár. 
Hozzád vágyok, mindenek A t y j a ! 
Ki adtad eszméletemet, — 
Lelkemnek az üdvpillanatja 
Ha dicsőséged' buzoghatja : 
Neked szentelni éltemet 
Oktass hát engemet ! 
Bocsásd ki világosságodat, 
Tudománynak szent f o r r á s a i 
Hogy tanulni akaratodat 
Örömmel lakjam h a j l é k o d a t : 

Legyen igéd hallgatása 
Keblem óhajtása. 

Isten ol tárához bemegyek 
A' Magosságos elébe, 
Hogy az őt imádó seregek 
Közt én is üdvezletet t egyek : 
Atyám ! szent adó helyébe 
Hő szívem' fogadd be ! 

B a k s a y D á n i e l . 

V e g y e s k ö z l e m é n y e k . 
Papi - egylet 's o!va*ó-tár&aeáftr 

AIsó-bnrs®db«».Te8pedés mindennapiságá -
bdl kivetkezni óhajtó alsó-borsodi helv. hitv. pap-
ság koszorújából néraellyek, kiket idő, körülmény, 
hivatalos foglalkozás egybegyűlni engedett, e l -
határozván egyházi téren magot hinteni, melly 
idővel élőfává magasulván, ágai, virulva 's gyü-
mölcsöt hozva, messze terjedjenek, 'sárnyékáb n 
népek megelégedve pihenjenek : öntökéletesítés, 
eszmecsere, szellemiekbeni elöhaladás ezközlése 
végett egyletbe állottunk , 's az alul megnevezett 
helyen , napon és évben következendőkben 
egyeztünk meg : A* társaság magát alakult-
nak nyilvánítja Alsó-borsodi papi-egylet, 's o l -
vasó társasági czim alatt, 's minden évben l e g -
alább két izben egybegyülend Napi renden e g y -
házi szónoklatok körébe, papi-tisztekbe 's el járá-
sokba vágó vitatkozások, kitűzött tárgyakról! dol-
gozatok felolvasásai, munkabirálatok leendenek, 
egyszersmind egyletünk könyvtárt alapítván. Tag -
jai egyedül rendes papok, kik minden meghatáro-
zott terhekben résztvenni, — és a' papi e l j á rá -
sokra kibocsátott segédlelkészek, kik minden más 
terhektől mentesítve, egyedül a' szellemi tökéle-
tesedésre megkívántató könyvtári költséghez j á -
ratai kötelesek. Egyleti gyűlésekben elnök- és 
jegyzÖi-hivatalviselhetési képesség minden r e n -
des lelkészben meglevőnek föltétetvén, minden-
kor a' megjelentek közöl hivatalos idejére l eg -
öregebb papi egyén elnöklend, 's a' tollat az e l -
nök után legidösb viendi: de mindkettő hivatalát 
csupán egy egyleti gyűlés ideje alatt tarthatja 
meg-, — más összejövetelben — a' volt elnök kire -
bessstésével — ismét a' jelenlevők közöl lelkészé 
pályán legrégiebb előlülni, — 's a' papi-idíőre 
utána álló egyházi szolga — a' volt jegyző e l -
mellöztével — fogván tollnokul szolgálni, a ' két 
hivatalt egy személyben egyesíteni nem lehetvén. 
— Könyvtár-alapítási kútfő : minden tag által 
éveökéat fizetendő egy-egy pengő forint, mellyet 
aláíráskor minden új tag a' pénztárba beadni kö-
teles. A' megszerzendő könyvek közmegegye-
zéssel jeleketnefc ki mindenkor, most kezdetben 
elsőbbség adatván a' nemzeti nyelven írottaknak; 
megvételökröl, ki- 's beadásukról könyvtárnok 
nyugtatványokkal számadoland. Jelenben, meg-
szerzendő könyvekül Blásy egyházjoga, Óramu-
tató. Másik szó a' maga helyén, 's keletkezésűktől 
fogva, minden eddigi Prot. Egyh. 's Isk. lapok 



jelöltettek. Hogy egybejövetelünk egy személyre 
nézve nagy teherrel járó ne legyen, a' megálla-
pított takarékossági szabály mellett, a' bennün-
ket ellátó gazda kiadásának megtérítésére, bizo-
nyos meghatározott pénzt — de melly teher alól 
a ' segédlelkészek ki vannak vétetve — e g y é -
nenként, a' távollétei sem mentvén ki senkit, — 
fizetendünk ; kocsisról 's lovairól pedig mindenki 
maga gondoskodandik. Megemlítendő még, hogy 
a' Prot. Egyh. 's Isk. lapokat minden egyleti tag 
olvasni, az egylet jegyzője pedig magát a' most 
említett lapok t. cz. tisztelendő szerkesztőjével, 
saját neve alatt, közlekedésbe tenni köteleztetik; 
és hogy jövő összejövetel helyéül Vattát, határ-
idejéül 1847. martius23-dik estvéjét tűzők ki .*) 
Helyő-papiban, dec. 9-kén, 1846-dik évben. 

B o t o s M i h á l y , 
palkonyai lelkész, mint egyleti jegyző. 

U é k é s - b á n á t b a n i s k o l a i m o z g a l -
m a k ' § t a n í t ó i e g y l e t . A' békés-bánát i 
egyházvidék, két évvel ezelőtt, a' czéltalan ne-
velés szomorú következményeit lá tva , némelly 
ügyérlö, a' nevelés mezején magoknak sokérde-
met gyűjtött, lelkes egyéneket nevezett ki egy 
olly tervnek kidolgozására, mellynek óletbe-Iép-
tetése üdvös gyümölcsöket teremjen. Rövid időn 
kész volt a' terv, kész a ' sok-oldaluságot igazoló 
munkálat. 

Egyes részeinek felmutatásába nem bocsát-
kozva , csak azon részére vonatkozom, melly a1 

tanítók művelődését eszközlö tanítói ogylet meg-
alapítását 's minél elébbi létrehozását javasolja. 

Több győző okai közt leginkább kiemelendő 
az : „Nem levén honunkban mind ez ideig sem 
tanító-képző intézet, hol ismereteket szerezve lép-
hetne ki a' tanító e' szép, de sok nehezségekkel 
járó pályára, és senkitől nem taníttatva, minden 
szolgalma mellett sem képes a' nemes czélt nem 
hogy elérni, de még megközelíteni sem. A* taní-
tói egylet az, melly e' tekintetben a' minél elébb 
óhajtandó tanitó-képzö intézet felállásáig e' hiá-
nyon a' legsikeresebben segíthetne, mivel itt a* 
tanítandó tárgyak, 's azoknak kezelése megvitatása 
alkalmával olly eszmék fejlődnek ki, mellyek a' 
kivántczél megközelítéséhez vezethetnek's mely-
lyek a' nevelést 's tanítást sok részben könnyebbé 
tehetik." 

Ezeket fontolóra vevék Füzes-Gyarmat, Kö-

* ) Örömmel üdvezeljük a' keletkezett egyle te t , 's ha miben 
lehet czélja e lérésére szolgálnunk, arra készséggel ajánl-
kozunk. Vajha többek is követnék az adot t példát 's é r -
tesitnék e ' lapok által a ' közönséget ke l e tkez tük - ' s műkö-
désükről ! Illy adatok egykor becsesek leendnek az e g y -
ház i - tö r t éne t -buvár előtt , ki a1 szellemi mozgalmakat, ezek 
fe j leményét 's az eredményt figyelmére méltalandja, A ' 
már létező i l lyféle egyletekről 's azok keletkezése ide jé -
ről is kérünk értesítéseket, hogy ezen egyleteket , statisti-
kai tekintetből , elősorolhassuk. T ö r ö k . 

rös-Ladány, Szeghalom, és Vésztő tanítói 5 kevés 
kivétellel minél elébb óbajták illy nézetből a1 t a -
nítói egylet megalapítását. Meg is lett ez. Sep. 
30-dik napja, 1846. , volt kitűzve az összejöve-
telre; ugyanazon napnak szülötte is a' tanítói 
egylet. 

De hogy a'tanítandó tárgyak 's azoknak mi-
képeni alkalmazása megvitatásakor a' tanítók ma-
goknak , mások kirekesztésével, olly tekintélyt 
követelni ne láttassanak, melly a'mások vélemé-
nyét szükségtelenné tenné: némelly meleg-keblü 
ügybarátokat felkértek, kik, véleményeik nyi lvá-
nítása által, e ' nemes czél minélelébbi biztos e l é -
rését eszközöljék. 

Köszönet azon néhány lelkeseknek mind a* 
tanítók, mind pedig az ügy nevében, kik minden-
korra készeknek nyilatkoztak! Köszönet különö-
sen Szeghalom buzgó lelkipásztora B.—L. és f ü -
zes-gyarmati uradalmi mérnök Sz. — J. uraknak, 
kik közöl az első szívhez szóló beszédével buz-
dította az egylet tagjait a' törekvésre, — ez utolsó 
pedig alkalmat szolgáltatott az egylet megalaku-
lására az által, hogy házánál magyar szívességgel 
fogadta, 's ellátta az ügy érdekében össze-
gyűlteket. 

Miután a'kidolgozott terv szerint a'tanítandó 
tárgyakra nézve az egyformaság megalapíttatott: 
az egybegyűltek figyelmét a' minél többszöri 
összejövetel lehetősége vonta magára. E' táray 
körül többféle nézetekből sokáig késedelmezett az 
egylet; végre mégis, a' nehézségek háttérbe szo-
rítása után, abban állapodott meg : hogy az ösz -
szejövetel alkalmával előfordulandó költség meg-
térítésére minden egyén egy p. ftnyi mennyiséget 
fizessen. Ezenkívül aláírás is nyittatott meg. Az 
aláírási íven olly nevek is d.szlenek, mellyeknek 
birtokosai nem hitünk sorsosi ugyan, de az ügyre 
nézve mégis velünk ugyanazon egy vallásúak. 

Illy kedvező körülmények közt bizton r e -
ményihetünk az ügyre nézve szebb jövőt,—bizton 
számolhatunk üdvös eredményre, mivel olly e g y é -
nekkel dicsekedhetünk, kiknek közremunkálkodá-
suk a' nevelés világában új kort varázsol elő.*) 

P a p p K á r o l y . 
Értes í t é s . Eleget teendő azon sokféle 

ohajtások- ós felszólításoknak, mellyek kivált-
képen igen tisztelt paptársaimtól, szóval és l eve -
lekben, intéztettek hozzám, vajha az é n , szláv 
nyelven megjelent egyházi beszédeim, a* szegé-
nyebb sorsú protestáns olvasókra nézve, hozzá-
juthatokká tétetnének: ezennel késznek nyilatko-
zom , azoknak árát a' folyó év kezdetétől fogva 
1 ft. 30 krra szállítani le ezüst pénzben. Pesten 
1847. jan. 28. K o l l á r J á n o s , 

pesti evang. lelkész. 
*) A' tanítói egyle tek keletkeztérőli tudósításokat szinte 

örömest fogadjuk kér jük . T ö r ö k . 



P R O T E S T Á N S 

EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP 
7. Hatodik évi folyamat. Ft*. 14. 1847. 

Megjelenik e' Lap 1 Vi iven minden héten egyszer: vasárnap. — Előfizetési ár félévre Buda-Pesten házhozhordássa". 2 ft 40 kr 
borítékban 3 ft 40 kr., postán küldve 3 ft 40 kr. pgő pénzben. Előfizethetni Pesten hatvani-utczai Horváth-házban 483. nia t t ' 

földszint Landerer és Heckenast könyvnyomdája ügyszobájában és minden magyar- és erdélyországi kir. postahivatalnál. 

TARTALOM : Szózat az egyházi elet belső reformja ügyében. 
P a p I s t v á n — Levél egy új lelkészhez. Y. L. — I s -
k o l a - ü g y : A1 vizsgálatnak, mint taacdai koz és nyil-
vános cselekmény és gyakor la tnak, czél ja . Dr. T e i r h e n -
g r á b e r L a j o s . — E g y h á z i r é g i s é g e k : Magyar 
prot . egyházi szertartások. D o b o s J á n o s . — 

$KÓ»at a* egyleásti élet liel^ó re-
formja íkyéfeefi. 

(Vége ) 

Tetszenek nekem az „Egyházi Beszédek" 
gyűjteményében, (kiadja Szalay Imre, apát, ka-
nonok 'stb. — ujabb évi folyam 1 - s ö köt. i. 206) 
ezek a' szavak : „Soha sem fordúl felénk a' hold 
egyik oldalával; de a' másik világosítja földün-
ket : vagyon a' hit titkainak is ollyan fele, melly 
mindenkor el van rejtve előttünk; do van más 
fele is, melly világol elménknek , ösztönt ad a' 
jóra akaratunknak." De épen ez a ' világos fele 
az, mellynek kimutatásával kell foglalatoskodni 
az okosságnak, és a1 mit a' keresztyén tanítóknak 
's a1 keresztyén vallás iránti tiszteletből nem kell 
elhallgatni, hogy necsak a' tekintet, hanem az 
igazság szent lelke is munkálkodjék a' hívekben. 
Egy buzgó katholikus pap (Gehrig), kinek min-
den szavai vallásosságot, és különösen a 'ke resz -
tyén vallás, 's ennek isteni alkotója a' Jézus iránt 
mély tiszteletet mutatnak, egy rövid, de igen é r -
dekes értekezésében (Soll man bei dem christli-
chen Religionsunterricht, wie noch viele Volks-
lehrer thun, die Lehren der Vernunft, und des 
Christenthums einander entgegen stellen ?) igy 
végezi beszédét: „Die Sache des Christenthums, 
ist keine andere, als die Sache der Vernunft. Da-
von überzeugt man sich durch gründliches Stu-
dium der christlichen Urkunden. Man sondere dess-
halb das, was zur seiner Einführung in die Welt, 
als Mittel diente, von dem, waschristliche Sitten-
und Religionslehre ist. — Nur wenn wir so 
verfahren, und auf diese Art das Volk zur Ein-
sicht der Einheit des Zwecks des Christenthums, 
und der Vernunft gelangt, wird unser Unterricht 
gründlich werden, und wird seine Früchte in der 
ungeheuchelten Tugend undFrömmigkeit unserer 
Zuhörer aufweisen." A' lisztéit szerző annyira 
tiszteletben tartja az okosságot a' vallás dolgában, j 

hogy az okosságnak csupa meg nem tagadásával 
vagy használásával meg nem elégedve, igy fejezi 
ki magát értekezése elején : ,,Es ist noch ein 
Schritt zu thun, dieser namlich, die Lehren des 
Christenthums in ihrer Lauterkeit fur nichts, als 
für die Aussprüche der practischen Vernunft a n -
zusehen. Nur dabei gewinnt das Christenthum, 
und die Vernunft tritt in den Besifz der altén ihr 
gehörigen Rechte ein." 

Protestáns iróink között, elveikkel követke-
zőleg, számtalanok az okosságnak, 1s ezzel együtt 
a'tökéletesedés pártfogói, még pedig nem tudós é r -
tekezésekben, hanem, mi leginkább figyelmet é r -
demel, egyházi beszédeikben, kik közöl a' kül-
földieket elhallgatván, magyar hazánkban is, a ' 
többek között Kolmár József kathedrai tanításai-
ban, 's több kiadott beszédeiben, majd minden l e -
velen lehet erre példát látni. Nevezetesek a' töb-
bek között, a Jézus tanítói bölcseségéröl mon-
dott tanításában (1 -ső köt. I. 106 ) ezen szavai : 
„Mi ugy hiszsziik, hogy a' keresztyének vallástu-
dományának egy kiváltképen való nemes czi-
mere a' tökéletesedhetés, azaz, hogy az evange-
liomi tudomány nem tiltja el, és nem vetette átok 
alá a' tiszta lelkismöretnek,és a' megvilágosodni 
kívánó léleknek szabad vizsgálódásait a'hitnek dol-
gában : sőt inkább serkent bennünket hathatósan, 
hogy igyekezzünk magunknak több-több kincset 
gyűjteni a' tudományból, és mindenestől fogva 
megnevekedni abban, a' ki fő, t. i. a' Jézus Krisz-
tusban. És ugyan kérlek, micsoda evangéliom 
volna az, melly eltiltana mindenreformátíót? Isten 
ments meg az illyen vallástól! Isten ments meg 
az ollyan evangéiiomtól, melly azt kivánná tő-
lünk, és abban helyheztetné keresztyéni dicső-
ségünket, hogy a' XlX-dik században is a' V I I I -
dik 'sX-dik századnak setétségében vergődjünk." 
— De ugyan lehető volna-e ez a' tökéletesedés, 
's ez a' reformatio az okosság használása nélkül? 
Nem volna-e csupa setétség a' vallás akármellyik 
titka is reánk nézve, ha ahoz okos meggyőződés 
nem járulna ? Mind általában a' vallás, mind kü-
lönösen az evangeliom tekiniete, az okosság által 
áll és te r jed ; és a' keresztyén vallást az okosság 
világa elöl el akarni rejteni, annyi, mint azt g y a -
núba hozni. Nem lehet ugyan helybehagyni, midőn 
valaki ismerötebetsége határait meg nem ismerve* 
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semmit sem akar hinni, mit tökéletesen fel nem fog, 
vagy szemeivel nem Iát, és miután először csak 
kételkedett, utóbb hitetlenné lesz, még teremtöt 
sem hivén,mivel azt tökéletesen meg nem foghatja, 
's nem láthatja.Még inkább nem lehet helybehagyni, 
sőt szent haraggal is kell gerjedezni azok iránt, 
kik az okosságot, vagy is inkább kárhozatos el 
mésségöket, a' vallás kigunyolására fordítják; a' 
vallás legszentebb igazságait, az Isten létét, gon-
dviselést sírontúli életet, ezeket az erkölcsi jóság 
p^amolait, 's az erre törekedő embernek egyedüli 
vigasztalásait, mint költeményeket nevetségesekké 
tenni igyekeznek, és igy nem élnek, banem vis-
szaélnek az okossággal a ' magok 's mások v e -
szedelmére , kiknél veszedelmesebb emberellen-
séget gondolni sem lehet. Oh, lakjál inkább a' 
fát, füvet imádó Hottentóták, mint az illyen val-
ástalanok között! De más részről azt sem lehet 
helybehagyni, midőn valaki a' hitet egészen elle-
nébe teszi az okosságnak, 's mint két ellenséges 
felet ugy tekinti. A' csupa tekinteten épült hit, 
okos meggyőződés nélkül, könnyen átváltozik vak 
hitté, melly szüli a'vallási babonaságot,'s ez ismét 
legtermékenyebb anyja a' hitetlenségnek. Itt min-
denkit a' tapasztalásra utasítok, 's azokat, kik 
minden világi ismereteik, sőt a' felekezeti hittan-
ban jártasságok mellett is elébb kérkedökké, utóbb 
hitetlenekké lettek, szívesen megkérem, hogy 
nyúljanak kebelökbe 's vallásos életök históriája 
inkább meggyőzi őket állításom igazságáról, mint 
akármelly hosszú értekezés. Töröld el az okos-
ság használását a" vallásban : azzal együtt eltör-
lötted a* vallásnak a' szivbe jótékony befolyását 
is, — eltörlötted az élő 's munkás hitet; mert a' 
mit én nem gondolhatok, nem érthetek, 's belső 
meggyőződéssel nem hihetek, annak nem lehet 
e re je megjobbulásom 's megnyugtatásomra. Csak 
emlékeztető tehetségemben van az, mint holt hit, 
mellyet hiába tanultam. Ezért sikeretlen az öreg 
' s kis kátéknak, könyörgéseknek lélek 's élet nél-
küli gépelyes betanultatása, kivált ha a' tanítván-
nyaik felett szellemileg csak kevéssel fölemelke-
dett tanítók bottal sulyokolták azokat a1 nevendék 
fe jébe! ! ! Ha nekem csak azt kell hinnem, mit több 
századokkal ez előtt hittek eleim, 's csak azért, 
mert ezek is ugy hittek : ugy én nem világosod-
hatom, és vagy vakul kell hinnem, vagy más tu-
dományoktól világosíttatva,hitetlenségbe kell e s -
nem; és egyik szintúgy mint a1 másik, halála az 
Istenben való életnek, az erkölcsi jóságnak. Lép-
csőnkénti tökéletesedés nélkül, mit az idő lelke 
megkíván, 's az okosság használása tehet lehe-
tővé, alá kell szállni a' vallás tekintetének,'s ez -

egyült az igazi erénynek, mit a' szomorú t a -
pasztalás, a' templomok megvetése, világiaknak 
az egyháziakkal, mind polgárilag, mind egyházi-
lag veszedelmes összeütközése, egymás iránti 
gyülölségök 's a' t. eléggé tanúsítnak. 'S nem kell-
ős magokban a' papokban is ezen veszély okát 

keresni ? A1 babonaság mindenben veszélyes : do 
különösen veszélyes a1 vallásban, 's gátolni azt, 
mi ennek ellentáll, még pedig vallás álorczája 's 
Isten neve alatt, — nagy vétek. Világosság a ' 
forrása minden életnek, 's azon kivül minden h a -
lál és éjszaka. E* nélkül az ember, jó ember, jó 
polgár, jó keresztyén nem lehet; mert nem tudja, 
nem látja, mit tesz embernek, polgárnak, és k e -
resztyénnek lenni. (Mát. 5 : 1 3 - 1 6 . ) 

A' mi különösen a1 szent irás tekintetét illeti: 
ez csak ugy lehet állandó, ha az okossággal pá-á 
rosíttatik, mint eredeti kijelentéssel, 's nem vet- ' 
tetik alá az emberi, 's különösen a' több száza-
dokkal ez előtt tett emberi határozatoknak. A ' 
szent irás ugyan tökéletes, 's ez tulajdonképen 
nem tökéletesíttethetik. banem mi tökéletesedhe-
tünk a' szentírás értésében'shasználásában,mint 
ezt a' bibliai magyarázatok eléggé mutatják, — 
's ha ez akadályoztatik, veszni kell a' szent írás 
tekintetének. Én ugyan a' symbolikus könyveket 
nem kárhoztatom,sőt tisztelem azok szerzőit,meny-
nyiben teljesek voltak vallási buzgósággal, 's 
megtették azt, mit a' magok idejében megtehet-
tek. De ha csak ugyan igaz találna lenni az, mit 
Kolmdr kathedrai tanításaiban (1-sö köt. I. 151) 
mond : „hogy sok olly emberi vélekedések Írat-
tak a' symbolikus könyvekbe, mellyekröl bátran 
el lehet mondani, hogy nincsen azokban a' Krisz-
tus : " ugy, hogy ismét Kolmdr szavaival éljek 
(I. köt. I. 245 ) „tiszteljük ugyan a' régi szent 
atyákat, nagy becsben tartjuk azúr nevében egy-
begyűlt conciliumok tanácskozásait; tiszteljük a1 

nagy-emlékezetű reformátorokat, kik a' vallást 
eredeti tisztaságára's egyiigyüségére visszavinni 
igyekeztek : de ne legyen nekiek hántásokra, ha 
a' Krisztusnak ama szavát ö reájok alkalmaztat-
juk : ti ne hivattassatok mestereknek, mert egy a' 
ti mesteretek, a9 Krisztus; ti pedig mindnyájan 
atyafiak vagytok. Mát. 23 : 8. Ha tehát atyafiak 
vagyunk: élünk az atyafiság közös jusaival, élünk 
azzal a' közös privilégiummal, valamint ők éltek, 
mellyet egyült vettünk ö vélek: Mindeneket meg-
próbáljatok, a? mi jó azt megtartsátok! 1. Thess. 
5 : 21 . " 

Boldogult t. Láczai Sz. József úr is, professor 
és pap egy személyben, kit soha senki heterodo-
xusnak nem mondott, igy ir (Predikátziói I. kö-
tetének 166 és 167 lapjain) : „Ellenkezik a' ke-
resztyéni okos szabadsággal, a' mi hitünknek 's 
vallásunknak, akármelly sok századok által meg-
erősített emberi tekinteten való fundálása. Egye-
dül az okosság és a' szent irás az, mellyeken és 
a' mellyek által az isteni hibázhatatlan tekinteten 
építhetjük hitünket *s vallásunkat. Akármelly ke-
resztyén tanító, vagy püspök, csak ollyan hibáz-
ható ember volt, mint mi: sőt a' legtudósabb püs-
pökökből álló zsinatok is emberek voltak, hibáz-
hattak 's hibáztak is eleget. Azért is hitünknek 's 
az igazságnaktöbbsinormértékét és fundamento-



mát nem ismerhetünk, mint a* szent írást, és az 
egyenes okosságot." — Söt még az úr vacsorá-
jára készített iskolás gyermekek is, kiknek, el-
méjek gyengesége miatt, inkább kell a' tekintet 
által vezéreltetniük, mint a' felnevekedteknek, a' 
szent vendégségre oktató kis katekhismusukból 
ezen kérdésre : Miért hiszed és követed te inkább 
a* keresztyén vallást, mint másakármelly vallást? 
ezt felelik: Azért, mert minden vallások között, a ' 
keresztyén vallás egyez meg tökéletesen az okos-
sággal. 

Hát maga a' helvét hitvallás mit szól mind 
ezekre? Helybehagyja-e az emberi tekintetet, 's 
az ez általi megköttetést a' szent irás magyará-
zatában ? Mondják, hogy ez megköti a' kezeket. 
Nagy szó ez! A' ki megköti kezemet az Írásban, 
megköti az némileg számat is a' szólásban, — söt 
megköti lelkemet i s ; mert szabadon nem nyilat-
kozhatom, gondolatimat másokkal nem közölhe-
tem, — ós igy megfoszt eredeti sajátjogomtól, mit 
magam sem idegeníthetők el vétek nélkül. Hall-
juk azért saját szavait. — A' 2-dik részben, melly 
a ' szent irás magyarázatáról tanít, a' többek kö -
zött igy szó l : „Az Írásnak csak azt a' magyará-
zatát ismerjük keresztyéni igaz magyarázatnak 
lenni, melly azon Írásból vétetett, — melly egyez 
a' hit és szeretet regulájával, és az Isten dicső-
ségére, 's az emberek idvességökre használ. — 
Nem szenvedjük a' tudomány vizsgáitatásában, 
vagy hit dolgában, hogy csupán a' páterek értel-
mével, vagy conciliumok végzésével erötessünk: 
sokkal inkább nem a' bevett szokásokkal, avagy 
az egyetértő sokasággal, avagy az időnek hosszú 
határzásával. Nem szenvedünk azért a' hit dol-
gában más itélő birót, hanem a' szent irás által 
szóló Istent." Nemcsak megvetettek pedig a" helv. 
hitvallás szerzői minden emberi tekintetet, hanem 
magok is felszólítottak másokat, hogy Ítéljék meg 
őket, 's azért szólanak igy az előbeszéd végén : 
„Azoknak, kik az Isten beszédéből jobbakat ta -
nítanának, nagy hálaadással mind helyt adni, mind 
engedelmeskedni az Úrban készek." — Hát az 
illyen hitvallás megköti a' kezeket? Nem, — nem 
a'symbolikus könyvek, hanem magunk bilincseljük 
meg kezeinket, hogy a' másokét is megbilincsel-
hessük. Magunknak nem tetszik a' Jézus könnyű 
's gyönyörűséges igája, 's önként veszszük ma-
gunkra az elhordozhatatlan jármot, mitől mind az 
evangeliom, mind hitvallásunk szabadokká kívánt 
bennünket tenni, 's az egyháznak mind belső, mind 
külső reformjára nézve, gátoljuk az Isten orszá-
gának eljövetelét. A' helvet hitvallás elve épen 
az, mi a' protestantismusé, és nem ellensége sem 
az észnek, sem a1 haladásnak. Ez nem ítélt magá-
ról kevélyen, mintha már a' tökéletesség legfel-
sőbb fokát elérte volna, és tovább mint ö ment, 
menni nem lehetne; nem tulajdonított magának 
csalhatatlanságot, 's épen nem akarta, hogy a' 
megölő hetük iránti vak tisztelet miatt sok iro-

mányok, mellyeknek czélja a' vallásos tökélete-
sedés, és Istenben való élet, halálra ítéltessenek. 

Adja Isten, hogy ezen értekezésemmel, mely-
lyet az emberi jogok 's vallás iránti tiszteletem 
Íratott velem, az egyházi élet belső reformjára 
nézve, mit reményem szerint követni fog a' külső 
reform is, ne hiába munkálkodtam légyen. 

P a p I s t v á n , 
vámosi lelkipásztor. 

Levél egy új lelkészhez. 
Kedves öcsém! — Soraidból é r t ém, mi-

kép az N.-helységben megürült rendes lelkészi 
állomásra, az ottani elöljáróság által egyházi fel— 
söségtöl nyert szabályszerű engedély fölmutatása 
mellett, meghívást vettél ez új év kezdetén. Örü -
lök szerencsédnek, egyszersmind kérlek, ne vedd 
rosz néven bátyádtól, ki hivatalos pályád kü -
szöbén tanácsadólag lép föl irányodban , 's mint 
i l lyen, szám jegyekkel jelölt pontokra szedve 
gondolatait, ez úttal eltér levelei szokott a lak-
jától . . . 

1. Elmondák a* hívásod végett megjelent kül-
döttek, ezt erösíté az átadott hívó-levél is, mikép 
a' közbizalom benned összpontosult. Szép! de ne 
feledd e l , fogsz találkozni emberekkel o t t , kik 
más egyént akartak 's nem téged, kiknek e* s z e -
rint szemökben szálka elválasztatásod. Ne vizsgáld, 
ne nyomozd, kik legyenek ezek; de tudva, mikép 
a' téged tárt karokkal várók mellett, rád horgas 
szemekkel nézők lesznek : fő feladatod legyen, jó 
's kifogás nélküli erényes magadviselete által, 
megszerettetni magad mind két rendüekkel, hogy 
előttük becsületed l e g y e n é s pedig kezdetben 
mindjárt. Sokat tesz nagyon az első jó Ítélettétel, 
's legtovább megszokott maradni az. 

2. Hivatalod teljesítésében pontos légy! V é -
gezd azt akkor, mikor annak ideje van. — Sokszor 
ugy megszaporodik a 'baj , hogy ember alig győzi. 
Gyakran alkalmatlan időben esnek papi foglalko-
zásaink. Légy lankadatlan! Vigyázz, hogy vagy 
komor tekintetedből, vagy szavadból észre ne 
vegyék hallgatóid, mikép a' hivatal,— tereh előt-
ted. Olvasd 2. Kor. XI. 26. 27. 28. 

3. Szószéki beszédeidet jól kidolgozd,'s azo-
kat érzéssel, illő tűzzel mondd e l , könyv nélkül 
megtanulván. Minden igaz embernek nagy g o n -
dot kell fordítani hivatalára.Róm. XII. 7, 8. Kitől 
lehet ezt inkább várni 's meg kivánni , mint a ' 
lelkésztől, kinek hivatása a ' k e z e alá bízottakat 
tökéletesebbekké 's igy boldogabbakká tenni? 
Valóban a' legegyügyúbb ember is észre-veszi , 
's meg tudja ítélni, mint készült a' lelkész az ő ta-
nítására, kellöleg-e vagy sem? — Népszerű t á r -
gyakat válaszsz és azokat népszerüleg, azaz, 
nem a' nép szavaival , szólásival add elő, de 
ollyanokkal, mellyekkel hallgatóid szivökhez férsz. 

4. Lelkészi fáradatlan gondod ne csupán a* 
meglett idejüekre, de különösen fordítsd a' most 
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növekedő sarjadékra, — azokra, kik az iskola 
falai között képeztetnek, vagy onnét már ki-
kerültek. 

5. Igyekezzél jó példát mutatni! Olvasd és 
kövesd Pál tanácsát 1. Tim. IV. 12 és Tit. II: 
7 , 8. Ha jó kedvvel, vidámon kivánod tölteni 
napjaid, fogadd meg mit a' zsoltáriró mond, zsolt. 
XXXIV: 1 3 - 1 5 . 

6. Tanításidban feddjed, dorgáljad a' bűnö-
söket, de mint az apostol tanácsolja, az okosság is 
parancsolja, minden szelídséggel! 2Tim. IV:2. Tit. 
II. 15 ' s kivált Gal. VI: I. 

7. Nagyszerű pályádon szabad lelket tanúsíts! 
Az emberektőli félelem 's az azok előtti tetszés 
két kőszirt a' lelkész utában, mellyekben sokszor 
megül köznek sokan. Ne vadászd a1 nagyok 's 
gazdagok előtti kedvességet, 's ne tarts semmit 
azok neheztelésétöl, ha érzed 's tudod ártatlan-
ságodat! Nagy érdeme's becse az ártatlanságnak 
ez, hogy a 'kevély zsarnok előtt is bátran megáll. 
Ezért becsülte keresztelő Jánost annyira Jézus, 
ki ebben hozzá hasonlított. 0 , ki az igazságért 
tömlöczbe ment, ki nem ingadozó nádszál volt, 
ki az udvar bujálkodását megvetette : e' példa 
szégyenítse meg azokat, kik a1 hatalmasoknak hí-
zelegnek , 's a' nagyok bűneinek elhal.gatását 
pásztori okosságnak nevezik! E' szabad lelket 
azért mind Jézus, mind k. János, mind Pál apostol 

. 's több apostolok példájára, különösen ajánlom. 
8. Az ajándokra ne vágyj ! Ha tiszteletből, 

inint Isten szóigáját, megajándékoz valaki, hogy 
az ur dicsőségére legyen, — vedd jó néven : de 
kimutasd, mikép az efféle adományokra igényt 
kebledben teljességgel nem táplálsz. Azon aján-
dokot pedig soha el ne vedd, mellyel valaki vá -
sárt akar ütni szabad lelkedre, vagy valakinek, 
kivel baja van, haragosává kiván tenni tégedet 

9. Az egyház javaira, anyakönyvekre, per-
selyre. gondnoki számadásokra igen nagy gondod 
legyen! Ezekre nézve a' számadást a1 leghívebb 
pontossággal tedd 's tétesd! Az e' félékbeni lel-
készi gondatlanság sok egyháznak kipótolhatlan 
kárt tett. 

10. Óvakodjál a' sok 's egymás után hamar 
történő igazításoktól! Sok ellentállásra akadhatsz 
illyesek nyomán, mellyek csak bajt, kedvetlensé-
get okoznak. Hol lehet, — igazíts, de okosan 's 
lassan-lassan ! 

11. Meddig csak lehet, paplak vagy templom 
körüli építést ne sürgess! Sok, több éves 's nagy 
békében élő lelkész, az új építésen össze- kapott 
hallgatóival. A' nép sokszor ott is beszél, ahoz 
is szól, mihez nem tud, 's igy igen kevés, sőt 
semmi szólási joga sem volna. Ha dolgozni kell: 
azt dér-dúrral csinálja. — Mi a' lelkész gondos-
kodási fáradsági jutalma ? Nyugtalanság, keserű 
bántalom 's sokszor a' vissza nem fordított költség. 

12. Nőszülésed ne halogasd! Itt azonban, ha 
valahol, vigyázz! Ha lehet, jó-értékűt végy, 

— mind az által inkább szegényt, de jó-növelte-
tésüt, mint tudatlan, nyelves, fösvény, telhetlen, 
's divatkórsággal küzdő gazdagot! A' tudatlan-
nal okos és jó társaságba nem léphetsz; a' nyel-
ves 1. Tim. II: 11 — 12 nem fogadja meg. Av 

fösvény házadat utálttá teszi. A' telhetlen erőssé-
get szerez ama régi gúnyos példabeszédnek, és 
1. Tim. VI: 9 szerint, veszélyt okoz neked 's egész 
családodnak, — az utóbbi pedig igazán keresett 
jövedelmed nagy részét , divat-árusnöi kelmés 
boltokba hordandja 's szabónak fizetendi el. E' 
komoly fontolattal teendett lépésed, kérlek, ugy 
intézd, hogy ex ne csak magadnak szerezze meg 
az élet jótékony 's boldogító fűszerét: de ez által 
a* rád 's rátok néző szemeknek tükörül szolgál-
hass , 's mondja családi viszonyod érdekében a* 
nép : „Bizony az úrtól vagyon e' házasság!" te 
pedig e' magasztos vallomásra nyithasd ajkaid: 
„Én és házam népe dicsérjük az urat naponként." 

13. Az urodalmi tiszttel, biróval. jegyzővel 's 
iskola-mesterrel igyekezzél jó egyességben lenni. 
Az ezekkeli versengés sok helyen bajt szokott 
okozni a' lelkésznek. Cselekedjél mindig jól, és 
vigyázz! Igy minden megtámadók ellen bátorság-
ban lehetsz. 

14. A' kül-társalgásban feszes nagyon ne 
légy! Sok lelkész igen tartózkodó az illy társal-
gásokban, miért a' vidámabbak rá megvetéssel 
néznek. Jó az, ha a' lelkész ismeri a' világot, 
ama nevezetes könyvet, miből neki holtig kell 
tanulni „az embereket", 's t isztes magahordozása, 
alkalmazása által tudja magát ajánlani másoknak 
's azokkal kedvelletni. A' népkörökbeni nyájasan 
léteit akadályozza a' papi tekintélyröli túlzott áb-
ránd 's gondolkozás,'s épen akkor, midőn magu-
kat papjaink elvonják a' társalgástól: az elidege-
nedett nép bizalmát elvesztik, melly nem szereti, 
gyűlöli őket azért, mivel többek akarnak lenni, 
mint emberek. — De azt sem lehet itt elhallgatni, 
mikép sok világi mulatság van , mellyekben a' 
papnak tartózkodni kel l , ha hivatali tekintetét 
végkép elveszteni nem akar ja . Sok világiak 
vannak, kiktől a' lelkész bizonyos távolságra 
tartozik állani. Ezt okosan tudni tenni, a' kevé-
lyeket zabolán tudni tartani, a' csűfolókat meg-
némítani 's mégis feszesség nélkül lenni : ritka 
embernek adatott, nem is minden tanulja meg. Ne 
gyűlöld tehát a* mulatságokat,'s azokban légy v i -
dám , nyájas 's az illedelemig leereszkedő : de 
ovakodjál, hogy becsületed el ne veszítsd ott! 
Ne igyekezzél az egész társaság mulattatásán, 
mert az illedelem korlátait könnyen túl-hágod! 

15. Elöljáróidat, az egyházmegyei 's kerületi 
tiszti kar tagjait, illő tiszteletben tartsd, 's hallga-
tóiddal is tartasd! Kik ezek közöl, nemcsak szóval 
nevezik közpapjainkat atyjokfiainak, de ugy is 
bánnak velők, s maguk-viseletéből, amazok i rá -
nyában, alig látszik, hogy elöljárók: kettős tiszte-
letet érdemelnek. , 



16. A' népnek saját földes urávali bajába, 
polgári tekinfelben, ne ártsd magad! Nem rád 
tartozik az. A' helység-háznál hozott végzések 
birálgalásába soha ne avatkozzál! Annyival na-
gyobb gondot fordíts pedig illető felsöségedtöl 
időről-időre kiadandott rendszabályokra, a1 vég-
zések pontos jegyzökönyvbeí vitelére a1 helybeli 
presbyteriumon (megolvasva e' pontra vonatko-
zólag a' Prot. E. s Isk. Lap. 1846 1 - s ő félévi 
hasábjain, .Egyháziénak igen érdekes értekezését) 
nagy buzgalommal, az egész népre, annak nö-
velésére üdvárasztóíag tartva mindig az egyházi 
gyűléseket, a' határozatokat, mindjárt a' hitelesí-
tés után. forma szerinti jegyzőkönyvbe vitetvén. 

17. Fizetésed nagy részét pénz és termeszt-
ményben hallgatóid házadhoz hordják, mégpedig, 
fájdalom! nem birtok-aránylag. Kérlek e' dolog-
ban ne járj túlságos szigorralel! Okosan szégye-
nítsd meg a' hanyagul "s hiányosan adózókat! 
Több hasznát látandod, mint ha a' dolgot erötelnéd, 
Igy járt egy paptárs egyszer : Egy nő megví vén az 
életbeli tartozást, jelenti azt lelkészének. Ez kiszól 
cselédihez : ,,Vigyék 's töltsék oda, hol legszebb 
gabnanemüí vannak. Utánok megy maga is, — 
látja csupa szemét. Ne keverjük e l , úgymond 
csöndes vérrel, a 'szép életet, — másuvá töltsétek. 
Megmérik, a' véka sincs teli. Igy a" nő elszé-
gyenlve magát, kezd követelődzni, magát mente-
getni, — igéri , hogy máskor, Isten jobb módot 
adván benne, kipótolja. Ugy is lett, — mert a' 
következő évben bőven 's tiszta minőségben fizette 
be adóját. Illy haszna van a'íürelmes engedékeny-
ségnek . . Igen 's ez utósó szóm ez úttal hozzád : 

18. , ,A' béketürésnek nagy kincsét rakd 
össze, mellyhez mindég többet többet tégy"'! Eljö 
az ellenség, mi e' kincsedet eszi. Itt a' falubeli 
zenebonák, amott egyesek kevély zabolátlansága, 
vagy egyik ifjúi gondatlansága vagy másik ba-
bonája, csalárdsága. A* mi marad, azt más apró-
cseprő dolgok emésztik. Oh, milly kevés marad 
utoljára ! Hadd növekedjék ez mindig, Titius má-
jaként , ahoz képest, mint a' ragadozó madaraktól 
emésztetik. Ezt minden, kivált a" belső hivatal-
noknak, kivánni kell. 

Igénytelen tanácsimat szaporítsd tentapaszta-
lásod után ! Az Ur lelke légyen rajiad, s minden 
igaz lelkész- társakon! Mondjuk ezt az apostollal: 
Csel. 20. 24 „Semmivel nem gondolok, életem is 
nekem nem drága : csak elvégezhessem örömmel 
futásomat, és a szolgálatot, mellyet vettem az Ur 
Jézustól, hogy bizonyságot tegyek Isten kegyelme 
evangyeliomáról"!!. — 

Isten velünk ! V. L. 

í » k « 1 a - f i ^ y i 
1 ' v t z ^ á l a t i i a i i , m i n t t a n o d a * feöz 
eüii;ilváno*« c^e«efeiné»»yc» gyakor-

latnak, czéíjit. 
( l s k o b i vizsgalat vegeztével mondott beszéd) 

Tisztelt hallgatók, kedves tanítványaim}.—Olly 

helyen találkozánk és álldnk ma ismét, a' hová 
én részemről, 's ezt már előre be merem vallani, 
nem hoztalak szívesen, "s a hová, ha tőlem függne, 
soha sem is jönnétek. Hogy jövénk, az a' t. kö-
zönség kivánafából történt, a' minthogy megszokta 
már e' helyt, és illyenkor, a' tanítványokat, ugy 
mint azok tanítóját, látni : de a' közönség kivá-
natának teljesítése, nekünk kötelesség. Már pedig 
a' kötelesség teljesítését, mi, a' kik egyfelől kö -
telességet tanítunk 's kötelességre vezetgetünk,— 
másfelöl annak tanultával naponként foglalkozunk, 
legkevésbé sem hanyagolhatjuk el. És róla, tán 
csak eszmélkednünk is szabad? Oh igen, sőt azt 
tennünk kell is, mert a' kötelesség teljesítésének 
első föltéte, a' kötelesség megértése; ezt csak a* 
rab nem érti és legfeljebb a' gyár munkása, a* 
kinek nem szabad a 'gépezet kerekeibe pillantani, 
— hanem magánakis egyedül gépezeti kerékként 
kell mozognia. Már pedig mi e' kettő közöl, hála 
az égnek' egy sem vagyunk. 'S annálfogva előt-
tünk a' megértett kötelesség teljesítése érdeme-
sebb a1 meg nem értettnél; miután a' mi összes 
tétkörünk feladata sem egyéb a* teljesítendő 
kötelességek megértésénél. 'S ez egyszersmind a' 
tanoda czélja, ezt kell folyton-foly va gyakorolnia, 
's e'czél felé szakadatlanul törekednie. Azért értsük 
meg egymást, hogy egymás irányában kötelessé-
geink felöl tisztában legyünk. — Mi ezúttal vizs-
gálatot tartánk és vizsgálatot adánk. E lény b e -
végezte után, megvallom, hogy mire sem vagyok 
hajlandóbb, mint azon kérdés megfejtésére : Váj-

jon, mi is tulajdonképen, és mi lehet a' vizsgálat-
nak, mint köz és nyilv. tanodai cselekménynek és 
gyakorlatnak, czélja ? Mi okból gyűjtjük iíjainkat 
évenként két izben össze,szokatlan helyen, némi-
leg, szokatlan módon, és e' szerint szokatlan do-
lograi megjelenésre? E' kérdés megfejtésével, 
engedjetek egy pár perczig foglalkoznom. Én ezt 

's erről már máskor is lehete bizonyságtok — 
soha sem szoktam önmagamért tenni, hanem e g y e -
dül gyermekeitek, mint rám bízottak üdvére*, mi-
vel ott, a' hol ő rólok van szó, a' tanítónak magá-
ról ugy is meg kell tudni feledkeznie. 

E ' föladattal, ugy fog látszani, mintha egészen 
kérdés alá nem eshető dolgot hoztam volna fel, 
a' melly iránt mindnyájan, kik ide jövénk, tisz-
tában vagyunk ; ezt egyszersmind be is bizonyít-
ván már, részint a' közös figyelem által, a1 mely-
lyel a'növendékek feleleteit kisérők, részint pedig 
a' közös kímélet és méltánylat által, a' mellyet 
ugy a' jobb, mint a 'gyengébb feleletek iránt tanu-
sítánk. De csalódunk, ha azt hiszszük, hogy mi 
a' közvizsgálat czéljára nézve mindnyájan tisztá-
ban vagyunk; mert biz a' még olly annyira ké r -
dés alatti dolog, hogy ennek czéljáról, a1 hány 
ember kérdeztetnék meg, csaknem annyiféle nyi-
latkozatot hallanánk, és ugy vannak ezzel magok 
a' nevelök is. Más czélját vallaná ugyanis o' köz-
vizsgálatnak, a' tanodai elöljáróság : más-czé~ 



Innak mondaná azt a' szüle\ másnak ismét a' nö-
vendék ; 's újra másnak á tanító; valamint újra 
más czélból történőnek tartja azt a* nagy közönség. 
E* szerint, ki minő szempontból nézi a' vizsgála-
tot, olly-czélunak tartja, mindenik a1 maga hely-
zete és felfogása szerint. Mellyiknek lesz már 
ezek közöl igaza? Van-e azért a 'vizsgálatnak 
magának is igazán több czélja, mivel azt a' külön 
felek különféle czélunak állítják ? Vagy talán, 
nem lesz-e épen azért czéltalan a' vizsgálat, a' 
minthogy igenis sok czélja akar lenni ? E' kérdés 
körüli habozást igyekszem némileg földeriteni, 's 
e' szerint lássuk a' felfogásokat egyenként. 

Képzeljük magunkat elöször a ' tanodai elöl-
járóság helyzetébe: azt fogjuk állítani, mi szerint 
a' vizsgálat czélja egyfelől az, hogy a' növendék 
az egész tanidön keresztül mivel és mikénti fog-
lalkozásáról számoljon; más felől pedig az, hogy 
ugyan ez időben, tisztének mikénti teljesítéséről a' 
növendékek,mint reábizottak,irányában számoljon 
a* tanító. — 'S e* kettős czél helyes és szükséges. 
A' növendékre munka bizatik, a' munka köteles-
ség, és a' kötelesség teljesítéséről az emberi tár-
sadalomban mindenkinek, e ' szerint nekie is kell 
számolnia; ugyan ezt kellendvén kötelességből 
tennie a ' tanítónak is. De, hogy az ö számadása 
megtörténhessék, számoltatnia kell növendékeit, 
mert a* mit a' tanító munkál, annak a' növendé-
keken kell észrevétetnie. Ugyanis, mennél ha -
ladottabbnak tapasztaltatnak ök, annál jobban áll 
a* tanító számadása, — 's mennél hanyagabbak-
nak, annál roszabbul fog kiütni a' számadás. 
Régi lélektani gyakorlat, a' gyermekekből a 'szü-
léket és ezekből a' gyermekeket Ítélni meg : 
azonképen a' növendékekből a' tanítót és erről 
emezekre vonni következtetést. Mit tesz tehát az 
elöljáróság ? Kérdésre vonja a' növendékeket, és 
itél a' tanítóról; ós viszont, kihallgatja a' tanítót 
és következményt von a' növendékekre. — De 
vájjon nem csalódhatni-e ez Ítéletben ? Nem l e -
het-e eset , hogy valamelly tanító mindent elkö-
vetett, a' mi tiszte körében, mint nevelő és okta-
tóéban, állott, — és íme, a'növendékek mégis ro-
szul gázolnak át a' vizsgálaton? És viszont, nem 
eshetik-e meg , hogy a' növendékek jól készül-
teknek találtatandanak, és ez mégis, nem a' ta -
nító érdeme ? Gyakran a' legjobb tanító alatt is, 
a ' legsilányabb vizsgálatot adják a' növendékek, 
és a' kötelesség mulasztónak gyermekei fényes 
vizsgálattal dicsekszenek. Illyenre, egy pár hét 
alatt is lehet előkészíteni a' növendékeket, ha t. i. 
csak is az volna a* feladat. Erre példát Pest nö-
veldéiben is találhatunk, a' hol a' szülék megle-
petése , és az elöljáróság ámítása, a' tanulásnak 
minden czélja A' hol a' gyermekek mind emi-
nensek, vagy kitűnők, mert ollyanokul kívánja 
őket a' szüle és az elöljáróság. De legyen, hogy 
ez, egészben és általában véve , igen vakmerő 
állítás, a'mellyet elsőben még be kellene bizonyí-

tani : kérdem, nem esik-e meg egyeseknél ? nem 
esik-e meg, hogy a' jó és az egész éven át f á r a -
datlan-szorgalmu tanítvány, roszul felel a' vizs-
gálaton : ellenben a* hanyag, kielégítően, ugy, 
hogy a' közméltánylás sem fog tőle megtagadható 
lenni? Nem bukkanhat-e gyöngyre a 'vak i s ? és 
ollykor, nem botlik-e meg a' szemes ? Már pedig 
a' számadást nem lehet és nem szabad vak esetre 
bízni. — De azonkívül, ha csakugyan számolni 
kell, kérdem : miről számoljon a* növendék? A' 
tanulmány birtokáról, a' szerint a'mint azt nekie a ' 
tanító nyújtotta ? Vagy számoljon-e ar ról , hogy 
mit eredményezett legyen e' tanulmány az ö lel-
kén, egész eszméletén, és élte tetteinek irányoz-
tán, teremtői czélból ? Az előbbi esetben a* n ö -
vendékkel nem kellene egyebet tetetni, mint vele 
a' tantárgyat jól emlékeltetni, és im a' számadás 
fényesen fog kiütni,— a' növendék tudni fog, mint 
a' betanított szajkó: de érteni nem fog, sem nem 
foghatja a' megértettek nyomán életét irányozni 
tudni; a' midőn vége lesz a' vizsgálatnak, vége 
lesz tudományának is. A' másik esetben pedig, a' 
növendékről csak akkor kellene Ítélni és öt csak 
akkor számadásra vonni, a' midőn a' tanodából 
már kikerült, a' midőn tudománya eredményét 
már az életben mutatja be. Mert valódilag, csak 
évek múlva látszhatik meg a' növendéken, mi 
tanodába járt, kitől és miként tanult legyen. A' 
növendék tanulása mint ollyané , most még nem 
tekinthető gyümölcsnek, az legföljebb is csak mag, 
melly a 'gyöngéd elmébe fektetik. Ki fog-e kelni 
vagy sem? fogunk-e nyáron arathatni ott, a' hol 
tavaszkor vetettünk? az isten tudja! De egyébiránt, 
ha itt valakinek csakugyan ítélnie szabad, ugy 
mindenesetre, az első ítélet a' tanítót illeti, és ez 
történik i s , mert az ő Ítélete az, a' mellyet elöl-
járóink helyben hagyva, felsőbb felügyelőségeink-
nek felterjeszteni szoktanak. — De ismét ezen 
tanítói ítéletre is, csak azt vagyok bátor mondani, 
miszerint a' számokban és betűkben, bár milly 
közelítőleg kifejezett fok soha sem lehet a' lélek 
szellemi fokának mértéke, Anyagot szabad és szo-
kás számfokok szerint ítélni, de a' szellem m e g -
hazudtolja a'számot és nem enged a'mennyiség 
mértékének. Lehet a'külső rovat-lapon eminens-
foku, és az ő lelke még is hanyag; valamint i s -
mét, lehet alsó-fokú akkor, a' midőn lelke leg-
erélyesebben munkál. Gondolatot, eszméket á l -
talában nem lehet mérni; azok az emberi eszmé-
let zenithét és nadirját töltik be egyszerre, és ez 
mérhetlen. Márpedig csak eszméletre kell hatnia 
a' tanításnak, és csak megértett és eszméletre 
vett tanításról akarunk ítélni, nemde ? Kérdem, 
tehetjük-e azt a' pár óráig tartó nyilv. vizsgálat 
alatt? Korántsem, sőt nem is szükség, hogy t e -
gyük ; mert ugyanis a'tanító ítélete, mint a ' szá-
madás eredménye, a' nyilvános vizsgálatkor már 
be szokott lenni fejezve; de ha be sem is volna 
még, kérdem, akarjuk-e azt számadásnak venni 



a' midőn 3 órányi rövid időn, egy félév folytonos 
munkája mutattatik be eredményül, és a* hol e ' 
rövid időből, mintegy 6 0 ' s több növendék közöl, 
e g y - egyre csak 3 perez juthat, — akarjuk-e e' há-
rom pereznyi feleletét hasonlóképen számba venni, 
— számba még akkor is , ha a' felelet egészen 
véletlenies? Én ennek helyességét nem tudom 
általlátni. Az én növendékem vizsgáitatására, 
tartós szigorára vagy censurára van szükségem 
's ez is kimerítő csak akkor leend, ha egy félév-
nyi munkáról, félévig tartand. Ez nézetem a' 
vizsgálatról, mint a' növendék számadási napjá-
ról. — — Mint számoltatnám még azonkívül a ' 
tanítót, a* kinek tisztét és tekintélyét az illy szi-
niesekhez hasonló mutatványok nem hogy emel-
nék, söt sokkal inkább csökkentik és alacsonyít-
ják: azt szabad legyen e' helyen elhallgatnom, és 
a 'mi engemet illet, csak annyit vallanom, miszerint 
én részemről, működésemet mindig ollyannyira 
nyilvánosnak tekintettem és tekintem folyvást,hogy 
annak meghallgatásától és megnézetétöl, egyet-
lenegy szülőt, egyetlen egy igaz ifjú barátot, visz-
szaulasítani nem fognék; az elöljáróság pedig e' j o -
gával kérés nélkül is élhet és szokott is élni. A 'k i 
tehát meg akarja ítélni a' tanító tanítási működését: 
az szíveskedjék tanítását meghallgatni! Legkeve-
sebbel tanít a' tanító a' közvizsgálaton, ugy szólván, 
hogy ö itt nem is tanító. Én erre nézve egy híres 
tanító vallomását haliám, a1 ki azt mondá, miszerint 
őa'vizsgálatnál mindigunatkozik,mert ittnem tanít-
hatván, csak szenvedőlegesen hallgat. Már pedig, 
ki akarandja a' tanítót tanítói tisztére nézve ott 
megítélni, a ' hol ö unatkozik? a1 hol a' százszor 
kihallgattakat, a' közönség kívánatára és kedveért, 
futtában még egyszer kihallgatja ? De egészen 
megfeledkezem, — hiszen a' tanító megitéltéről 
e ' helyt szólani nem is akartam. Előre tudhatva, 
miszerint a' t. cz. közönség ugy is nem az álta-
lam kiszabandó, hanem saját mértéke szerint fogna 
a' tanítóról ítélni, ha már csakugyan számoltatási 
napnak akarja a' vizsgálati napot tekinteni. 

De lássuk a' közvizsgálatnak egy másik czél-
ját! halljuk, mit mond erről a' szüle, 's mi végett 
kívánja ő a' vizsgálat tartatását ? Szüléktől tu-
dom, hogy ők az illynemü nyilv. vizsgálatokat 
nem nézik egyébnek, mint tanünnepélynek, a' 
mellyen a' családnak nagyreményű sarja, — mert 
mellyik szüle nem remélne nagyot gyermekéből? 
— a' magányház ifja, nyilvánosan lép föl, és pe-
dig a' maga körében, már ugy, mint szerepelő. 
•S ugy látszik, hogy ez okból készítetjük a' gye r -
mekeknek már előre a1 vizsgálati új ruhát, ez ok-
ból örülünk 's remegünk jobban, semmint g y e r -
mekünk; a' midőn ö szólíttatik, mi szeretnénk 
érette felelni, és mi remegünk, a' midőn gyerme-
künk a' feleletben elakad. Mert tán eszünkbe jut 
akkor, a' már említett következtetést vonó okos-
kodás, miszerint a' gyermekről a' szülére, és a' 
szüléről a' gyermekre szokás ítélni. Ha tehát a' 

vizsgálat, — ünnepély: akkor a* szüle, gyermekére 
nézve, nem fog egyebet kívánhatni kitüntetésnél. 
Gyermekét elsőnek ohajtandja, ugy a' rangülés-
ben , mint a' szorgalomosztályozásban, ugy a' 
tárgy előadásában, mint a' dicséretben; a' mi p e -
dig kész lehetetlenség; mert első — a' hol t. i. 
elsők és utolsók a' növendékek között lenni szok-
tak, — én részemről, sem elsőt sem utolsót nem 
ismerek növendékim között, — első, mondom, 
mindig csók egy lehet, habár mindenik i sazoha j t -
koznék lenni, utolsó pedig nem kiván lenni senki. 
De ez a' szüle részéről természetes szeretet k i -
folyása, és én a' jó szülét ismerem meg azon, ha 
neki minden gyermeke első, és ha ö azt elsőnek 
kívánja mindenütt, csakhogy ez a ' tanítónál is a1 

tanodában, meg nem történhetik, nem, azért, mi-
vel egészen másképen osztályoz az érdembiró,és 
másképen ismét a' pusztán szerető. A' vizsgála-
ton e* szerint minden gyermeket kitüntetni nem 
lehet, kivált ha a' tanító igazán érdem szerint jár 
el e' tisztében : de a' szüle minden áron kitünte-
tést kiván, ez lelkének öröme, ez vigasza és bol-
dogsága. Mi következik ebből? Gyakran a'tanító 
vádoltatása részrehajlás és igazságtalanságról, 
mintha ö ez vagy amaz növendéknek inkább ked-
vezne, inkább ennek, és inkább amannak, legjob-
ban pedig saját fiának vagy rokonának, hogyha 
netalán ez is növendéke volna. E ' tapasztalás 
mindennapi; és mindennapi lesz, mind az ideig, 
míg kénytelenek leszünk a' nyilvános vizsgála-
tokat egyszersmind ünnepélyeknek Í3 nézni; már 
pedig azt kénytelenek leszünk mindig, mig azok 
illy - alakúak s illy - irányúak maradandnak, 
minők most. A' 60 közöl a' 3 órából egyegynek 
3 pereznyi jutott időben, az egyik netalán nem is 
felel, mi igen könnyen megeshetik, hogy a' tanító 
a' gyermeket, a' kit a1 szüle mindig Iát, mert min-
dig reája néz , — nem talált meglátni, — vagy 
hogy a1 gyermek a' felelet elöl szándékosan r e j -
tözködék; — ha, mondom, esik, hogy valamely-
lyik nem felel, mert a' tanító, a' ki a' többet mun-
káltat több kitüntetésben, — ha már kitüntetés-
nek lennie kell, — akarja részesíteni, amazt nem 
is szólítja, — mit várjon akkor a' szülétől? Mit 
várjon a' gyermek, ós mit a' tanító ? pedig tud-
juk, hogy a' tanítónak kenyere a' szülék bizodal-
ma. Erről még sokat szólhatnék, hogyha már eb -
ből is eléggé ki nem világolnék a' veszedelmes 
métely, melly a' különben jó-szándéku nyilvános 
vizsgálatokból tanítóra és növendékre egyiránt 
kifakadozik. A' kivételekről, a' mellyek e' körül 
lehetnek s vannak is, azokról e' helyt szólani nem 
feladatom. 

Menjünk immár át a' növendékre, és kérjük 
meg öt, vájjon mi-czélunak tartja ő a' nyilvános 
vizsgálatot ? 's itt ismét nem akarnék kivételes 
esetekbe bocsátkozni, hanem szólani a' nagytöbb-
ségről. A' növendékek, — tapasztalásból tudom 
— a' vizsgálatot nagyobbára jutalomosztó nyilv* 



cselekménynek szokták tekinteni. De a' ho l , a ' j u -
talom észszerű fogalma szerint, az egyiknek ki-
tüntetés és megdicsérés jut, ott egy másikat szé-
gyen és meggyaláztatá3 érhet. Mennyiben lehes-
sen rugó és nevelési ösztön a' dicséret, és meny-
nyiben riaszszon el a' gonoszság és hanyagság-
tól a' nyilv. megszégyenítés, vagy épen gyaláz-
tatás? azt itt vizsgálni nem akarom, — az én ne-
velési szótáramból , e' két tényező, mint nyil-
vános ható, — ki levén törölve. De annyit merek 
mondani, miszerint működésemben, mindig leg-
gyengébb növendékemnek tapasztaiám lenni azt, 
a1 ki legtöbbször kívánt jutalmaztatni, a ki l eg-
dicsvágyóbb volt, mert a' midőn e' rugó megszűnt, 
akkor ő megszűnt tanulni : de ugy más részről 
ismét sajnálottam azon tanítványomat, a* ki más-
képen nem akart volna jóra indulni, mint feddve, 
szégyenitve és korholtatva. Mankón jár az a' ne -
velés, a' mellynek növendéke illy külső erény-
ösztönzőkre és vétekhárítókra szerül, a' millyen 
a* dicséret, a' millyen a' szégyen. Az erény sta-
tistikáját még nem irta senki, ugy mint szokás, a1 

gonosztevők számrovatát irni | de ha az történ-
hetnék, kíváncsi vagyok tudni, vájjon mellyik ro 
vatban találtatnék több egyén, a kit az első nyil-
vános megdicsérés, vagy az első nyilvános szé-
gyenités téritett el a' jótól, mig végre a' bűnösök 
rovatába került? Annyit mindenesetre igaznak 
vall az erkölcstan, mi szerint a' bűnhöz, két út 
vezet, egyfelől a' hiúság,más felöl a' szégyen 
és elcsüggesztés. Itt csak a' bölcs tudhatja elta-
lálni a' boldog közepet, a' biztató és kímélő rend-
szert, és én a' nevelőt bölcsnek kivánom. — Ki 
növendékemet a' vizsgálaton, kivülöttem — de 
magam sem teszem, én legfeljebb is csak meg 
szoktam ismerni kötelessége teljesültét, és más 
részről biztatni a' gyengébbet, — de a' ki öt 
megdicsérné, az engemet sebzene, a ' tanítót. És 
meg is kell vallanom, hogy mindannyiszor vérzik 
szivem,valahányszor gyermeket gyermekek jelen-
létében magasztaltatnihtiWok-Ae még sokkal inkább 
vérzik lelkem, havalaki növendékemet nyivánosan 
gyalázni meri A'sérelem rajta történik,de fajdalmát 
én, fogom érezni. Értsétek meg azt, kedvesim! 
a' kik felöl hinni akarom, miszerint ti nem azért 
tanultok, hogy megdicsértessetek, — nem ez édes 
méreg kedveért, hanem azért, hogy kötelességte-
feet teljesítsétek, azon kötelességteket, a' mellyröl 
máskor, hasonló alkalommal és hasonlólag e' he-
lyen már szólottam. A' kötelesség öntudattal, 
nem pedig dicséretlel fizet; valamint ismét, annak 
elmulasztása már magában véve büntetés. Ki mit 
tud és tanult, az örüljön birtokának öntudatos 
szerénységben, — a' legkérkedőbb gyöngy ren-
desen álgyöngy. — Ne nézzetek a r ra , hogy itt 
a' tanosztályzás rendesen be szokott mutattatni, 
habár csak általános szorgalom-fokként is, — 
hogy ez titeket már magában is dicsér és szé-

gyenít , — ne nézzetek, — mondom, arra, én 

annak becset nem tulajdonítok, de a' rovatot be 
kell töltenem, mert ez kötelességim egyike. Emlé-
kezzetek inkább arra, mint szoktam különben is a ' 
nyilvános vizsgálatoknak reánk maradt elöitéletét 
jellemzeni! 's engedjétek hinnem, hogy reátok 
sokkal erősb rugóval fog bírni a' fanulásrai ösz-
tönzet tekintetében, maga a1 tudomány, semmint e' 
külső inger-szerek, minőket a'rangozásban, o s z -
tályozásban, nyilvános kegynyilvánításban, a ján-
dékban és ösztöndíjban, a tanoda-pártolóknak 
egy része találni vél. Előttem, saját kebletek ö n -
tudatának mennyei nyugalma mellett, elismerést 
a1 jóban mindenkor fogtok találni, de magaszta-
lást nem; 's épen ugy érendi sajnálatom a' mara-
dozót, de szégyenitésem nem. A' tudomány nye-
reménye sem nyeremény erkölcsvesztés árán. 
Igy tűrjétek még egy ideig e' nyilvános kiállítás— 
tokát, a' szorgalmi előmentségnek ez ünnepélyes 
bemutatását, a' mig ennek helyébe szigorú cen-
surák nem rendeztetendenek, és mig ismét ezek 
által helyre nem pótolandjuk azt, e1 mit a' mutat-
ványok által vesziténk. 

De menjünk tovább, és lássuk, vájjon minek 
tartja és minek tarthatja legméltóbban e' nyilvá-
nos vizsgálatokat a1 tanító ? Minek tartja, és mi-
nek tarthatja ő? Ha röviden akarnám megmon-
dani, azt mondanám, hogyő azokat nem tarthatja 
másnak, mint hosszú munka dióhéjba szorított 
mutatványának, — vagy tartja annak, a' miül azok 
által tekintetnek, a1 kik adatásukat tisztül teszik 
a' tanítónak ; és ezek egyfelől a' szülék, kik ün-
nepélyt kívánnak, és másfelől az elöljáróság, a* 
melly tanszámadást igényel. — De értekezvén 
már arról, miszerint e1 kettős czél, részint el nem 
érhető, részint hibás: lássuk, ha vájjon nem akar-e 
a' tanító ezeken felül még más czélt is a' vizs-
gálat által elérni ? Igen is, akar. Ö előtte a' v izs -
gálatnak, egyfelől határkőnek kellene lennie az 
elmúlt tanodai időszakra nézve; más felöl pedig 
szükséges feltételnek a' következendő tanosztály-
bai belépésre nézve; és igy szerinte, a' vizsgá-
latnak feljebbléptetési czélja van. Ajtó az, a 'melly 
az egyik teremre nézve záródva, egy másikba 
nyílik. Mi előtt t. i. az új haladási szakba lépne a* 
növendék, szükség, hogy bevallja, ha vájjon elég 
érettséggel bir-e , elég készültséggel, hogy az új 
tanmezö mivelöjévé avattassék? A' vizsgálat t a -
nulmányi vallomás a' múltra, és tanulmányi ava-
tás a' jövőre nézve. Minden növésnek vannak fo-
kai, minden haladásnak van lépcsőzete, 's illy 
tanfok és illy tanlépcsőzet a' vizsgálat. Utazva is 
tájékozni szoktuk magunkat, ha utunk egy részét 
már hátra hagvók; tájékoznia már bejárt vidék-
ben, és ez, némi előkészület már a' még előttünk 
levő útra nézve. Ki haladva hátra is tekint, csak 
az halad igazán. — 

De kérdem immár, vájjon teszszük-e azt, a* 
mi szokásban levő, nyilvános és ünnepélyes köz-
vizsgálatainkon ? És vájjon nem volna-e e' czél 
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inkább elérhető szigorú lanosztályi és tanfolyami 
censurák által ? A' mi vizsgálataink határkövek 
ugyan, de feljebbléptetési feltételek nem. Mi min-
den évben egyszer léptetünk feljebb, és vizsgá-
latot kétszer tartunk. Es ha ismét feljebb lépte-
tünk, nem járunk el e' feljebbléptetés dolgában 
érdemileg, hanem csak az egyegy osztályban töl-
tött idő szerint. Az érdem szerinti feljebbezés 
visszamarasztaltatást is ismer : de mi ezt vagy 
épen nem, vagy csak igen ritkán, és igen kénye-
sen gyakoroljuk, és nem is gyakorolhatjuk más-
kép. Tehát a' mi vizsgálataink, legalább eddig- elé, 
még nem feljehbezési-czéluak, mert hazánk ta-
nodáiban, nem annyira a' tanulmányokbani hala-
dás foka, mint inkább az azokra fordított és az 
azoknak tanosztályaiban töltött idő szokott tekin-
tetbe vétetni. Itt is, mennyi még a' javítandó, 
mennyi még a' tanodák teendője! De feltéve, ad-
juk meg vizsgálatainknak a1 feljebbléptetési czélt, 
— kérdem : vájjon ki fogja rövid, nyilvános, 
ünnepélyes, némelly esetben netalán szándékosan 
az ámításra kiszámított vizsgálat adatásából merni 
a' növendékeket megítélni, hogy ki mehessen fe l -
jebb, ki nem ? Biznók inkább ezt is a1 tanítók 
lelkiösmeretére. tisztökbeni eljárásának hűségére, 
— biznók az intézet tanítókarára, és biznók ezek-
kel egyetemben az intézeti elöljáróságra, és fo-
gadom, hogy illy eljárás mellett tanodáink, mind 
tanulmányi, mind nevelési tekintetben, sokkal in-
kább teljesíthetendik a1 kor tudományi és erkölcsi 
igényeit. Hogy hazánkban a? tanodák roszaknak 
mondatnak, annak ők magok okai. Mert ugyanis 
hány tanoda van széles e hazában, és hány ta-
nító, a' ki az elfogult szüle ohajtatának, miszerint 
fia mentől elébb fussa végig az osztályokat, ne 
veszítsen időt — mert vesztett időnek nézik a1 

tanodában töltöttet, — és végezzen mentül elébb, 
és esküdjék fel és lépjen az életbe, és — és — 
hozzon éretlen gyümölcsöt a' hamar érlelt növény; 
— hány tanoda van, mondom, és hány tanító, a' 
ki az illy szüle kivánalát még maga is nem gyá-
molítaná és kivitelét elő nem segítené ? A' termé-
szet megtartja tavasz, nyár és ősz szakát és meg-
boszulja az e' gátokon áttöröt : de az ember egy-
szerre kiván élni tavaszt és nyarat ,& mentől ha 
marább — őszülni. Korunknak és mostani fejlő-
désünknek egy nagy tévedése, hogy ne mond-
jam, bűne fekszik ebben, a' mellynek gyökérszá-
lai lemennek a? tanodák vizsgálatáig, és a1 vizs-
gálatok átléptetési czéljáig. De mig ezt tanodáink-
ban valódilag életbe nem léptetendjük, mind ad-
dig, bizony csak mi is egyik forrásául szolgálan-
dunk korunk e' vétkének. 

De végre — engedjétek még megérintenem 
a' mi nyilvános vizsgálatainknak utolsó czélját, 
azt t.i., hogy e' vizsgálatok az egész nagy közön-
ség irányában arra szolgáljanak, hogy általuk a' 
tanoda iránt érdek ébresztessék és pártoltatás 
eszközöltessék! A' ki adakozik, látni akarja,hogy 

mi czélra adakozik; látni akarja adománya gyü-
mölcsét; látni az anyagi tökének szellemi kamat-
ját. 'S ezt kivánja különösen a' prot. ember, mert 
ö tartja a1 tanodát, ő viseli anyagi terheit, — ő t e -
hát mindannyiszor és pedig joggal, látni óhajtja 
gyarapodtál, látni és Ítélni, ha érdemli-e a' t a -
noda a' bővebb adakozást? Ez igen szép és igaz, 
's e ' jognak elismerése igen isméitányos. De vá j -
jon gyarapodlát mutatja-e a' tanodának, 's g y a -
rapodtát a' nevelésnek, a' fényes nyilvános vizs-
gálat? Én részemről nem hiszem. A' melly ala-
pító és pártoló hív a' tanodát eredményeiből k i -
vánja megítélni 's e' szerint adományára méltatni 
vagy nem: az ollyan pártolót, először is, önma-
gára utasítanám, — hahogy netalán ö is azon inté-
zetbejárt, — hogy ítélje meg, jó eredménye-e ö 
maga az intézetnek, vagy nem? Ha igen, akkor 
méltassék adományát nyújtania hálából; ha pedig 
nem, — még akkor is felkérném, hogy nyújtsa 
és pedig kötelességből; mert hogy az ö korában 
a' tanoda tán rosz volt, a' minthogy egyik gyü-
mölcse rosz: ki tudja nem rejlett-e annak is a l -
koron oka inkább a' tanoda nem pártoltatásában, 
mint az ellenkezőben? Tettleges bizodalom és 
tettleges pártoltatás emelheti csak a' tanintézetet 
is, — adjuk meg ezt elsőben,és azután várjunk gyü-
mölcsöket. De mi lehetne ez a' gyümölcs ? Egy 
félévig tanult növendéké? ki kevés leczkéjét a' 
hallgatók tetszésére akkor mondja fel jobban, a1 

midőn folyásban, — vagy pedig, a1 tanodából már 
kikerült sarjak, a' mellyek az élet viharai közt 
szokták bebizonyítani, mi földből szivott légyen 
gyökerök nedveket? A' vizsgálatok legfeljebb is 
egy kis bokrétáját teszik az intézetnek, de még 
korántsem gyümölcsét. Itt a' folytonos virágzás 
szaka van még, a'midőn, igaz, hogy legtöbb n a -
pot, legtöbb meleget igényel a' növény, és földje 
legtöbb nedvet. De e' nap, e' meleg és nedv nem 
mutatkozhatik az illy nyilvános kiállítás által, — 
annak tettlegesnek kell lennie, — annak az élet-
erőket kell hatványoznia, lehatnia a' gyökerek 
bajáig és ott segíteni; ós szaporítani a ' tanítók 
számát, és új tantermeket nyitni, és gazdagítani 
a' tan eszközöket és gyűjteményeket *s a' t. 'S a' 
ki azt kivánandja tenni, annak nem gondolnám, 
hogy épen nyilvános vizsgálatra volna szüksége; 
az megtalálandja a' bajt e' nélkül is. Sőt inkább, 
nyilvános és fényes vizsgálataink nem láttatják 
bajainkat. A* mi illy dúsan virágzik, — szokás 
mondani, — mi baja volna ott a' gyökérnek? mi 
hiányoznék ott a' földnek ? mi a' kertésznek ? mi 
az urnák ? Én másként tudom és másként érzem. 
— De a' lejárt idő, és a1 ti türelmetekkeli vissza-
élés már hallgatásra int. Máskor, ha engedelmet 
adandtok, tán erről is szóiandok. — 

És most, vegyétek még köszönetemet, fiaim 
kihallgattatásáért; ők azt hozák és mutaták be, a* 
mit eszméletök, az én vezérletem mellett, t e r -
mesztett : én azt hozám, a' mi szivemen feküdtv 
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hogy elmondjam. A' jó szándékról mindkettőnk-
nél meg lehettek győződve, valamint ők, — és az 
működésem legszebb eredménye, nem más okért 
és nem kivülötök levő rugókért tanulnak és g y a -
rapulnak, hanem egyedül ön-magokért, lelkűk-
nek az eszméletre ébredtsógénél fogva : ugy vi-
szont, én részemről, épen nem magamért hozám 
fel a' mondottakat, hanem az egésznek üdve, az 
egésznek javáért. A' magot hinteni kell, még ak-
kor is, ha nem szedendjük gyümölcsét. Az embe-
riség javára elhintett mag mindig Isten földébe 
esik, és Isten öntözi azt. Keljen-e már elébb ki 
vagy utóbb? de kelni fog. Igy öntözze Isten e' 
sarjakat is legjobb áldásával! áraszsza áldását in-
tézetünkre, és érlelje a' benne fejledezendö if jú-
ságot a' haza és az emberiség legjobb gyümöl-
cseivé ! Elmondám. 

Dr. T e i c h e n g r a b e r L a j o s . 

E jK y ti á z i r é g i s é g e k : 

Magyar prot. egyházi szertart«i*í#k. 
' i 

(Folytatás.) 
' í. fi { • n : ) i r > ' J l ' ' 

Acki atkozasnac igaz moggia. *) 
viriw M.ntíiítal 51 v» j 

A lelki ostor, a kivel a keresztyének büntet-
nek, három: Első depositio,mikor valami vétkei-
ért, a' ki kisebb vétek 's nem igen szarvas, a' 
tanítót vagy egyéb személyt, egy ideig, t isz-
titől levonszák, vagy bíróságáról, hogy piron-
kodjék. Mint Isten Dáviddal cselekedék, ideig 
levoná székiből. Markos Jánost leveték tisztiről, 
' s meg elövevék. Másik az excommunicatio, mi-
kor a' tanítót, vagy az hallgatók közöl valakit, 
az egész keresztyéni gyűlés egy akarattal, egy 
lélekkel, vagy szarvas bűnökért, mint gyilkosság, 
paráznaság, részegség, attya, annya, fejedelme 
nem tiszteléséért. Harmadik, mikor az harag edé-
nyét, a' kiket Isten veszedelemre proscribált és 
formáit még régen, — mi is Istennel pronunciáljuk 
azokat kárhozat fiainak, a1 kiket soha be nem vesz-
nek, mint anathemákat, mint Istentől örökre el-
szakadtakat, mert soha meg nem térhetnek és a' 
kiket örökké megátkozott. 1. Tim. 1. 2. 

Igy excommunikálj: 

Vasárnap, mikor az egész gyülékezet együtt 
vagyon, mondjad : Atyámfiai! ennek a' személy-
nek illyen vétkei vannak : részeges, hamis-hitü, 
parázna, gyilkos, isten-káromló, megtagadta Is -
tenét. Azért Krisztus Jézus nevében és hatalmá-
ban, kivessük az engedetleneket, haragosokat, a' 

* ) Az eddig közlöttekböl eléggé megismerkedhettek olvasóim 
a' 16. századi i rmoddal : a 'kővetkezőket jelen Írásmódunk 
szerint közlöm. Talán több éldeletet nyújtanak. D. J . 

kik keresztyén szín alatt czégéres bűnben élnek. 
Azért e' Gált, Katit, a' sz. háromság nevében, 
Krisztus hatalmával vessük ki, és űzzük az úr 
országából, az ö lelki kenyerétől, az Isten igeje 
hallgatástól, mint ó törvénybe, hogy ugyan nem 
bocsáták a1 gyűlésbe, az áldozatra azokat, a' kiket 
kirekesztettek. Ha Isten országából kiment és az, 
ördöghöz adta magát a' bűnnel, mint Adam, lássa 
már mi ízű a' bün, az ördög országa és birodal-
ma, a' törvény átka alatt lenni. 

Azért mindaddig mig nem igazán megtér,az urat 
és az ö anyaszentegyházát meg nem engeszteli, 
átkozott legyen ! birja és gyötörje öt a' sátán 1 — 
Az Isten igéjét ne hallhassa, a 'gyülekezet helyére 
ne jöjjön. Véle se egyetek, se igyatok, nyájas-
ságtok vele ne légyen, — Sz. Pál mondja. Sz. 
János is. — Néki se köszönj, mert azok is ollyan 
bűnösök, kivettettek, átkozottak legyenek, a' kik 

! pártját tartják. 
Ha penig látjátok megtérését, siralmát, j ám-

bor életét, könyörgését az ö vétke megutálását, 
és hogy kívánja a' mennyei kényért, az Isten ke -
gyelmét, egy vagy két hét után nekem megmond-
játok, ón is meglátom, ez után megoldjuk, kive-
gyük a' sátán kezéből. Ezt ne hagyjátok, ételt 
adjatok neki, italt is a* testit; de véle ne egyetek. 
Ha penitentiáját látjátok, vigasztaljátok élete 
jobbítása után, mint Sz. Pál cselekedék (2 . Kor. 
1.) a 'paráznával; söt parancsolja is (2. Thess.3.) 
hogy a' ki megtér, nem vakmerő, nem marad meg 
a bűnben, mint atyánkfiát ugy tartsuk. — Rossz 
mód az, hogy távul üljön a' predikáczión, mosdat-
lan, mezétláb, zsákba, borzas fővel. Ugyan se 
távul, se közel ne hallja. 1. Kor. 5. 6. — <r i V) '11" ,Hfifl 4> 'fiTt 

Mikor beveszed igy tégy : 

Ez mi atyánkfia vétett va la , de Isten meg-
kegyelmezett neki, mint a'tékozlo fiúnak az atyja. 
Az atya, szerelméből, fiáért sz. lelkével ez e l -
veszett tékozló fiat, megtérítette, haza jött, az 
akolba behozta az úr az elveszelt juhot. Az ö r i -
hes, sánta, vak bűneiből meggyógyította, a' kinek 
jegyeit az ö böjtit és alázatosságát, az az, jámbor 
életét , hitit jól látjuk. Vegyük be azért mint 
atyánkfiát, adjunk hálát azért, hogy Isten megté-
rítette és mint az angyalok örülnek a' bűnös ember 
megtérésén, mint Sz. Pál beveteté a' paráznát, mi 
is oldjuk meg bűneit, terhét, kivül bizonyság sze-
rint, jegy szerint bocsássuk meg bűnét, mert Isten 
megoldozta belől: könyörögjünk, hogy minket e ' 
féle bűnöktől ö véle egyetemben oltalmazzon, 
rontsa el bennünk a' bün, a sátán, a ' test, a' világ 
uraságát, — ne bírjon a' bün, hanem mi birjuk a* 
bünt, tartson meg az igaz hitben. Mi atyánk ki 
vagy. — 

Atyámfia! a' Jézus Krisztus nevében, én tené-
ked az anyaszentegyház előtt hirdetem bűneid 
bocsánatját, 's bizonyságot teszek, hogy Isten 
megbocsátta minden bűneidet. 



Kövesd meg az u ra t : Örök, mindenható atya 
Is ten! a' te szent fiadért, a' Krisztusért, hálát 
adok, hogy nekem megkegyelmeztél,és az akolba 
behoztál, bocsásd meg minden bűneimet, számlálj 
a' te hiveid közé, adjad a' te szent lelkedet, a' kit 
megtarts én bennem. Amen. 

Ti is, hivek, keresztyének! a Krisztus nevéért 
megbocsássatok, és az úrnak én értem hálákat 
adjatok, és könyörögjetek, hogy a' sátánt reám ne 
bocsássa ! 

Hogy Révay Miklós, magyar irodalmi régi-
ségeiben, Ihász Péter munkáiról nem emlékezik, 
az az oka, hogy ezek Jankomch Miklós úr g y ű j -
teményében — honnan ö régiségeit szedte — 
még 1802-ik évig meg nem valának ; azonban le-
hetett más oka is, mert e' predikátziók sok helyen 
olly nyersek, és tenyerestalpasok, hogy nem 
mindegyik-szabású olvasónak jő kedve velők 
időt tölteni. 

Ihász Péter munkáit ajánlom mindennek, ki a' 
XVI. század második felében virágzott magyar-
sággal megösmerkedni, 's azt megmaradt legtisz-
tább forrásából meríteni akarja. Ö mindjárt legele-
jén élt a 'reformatiónak, munkássági köre 1 5 5 0 = 
1565 közé szorúl, 's alig foghatja meg az ember, 
hol vette ö, abban az időben, ama tisztaságot, 
ama correct irmódot, melly munkáiban olvasható, 
ha kivált öt az a' tájon élt nevezetesebb magyar 
írókkal összehasonlítjuk. Még 1541-ben Abádi 
Benedek újszigeti bibiiáját gothbötükkel nyomatá; 
kettős bötük, és c. a' szó végén sehol elő nem 
fordulnak, — a' g. és t. és több mássalhangzók 
után többnyire ott nyögh a' h. bötü. — Gallus 
Anaxius*) 1558. nyomatta ki predikátzióit, igaz 
hogy dunántúl Ovárott. Még itt a' es kettős betű 
helyett mindenütt eh van, a1 z bötü goth alakban 
jelenik meg mindenütt az s. után s a t . Ihász Péter 
már 1561-ben — mert a' Mennyei Jelenésekről 
irt magyarázata hibásan van 1556. évre írva — 
a' kettős cs bötüt kivéve, melly legfiatalabb kettős 
bötüink között— mindegyiket használja, — eh. nála 
már nincs, 's az y bötü használásában igen mér-
tékletes, legmértékletlenebb pedig az i és j bötük 
egymáshoziraggatásában.A'^y.^-vel van nyomva, 
melly fölött vonás áll lágyító hangjelül, m és n 
gyakran kihagyatnak, de helyök fölött horgas 
vonal van , ö és w-ben a' pontok helyett kis c 
látható. 

Legyen itt elég ennyi Ihász Péter helyesírá-
sáról; nyelvéről, grammatikájáról nem szóllok, 
mert én a* bires Vossiusokat, Scaligereket, csak 
csodálni tudom, de követni egy nyommá, egy 
tapodattá sem bírom. Van azonban néhány igény-
telen észrevételem a1 közlött agendára. 

*) Bod Péternél Huszár Gál. Jelen munkája azonban ot t m e g -
említve nincs, hanem említve van Bullingerhez irt levele, 
mellyben sok érdekes dolog Yan megírva. D. 

í . Az eIÖbeszédben nem állhatja meg az ember m o s o l y -
gás nélkül , mikor a szegin debreczeni káplán a nagyságos 
asszonyoknak mennyben paszomántos- aljú rokolyáka t s z a -
bat, jutalom fe jében.Azonban itt szinte bámulni lehet I h á s z 
P é t e r n e k helyes tapintatát , kinek nőkkel levén d o l g a , a ' 
mennyei ruhatár t nyitja meg elöt tök, a' mi csak olly t e r m é s z e -
tes dolog, mint mikor a ' tudomány búvárai előtt a1 mennyei 
könyvtár t nyi togat ják , s azzal biztat ják őket , hogy majd ot t 
az ég nagy könyvét forga t ják . 

2. Az agendák , bár predikátz ió-a lakban je lennek meg, 
azért egyszerű rövidek, 's az egy kiátkozást kivéve, sokkal 
egyszerűbbek, mint mai sujtásos egyházi szer tar tásaink. — 
De ezen nincs miért csodálkoznunk, mert , sokaknak állí tása 
és izlése szerint , a' nagyon meztelen és kopasz reformál t 
egyház ger inczére ideje volna már új czifra takarót vonni. 

3 . A' betegekkel i bánásból világosan látható, hogy k i -
vált a ' halálra vált betegnek nem adták fel az ú r -vacso rá j á t 
1 5 6 0 . tá ján. Es igen helyesen! Nálunk a1 kenyér és bor a l a -
nyilag is csak kenyér és bor , 's az, mint kenyér és b o r , senki 
fiának lelkét nem táplálja az öröké le t re . Hiszen adják azok , 
kik a ' kenyérben , alatta és fölötte, egyebet is t isztelnek, és 
ezek igen helyesen teszik. Bár ha kedvem volna tölök m e g -
kérdezni , mit tennének ollyan esetben, millyenben mar k é t -
szer valék? mit t ennének , mikor a ' görcsök alatt összerándul t 
a ' beteg, -v Vagy miként adhatják fel a' nehéz betegnek a z ú r 
vacsoráját , ki az előtte álló papot sem ismeri, figyelme e g y 
okos gondolatot sem bir m e g ? — 

4 . A' betegnek vallatásában kis híján szóról szóra ot t van 
a1 három szokott kérdés, mellyet én is fel szoktam tenni a* 
kenyér és bor osztása előt t . E1 kérdések tehát t i s z t e l e t r e -
méltó maradványi reform, egyházunknak. — 

5. A' miatyánk nem jő elő mint egy különálló formula, 
hanem a1 szent agendának mint egy alkató része , ugy olvad 
bele a ' szertar tásokba ' s a ' t . 

Van még H o r h i I h á s z P é t e r uramnak egy igen n e -
vezetes munkája , mellyböl én a XVI. századbeli re formál t 
egyházak külsőségeit a1 tiszántúli részeken kiegészi tni s z á n -
dékozom. Czíme a munkának imez : 

A Debreezembe öszve gyűlt keressztien praedi— 
katoroknac, igaz és szentírás szerint való vallásoc. 

1 5 6 7 . 

1. Az egy való istenségről. 2 . A ' szent harornsagrol. 3 . 
A christus való istensegeröl es hogy öröktül fogua születet t 
Istennec fia. 4 . Az szent lélec való es egyenlő es imadando 
istensegeröl. 5. A közbeiarorul . 6 . A bün okai j rol . 7. A 
le lkeknec itelet előtt való hel iekröl . 8 . A Papa szörzessinec 
— megtagadásáról . 9 . Az anya szentegyház beli éneklesekröl , 
es egyeb rendtar tasokrol . 1 0 . A tanitoc öl tözet iröl , a t e m -
plomokrol , auagy a gyüleközet helyeröl . 1 1 . A választásról . 
12 . A szabad akarat ellen. 13 .Az christus teste ételéről ,es ie lea 
Yoltarol. 14 . Az vr vacsoraia keniereröl . A temetes he lye rö l -

Lássunk az éneklésről. 

Az Isten lelke az egyházbeli keresz tyének közöt t vaíé 
szép énekléseket ez okokkal bizonyít ja. E l s ő : mert a \ n e -
gyedik parancsolatban az Úr azt mondja : megszentöld i n -
népét . A ' keresztyéni éneklések, istentisztelet, dicséjret és 
hálaadás hát szükség és méltó lenni a1 keresztyének közöt t . 
Sz. Dávid is ugyan parancsolja : minden népek éneköl je tek 
az úrnak s a t . — M á s i k : Sz. Pál Eph. 5 . ugyan p a r a n -
csolja, hogy hymnusok, psalmusok, és lelki énekek által d i -
csérjék az Urat, sőt ugyan azt m o n d j a : E n a ' gyűlésben é n e k -
lek lehellettel , szóval, éneklek ugyan értelemmel haszonra é» 
épület re , nem ugy báálok, mint a ' Bál papjai r íka t j ák , — 
H a r m a d . A ' Christus, p rophéták , patr iarchák éneklettek., 



dicsér tek az urat az Salamon templomában kantorok ." s o k -
s z e n t o r o k (kar ) voltak, ugy dicsér ték az urat . Az vacsora 
után Christus is éneklőit , Dávid éneklöt t , söt a chore asaph 
Jedu tun fiait fő kántorokká tötte az Salamon templomába 1. 
Pa r . 6 . 2 . N e g y e d : Az angyalok is énekelnek a Christus 
szüle tésén , örvendeztek, fenszóval énekeltek Luk. 2. Ö t ö d : 
Is tennek kedves, sokat épi t az éneklés, gyakorta foganatosb 
a 1 gyöngék közöt t az éneklés, hogy nem mint a1 tanítás. Mert 
e r r e re já mennek és meghallják, sokakat Isten az éneklés 
által térit meg. — H a t o d : Isten az embernek ékes szavát 
nem héjába teremtöt te , hanem azért , hogy Istent dicsérje vele. 
— Hát mint az értelem nélkül való bögést , ehegést tiltja az 
i rás , ugy szégyeníti azokat, a1 kik tiltják a ' szép d icsére te -
ke t . Hazud ebbe is, hogy az ó törvénybe árnyék volt, szabad 
volt az éneklés, most n e m ; mert az isteni tisztelet mindenütt 
szükség, az uj testamentomba énekle Christus, Sz. Pál, az új 
testamentomba mondja , hogy szíiböl, szájunk, nyelvünk által 
énekeljünk épületre Eph. 5 . Col. 3 . De az fél szemmel nem 
talált volt reja antodus nasopsa l tes , a zaz , az ének és d icsé-
r e t gyűlölő el lenségek. Részegesek előtt kiáltani, bajalni h a -
szontalanul az úr t i l t ja , nem hagyja , hogy ott kiál tsunk, a ' 
hol foganatlan. Mát. 7 . 

A tanítók öltözetéről. 
Az irás, mint hogy a ' kamurimok, azaz, vad papok r u -

há j á t , szemfényvesztő bálványozó ruhát , idegent a" t e r m é -
szet től és hittől, csalóka ruhát ne viseljenek Soph. 1. Ezech. 
1 4 . Igy tiltja hogy kirá lyokhoz, király udvarába lakókhoz 
deli gyönge és fris ruhát ne viseljünk. Az János öltözeti nem 
fris vala, bóha szabású, teve szőrből csinált öltözeti vala, mert 
a1 kik gyönge drága ruhákat viselnek, aulába, udvarba l a k -
nak azok. A1 tiszthöz illendő, méltó ruhát viseljen minden : 
a ' nagy-ga l l é rú ruha, katona, deli ruha. A' prophetánál a1 

kik igen felcseszelték hajókat , és az idegen nemzet pogán 
öl tözet ibe g y ö n y ö r k ö d n e k , fenyeget i j a j t mond nekik. A1 

biro mást, a' haydú mást, egyéb mester ember mást, az ő 
iszttihez illendőt, viseljen. Az ó törvénybeli papoknak is 
volt valami külembség öltözetekbe, a1 kikbe külenböztek a ' 
po lgá rok tó l , a ' kösségtől mint az Illyés istoriája is megmondja 
minemö öltözeti és palástja volt. 

Hát ha tanító vagy, katona, udvar módra deli módra 
«zi f ra ruhát ne viselj. Feleségednek is hány t -a l jú , garádicsos 
szoknyá t ne csináltass, azt mondja Sz .Pá l , Sz. Pé te r , más az 
ő öl tözetek : t isztaság, j ámborság . Gyöngyös fede l t se hagyj 
viselni. 

Akármi szinü ruhát viseljen a" pásztor , mind jó , csak 
meglássa , hogy a' szabadsággal ne rontson, gonoszul ne é l -
j e n : mert ura a ' keresztyén annak, valamit a ' föld teremt 
nekünk atta az úr. 1. Cor. 6 . — De meglásd, hogy a' sza-
badság botránkozás ne legyen ; más az, hogy a1 természet 
a ' te t isztedhez il lendő tiszteletes öltözetet temperal ja , és 
ahhoz szabd a ' ruhát N e h i j a n a k c z i f r a p a p n a k . 

A templomról. 
A' keresztyének öszvegyülésének helyét sz. irás szabad-

ságában hagyá, és egy helhezsem köti, hanem minden helyen 
felemelhetik tiszta k e z ö k e t , dicsérhetik az urat és össze-
gyű lhe tnek , minden helyen tiszta áldozatot áldoznak én nekem. 

"•*) Sajnálni lehet, hogy sem it t , sem ott , hol az éneklésről volt 
s z ó , nincs emlí tve, hogy micsoda énekeket énekeltek az 
első r e fo rmá to rok , és minemű lehetett a' papok öltözete. 
— Mi az énekeket illeti, még ekkor nem adta ki G ö n c z i 
G y ö r g y legelsőben Debreczenben az énekes könyvet, 
melly lett 1 5 9 2 . — Van azonban a ' R á d a y-könyvtárban 
egy, még ennél jóval r é g i b b , é n e k e k c o l l e c t i o j a , 
mellyből majd néhány jelesebb darabot közzéteendek. D J . 

M á s i k : Christus így s z ó l : vahhol ketten hárman ösz-
szegyültök, én is ott vagyok. Mát. 1 8 

H a r m a d : A1 Christus apostoli , hol a1 Salamon templo-
mába , hol a1 s inagogába , hol hegyen, hol réten, hol vízen, 
hol házanként gyűltek öszve, — ugy tanítottak, prédikáltak. 
Csel. 1 2 . 3 . 5. Mát. 8 . s a t. — 

A1 pápista templomot i s , harangot i s , megtarthat ják az 
h ivek , mert nem imádták az kőfalt , az ha rango t , Isten sem 
til totta meg az formáját , sőt csenáltatot t , a' kinek példájából 
csenáltuk a' templomokat. — — — Az irás azt mondja, 
hogy a1 Salamon templomából csak az o l t á roka t , képeket , 
abusust, rútságot hánták ki Jósaphát , Ezechiás, Josias ide jé -
ben , — a-1 templom helyén marat t . Christus is csak a" com-
plárokat hajtá ki, nem kárhoztatá a ' templomot. Mát. 2 1 . — 

A' vacsora kenyeriről. 
Valahol valaminemő kenyérrel é lnek, csak maghói legyen, 

akár zab, köles, á rpa , rozs, búza, mind szabad. A 'pogácsá t , 
hamuba sültet, az irás meg engedi az gyengéknek , a k e -
resztyéni szabadságér t és épületér t s a t. — 

A temetésről. 
Az irás nem kötelezi egy helyre a ' t emetés t , hanem m i n -

d e n ü t t s z a b a d . A' varázslott földet ez okokkal k á r h o z -
tatja az irás, és nem illik ott a ' keresztyénnek temetközni . 

E l s ő : Mert Christusnak a ' Béliállal semmi közi, m e g -
undoklot ta , hogy botránkozása az gyöngéknek ne legyen, 
— tiltja Sz. Pál 1. Cor. 8. I logy ott a" helyen az bá lványok-
nak áldozott húst meg ne ögye senki, a' hol az bálványnak 
áldoznak : hát ha te is ot t lemetközöl az varázslott földben, 
ottan nyűgöt , gáncsot vetsz az erőt lennek s a t. — 

M á s i k : Tiszta helynek nem dögösnek kell lenni, a' hol 
prédikálnak. Soha ott a ' helyen sem áldoztak, sem p r e d i -
kallottak az atyák, apostolok, a ' hol temetköztek, más helye 
volt a ' temetésnek, más a1 predikálásnak. Soha Salamon t em-
plomába senkit nem hattak temetni. * ) 

H a r m a d : Az atyák a ' várason kivül temetköztek. 
Christus is a1 városon kivül temet te ték. Hát nem jámborul 
mielik, a1 kik a1 bűvölt, dögös földbe temetnek ; gonoszul 
cseleködnek azok is, a ' kik a ' prédikáló helyet tisztán nem 
tar t ják . Hát tiszta legyen az hivek gyűlések helye. 

Ennyit közlöttem J u h á s z P é t e r agendájából , vagyis 
inkább predikátzióiból . Ha kedvet találtam első köz lésem-
mel, folytatva közlök valamit M e l o t a i N y i l a s I s t v á n 
é s S a m a r j a i J á n o s agendá ibó l ; 's minthogy már ezen 
későbbiekben nem olly sajátságos a1 nyelv, a' ki tételek : i n -
kább szertartási különösségeket foglalandanak magukba. — 
K á r o l i P é t e r latin, B e i t h e I s t v á n , H e l t a i G á s p á r , 
M o l n á r A l b e r t agendáit , a" régiek közöl, én még e d -
digelé nem olvastam. Leginkább ohajtnám ismerni H e l t a i - é t , 

D o b o s J á n o s , 
péczeli reform, pap. 

É r t e s í t é s * Alulirt kötelességének tar t ja tudtokra 
adni azoknak, kik egyszer is másszor is hiába keres ték Pesten 
a ' következő isk. kézi könyveket , u. m. „Rövid utmutatás a ' 
keresztyén vallás előadására a ' helv. vallástételt követők 
értelme szer in t ' ' czimü kis k á t é t ; Bátky Károly a b c - é t , v a -
lamint Warga János igen czélszerü abc -é t , hogy ezek nála 
most már folytonosan kaphatók , még pedig a ' nevezett rend 
szerint, 16 , 1 8 és 15 v. kra jczáron. K i s s K á r o l y , 

pesti ref . segédpap. 

* ) Ezért Debreczen vidékén még most sem igen látunk t e -
mető színeket. D. J . 
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TARTALOM : A' bibliának ó és újkori használata. H e t é n y i 
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A1 bibliának, é é s újkori használata. 
I. 

Scripturarum ignorat io haereses p e p e r i t , vitám c o r -
ruptam invexi t , et omnia sursum deorsum miscuit 

Chrysost. Homil. de Lazaro. 

Az áldott keresztyénség immár sok és nagy 
stadiumokat futott ki. Polgárositá az embertelen, 
ragadozásból élö, és kóbor népeket ha kérdjük, 
mikép?ugy, hogy elismertetve velők a' természeti 
's Isten előtti egyenlőség elvét, *) és átláttatva az 
alsóbb néposztályok becsét, szeliditette apránként 
a'törvónyhozást; így aztán népoktatást létesített, és 
a' szenvedő emberiség könyeinek letörléséről 
gondoskodott. Létesített házi és polgári erényeket 
is, megszentelve a' nősséget; és támasztott olly 
emberbarátokat, kik a' rabszolgaság eliörlóse 
mellett sikerrel küzdöttek. A* legfejletteb po-
gányság sem dicsekhetik illy nagyszerű é rde -
mekkel; ugyan azért, hála a 'keresztyénség szelid 
szellemének! 

Ámde higyük el, hogy e' szent vallás fensé-
ges alapítójának czéljai és Ígéretei még félig 
sincsenek elérve és teljesítve. Kétszázmillió-
nál több embernek térde meghajlik ugyan már a' 
Jézus nevére : de hátra van még nyolczszázmillio 
nemkeresztyén. Ama kétszázmillió is mikor tisz-
telendi istenét lélekben és igazságban? és mikor 
lesz méltó ahhoz, kinek nevéről neveztetik ? Va-
lóban e' keresztyén emberiségnek még nagy és 
számtalan stadiumai vannak. Ezeknek kifuttatása 
fölött fensőbb és mennyei gond őrködik ugyan, 
de erre törni nekünk is főkötelességünk. Mi él-
deljük a' polgárisodás javait, melly végelemzés-
ben csakugyan a' keresztyénség müve : hivatva 
vagyunk tehát e' dicső polgárzat tovább fejtésire 
és az isten országa terjesztésire. 

* ) D e c r e t. S. S t e p h. L. I. c. 4 . Fili I neminem in serv i tu-
tem redigas vei servum nomines: — — memória re t ineni 
l emper , quod omoes homines unius sint conditionis. 

Szivünkből örvendhetünk, ha az emberiség 
jelen állását megtekintjük. Én ennek most csak 
egyetlen oldalát emelendem ki , melly az evan— 
gyéliomnak a' világ majd minden részeiben mu-
tatkozó gyors elterjedése-, ott pedig, ahol e ' fénylő 
szövétnek már régóta meggyújtatott, a keresz-
tyén emberiségnek szemmel látható nemesedésef 

eszmékben 's elvekbeni nagy tisztulása. I gen : 
európai jelesb theologjaink elhagyva azon tévu— 
takat, miket tőnek, indulva az ingatag-szellemű 
korphilosophiák zászlaja után,—mellyek,mellesleg 
megjegyezve, őket előbb a' pusztánerkölcstani 
és rombolni szerető kriticismus, majd a' minden 
positivumot megvető rationalismus, most a' s zép -
mütani nézetnek hódoló és költészi pantheismus 
tömkelegébe vezették : — vissza-térnek azon 
élelkönyvhez, a' bibliához, melly, mivel minden 
kornak ós nemzetnek Íratott, legjobb útmutató is 
volt 's leend az idők végéig. 

Jól tudom ugyan ós érzem, minő borús zava r t -
ság uralkodik , vallást illetőleg , még most is a* 
protestáns Némethonban : nem akarom magam 
előtt eltitkolni, minő rázkódtatását okozá itt a* 
vallásos eszméknek és elveknek azon önhittség, 
melly a' szomszéd Frankhonból e redve , előbb a* 
szent könyvek tekintélyét taposá profán lábaival, 
majd a' neki szelesített észt helyezé ezek fölébe 
bíróul, — megvetve azon harmóniát, melly egyik 
kezét az isteni tekintélynek, másikat amaz isteni 
kalaúznak, a'mivelt észnek, szokta nyújtani. V a -
lóban ezen egyoldalúság lön legtöbb kárt, és a r ra 
nem figyelmezés, hogy mind az igaz protestan-
tismus , melly az észvallás és aranyszabadság* 
képviselője, mind az igaz katholicismus, melly a* 
szükséges rendegység és posilivismus eszméjét 
testesíti meg, — bár mint, kettő elfajulhat, — e g y -
aránt nagy becsüek, mint tényezői az igaz keresz-
tyénségnek. Ismétlem, jó és áldott dolog, hogy van 
ugyan tekintély e'nagy társulatban; mert az embe-
riség nagy része csakugyan kiskorú,és jóformán aas. 
is marad: de jó és áldott dolog az is, hogy e ' t e -
kintélynek van ellenőrzője az emberi mivelt é s z -
ben, és van mérsékleti ellenzék, mellyről, álla— 
dalmat illetőleg, a' nagy Pilt nyílvánítá, hogy:„ezt , 
ha nem volna, áron is meg kellene venni " Amdo 
vallom azt is, hogy e' két jótékony elem, ész és t e -
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kin té ly , a* kibékitÖ harmónia nélkül, vészesen 
dühöng egymás ellen : mivel az isteni tekintélyt 
nem tisztelő ész rendesen elferdül , az észt nem 
tisztelő tekintély pedig leggyakrabban félre v e -
s&et. I g a z , hogy a' müveit ész valóban nagy t e -
kintély ; sőt ennek fölsége van a' philosophiában: 
ámde másnemű a 'h i t tartománya. Ezt illetőleg, el 
Síeli ismernünk, hogy a'tiszta észvallás, végelem-
zésben csakugyan a 'kijelentés müve, — és midőn 
ínég ma is csodáljuk, mi fenséges eszményt állít— 
nak elönkbe már az ó szövetségbeli próféták I s -
tenről és tökélyeiről: ugyanakkor le kell szállani 
philosophusi önhittségünknek, midőn látjuk, hogy 
a ' világ minden metaphysikája, Piátótól Hónéiig, 
kielégítő hitrendszert Összeállítni nem birt. Tisz-
telet tehát a' kijelentésnek és a ' bibliának! 

Szívbeli nagy örömünknek második tárgya 
az , hogy a ' jelenszázadban alakult bibliai társasá-
gok az apostolok óta alig szemléltetett korszakot 
képeznek az enropánkivüli pogány népek té r í -
tésében, és polgárosításában. És ez üdvös fordulat 
elóhozása leginkább a 'derék britt nemzetnek örök-
emléket érdemlő müve. Ismerem jól az angol n é -
pet, vannak ennek jellemében szennyfoltok, mint a' 
napban ; nem helyeselhető jelesen az, mit tesznek 
ennek lordjai az irhoniakkal; nem szolgál dicsé-
retökre az, a' mit a' frank menekvökkel tőnek 
Quiberonban, a 'dánokkal Kopenhágában 1801, és 
1807, és egyebek : de azt is állíthatom, hogy 
mindezek mellett is, első nemzete ez n földnek. 
Világpolgárok ők a' szónak teljes értelmében ; 
mert anyagi negyságukat a' világ minden részei-
ből merítik ugyan : de ennek értelmi fölvilágoso-
dását és polgárosítását is eszközlik Londonból j 
ugy , mint Washingtonból, és Calcuttából. Tudom, 
tiogy az angol, mint kereskedő nemzet, önző; mint 
túlhatalmas nép, gőggel te l jes: de azt is tudom, 
hogy nincs illyen értelmes, törvénytisztelő és 
szabad nép sehol e' széles világon. Innen az ö 
polgári élete igen nagyszerű,—mi száraz-földiek 
vele egybehasonlíttatva igen kisszerűek, hogyne 
mondjam, törpék vagyunk. Honnan már ezen e r -
kölcsi, szellemi és anyagi nagysága e ' je les nép-
nek ? Welcker ezt a' sajtó-szabadságnak tulajdo-
n í t j a ; * ) „kik, úgymond, ennek segél} ével jutot-
tak ama bámulatos nagyságra , szabadságban 
ugy, mint hatalomban, műveltségben ugy, mint 
becsületességben, mellyben fénylenek a' föld 
minden népei felet t ." Mi bátrak vagyunk ezen 
nézetet kétségbe hozni és állítni, hogy e' nemzet 
kitűnő fényének oka ennek vallásosságában re j -
l i k ; mellynek fötápláléka azon előszeretet, mit ta -
núsít a' szent könyvek olvasásában és ter jeszté-
sében. E' nép az életkönyv világánál jár , és élet-
elveit ettől kölcsönzi; tiszta forrásból iszik, ós 
nem tisztátalan kútfőkből. 

De térjünk örömünknek fölvett tárgyára, az 
<angol missiók eredményére. Előre lehete látni, 
"*) Staatslex. ar t . C e o s u r d. S i t t e n . 

hogy az isteni ige ma is olly rendkívüli hatással 
leend a* vad és fél vadnépek polgárosítására, mi -
nőt tanúsított az kezdetben az apostolok, a' k ö -
zépszázadokban a ' népek vándorlása korában. 
Vezérnézetünk az, hogy az életkönyve, vagy a* 
szentírás, az erkölcsi világnak ama nagyszerű 
nehezkedési ereje és törvénye, melly előbb min-
denütt mozgalomba hozza az erkölcsi egyetemet, 
ezután kellemes sulyegyent és harmóniát létesít. 
Bízvást elhihetjük, hogy a'tisztán emberi művelt-
ség és boldogság az isteni igének kivillámlása, 
eífulguratioja; és amazok hasenlítnak a ' roppant 
folyókhoz, miknek eredete mélyebben rejlik, mint 
gondolnók. A' nagy folyók magas hegyek b a r -
langjaiból törnek elő,—és véljük,hogy itt erednek? 

|nem : az isteni nap ezeknek teremtője , melly 
gőzkörünk nagy laboratóriumát ugy igazgatja, 
hogy a* levegő hévmérsékletének és nedvessé-
gének változatai örök láplát nyújtsanak amazok-
nak. Így a'bibliát is emberek irták ugyan, de is-
teni szellem lengett felettök. 

A' mult század elején néhány protestáns t á r -
saság támadt olly irányból, hogy az evangéliumot 
terjeszsze a' pogányok között: de,ezek a1 segéd-
kútlők kiapadása után, elmultak, és említett s zá -
zad vége felé működni megszűntek. 1804. ke le t -
kezett Londonban egy biblia-társaság, melly szinte 
idevaló, és Londonról nevezett missiotársulattal, 
és az ángol főegyházéval együtt, — mivel rop -
pant erővel bír, és harmadfél millió forintnyi j ö -
vedelemről rendelkezhetik, — felette nagy erőt 
fejt ki a' keresztyénség terjesztésében. Mellyröl 
hogy helyes fogalmunk lehessen, figyelmezzünk 
e ' következőkre , fölvévén a' világrészeket. E m -
lített társulatoknak , magában Afrikában, 65-néI 
több missio-telepjök létezik, főlegSenegambiában 
és a'hottentoták között; ide küldöznek az angolok 
ollyan tér í tőket , kik a' britt növeldékben képez-
tet tek, és a'kik már is, magában Senegambiában, 
13 ,000 lelket vezettek az evangyéliomi világos-
ságra. E'világ- részben Freetown és Libéria, híre-
sek szép nagy templomaikról, kórházaikról, és 
ollynemü műveltségi elöhaladásukrói, mit Afr iká-
ban alig várna az ember. Sierra Leona nevű 
tartományban tizenhét kisvárosban és faluban 
taníttatik a' nége r - f a j olvasásra és írásra, — okla t -
tatik a' szent vallás elveire, serkentetik szo rga -
lomra, műiparra és földmivelésre; átalakult tehát 
azon faj, mellyröl századdal ezelőtt az tartatott, 
hogy mivel kiképezhetlen, rabszolgai sorsnál job-
bat alig érdemel. A' hottentoták átalakulása is 
dicsőségére válik az angol missio-telepeknek. I s -
merjük e' népet a' földiratokból, és most már a n -
nál örvendetesb azon fordulat, mellynek ellenébe 
néz ezen népfaj ; azok tehát, kik még a' mult 
században gyökerekkel , ' s vadászatból és szorult-
ságból megsütött bocskortalpakból él tek; azok, 
kik nélkülözve minden vallásos fogalmakat , a ' 
gyámoltalan személyeket magoktól elűzték, az 



é!ö kisdedet elhalt anyjával együtt eltemették, 
féreglepte tanyáikról és arról voltak ismeretesek, 
hogy nem tudák, mire való a' pénz, az idő-mérték 
és idő-számlálás; azok, kiknek nyelve a' Iegmü-
veletlenebb, mert sok szavaikat nyelv-zubicsko-
lássál és sziszegéssel lehet kimondani: ezek, mon-
dom, mostűj testamentomot olvasnak, irnak, kéz-
müveket tanulnak, takaros házakat épitnek, föl-
det mivelnek, és kertészetet űznek. 

Érdekes tudni, mi lön az angol missiók által 
azon nagy szigetből, melly Madagascar nevet 
visel. Kétakkora ez, mint Magyarhonunk,és ég-
hajlata olly áldott, hogy itt szinte örök tavasz 
díszlik. E ' nép kellemes-lelkületű, és az idegenek 
barátja. Ezeknek még fölserdült leányait is kiadja 
mulatságra, és az ekként nyert fehér gyermekek-
nek aztán mód nélkül örül. Itt ütött tanyát földink, 
Benyovszki is 1776 ; de telepje már elenyészett. 
E 'népfaj tehát, melly kevéssel ezelőtt jó és rosz 
istent hitt, papjaitól arab szókkal beirt talisma-
noka t , arany és ezüst darabokon — mert pénzt 
nem ismer — vásárlott, és olly tudatlanságban 
élt, hogy noha ezen áldott szigetben szőlő, kender, 
len, indigó,czukornád nagy bőséggel vadon terem, 
ezeket használni nem tudá, — kivéve, hogy a' 
kender leveleivel dohány helyett élt; — ezen 
népfaj, melly előítéletből gyalázatosnak tartva a' 
madár-vadászatot, pedig az erdők tele vannak fá-
czán-, fogoly-, vadkácsa-, kéktyuk- ésgerl icze-
fajokkal,ezek húsával nem él, hanem tüskésdisz-
uókkal, és itt iszonyú nagyságra növekedő dene-
vérekkel: e 'nép , mondom, jobbadán keresztyénné 
l e t t , miután ilt az angol térítők száznál több ta-
nodát állítottak,—melly vállalatban a' föhivatalno 
kok őket nemhogy akadályozák, söt élénk örömet 
érezve a' tanulók előmenetelén, a' közvizsgála-
tokon megjelennek; és remélleni lehet, hogy e' 
sziget, britt műveltségben részesülve, a' helyett, 
hogy most az ekét sem ismerve, nyomorúan 
miveli áldott földét, egy leend e'föld legboldogabb 
vidékei közöl. 

Menjünk át innen \zsidba. Itt ugyan némelly 
helyeken, jelesen : a' Kdsptenger mellett, hová 
Herrnhut küld téritöket, Arabhonban, és a' per-

kat." Nemcsak Calcuttában van tehát már száz-
nál több keresztyén iskola, de van a' braminok 
föfészkében, Benaresben is; Palamkottában pedig 
száznál több falubeliek nyilvánosan lemondottak 
ösvallásukról, és keresztyén oktatás alá adták 
magokat. 

Az ázsiai nagyobb déli szigetek is, jelesen s 
Ceylon, Sumatra, Ujdélvallis, és Ujseeland, kez -
denek elváltozni. Ceylonban a Budda tisztelete 
elhagyatik, még saját papjai által is, — és ennek h i -
vei, a' helyett, hogy a' hires Adámhegy te te-
jére életveszély közt zarándoklanának, itt meg-
tekintenék azon gigási lábnyomot, mellyröl a ' 
monda állítja, hogy innen emelkedett mennybe a* 
megváltó Budda, ki az ős népet üdvözítő hitre 
megtanította; továbbá, a' helyett, hogy itt mély 
áhítattal hallanák a1 hegytetőn levő harangszót, 
mellyet az ütővel magok idéznek elő, 's melly 
kondulás jelenti a' teljes bűnbocsánatot: — ezek, 
mondom, angol tanodákba járnak , Waddák ugy 
mint, Czingálok; minél fogva remélhető, hogy 
amazok, kik az ősi szabadság megőrzése tekin-
tetéből erdőkben laknak, elefántok, medvék, vad -
kanok és kígyók között, — emezek pedig, bár mi— 
veltebbek, de mégis gazdag a rany- , ezüst- és 
vasbányáikat nem mivelik, 1s járható utakat nem 
szenvednek, azon okból, hogy az európaiak 
meg ne kedveljék paradicsomilag-kies és t e rmé-
keny földjöket,—elváltozandnak, és drága fűsze-
rekkel teljes hónukat a' keresztyéneknek meg-
nyitandják. A' sumatrai emberevő batták- és ma-
layoknak-nak is üdv-nap derült az angol térítők 
által; mert most már e' regényes szigeten, melly 
ké takkora , mint Magyarhonunk, és a' mellyet 
egy nagy hegyláncz, 's ennek közepében a ' 
13,482 láb magas Ophyrhegy díszéig, keresztyén 
tanodák léteznek, mellyekben kétségkívül borza-
lom öntetik be az ifjúság kebelébe azon undok 
szokás iránt, minélfogva a' sumatraiak eddig hadi 
foglyaikat ágasokhoz kötötték, rájuk nyársakat 
hajigáltak, és mihelyt észrevették, hogy a ' fogoly 
halálos sebet kapott, legott mindenki odafutot t , 
és a'szerencsétlen húsából egy darabot lemetszett^ 
ezt megsütötte, és czitromlével megáztatva, a" 

sáknál, valamint a1 birmanoknál is lassan halad; legjobb étvágygyal megette. A' battáknak voltak 
az evangyéliomi vallás: de már Kcletindia és jugyan papjaik eddig i s ; de ezek szolgálatával 

e' részben dicső jövőnek örvend. Amott;csak temetéskor éltek; jó és rosz istent hisznek China 
Carey és Marsman tanárok 34 nyelvre fordí- !ugyan, de egyiket sem imádják. Még a' vad «/— 
tották le az új testamentomot, mivel e' nagy tar- Idéloallisiak is megnyitották füleiket az evangyé-
tomány lakosai éhezik és szomjúhozzák az evang. 
tudományt; tanodákat állítnak, mellyekbe gyerme-
keiket olvasás- és irás-tanulás végett örömest kül -
dik, még ollyanok is, kik éltesebbek, és a 'brami-
nok befolyása alatt levén, áldoznak ugyan még 
amaz iszonyú bálványnak, Jaggernát-nak: — de 
ezek is apránként kezdik levetni a' braminjármot; 
és mint//e'6er püspök írja: „Tanjorországban már 
alig találkoznak hü hinduk, kik említett bálvány-

liomnak; és Vardsen 's Clarké térítők tanuté-
telei után, itt ifjak, öregek keresztyén tanodákba 
járnak, olvasni és irnitanulnak; és már kezdik e l -
hagyni azon borzalmakat, miket eddig tőnek ; j e -
lesen: gyakran hadakoztak egymással, és elfogott 
elleneiket megették ; testöket a' tetovirozás által 
rúttá,söt ijesztővé telték, hogyannál félelmeseb-
beknek mutatkozzanak. 

Minő hatást gyakorolt az evangyéliom Poly-
nak roppant-terhü szekere vonására adnák mago - 'nes ia erkölcsére, ezt csupán két jeles szigetbe— 



lieknél, úgymint Otahajti és Sandwich lakóinál 
emeljük ki. Első különös-szépségü tartomány; 
eldoradója vala ez Rousseaunak és társainak, kik 
innen merítették azon bájszineket, mellyekkel a1 

természeti élet előnyeit festették, a' mivelt élet 
nyomorai felett; mert szerintük nem vala boldo-
gabb nép a' különösen szép testalkatú, nyájas, 
vig 's tánczügyes, ártatlan, gyermekded, otahaj-
tiaknál, kik közt mindenki három kenyérfát ápolva, 
ennok gyümölcséből egy évig elélt , és ezen 
100 ,000 fejből álló nép az európaiak idejutása 
előtt szerintök igen boldog volt. Ámde tudnunk 
kell, hogy ezen idylliumosrajz, közelebbről meg-
tekintve, bájaiból sokat veszt, ha meggondoljuk, 
minő erkölcsei valának, az angol missiok előtt, e' 
népnek. Wallis és Cooh, sőt Forster is, még ugy 
írják ezeket le, mint a' kik emberekkel áldoztak, 
papjaik az előkelő nőknek megengedték, hogy 
elszült gyermekeiket azonnal megöljék} a' tolvaj-
ság divat vala nálok, és hölgyeknél a' szemérem 
annyira ismeretlen volt, hogy tartózkodás nélkül 
jártak az angol hajókra. Most már e' rémdolgok 
megszűntek. Mago Koczebue hajóskapitány, *) 
ki már három ízben hajózta körül földünket, meg-
vallja , hogy polgárosították az angol missiók 
Olahajtit; noha ö nem elégszik meg az ide kül-
dött térítők működéseivel; „mer t , ugy mond, 
ezek Tajó királyt segédül használva, ráerőszakol-
ták az evangyéliomot e'kellemes-lelkületű népre; 
vérpatakok folytak, és a' konok néptörzsökök 
egészen kiirtattak ; biblia-olvasáskor a' nem fi-
gyel mezők bainbus-bottal fenyíttetnek; e' táncz 
és zenekedvelő népnek ezen nemű vigalmak szo-
rosan tiltatnak; ima, és vak engedély mindaz, 
mit a' szigorú angol missionáriusok itt tanítnak." 

Koczebue nyilván nem vala kedvelője az angol 
missioknak; mert neki a' Sandicich szigetbeli té -
ritök sem tetszettek. Leirja, hogy „midőn 2 T a -
meama, pogánvból szent hitünkre tért király, ne-
jével, a ' 2 2 éves Tamehameluval, Londonban 
megholt, és az angolok e' két elhunytnak testét 
bebalzainozva 's igen drága koporsóba zárva, a? 

híres Byron lord kísérete mellett, Hanaruró szék-
városba hajón elküldötték Wahu szigetére, 1824. 
említett lord Londonból némi báb- és árnyékjáté-
kokat vitt magával, hogy velők mulatságot sze-
rezzen e' keresztyénné lett, de igen gyermekded 
népnek: ámde Bengham térítő e1 mulatságot nekik 
meg nem engedé; mert, úgymond, illyesmi ke-
resztyénekhez nem illik; ö is eltíltá a1 zenét, 
éneklést és tánczot, sőt vasárnap tüzet rakni 's 
nála főzni sem engedett; és midőn az utazó a n -
golok Kahurnanna királynő előtt nyilvánították, 
hogy illyen szigort a 'keresztyénség nem igényel, 
sőt magok a' bríttek sem teszik ezt : a' királyné 
inkább hitt Benghamnek, és megsinorozás bíin-

*) Neue Keise um die Welt iti d. Jaliren 1 8 2 3 — 2 6 . Wei-
mar . 1 8 3 0 . 

tetése alatt meg is tiltá említett ártatlan mulat-
ságokat." 

Vannak, Koczebuen kivül, mások, kik a' derék 
angol népet gyanusítni nemátalják, és kajánul állít-
ják, hogy ez az evangyéliom és bibliák terjesztése 
által leginkább anyagi, jelesen kereskedelmi é rde-
keit kivánja elömozditni ; sőt a' keresztyénség 
szine alatt a' jámbor polynesiabelieket akarja 
adózóivá tenni. Mi ezen vádat teljesen alaptalan-
nak lenni nyilvánítjuk , és a' legalacsonyabb 
kútfőből eredettnek. Igaz, hogy ezen világke-
reskedelmü nép elölt az anyagi érdek sem m e g -
vetendő, és kérdjük : nem igényelhetnek-e némi 
kárpótlást milliókba kerülő kiadásaikért ? Ha mu-
tatkozik is e' részbon valamelly önző irány : 
ezen mocsok nem a'derék britt nemzetre, hanem 
egyes missionáriusokra rovandó, kik, mint K o -
czebue szól, * ) „inkább szeretnek üzérkedni, 
mint prédikálni." De , tegyük , hogy ezen nagy -
szerű vállalatokat nem épen tiszta keresztyéni 
szellem mozgatja : igy is mennyivel többet 
nyer ezek által az emberi általános műveltség 
és jólét? Íme az otahajtii keresztyén király már 
népének alkotmányt adott ós itt a' bűnvádi 
ügyekben esküttszék itél; aT hinduk, kafferek, 
seelandiak beavattalnak a' müveit nemzetek mes-
terségeibe és szokásaikba. Ezen kivül, a' nép 
és földismeret naponként terjed; a' kereskede-
lemnek megnyílnak a' leggazdagabb, de eddig 
zárt országok; a' museumokgazdagodnak, a ' b a r -
bár népek szelídülnek, a' bálványozás gyérül, és 
az emberiség derültebb jövőnek néz elébe. 

Az éjszakamérikai bibliatársulatok érdemeit 
sem lehet elhallgatni. Itt 72 missíó telep van, melly-
nek feladata az antillai, továbbá a' Szenttamás, 
Szentjános, Barbados,.Jamajka, Antigoa szigete-
ken, mint szinte a' Labrador nevü félszigeten 
tengő népeknek, ezek közt a' nyomorú eszkimók-
nak, polgárosítása. Igy tehát azok, kik eddigelé 
természeti szép fehér bőrüket mindenféle randa-
sággaí bekenték,éhség idején saját véröket szívták, 
2I -nél tovább számlálni nem tudtak, és a' mi ezen 
túl volt, soknak nevezték, és minden vallásos fo-
galmak híjával voliak: most olvasni, irni tanulnak; 
elhagyva a' kinosan tengető halászatot és vadá-
szatot, földet mivelnek, és máris mintegy 50 ,000 
fejből álló egyházat képeznek. 

Még jobban felindulunk az angol bibliatársu-
latok és missiók érdemeinek becsüléíure,ha meg-
gondoljuk, hogy e' jó példa mi serkentőleg hatott 
egyéb nemzetekre. A' derék Sándor orosz czár 
pártfogása alatt, Sz. Pétercárott, 1816, egy nagy-
szerű társaság keletkezett, mellynek iránya volt, 
az e' széles birodalomban levő finn, kálmuk, ko-
zák. cserkesz, burjaet, s georgiai pogányok m e g -
térítése ; az örményeknek pedig és bolgároknak a' 
biblia ují'orditásaivali ellátása. Ki számíthallan lett 
volna azon haszon, mellyet e' szerencsés kezdet 

? * ) Id. könyv 1 4 1 . 1 4 2 lapjain. 



ígért . Mert ez által a' keresztyénség olly igen meg-
indult ezen félvad népek közölt, hogy hiteles kút-
főből tudjuk, mikép azon missio- és biblia-társa-
ság, melly ekkor Orenburgban, Ambrosius püspök 
vezérlete alatt, keletkezett, már magában Orosz-
honban az 58-dik vala, kiadott naplóval birt, melly 
lengyel nyelvre is fordíttatott. Igy hát a1 finnek, 
kik némellyek szerint véreink, de még jobbadán 
Saman név alatt pogányok, erdőkben és mocsá-
rok közt laknak, — innen magukat Suamolain, 
vagy Sárrét lakos névvel nevezik; — a' kalmü-
kök, kik eddig csupán ragadományból éltek, és ezt 
Aksai és Endry nevü tolvajvárosokba vitték el-
adás végett ; a' cserkeszek, kiknek szép tartomá-
nyát némellyek még Olaszhonnak is elébe teszik, 
és lakosait — kik valaha keresztyének voltak, 
mert régi sírköveiken kereszt és Krisztus név 
szemléltetik, most pedig Mahomed követői — a' 
világ legszebb testalkatú népfajai közé számlál-
ják ; a' georgiai grusinok, kiknek polgárosításá-
ban Sándor czárnak halhatatlan érdemei vannak, 
— mert e'paradicsomi vidéket, melly valaha nagy-
Magyarhonnak neveztetett, és a' mellyben még 
most is illy nemű helységek ; Hallavár, Medeg, 
Avar, Kunság, Kopasz, 'slb- találtatnak — régi 
romjaiból kivette, —a' zsarnok nemességet, melly 
jobbágyainak még gyermekeit is sajátjának te-
kintette, és el is adta, — a' papokat, kiknek templo-
maiba a' madaraknál egyéb alig járt, megzabo-
lázta:— és e 'szépfaju, de tudatlan vad és véren-
gezö népet, miután ez, 1801. birodalma aló ju -
tott, bölcs kormánya és iskolái által, jobb rendbe 
hozta, —ezen népek, mondom, folyvást szelídül-
ni kezdettek 5 mi több ? remény gerjedt bennünk, 
hogy illv-nemü intézetek és vállalatok állal, nyu-
gotí Ázsia, jelen gyászruháját levetközendi, és e' 
világrész, melly hajdan bölcsője volt minden em-
beri műveltségnek, telepanyja Európának, és fész 
ke a' keresztyénségnek, de most a' haladni nem 
akaró izlámnak, és a* durva pogányságnak hódol, 
az isteni igében olly áldott maggal hintetik be, 
melly kikelve és gyümölcsözve, segílendi kifej-
teni az értelmiséget, jóerkölcsöt, ezekkel együtt 
a' nemzetiséget, sőt irodalmat. Ámde ezen szép 
remények, Sándor czár halálával , meghiúsultak, 
és jobbadán mind füstbe mentek. 

Azonban az örmények mégis, kik eddig a' 
keresztyén vallásnak csak betűit és je lentés-nél-
küli szertartásait igen, lelkét pedig épen nem is-
merték, csakugyan értelmesebbekké lőnek az ál-
tal, hogy új örmény nyelvre fordított bibliát ol-
vasnak. Jellemzők azon szavak, miket egy elő-
kelő örménynö mondott saját egyháza papjai előtt: 
„Engem, Istennek hála! szüleim megtaníttattak ol-
vasni ; de én az igazságot mindaddig nem ismer-
tem, míg a' mostani örmény nyelvre fordított új 
testamentomot nem olvastam: ekkor kezdem át-

*) Alig. Kirchen-Zeitung. Darmstadt, Jahrg . 1 8 2 6 , Jan . Nr. 3 . 

látni, hogy eddig a1 keresztyén vallásból mitsem 
értetlem." (Folytatása következik.) 

H e t é n y i J á n o s . 

E g y h á z i i r o (1 a ! «» 111 : 
M a g y a r p r o t e s t á n s e g y l i á z ! k o n y ö r -

^ é s e s - k ö n ^ v e i n k i i g j é b e t t . 
(Uram, taníts meg minket imádkozni ! Luk. XI. 1.) 

Egy embert látunk protestáns helyeken, r e g -
geli és déleslí harangszó után, bemenni a tem-
plomküszöbön; hóna alatt többnyire egy kopott-
lábláju könyv, mellynek lapjai közöl jegyzékek 
nyuladoznak ki, és légymocskosan borulnak egy-
más nyakába. Az ember — a' protestáns pap,— a* 
könyv hóna alatt — imakönyve. — 

Ö a' nép előtt mondja reggeli és délutáni kö-
nyörgéseit, 's elmondván őket egymásután mind, 
meg előkezdi, mint az óra, melly tizenkettő után 
viszont és mindannyiszor egyet üt. 11a fija talál 
lenni utódja, meglehet, bekölteti az avult-tábláju 
könyvet : de a' bötii ugyanaz marad ; ö is mondja 
a' könyörgéseket, —a' nép könyörög utána, — é s 
culíusunknak ezen szép és nagyjelentésü része 
stereolyp merevüítségben maradva — ha még to-
vább is igy tart — nem sok idő múlva kifog n é -
pünk csöndes ájtatosságán. *) 

Népünk — kivált a' szegényebb osztály — 
még óhajt és szeret imádkozni, Istenébe vetett 
erős apai hitét kebelében még mindeddig őrzi, 
és midőn földi terhek nehéz keresztje alatt gö r -
nyedve, Istenhez, egyedüli pártfogójához, fel te-
kint, — vagy áldást nyerve, szivét tiszta hála-
érzelmek között kívánja megszentelni: templom-
ba siet, nem szokásból, nem érzelgésböl, hanem 
amaz ellenállhallsn ösztönvágyból, melly a' va l -
lásos embernek kebelét mindannyiszor megtölti, 
a1 hányszor keble, az Istennek temploma, huza-
mosabb időig üresen állt. Iilvenkor leborul, lelke 
várja a gyülekezet angyalának szavát, szomjúzza 
a' könyörgés malasztját, mint a1 száraz föld szom-
júzza a' vizet,— buzgósága szárnyai repesnek,-— 
alig várja, hogy a' könyörgés egyszerű szavain 
és gondolatain fölmehessen Isten zsámolyához ; 's 
ha íllyenkor a' könyörgés vagy hosszú régi szók 
tetején sikamlik e l , mint tavaszi szárító szél a* 
szálas téli kórók tetején; vagy németdivatos han-
gon száraz okoskodások és kenetlen ascetika kö-
zölt kínlódik : ne csodáljuk, ha nem találva fel 
egyházainkban a nép, mit olt keresett, — vissza-
nyomatva emelkedéséből, az egyházi könyörgé-
sekel csak azért mondogatja, mert végükön unat-
kozva áment keres. 

*) Köszöntlek t i teket , ujabb és fiatalabb könyörgés- i rö ink! k i -
vált ha az Urnák nevében jö t te tek ; ha Jézus és a ' ke-, 
resztyénseg egyszerű magasságában tanít játok népünket 
imádkozni : de, az I s tenér t ! ne adjatok imádságokat ne -
künk, mellyeket készí tve, mindent te t te tek , c s a k nem., 
i m á d k o z t a t o k ! D. J^, 



Én a' mult idők nagy barátja, nagy dicsérője 
nem vagyok; kivált hazám és vallásom múltjában 
alig lelek néhány zöld lombot, hol fáradt lelkem 
leszállva megpihenjen; nem óhajtóm vissza amaz 
iszonyú időket, mellyek apáinkat megtanították 
imádkozni : de azért meg kell vallanunk, hogy a' 
mult századok valának a' könyörgés századai. *} 
A' mult századok embere, bemártva lelkét az 
imádság Jordánjába, megtisztulva emelkedett ki 
onnan; 'sha az angyal megilletéizzójával ajkait: 
kész volt felvenni a' vértanúk keserű poharát, 's 
a' pohárt ajkaihoz szorítva — meghalni. 

E' hajdani nagyszerű fellobbanásaiból leham-
vadt a' könyörgés, 's mint minden, korunk élde-
let fagylalt, kebelén mállott el, vagy legfölebb a' 
kisszerű érzelgés tűzhelyén keres és kutat magá-
nak egykét szikrát, mellyet kebelén végig futtat, 
mint az égett papír fekete hamván végig-futnak 
az apró csillagok. Hogy róla némi fogalmunk le-
hessen, lótni és tapasztalni kell a' mai ájtatosság 
és könyörgés nyomorúságos voltát. Még ott tán 
legmélyebbre hat, hol szabott formulák között jár 
föl 's alá, mint a' kerekes-kutak kötele a' mély-
ségbe; — vagy a' hol a' babona vezeti föl, kí-
sértő alakban, a' templomok tetejére 's fanatikus 
szédülések között hajszálait felborzogat ja : ott még 
néha magánkívül ragadtatik. Ha más alakban kö-
zéig a' mai ember kebeléhez, ajtót nyitnak ugyan 
neki csupa pietasból, betekinletnek a' szív rejte-
keibe, leborulnak, imádkozni akarnak : de, mint 
a' fogoly madár, nem találják meg a' rést, inefy-
lyen át égbe lehetne röpülni; igy aztán keblünk 
istenes érzései elvervén szárnyukat a' mai sok 
czifra imakönyv aranyos tábláján és csillagkeresz 
tes kapcsain, miután mint a ' f ü r j elugrálta fejétaz 
aranyos roslélyzafon: meghúzza magát a' föveny-
ben, 's a* helyeit, hogy magosra emelkednék, a' 
homokot kaparja árva fejére. 

Rendes egy phaenomcnon a' ker. vallásosság 
egén az a' sok imakönyv, melly ma mindenféle 
alakban repked fel 's alá, mintha az egyház vala-
mi nagy tűzijátékot gyújtott volna el. Külföldön 
a* vallásos irodalom jelenleglegbujábban termi az 
imakönyveket. Elvizenyősödvén a' vallásosság 
földe, nem lehet rajta csodálkoznunk, ha Mózes 
égő csipkebokrai helyeit számtalan kábiló gom-
bát terem, mellynek illatja lefojtja a' szellemet és 
egyenesen a' falnak viszi, mint a' methodislákat. 
11a forgatjuk a' megjelent új vallásos könyvek 
névjegyzékét: arra kell fakadnunk, hogy az ima-
és egyéb ájtatos könyvek, mint a' balatoni gár -
dák, most eresztenek, és alig volna egyegy mu-
lattatóbb olvasmány, mint e' könyveknek apóka-

*) Imádkozni csak erös, egészséges szellem tud . Korunk olly 
g y ö n g e már t e s lben - l é l ekben , hogy nem bír imádkozni . 
Meglássuk, ha te t t re kerü lend a ' dolog, nem lesz olly név, 
nem lesz olly magas eszme, mellyet korunk embert i pulyán 
cse rbe ne h a g y n á n a k ! — fá jda lom, cserbe ne hagytak 
Yolna m á r ! — A ' k inek füle van a ' ha l l á s ra , hallja! D. J . 

lyptikus névsora, az aranycsészén és a ' liliom-
völgyön kezdve a' legújabb aranykéményig, *) 
mellyen az ujdonatúj-kanyargásu imák ömleng-
nek és tántorognak ég felé, 's a' szív falán min-
denütt fényes fekete kormot raknak le. Legbizo-
nyosabb jele a' vallásos buzgóság hanyatlásának, 
's a' sovány érzelgés között enervált keresztyén-
ségnek, épen ez a' sok imakönyv, mellynek leve-
lein a' sok beteges képzelődés ugy mászkál föl 's 
alá, mint a' selyemhernyó az eperfa-leveleken; 
ellakik a' sok, vallásos kenetnélküli, csipkés e l -
mélkedéssel, 's azt hiszi,hogy nemsokára magá-
ból eresztheti a' fonalt, mellyel magát a' menny 
számára bekötheti, 's viszont a' menny számára 
kirághatja. 

Egyik gondolat a' másikat szülvén, csak most 
veszem, észre, hogy messze távoztam kitűzött c zé -
lomtól; hogy egy hosszú értekezés lenne belőle, 
ha a ' j e len divatos imádkozásról mindazt el akar -
nám mondani,a' mit tudok, és a' mi, olvasás-köz-
ben, felöl löt t — Visszatérek hát emberemhez, 
kire olvasóimat a' templom-ajtóban figyelmezte-
tém, 's szorosan ama könyvekről szóiandok, mely-
lyeket hóna alá szorított, 's a' mellyekböl a' nép 
előtt imádkozik. 

Megjegyzem eleve, hogy egyházi könyörgó-
ses-könyveink irodalmi történetét megírni nem 
szándékom; egyedül azokról teszek említést, 
mellyeket láttam és olvastam. 

Ezen könyvek regiek és ujak, kenetesek és 
kenetnélküliek ; a' bennök találtató könyörgések 
többnyire papjaink és a1 nép elölt ismeretesek. A' 
mult század közepén innen többnyire írott kö-
nyörgéseket mondlak papjaink, mert az időben a* 
leendő papnak első gondja volt, irott agendája 
mellé, legalább két kötet köz- és vasárnapi kö-
nyörgést összeírni. E' kéziratok Közöl én is átol-
vastam néhányat, és találtam az imák közölt sok 
egyszerű szépet, sok népszerű magast, mellyek 
proféfai utőlérhetlen sajátsággal, és amaz ó szö -
vetségi kenettel valának megírva ; találtam vi-
szont nagyon sokat, mellyekböl, kiszedve a' né -
hány bibliai helyet, nem maradt a'beirt lapon egyéb, 
néhány üres hosszú szónál, mellyre ama drága-
gyöngyök roszul felfűzve valának. — Amazokat 
jó lenne megmenteni, mielőtt még a' rosz tintá-
val irt sárga bötük végképen elhalnának, vagy a* 
molyokból kelt lepkék szárnyain újra feltámad-
nának : ezeket nem ártana, egy csomóba kötve, 
néhány ujabb érzelgö, vagy okoskodó divatos 
könyörgéssel megégetni, s hamvukkal a' vallás-
talanok haját felporozni. — Majd ez irott könyör-
gések közöl egy-kettőről alább szó leend, meg-
jegyezvén azt, hogy ezeknek válogatott kivonata 
volna az ismeretes ,,liat héti könyörgések" czím 
*) Az embernek mogvan sma midási nyava lyá j a , melly sze-

rint mindent, mihez hozzáé r , szeret a ranynyá vál oz ta ln i . 
Az ember még a ' keresztel is aranynyá tet te ' s azt mond ja , 
hogy a ' Krisztus keresz té t h o r d o z z a ! D. J 



alatt közkézen forgó imakönyv. Minthogy azon-
ban Szikszainá 1 kezdem észrevételeimet, nehogy 
imádkozó egyházunknak Szikszai előtti igen ne-
vezetes korszakát épen érintetlen hagyjam : meg-
említek a' régi protestáns egyház könyörgéses-
könyvei közöl néhányat, mellyeket láttam és ol-
vastam : 

1. Debreczeni Péter. Magyarra forditá Kegel 
Filep elmélkedéseit és könyörgéseit. Bártfa. 1H39. 
12,- r . Ajánlva van Gelcsei Ballingh János, Mun-
kács vára akkori főkapitányának. Az időhöz ké -
pest jó és szép magyarsággal. A' könyörgések 
megválasztva még ma is nagy lelki épülettel hasz-
nálhatók. A' könyv 595 lapra terjed. Egyik el^ 
mélkedés előtt illyen distichon áll : 

Az, ki v i lág-szerető , mire meggondolja menendő! 
Ez út j á r melyen, rakva veszélylyel igen . — 

Van a' könyvben néhány szép ének, többek kö-
zött Luther diadaléneke erőteljesen fordítva. Egy 
ének illy különösen végződik, 5 9 3 1. 

Nyisd fel hát karodnak, 
Szentséges markodnak 

Áldott zár já t 1 
Add meg életemnek, 
Epséges fejemnek 

Letört szarvát! — 

2. Pósaházi János. Sibelius Gáspár könyör-
gései diák nyelvből fordítva. Kolosvárt 1673. — 
8. - r . 

3. Szenczi Molnár Albert. Imádságos köny-
vecske. 1621. Ajánlva a' nemes, tiszteletes és 
istenfélő Echi Örsik aeszonnak, Mező-Szegedi 
Gáspár uram kedves házastársának, és Szegedi 
Anna asszonnak, Krausz János uram istenfélő 
házastársának, az nagyszombati ecclésiában ke -
resztyéni szeretettel tisztelendő asszonyimnak 

a' "t. 
Élőbeszédében megmondja az okokat, mellyek 

öt ez imakönyv kiadására vették. „Országunkban 
járván-kelvén, láttam egynéhány zavaros-folya-
matu imádságos könyvet ; menten szándékom 
indult arra, hogy én is bocsássak valamellyet ki, 
az mi hitünkön való tanítóknak más nyelven irott 
imádságos könyveiből" 's a' t. E könyvecskét 
azért vegye kegyelmetek olly szívvel és jó kedv-
vel, az melly jóakarattal tőlem kegyelmeteknek 
küldetik, — miglen az mi keresztyén fel céges 
Gábor fejedelmünknek kegyesen meghagyására, 
az Calvinus János magyarol forditolt institutió-
ját, * ) és Rákóczi György uramnak, ö nagyságá-
nak intésére, az boldogult kecskeméti Elekes Já-
nos prédikátornak, az Sz. János jelenésére irott 
predikácziót is kibocsáthatandom. Melly könyvek-
nek, idejében való kibocsáttatási szándékomat két 

' ) Megvan a1 R á d a y könyvtárban e' fordításnak azon pél-
dánya. mellyet M o 1 n á r A l b e r t küldöt t a1 f e jede lem-
nek. A1 czimlap előtti levelén ott van magának a' fordító-
nak kezeirása, a1 táblán a1 fejedelemnek maga keze j e g y -
zése, mikor ke idé azt olvasni. D. J . 

dolog késleli kiváltképen. Első az könyvárosok-
nak hadaktul való félelmek, és azoknak nyomta-
tásban munkálkodó legényekből való szükségek; 
második, az én szűkölködő állapotom. Mert az 
mint az deákok szolnak: Lunae radiis non matu-
rescit botrus, az holdvilágtól nem érik meg a* 
szöllő : azonképen én is, igen lassú serénységgel 
nevelhetem és készíthetem el ez könyvbeli g y ü -
mölcsöket, az szükségnek terhe alatt; mert az 
szükség miatt való szomorúság nem kicsiny h o -
mályosítására vagyon az illy munkára kívánandó 
elmei vidámságnak. 

„Megígérték jóllehet ez könyv titulusa alatt 
megnevezett fő könyvárosok az Calvinus institu-
tiójának kinyomtatását, de nékem igen kevés j u -
talommal, söt az corrigálásban jövendő nagy f á -
radságommal, és házamnépére való gondviselé-
semnek is nagy fogyatkozásával. Ez mellett p e -
dig készebbeknek is mutatják magokat az meg-
jobbított dictionariumnak, és az ö kértekre m e g -
fordítandó martyrum könyvnek kinyomtatására, 
hogy nem egyéb könyveknek avagy az Elekes 
János predikátióinak kinyomtatására. Nem is c su -
dálom 's a ' t , " — Van még ez élőbeszédben sok 
érdekes dolog említve. — 

Az imádságok előtt van egy magyar naptár, 
mellynél én régibb magyar naptárt nem láttam. 
Mindegyik hónap elején van az ott levő nevek e l e -
jéből valami furcsaság; igy például : április hó 
előtt a' nevek elsőbb bötüiböl ez jő ki magyaru l : 
„Virágos Ambrus megtántorult a ' jó bor tulTibur-
ezot küldé az alföldre György Markhoz zöld bú -
záért s a' t . u A' könyörgések Calvin, Luther, 
Bullinger, Viretus és egyéb reformátoroknak k e -
netteljes fohászai magyarul, mindenféle alkalomra. 
Végül egy levelében, Sz. Pál példája után, sok 
atyafiakat köszönt névszerint. 

4. Ács Mihály, győri evang. pap ranyláncza. 
Lőcse 1706. — Ennek atyja vala az, a' ki a' Bol-
dog halál szekerét készítette, iliyen alkalommal : 
Meghalt vala a' devecseri egyházban egy Bognár 
György nevü tisztes öreg tanítóember, melly a l -
kalommal a' nevezett lelkésznek atyja, mint ács, 
megfaragta a' fölötte tartott halotti beszédben a ' 
boldog halálszekerét.Lúsá az előbeszéd 6 - k lapján. 

5. Hegy falusi György, vásonyi pap, Százlevelü 
rózsája. 1729. 

o. Aranyas Medjesi Sámuel, hetényi jegyző. 
Beggeli, délesti, egyházban mondandó könyörgé-
sek, illy czím alatt: igazság áldozatja. Győr. 1737. 

7. N. BorosnyaiNagy Pál, logikus, élete 15-ik 
esztendejében adott ki egy könyörgéses könyvet: 
Házi és úti idvességes társ 's a' t. czím alatt. Enyed 
1765. Ajánlva van B. Vesselényi Ferencz drága 
és szép liliomának G. Rédey Susánnának. Az é lő-
beszédben, többek között, azt irja magáról a1 fia-
tal szerző, hogy már tíz éves korában atyja házá-
nál, több predikátiót és könyörgést extrahált, ' s 
azokat mint kispap mondogatta a' háznép előtt $ 



tizennégy éves korában már verseit nyomatá illy 
czím alatt : Exercitia miscellanea mefrica hunga-
rico latina. Említi tovább élőbeszédében, hogy 
Jónás Sámuel uramtól nyerte ajándékban erdélyi 
fejedelem Apaffy Mihály magános könyörgéseit, 
RadnótJun. 30. 1690, mellyeket a'fejedelem ma-
ga kezével irogatott. E'kisköny v megvan az enye-
di iskola könyvtárában. — Imakönyvének három 
része van: 1. A' fejedelmi fohászkodások. 2. For-
dítások NeumannbóI, Avenariusbó\, Böh?nhö\ 's a' t. 
— 3. Néhány megszűkült példányokból szedege-
tett fohászok, összesen 90. Végül van az apostoli 
hitforma versben a' 19. zsolt. nótájára, mellyet 
1760-ban az igenizsinatban hármóniával énekel-
tek a' felszentelendő papok. Közlöm, ha kívánta-
tik. — E' könyörgéseken nem tetszik meg, hogy 
Őket 15 éves ifjú fordította, és szedte össze. 

8. Diószegi Kis Istcán Lelki fegyvere. A' hét-
nek minden napjára rendelt könyörgések. A' vi-
haros időjárás miatt — mint maga mondja — Ul-
trajeclumbnn kényteleníttetvén vesztegelni, for-
dította belga nyelvből. Többször nyomatott. Én a' 
pozsoni kiadást lállam, 17^0. Élőbeszédében fő-
szabályul tűzi ki magának; „hogy a 'magyar szók 
czikornyázását eltávoztatván, a' sz.irás helyeit a' 
maguk épségében meghagyja.4 ' Halljátok meg e' 
szabályt, ti czikornyázók 1 — Az imák rövidek, 
szívhez-szólók, tiszta nyelven iro!tak. — 

9. Nádudvari Benjámin, abrudbányai reform, 
pap. Mennyei udvarral való szent társalkodás 
' s a' t. — Kolos várt 17 /4 . Későbben bővítve 
Sárdi Sámuel szebeni könyvnyomó. Van e' kis-
könyvben 38 napi és egyéb alkalmi könyörgés. 
Ahhoz-érlö embereknek csak az illyen imákat 
kellene ujabb alakba öltöztetni, és többet érnének 
mai sallangos Glatz-féle imáinknál,'s holmi szent 
kopogtatásoknál. 

10. Láttam többeket is. Illyen egy hosszu-
vékony alakú imakönyv, melly németből magyarra 
fordíttatott Neuman Gáspár után. Debreczenben 
1685-ben. Sopronban 1736 ban. Rövid monda-
tokban igen szép imák. Itt van gondolat elég. — 
Van még egy, mellyet czíme különös voltáért 
jegyzek ki ide: Szántai Mihály n.-bán>ai pap és 
sénior imádságoskönyve, illy czím alatt: „ A z ú r -
ért és hazájukért els-zéledelt és számkivetett buj-
dosó magyarok füstölgő esepűje, azaz, mellyben az 
élvén haló és halván élő bús lélek egynehány ne-
vezetes alkalmatosságokkal Isten elölt felrombol 
tátik, és az Isten háza mennyei tüzével megillet^ 
telik, hogy a' kegyelem kapuján ha szintén böl-
csen formáltatott ékes beszédű imádságával nem 
loboghat i s ; de mégis megromlott sziveégbe sza 
kadásával, a' mennyei jó választételnek igaz re-
ménysége alatt ckepen mindaddig füstölöghessen, 
mig az égből kegyelmesen reá nem tekint az úr. 
Nemzetes Ubrisi Pál költségével. Kolosv. 1676. 
— Végre Ráday Pál ..Lelki hódolása." A' tudós 
Gedeonnak nagy-ludományu, szép-szellemű, val-

lásos apja Pál irta e' könyvet , Törökországban 
jártában, — mint kis úti bibliájába irt élete neve-
zetesebb történetei között maga feljegyezte. S a -
ját-szépségű könyörgések. — Hajh 1 még akkor 
nagy embereink tudtak imádkozni. 
(Folytatása következik). D o b o s J á n o s . 

E g y h á z i r é g i s é g e k : 
Esyltáwi régiségek syiijtése *s kiáz-
•*é~tételére főlhivó szózAt, és a' n. 
bányai ejsyliázene^ye személyzete a* 

\ l l l - i l l k században. 
Egyike legérettebb szükségeinknek, legbuz-

gébb ohajtásinknak, magyar protestáns egyhá-
zunk történeteit, mind azon kútfőknek felhaszná-
lásával, mellyeket mostohább idők zivataraiból 
még megmentve találunk, a' tárgy fontoságához 
képesti terjelemben's hitelességben bírnunk. Mert 
Ember Pál, Tólh Ferenez 's e1 mezőn fáradozott 
más jeleseink szent hamvait nem sértjük, kimond-
ván : mikép egyháztörténetünk még nincs. E* 
nagyszerű föladat megoldása a' jövendőnek van 
fentartva. És miért olly messze e'jövendö, miért 
csüggednek alá legmunkásb 's tehelségesb f é r -
fiaink karjai, kiknek különben a '„romlott fal fel" 
építésére" ragyogó hivatásuk volna? Mert hiány-
zik a' földolgozandó anyag, 's az építésre vállal-
kozó művész maga volna kénytelen sziklát vágni, 
szuvatot keverni, téglát vetni, vasat bányászni 
épületéhez, 's nemesb erőit anyaggyűjtés fárad-
ságos napszámaiban emészteni föl. Ide ezer mun-
kás kéz elödolgozata kívántatik, melly az adatok 
lovenymorzsáit messze vidékekről, düledékes ro -
mok közöl, nehéz-járatu aknák mélyéből nap elé 
vonzza, egy helyre összehordja. E' kötelesség, 
rokonim, hitsorsosim! mienk mindnyájunké, kiket 
hit és lelkiösmeret szabadságaért diadalmasan 
küzdött, vagy vértanúi koronában elhunyt ősök 
emléke, — kiket tiszlullabb tanunk *s annak ugy 
viszontagságdús múltja, mint szebb jövendője 
melegen érdekelnek; — 's tietek különösen, egy-
ház férfiail kik hivatallok természeténél fogva 
mások fölött kötelezve, helyzetetöknél fogva, 
melly a' szélszórt források nagy részét megkö-
zelítnetek engedi, említett elödolgozatokra mások 
fölött képesítve vagytok. Föl I ha ohajtjátok e g y -
háztok honi történeteinek csarnokát diszben emel-
kedni látni, tisztítsátok az utakat, egyengessétek 
az ösvényeket egy majdan eljövendő erösbnek 
előtte ; — föl! meszet és követ, fövényét és sze-
geket és szálfákat, nyers anyagot elé a' közerő-
vel épülendő közházhoz!! — adatokat a' histori-
kusnak a' haza minden vidékéről, — adatokat 
az egyház kül- és beléletéröl, örömeiről és kö-
nyü röl, - adatokat, habár töredékeseket, habár 
egyetlen jellemvonásból, egyetlen biztos évszám-
ból, egyetlen elfeledett névből állókat! 

,,ki várakat épí t , 
A ' legapróbb szegnek tudja mi haszna vagyon" K a z i n c z y 



Méltán korholta már Rotarides után Buday a' 
kevés köszönetünket órdemlö Lampe azon csínjét, 
melly szerint Debreezeni Ember Pál fontos kéziratát 
avatlan kézzel csonkította,'s különösen a' neki é r -
dekteleneknek látszó névlaistromokat kihagyo-
gatta. „A* miket ö csekélységeknek 's dologhoz 
épen nem tartozóknak nézett, mond Rotarides, 
azok nekünk, illyesmik után esengöknek, megle-
het, fölötte hasznosak lettek volna." Ugy van. 
Olly mezőn, mint átalán honi, kivált régibb tör-
téneteink legnagyobb része, mint protestáns egy-
házunk viszontagsági, üdvözök a' legparányibb 
nyomok, üdvözök és megbecsülhetlenek a' puszta 
névsorozatok is. A' magányosan, haszonvéllenül 
álló töredékadathoz innen vagy amonnan másik 
töredék, amazt kölcsönösen magyarázó, párúl, — 
a' történetbuvár még harmadikat illeszt hozzájok 
éjféli szorgalmának jegyzetei közöl, —- negye-
diket egy tiszteletre-méltó krónika korábban é r -
telem- 's jelentőség-nélkülieknek vélt szavaiból 
sorozhatunk melléjök, — 's mind ezt végre 
egy újonnan fölfedezett pénzdarab, vagy agg sirkö 
fölirata egészíti ki 's hozza teljesen tisztába 5 — 
és ekképen eleinteni ködalakok világos körrajzot 
öltenek, mozgást és arczkifejezést nyernek, majd 
csoportozatokfat képezve tűnnek elé, élet és fény 
ömlik el fölöttök, — 's im a' históriának imént 
sivatag halvány lapja megnépesülve, fölnappa-
lodva merül ki a' feledés sötét éjéből. Azért nagy-
becsű kincsnek tartatik a' n.váradi káptalannak 
csaknem csupa nevekből álló istenitéleti laistroma\ 
azért a' hazai történetírás múzsája tisztelettel őrzi 
a' Wagner, Lehóezky, Grossinger, stb. neveket, 
kik nagy-munkásságu névsorozatoknál egyebet 
alig adtak, — 's első-rangu csillagink Pray, Ko-
vachieh és Horváth István nem tartották ki-
csinységnek ollykor egész roppant erejöket 
egyedül illyek készítésére vagy kiegészítésére 
fordítani. 

Közlőnek más-nemű foglalkozási nem engedik 
tenni e* téren azt, mit tenni olly örömest óhajtana: 
körében fekvő minden emlékeit egyházi hajda-
nunknak fölkeresni, 's habár nyers alakban is, 
annyival kevésbbé bírálati szükséges jegyzetekkel 
fölkészítve közrebocsátani: az adatok földolgozá-
sáról pedig 's élő egészszé teremtéséről helyze-
tében szó sem lehet. Mindezeket szerencsésb-ál-
lásuaknak engedni kénytelen. De hajdanunk iránt 
részvétet gerjesztendő, 's talán nékiket csekély 
példája erélyesb 's tökéletesb követésére meg-
nyerendő, közölni fog ollykor, miként ez úttal is, 
egyháztörténeteinkbe vágó töredékeket, remél-
ve, hogy terjelmesb raktárak keletkezéseig e' 
becses lapok sem sajnálandják ezeknek megnyitni 
hasábjaikat, 's az efféle gyenge kezdetek nyomán 
is megpezsdülhető mozgalom jó reményében a' 
tisztelt szerkesztők, egyházunkban olly sok hasz-
nos eszmélkedés fölidézői, eltürendika' t . közön-
séggel együtt illyeseknek szárazságát. Mert szé-

gyen és fájdalomtól el nem fogódni lehetetlen, ha 
e' részbeni koldus-voltunkról más nemzetek dú-
san viruló irodalmára fordítjuk tekintetünket, ' s 
látni kénytetünk, mikép, hogy egyebeket mellőz-
zek , Németország majd minden jelentékenyebb 
egyes városa a' maga egyházának jobb és teljesb 
történeteit birja,mint egész árva hazánk öszvesen 
a' magáénak. Adduxere sitim tempóra! 

Nagybányai, máskég* Aranyosmes-
gyesi egyliazvidék személyzete a' 

W l l - i k üzázailhaiu •) 
E s p e r e s e k : 

Lásd Lampe 1. 6 2 1 . 
Papok : Tanítók: 

1. Adorján. 
Apai K. György 1 6 2 3 . Csaholczi N. János 1 6 2 7 . 
Némethi Ferencz 1 6 2 4 . Báthi Márton 1 6 2 8 . 
Mándi Benedek 1 6 2 8 . Meggyesi Sz. György 1 6 2 9 -
Keresztesi János 1 6 3 4 . Józsipházi István 16 3 0 . 
Szentmártoni György 1 6 3 5 . Szekeresi László 1 6 3 2 . 
Pányoki Pál 1 6 3 7 . Szamosbecsi István 1 6 3 3 . 
Giróttótfalusi István 1 6 3 8 . Séllei Mihál 1 6 3 5 
Nagybányai György 1 6 4 5 . Szentpéteri Miklós 1 6 3 8 . 
Kolosvári Endre 1 6 9 8 . Szentkirályi Ferencz 1 6 4 1 _ 

Keresztúri Márton 1 6 4 3 . 
Kóródi Endre 1 6 4 5 . 
Csengeri P. Pál 1 6 4 6 . 
Vízaknai Pál 1 6 4 8 . "stb. 

2. Apa. 
Czeglédi István 1 6 2 1 . Szentgyörgyi Demeter 1 6 2 2 . 
Ilelmeczi L. Pál 1 6 3 0 . Némethi Sebestyén 1 6 2 5 . 
Varannai János 1 6 3 3 . Báthori B. István 1 6 2 7 . 
Szálkái F . Bálint 1 6 3 5 . Jánki Márton 1 6 2 8 . 
Zelízi János 1 6 4 4 . Badnóti Miklós 1 6 2 8 . 
Bogáthi Pál 1 6 4 7 . Apai B. Mátyás 1 6 2 9 . 
Pásztóbi György 1 6 5 0 . Kolosi P. Dániel 1 6 3 1 . 
Kasai János 1 6 7 8 . Panyolai P. Pál 1 6 3 5 . 

Csornai Bálint 1 6 3 7 . 
Némethi János 1 6 4 1 . 
Diószegi Mihál 1 6 4 2 . 
Szoboszlai Endre 1 6 4 3 . 
Diószegi Mihál ismét 1 6 4 4 . 
Szentesi Mihál 1 6 4 6 . 
Szentelki Pál 1 6 4 7 . 
SeentmíklósiMárton 1649 . s tb . . 

3. Bánya (Nagy) 
Szőlősí Bedő János 1 6 1 5 . Tej falvi Csiba Márton 1624 , -
Gönczi József 1 6 1 8 . Vetési Z. István 1 6 2 5 . 
Kárászteleki Mihál 1 6 2 2 . Gönczi M. János 1 6 2 6 . 
Lévai H. János 1 6 2 4 . Kállai P. Samu 1 6 2 7 . 
Szántai Molnár Mihál 1 6 3 0 . Daróczi Balint 1 6 2 9 . 
Hodászi Miklós 1 6 4 1 . Geressi Mihál 1 6 3 0 . 
Gidófalvi Basil 1 6 4 3 . Tasnádi H. István 1 6 3 4 , 
Szerencsi István 1 6 5 0 , Geressi B Mihál 1 6 3 5 . 
Nánási István 1 6 5 1 . Debreczeni Csillag Istv. 1 6 3 T , 
Szölősi István 1 6 5 2 . Tóthfalusi P . István 1 6 3 8 . 
Sellyei Pál 1 6 5 7 . Gönczi Mátyás 1 6 3 9 . 
Belényesi János 1 6 5 7 . Ujfalusi Endre 1 6 4 2 . 
Ürményi Mátyás 1 6 5 8 . Zelizi János 1 6 4 3 . 
Horthi István 1 6 7 6 . Vilmányi G. Mihál 1 6 4 6 . 
Miskolczi Gáspár 1 6 8 4 . Panyiti V. Mihál 1 6 4 7 . 

Csehi Endre más. tanító 1 6 4 7 ~ 
Nánasi L. István 1 6 4 8 . ' s tb . 

*) A1 tanítói személyzet csupán a ' század elsőbb felébóS^ 
rövidség okáér t . L. J . < 
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Papok t 
4. Bánya. 

Gönczi F . János 1 6 2 2 . 
Varsányi P István 1 6 2 9 . 
Szántai Molnár Mihál 1 6 2 9 . 
Tolnai János 1 6 4 0 . 
INagybányai Simon 1 6 4 5 . 
Gönczi Mátyás 1 6 5 0 . 
Kézdivásárhelyi Matkó István. 
JKazai János 1 6 6 8 . 
Gyöngyösi István 1 6 7 6 . 
Szatmári István 1 6 8 7 . 
Füsi LÖrinez 1 6 9 3 . 

Tanítók : 
(Felső) 

Tornai P. Gáspár 1 6 2 1 . 
Bátori Mátyás 1 6 2 2 . 
Szeghnlmi S. Endre 1 6 2 3 . 
Szádvári T. János 1 6 2 4 . 
Fegyverneki Mátyás 1 6 2 5 . 
Somossi Gergely 1 6 2 6 . 
Dobai János 1 6 2 9 . 
Jánki Márton 1 6 2 9 . 
Szigeti György 1 6 3 0 . 
Enyedi Márton 1 6 3 1 . 
Meggyesi Gergely 1 6 3 4 . 
Bajomi Pál 1 6 3 5 
Borozsnyai Gáspár 1 6 3 6 . 
Gyögyei Mihál 1 6 3 8 . 
Meggyesi István 1 6 4 1 . 
Mezei H. Tamás 1 6 4 2 . 
Deáki Tamás 1 6 4 4 . 
Csernátoni György 1 6 4 5 . 
Nyíregyházi Miklós 1 6 4 6 . stb. 

5. Berkesz. (Sáros) 
Károli Sz. Tamás 1 6 2 7 . 
Töthfalnsi István 1 6 4 5 . 
Egeres i István 1 6 8 3 . 
Pányoki Mihál 1 6 8 7 . 
Felsőbányái Péter 1 6 9 9 . 

Ghiczei János 1 6 2 1 . 
Halasi Bálint 1 6 2 2 . 
Cseng«ri N. Endre 1 6 2 3 . 
Rettegi János 1 6 2 4 . 
Csekei Illés 1 6 2 5 . 
Ököritói Pál 1 6 2 7 . 
Bereghi Mihál 1 6 2 9 . 
Meggyesi Mihál 1 6 3 0 . 
Váraljai Bálint 1 6 3 2 . 
Ardai Márton 1 6 3 3 . 
Felsőbányái K. János 1C35 . 
Kisvárdai István 1 6 3 9 . 
Szigethi V. Ferencz 1 6 4 2 . 
Egyházfalvi Bazil 1 6 4 2 . 
Berkeszi István 1 6 4 3 . 
Kismődi Sándor 1 6 4 5 . 
Thurai Péter 1 6 4 7 . 
Csötörtöki P. János 1 6 4 8 "stb. 

6. Dobravieza. 

Papok: Tanítók: 
8. Erdőszáda. 

Cfkóritoi István 1 6 2 1 . 
Csáazlai István 1 6 2 4 . 
Vályi Mihál 1 6 3 0 . 
Nagybányai István 1 6 4 2 . 
Lisznyai István 1 6 4 9 . 
Jáftbi János 1 6 6 2 . 

Sásvári Ferencz 1 6 2 1 . 
Tóthfalusi Talpas János 1 6 2 4 . 
Vasvári Demeter 1 6 2 5 . 
Bessenyei D. Boldizsár 1 6 2 6 . 
Eszkárosi István 1 6 2 7 . 
Tivadari Márton 1 6 2 9 . 
Kökényesdi Ferencz 1 6 3 2 . 
Csom»i Bálint 1 6 3 4 . 
Felsőbányái F. János 1 6 3 5 . 
Trencséni János 1 6 3 8 . 
Némethi János 1 6 3 9 . 
Mónosszeifi János 1 6 4 0 . 
Láposi István 1 6 4 1 
Kismődi Sándor 1 6 4 2 . 
Csapai Gergely 1 6 4 3 . 
Uzoni Tamás 1 6 4 4 . 
Láposi István 1 6 4 6 . 
Torjai Tamas 1 6 4 7 . 'stb. 

7. Domokos. 

Szepsi S. János 1 6 3 2 . 
Székelyhídi Péter 1 6 3 9 . 
Szendrei Mihál 1 6 5 2 . 
Bányai Mihál 1 6 5 5 . 
Szathmári Mihál 1 6 5 6 . 

Nem találtam. 

Sárdi Mihál 1 6 5 5 . 

9. Görbed. 
Nem találtam. 

10. Hosszú falu. 
Nem találtam. 

11. Jloba. 
Szalacsi L. Gergely 1 6 2 2 . Nem talá l ta* . 
Almási János 1 6 2 4 . 
Kisvárdai István 1 6 4 1 . 

12. Katalinfalva. 
Nem találtam. 

13. Kékes, i Magyar) 
Somossi Gergely 1 6 3 2 . Nem találtam. 
Nagybányai György 1 6 3 5 . 
Mogyorói Mihál 1 6 4 1 . 
Szentiványi Gergely 1 6 5 2 . 

14. Koltó. 
Csornai Gáspár 1 6 4 1 . Nem találtam. 
Aranyosmeggyesi G y ö r . 1 6 4 2 . 
Somossi Gergely 1 6 4 5 . 
Székelyhídi Péter 1 6 4 8 . 
Lévai István 1 6 5 1 
Berkeszi István 1 6 6 1 . 
Dobolyi Péter 1 6 9 5 . 
Ónodi Sándor 1 6 9 9 . 

15. Kővár. 
Szentmikiősi György 1 6 8 6 . Nem találtam. 
Kenyhézi István 1 6 9 9 . 

16. Lápos. (Hagymás) 
Csehi István 1 6 4 5 . Nem találtra, 

Kökényesdi János 1 6 4 6 . 
Péresi György 1 6 8 8 . 

17. Lápos (Józsip, vagy Magyar). 
Apai István 1 6 2 4 . 
Bogátbi Gergely 1 6 4 5 . 
Szalóczi Mihál 1 6 4 6 . 
Vásárhelyi Mihál 1 6 9 4 . 

Hiripi Miklós 1 6 4 5 . 
Nyíregyházi István 1 6 8 7 . 
IfováBEnai látván 1 6 9 3 . 
Scekeresi Samu 1 6 9 5 . 

Nem találtam 

18. Meggyes 
Liszkai Demeter 1 6 0 6 . 
Fegyverneki János 1 6 2 1 . 
Szepsi Menyhért 1 6 2 4 . 
Sághi Mihál 1 6 2 6 . 
Tasnádi H. István 1 6 3 5 . 

j Tarcz»li B. Péter 1 6 4 0 
j Vásárhelyi István 1 6 4 2 . 
! Tokaji Gáspár 1 6 4 7 . 
í Gönczi Mátyás 1 6 4 8 . 
i Kazai János 1 6 5 0 . 
i Csehi Endre 1 6 5 1 . 

Óvári Mátyás 1 6 2 3 
Füzesi Endre 1 6 2 5 . 
Enyedi Márton 1 6 2 7 . 
Tóthfalusi N. István 1 6 3 5 . 
Miklósházi Lukács 1 6 3 7 . 
Sramosbecsi István 1 6 4 0 . 
Árkosi Mihál 1 6 4 2 . 
Ramocsaházi Péter 1 6 4 3 . 
Veresmarti István 1 6 4 6 . 
Kovásznai István 1 6 4 8 . 
Tóthfalusi N. István 1 6 4 9 , ' i t b . 

(Aranyos) , 
Károli Sz. István 1 6 2 1 . 
Meggyesi P János 1 6 2 3 . 
Enyedi György 1 6 2 4 . 
Károli László 1 6 2 5 
Nagybányai György 1 6 2 7 . 
Komlódí Endre 1 6 3 0 . 
Ksllai György 1 6 3 1 . 
Fegyverneki János 1 6 3 2 . 
Iliripi Demeter 1 6 3 4 . 
Szinyei János 1 6 3 5 . 
Pataki Marton 1 6 3 8 . 



Papok: 
Belényesi János Í 6 5 6 . 
Debreczeni János 1 6 5 7 . 
Érsekújvári Orbán 1 6 6 0 . 
Gyöngyösi István 1 6 8 4 . 
Yáradi Samu 1 6 8 6 , 
Fiikei János 1 6 9 2 . 
Pataki János 1 6 9 8 . 

Tanítók : 
Bogáthi P. Gergely 1 6 4 1 . 
Újhelyi Pál 1 6 4 2 . 
Barsi P. Samu 1 6 4 4 . 
Makkfalvi Endre 1 6 4 6 . 
Veresmarti István 1 6 4 7 . 
Oloszteleki Máté 1 6 4 8 . 
Viski Mihal 1 6 4 9 'stb. 

19. Parlag. (Rózsa) 
Nagybányai Simon 1 6 3 4 . Nem találtam. 
Hiripi Miklós 1 6 4 3 . 
Borzási Nagy János 1 6 4 6 . 
Daboczi Mihál 1 6 5 9 . 

20. Patóháza. 
Liszkai Antal 1 6 2 1 . Nem találtam 
Aranyosmeggyesi Györ. 1 6 2 2 . 
Fehérgyarmati P. János 1 6 2 4 . 
Báthi Márton 1 6 2 9 
Bogáthi Gergely 1 6 4 2 . 
Szentgyörgyi Demeter 1 6 4 5 . 
Jánki János 1 6 5 2 . 
Berkeszi János 1 6 5 9 . 
Tarpai Mihál 1 6 6 9 . 
Komáromi Péter 1 6 8 7 . 
Viski Márton 1 6 9 3 . 

21. Remete (Kőszeg). 
Szalontai Mihál 1 6 1 2 . Nagybányai István 1 6 3 5 . 

Apai István 1 6 4 5 . Vaczi F. István 1 6 3 7 . 
Vállaji György 1 6 9 1 . Fotosi Gáspár 1 6 4 0 . 
Vásárhelyi Péter 1 6 9 4 . Vetéssi János 1 6 4 1 

Eöri János 1 6 4 4 . 
Nagybányai Mihál 1 6 4 7 . 
Csatranghi György 1 6 4 8 'stb. 

22. Sárköz. 
Gencsi Imre 1 6 2 1 . Nagyidai Pál 1 6 2 1 . 
Péterfalvi István 1 6 3 5 . Nagyidai Endre 1 6 2 2 . 
Legenyei János 1 6 4 1 . Csehi István 1 6 2 5 . 
Németi Endre 1 6 4 9 . Óvári Mihál 1 6 2 6 . 
Hodászi Miklós 1 6 5 1 . Milotai K. János 1 6 2 9 . 

Csaholcii János 1 6 3 0 . 
Meggyesi Gergely 1 6 3 2 . 
Gyarmathi Gergely 1 6 3 3 . 
Szamosszegi Tamás 1 6 3 4 . 
Samarjai István 1 6 3 7 . 
Kovásznai Márton 1 6 3 8 . 
Hosszumezei Tamás 1 6 4 0 . 
Jánki Endre 1 6 4 1 . 
Pávai Endre 1 6 4 3 . 
Fintaházi Endre 1 6 4 4 . 
Küküllövári Endre 1 6 4 6 . 
Szigethi 0 . Tamás i 6 4 9 . 'stb. 

23. Szamosielek. 
Apai István 1 6 3 3 . Nem találtam. 

24. v-aosaor. S' Í3 Jí í Fú' • í ! 
Héczei István 1 6 3 0 . Nem találtam. 

25. Tóth falu (Girót v. Tejfeles). 
Gönczi M. János 1 6 2 7 . Tarkányi György 1 6 2 3 . 
Egrespataki Endre 1 6 5 6 . Hosszumezei Mihál 1 6 2 4 . 
Tárcsái Gergely 1 6 6 0 . Szaniszlai P. Péter 1 6 2 6 . 
Oloszteleki Maté 1 6 6 6 . Bereghszászi Lőrincz 1 6 2 8 . 
Diószegi Samu 1 6 8 7 . Petlendi Márton 1 6 2 9 . 

Somossi Gergely 1 6 3 0 . 
Tóthfalusi István 1 6 3 1 . 
Gyulai Ference 1 6 3 2 . 

Papok : Tanítók : 
Nagybányai Peter 1 6 3 3 . 
Makai István 1 6 3 4 . 
Nagybányai János 1 6 3 5 . 
Huszti János 1 6 3 7 . 
Baczoni K István 1 6 4 0 . 
Felsőbányai Péter 1 6 4 1 . 
Hiripi F. Miklós 1 6 4 2 , 
Kassai György 1 6 4 3 
Daróczi Endre 1 6 4 4 . 
Pokai György 1 6 4 5 . 

KézdivásárhelyiS.Mihal 1 6 4 6 . 
25. Tóthfalu ( A l s ó - M i s z t ) . 

Szepsi Nagy Endre 1 6 2 5 . Jánosi P. Tamás 1 6 2 1 
Gönczi M. János 1 6 4 5 . Némeíhi Ferencz 1 6 2 2 . 
Gidófalvi János 1 6 5 1 . Giróthi István 1 6 2 3 . 
Gönczi Mátyás 1 6 6 1 . Radnóti Miklós 1 6 2 4 . 
Debreczeni Péter 1 6 6 6 . Halasi Bálint 1 6 2 5 

Brassai L. Simon 1 6 2 7 . 
Vasvári Demeter 1 6 2 9 . 
Krassai Bálint 1 6 3 2 . 
Szepsi B. János 1 6 3 3 . 
Dobi Endre 1 6 3 4 . 
Udvarhelyi Bálint 1 6 3 5 . 
Mákos István 1 6 3 7 . 
Udvari Jakab 1 6 3 8 . 
Gebei Mihál 1 6 4 2 . 
Krasznai S. János 1 6 4 3 . 
Homorodi Endre 1 6 4 5 . 
Gyarmati B. Endre 1 6 4 6 . 
Jánosi P István 1 6 4 7 . 
Királyhelmeczi Izsák 1 6 4 9 . 

26. Tóthfalu (Alsó-miszt, vagy Mogyorós). 
Némethi Lukács 1 6 3 0 . Feketeardai Endre 1 6 2 2 . 
Tóthfalusi P . István 1 6 3 8 . Terebesi György 1 6 2 4 . 
Szálkái Bálint 1 6 4 5 , Keresztúri János 1 6 2 6 . 
Tarczali Miklós 1 6 9 6 . Rettegi János 1 6 2 8 . 

Fiilpösi Albert 1 6 3 1 . 
Vetéssi Ferencz 1 6 3 2 
Udvarhelyi János 1 6 3 4 . 
Kökényesi János 1 6 3 5 . 
Váczi János 1 6 3 7 . 
Benei István 1 6 3 9 . 
Rozsályi István 1 6 4 2 . 
Szöledi János 1 6 4 4 . 
Técsi János 1 6 4 5 
Szigethi Simon 1 6 4 7 . 
Nagybányai Mihál 1 6 4 9 . ' s t b . 

27. Újlak (Sárköz). 
Csáizlai István 1 6 2 1 . 
Szabolcsi György 1 6 2 4 . 
Ardai Z. István 1 6 3 2 . 
Maksai S. Endre 1 6 3 8 . 
Sághi Mihál 1 6 4 0 . 
Nagyidai Pál 1 6 4 1 . 
Szabolcsi György ismét 1 6 4 4 . 
Nagybányai István 1 6 4 5 . 
Bölöni Mihál 1 6 6 3 
Tarczali Miklós 1 6 6 9 . 
Barauyai István 1 6 9 9 . 

Kaszoni Mátyás 1 6 2 2 . 
Almási István 1 6 2 4 . 
Pallagi István 1 6 2 5 . 
Jánki Márton 1 6 2 5 . 
Krassai K. Bálint 1 6 2 6 , 
Meggyesi Mihál 1 6 2 7 . 
Hiripi Demeter 1 6 2 9 . 
Szepsi S. János 1 6 3 0 . 
Berki János 1 6 3 4 . 
Oroszi János 1 6 3 5 . 
Sasvári Tamás 1 6 3 7 . 
Mátyásfalvi György 1 6 3 8 . 
Kókényesdi M. János 1 6 4 1 . 
Fotosi Kis Gáspár 1 6 4 2 . 
Radnóti János 1 6 4 4 . 
Raboczi Endre 1 6 4 6 . 
Szigethi János 1 6 4 7 . 
Újlaki Endre 1 6 4 8 . ' s tb . 



Papok : Tanítók t 
28. Újváros ( A v a s ) 

Váral ja i Jakab 1 6 2 1 . 
Debreczeni István 1 6 2 5 . 
Zelizi János 1 6 3 4 . 
Gyöngyösi Mihál 1 6 8 2 . 
Szigetin György 1 6 9 0 . 
Egeresi István 1 6 9 2 . 
Makodi János 1 6 9 6 . 

Mándi Benedek 1 6 2 1 
Maksai Eudre 1 6 4 5 . 

Udvarhelyi P. János 1 6 2 2 , 
Zsibai Lörinrz 1 6 2 3 . 
Ardöi P. István 1 6 2 4 . 
Szepsi S. János 1 6 2 5 . 
G.thocsi N. János 1 6 2 9 . 
Lázári B János 1 6 3 0 . 
Gyarmati Mihál 1 6 3 2 . 
Gönczi Ferencz 1 6 3 4 . 
Sárdi István 1 6 3 5 . 
Csengeri F. János 1 6 3 6 -
Udvarhelyi Bálint 1 6 3 8 . 
Széki György 1 6 4 0 . 
Károli Mihál 1 6 4 1 . 
Jánki János 1 6 4 2 . 
Szentelki Pál 1 6 4 4 . 
Mezei János 1 6 4 6 . 
Zágoni Endre 1 6 4 8 . 
Mándoki Tamás 1 6 4 9 . ' s tb. 

Józsipháza. 
Benti István 1 6 4 0 . 
Forgoláni János 1 6 4 1 . 
Borzási János 1 6 4 4 . 
Szegedi János 1 6 4 6 . 
Böszörményi Péter 1 6 4 7 . 
Besenyei János 1 6 4 7 
Mu'snai K. János 1 6 4 8 . 
Szendrei M. Mihál 1 6 4 9 . 'stb. 

30. Vámfalu (Avas) . 

29. 

Békési Mihál 1 6 4 2 . 
Szaiacsi Endre 1 6 5 1 . 
Hosszufalusi János 1 6 6 9 . 
Pászthai József 1 6 7 8 . 
Felsőbányái Peter 1 6 9 1 . 

Ilosszumezei Tamás 1 6 3 2 . 
Gyarmaihi Jái os 1 6 3 4 . 
Hosszú mezei Tamás ism.l 6 3 5 
Uivárosi Gergely 1 6 3 8 . 
Thtiri János 1 6 4 0 
Mokcsai Lukacs 1 6 4 2 . 
Szaiacsi M hál 1 6 4 5 
Gyarma hi Mihál 1 6 4 5 . 
Debreczeni Mihál 1 6 4 6 . 
Vay Mi hal 1 6 4 7 . 
Ajtai Islván 1 6 4 8 ' s tb . 

31. Váralja (Sz in - é r - ) . 
Szinyérváraljai Mihál 1 6 0 3 . Teremi Mihál 1 6 2 1 . 
Kállai Samu 1 6 2 7 . 
Mezőlaki Miklós 1 6 2 2 . 
Meggyed Pal 163 4. 
Vari Miklós 1 6 3 7 . 
Debreczeni Csillag Ist. 1 6 4 2 
Vetéssi Sándor 1 6 5 1 . 
Ujfalusi Endre 1 6 5 3 . 
Hathá?i Miklós 1 6 5 5 . 
Borsai Tamás 1 6 5 7 . 
Nánási Gáspár 1 6 6 9 . 
Boji János 1 6 9 2 
Felsőbányai György 1 6 9 8 . 

Suri Mihal 1 6 2 4 . 
Károli T mas 1 6 2 5 
Bálhon R István 1 6 2 6 . 
Némethi G. János 1 6 2 9 . 
Oroszi K. Endre 1 6 3 0 . 
Nagybányai György 1 6 3 Í . 
Bordás Martori 16 3 2 . 
Tolnai J inos 1 6 3 4 . 
Ajlai János 1 6 3 5 . 
Margilfli M Mikb s 1 6 4 Í . 
Bar i P. Samu 1 6 4 5 . 
Helmeczi János 1 6 4 8 . ' s tb . 

Közli Lu g o s s y J ó z s e f . 

H ii 1 f » 1 <1 
SfatiMikai adatik. A' baltimorei ér-

seki naptárban, 1846 évre közlött adatok szerint, 
az egyesült statusok 's Oregonvidék r. kalh. egy 
háza 22 megyében 740 templom., 4 3 7 más állo-

más- , 762 pap- , 21 papnevelde-, 2 3 8 i s t ené-
szettanuló-, 26 férfi nevelőintézet-, 36 apácza-
kolostor-, 6 3 nöakademia-, 97 jótékony intézet-
's egyletet számlál; az egész r. kath. népesség 
8 1 6 7 0 0 lélek. Ezenkül 5 r. kath. megyének., 
mellvek ide be nem számíttathattak, népessége 
24ŰÖ00 lélekre becsültetik. (A. K. Z.) . 

H y, e ti t - i a n t : 
Énekek: 

R e g g e l . 
Oh je r tek , a ' reggelnek idején, 
Szent buzgóságnak s r á r n y a i ! 
Ragadjátok lelkünk a ' menny felé, 
llová ugy óhajt szállani ! — 
A' fényes nappalnak láttára 
Hevülvén tisztelet 's hálára : > 
Hadd buzogja ki a ' mit érez — —» — 
— Oh vigyétek jó Istenéhez ! 

Mint a' világon síél lyeláradott 
Az élelhintö napsugár : 
Is ten! jóságodnak malasztitól 
Megteljesült a1 földhatár ! 
Jó Atyánk I hü szerelmed látván 
A ' földön 's a' lelkek vi lágán: 
Keblünk, mint a' patak, megárad , 
'S kiontjuk neked hő bálánkat 

Világosság hatalmas Istene, 
Ki a ' regge lnek ura vagy ! 
Ki adsz a1 földnek fényt és harmatot , 
F é n y t 's h a r m a t o t le lkünknek adj t 
A' halandó szem messzi nem lat, 
Küldd hozzánk a1 szent h i t v i l á g á t ! 
' S erénynek h a r m a t j a csil logjon 
Lelkünkben, békés olajágon l 

E s t v e. 
Hálándásnak szent ol táraként , 
Piros tűzben ég n a p n y u g o t ; 
Oltárrá válj tok mi sziveink, 
'S lobogjon hálaláugotok l 
I s t en ! hü karjaid vezérlik 
Az embert a ' nap lementé ig ; 
'S f let te áll az éj fekete 
Szakán angyalid ő r ize te i 

Egy áldásteljes nappal ú jó lag 
Meghosszabbítád életünk, 
Jóságodtó l jölt béke és öröm, 
Tied hálánk, d icsé re tünk! 
Kit közölünk bú-bánat é re , 
Irt nyujtál szivének sebére ; 
Az árvák könyeit te láfád, 
'S tudtad az özvegy sóhajtását . 

Csak benned bizunk hát az éjen is , 
Ki nappal jó a 'yánk valal ; 
Oh Isten I őrködjél erötelen 
Teremtésidnek a lminál ! 
Hadd nyugodjék meg lestünk le lkünk, 
' S engedj békessegben fölkelnünk ; 
Vagy ha eljösz értünk ez éjen, — 
Add, hogy csendes halálunk légyen ! 

T o m p a . 
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TABTALOM : A" bibliának ó és újkori használata. H e t é n y i 
J á n o s . — Gusztáv-Adolf i egyesület. A. — Néhány 
adat a1 soproni papválasztás ügyének megbirálására. — y. 
— E g y h á z i i r o d a l o m : Magyar pro' t gyházi k ö -
nyörgéses-könyveink ügyében. — D o b o s j á n o s . — 
V e g y e s k ö z l e m é n y . — 

A1 bibliának é és újkori használata. 
II. 

Ignorat io scripturarnm ignora t io Christi est. 
A m b r o s i u s 

Láttuk eddig, mi örvendetes eredmény kiséri 
mindenütt a' bibliának az újkori népek között esz-
közlött el terjesztését ; tekintsük meg már most, 
minő áldás követé minden korban a' bibliának 
szabad használatát ? Vannak tanok és elvek, mik-
nek csaknem egyedüli védokuk és próbakövük 
a1 történetírás, — melly eléggé tanúsítja, elveten-
dök-e azok, vagy nem, sőt köznevelésben helye-
sen alkalmazandók? Hlyen tannak és elvnek is-
merjük mi evangyéliomiak a'biblia szabad hasz-
nálatát, egyházainkban ugy, mint tanodáinkban, 
hittudósainkat ugy, mint egyebeket, családatyá-
kat és anyákat ugy, mint gyermekeket illetőleg. 
Mi fökincsünknek tartjuk a' szent könyveket; 
áldjuk ezeknek a' nemzeti nyelveken terjesztőit, 
és szerencséseknek valljuk magunkat, hogy ez égő 
szövétnek nálunk fénylik; mert mig ennek ü d -
vös világánál járhatunk, ebből épülhetünk, ezt 
kedves tanulmányunkká tehetjük, mélyebb értel-
mét — bár ollykori botlások közt, mint járni ta-
nuló gyermek — fürkészhetjük: addig sem e g y -
házunk soha sötétben nem leend, sem a* mennyei 
tudománynak egyedül üdvözítő erejét nem nél-
külözzük. Engedjék meg, nyájas olvasóim, hogy 
e' jellemzöleg evangyéliomi tant és elvet most 
az egyház egyetemes történeteiből derítsem föl,— 
mellőzve egyéb oksúlyokat, mik e' mellett szól-
n a k , mellőzve azon ellen-okok megczáfolását, 
mellyek a'biblia szabad használata ellen felhozat-
nak. Tekintsük tehát e' tárgyat magasb históriai 
szempontból, mellyből elláthatni nemcsak azt, 
milly káros, igaz keresztyénséget illetőleg, a' bib- j 
lia szabad vizsgálatának és olvasásának nehezítése: ( 

hanem azt is, mennyire visszaélnek az észszel és 
evangyéliomi szabadsággal azok, kik az emberi-
ségnek e' legfőbb kincsét, ugy, mint érdemli, nem I 

méltányolva, sőt gyakran nem is értve, azzal t a r t -
ják, hogy ennek tanulmánya, a' tiszta vagy é s z -
vallás mellett, e' haladott korban már szükségtelen.. 

Előre bocsátva, hogy mindig fájdalmasan h a -
totta keblemet az, hogy noha a' szentírás eleitől 
fogva a' hiendök és teendők örök szabályaul i s -
mertetett ; noha ez a' műveltség, értelmiség, t i s z -
ta-vallás empyreuma volt az őskortól fogva ; é s 
noha ez egyedüli alapja a ' keresztyénségnok r 
mégis mostanában ezen üdvszövétnek háttérbe t o -
latott, hogy ne mondjam, véka alá rejtetett. Egyik 
felekezetbeli nép nem olvassa ezt, mert neki ezt 
tenni tilos ; másik felekezetbeli mellőzi, mert túl-
bölcs vezérei Ietapodák a' biblia tekintélyét, és ez 
által áldólag-hatását szinte megsemmítették. 

Korán sincs czélomban eltitkolni azon nehéz -
ségeket, mellyek a' biblia szabad használata ellen 
látszanak szólni; ugyanazért legelőbb is ezeken 
kezdem. Természetes volt, és a' dolog lényegé-
ben feküdt, hogy a ' protestans-szabadság szabad 
bírálat alá vette ezen élet-könyvet is , ép ugy, 
mint Hornért, ós más ős régi iratokat. Ez ellen 
nincs mit mondanom; mert hiszem, hogy hit- ' s 
lelkiösmeretbeli szabadság azon tér, mellyen az 
igaz vallás és erkölcsiség díszlik. Ámde ez még* 
nem ad semmi jogot arra, hogy az ugy nevezett 
fensöbb bírálat minden nézetinek hódolva , é s 
meghunyászkodva, biblia-tanulmányunkkal f en-
hagyjunk és lágy-melegekké legyünk. Nem, — 
annálinkább nem, mert ismerjük a' fensöbb b í r á -
lók gyöngéit is, kik, mint Reinhard megjegyzés 
,,oraculumi nimbust öltözve magokra, egyik vagy 
másik ó-szövetségbeli könyv authentiáját t a g a d -
ták, és ezt leczkéken be is bizonyitni Ígérték^ 
csakhogy több hallgatót 's ennélfogva több t a n -
pénzt vonhassanak magokhoz."*) Nem mondom,, 
hogy minden nehézségek felfedezése ós nyi lvá-
nítása illy mellesleges kútfőből eredett;valIom,hogy 
van itt mélység elég, mit a" biblia sem tagad 
ámde midőn ez — zsolt 36. v. 7. — állítja, hogy 
„törvényed mélység : " ugyanakkor mégis biztat 
a' 10 versben, hogy : ,,nálad az élet kútfeje, é s 
a' te fényednél látunk világot." Most már a' d o -
logra. Móses öt könyvei voltak 's lesznek alapjai 
az egy Isten-hívesen álló világvallásnak. Ez a* 
j.örvény, mellyet Jézus is „nem elrontani, hanem 

*) „Gestándnisse ' ' czimü munkájában. 



kiegészítni jött ." Ennek tekintélyét kell tehát 
erős lábra állítni; mert ha az alap áll, álland az 
egész. Ámde a' fensöbb bírálat ez ellen hord fel 
nyomosoknak látszó nehézségeket. Nézzünk sze-
meikbe ezeknek. „Móses, mondják ők, a ' penta-
teuchust nem írhatta, mert ekkor még az irás fel 
nem találtatott. Mi több: anyag sem volt, mellyre 
Írhatott volna, — mert az iróhártyaés papír, tud-
juk, jóval későbbiek; innen Móses kénytelen vala 
kőtáblákra metszetni törvényeit; mi, ha olly cse-
kély-terjedelmű iratnál, minő a' tiz parancsolat, 
megeshetett is : de már olly tetemes könyvnél, 
minő a' neve alatt álló pentateuchus, épen nem 
hihető. De nem is engedé ezt az egyptusiak alatt 
rabszolgáskodó héberek miveltségi csekélysége, 
hogy számukra olly kitűnő jelességü könyv Írat-
tassák, minőt a' Móses könyveiben csodálunk. Be-
csületére válnék ez , teszik hozzá, a' salamoni 
kornak i s , midőn már proféta-tanodák voltak, és 
a ' héber irodalom derekasan megindult; az irás 
is, Cádmus által, elterjesztve divatba jött, és az 
iró-anyagok sem hiányozhattak. De nem, — igy 
szólnak, — mi ennyit sem engedünk meg. Móses 
iratainak Salamon koránál is későbbieknek kell 
lenni, és nem előbb, mint a' babyloni fogság után 
keletkezteknek ; mert, ha igaz, hogy Ilomér szinte 
kortársa volt Salamonnak, és igy Mósesnél ezer 
évvel későbbi, és mégis ama jeles költő reme-
keit is nem irás, hanem emlékezetbe-nyomás ál-
tal lehetett fentartani a' homeridáknak : mit kell 
akkor Móses könyveiről szólnunk, és a' héberek-
ről, kik közt sem homeridák nem voltak, sem Sá-
muel koráig proféta-iskolák, semSolon, Pisistra-
ius és Lykurgus, kiknek munkái által e' nagy 
vállalat, t. i. Homerus müveinek összeszedése és 
leíratása megesett ugyan, de ugy, hogy a' legjobb 
kritikusok még mais nyomatékos gyanút támasz-
tanak az iránt, hogy az Iliást ésOdysseát, haHo-
mér irta is, nem ugy irta, mint mi ezt ma olvas-
suk. Jóllehet, állítják ök, Homérnál tizedrésznyi 
nehézség sincs, mint a' bibliánál5 mert azlliás és 
Odyssea, pár század alatt, csak elérhette mostani 
bámulatos tökélyét : de az ó testamentomi irók 

<®g7 évezrednél többet töltenek be, melly idő alatt, 
nemzeti nyelv, tudjuk, roppant változáson megy 

keresztül. Vegyük fel, világosság kedveért, a' né -
met nyelvet. A' ki a' bibliának a' IV-ik század-
ban keletkezett legelső fordítását olvassa, ma már 
nem ér t i ;* ) az ó testamentomi biblia könyvei p e -
dig olly igen egy-öntetüek, hogy a' ki a' gene-

"•*) Ezen állítás igaz. — Mi nagy különbség van például, az 
ugy nevezett ezüst i róbár tyán álló ezen szavak : „Inuthis 
nu ja leik mans andnam, ei b i sa re i s unsvair thai thízos du 
<Gutha g a r a i t h e i n s , " és ennek é r t e lme : „ D a r u m a l s ó auch 
ímenschliches Leib annahm; dass er u n s w e r d e Lehrer der 
«Gerechtigkeit im G o t t ' s pedig mindkettő német nyel -
j e n íratott. Mert ma már, a' derék M a s z m a n búvá rko -
dásai után tudjuk, hogy az ezüst iróhártyán és más pa -
l inpsestusokon levő szöveg nem a ' goth Ulphilás fo rd í t -
mánya , hauem tisztán német eredetű. H, J 

sist érti, könnyen megérti Malachiás jövendölé-
seit is. Mósestöl tehát, ha bírunk is valamit, ez a* 
Sinai hegyen kiadott tizparancs, — többet ö ennél 
alig i r t ; melly állítással egybe-hangzik 5. Mós. 
5 : 22. Legalább a1 leviticus, társainál jóval k é -
sőbbi ; mit Jeremiás 7 r. 21, 23 versei vi lágo-
san tanúsítnak." Igy szónoklanak a' fensöbb b í -
rálat hősei, D. Paulus „Memorabilien" czimü j e -
les folyóiratában. Magokkal azonban minő ellen-
mondásba bonyolodnak, Móses iratait illetőleg, a* 
legnevesb biblia-birálók is, kik szabadabb n é z e -
teket követnek, látjuk a' derék Paulus példájából. 
Ez *) állítja, hogy mind diatheke, mind testa-
mentom olly rendeletet tesz, melly tanuk és o k -
levél által a1 hitel legfensöbb fokára emeltetett; 
erősíti, hogy Móses istene pár nélküli, mert sem 
előtte, sem utána nem léteztek erkölcsi és j o g -
istenek, csupán hatalom és félelem istenei; va ló-
színűnek ismeri, hogy Móses korában már tud-
tak írni, mint színién azt is, hogy a' nemzeti j o g -
létre olly szükséges szóllás-szabadság eszméje 
— mellyre igen szép emléket találunk DeutXVIl l . 
v. 15 — 22. — mástól nem, csupán Mósestöl k e -
rülhetett : és mégis állítja, hogy a' pentateuchus 
Mósesnél jóval későbbi; 's ha kérdjük: mi okon? 
„mert, úgymond, a' genesis írója földgolyót még 
nem ismer, csupán földöveket, — pedig ez épen 
nagy régisége mellett szól." — Az exodus írója 
nem ugy adá Móses és Áron nem- sorát , miként 
ezt maga e' két főszemély adta volna, — okát 
ennek sem látjuk. — Szerinte a' leviticus és nu-
meri sem kerülhettek Mósestöl; mert ha ezen 
könyveket a' zsidó nép ismeri és olvassa, a' bi-
torló Jeroboámnak olly könnyen nem sikerül I z -
ráelt Judától elválasztani. És kérdjük : miért 
nem ? holott Jeroboám jóval több jogot biztosított 
a' népnek ezen elazakasztás által, — mert most 
már pap lehetett mindenki, mindenik nemzetség-
ből ; volt minden városnak saját isteni-tisztelete, 
és nem kelle egyetlen nemzetségbeli papságnak 
adózni, nem kelle az egyetlen jeruzsálemi főtem-
plomba zarándoklani. ,,A'deuteronomium sem l e -
het Mósesé, — mert, igy szól, Mózes tel jesség-
gel nem akart királyt saját népének ; " ez is hibás 
állítás, — mert ott van Num. 27 v. 17, mellyből 
kiviláglik, hogy Móses könyörgött Istennek, adna 
e' népnek pásztort; melly név Homérnál ugy, 
mint hébereknél, egy jelentésű a' királylyal, **) 
és föltehetjük, mikép Móses jogszeretete, halála 
után, inkább akart királyokat, mint sopheteket, 
kik jobbadán magok tolák fel magokat te l jes-ha-
talmú diktátorokul, a' mósesi alkotmányosság e l -
lenére. De térjünk a' dologra. 

Előre nyilvánítom, hogy én hit dolgában, bár 
a' supranaluralistai és rationalisticus nézeteket 
egyiránt méltánylom és becsben tartom : de már 
históriai búvárkodásnál a' csodás nézeteknek helyt 
*) Staats lex. Art . H e b r a e e r . 
• * ) 1. kir. : 2 2 v. 17 . -



nem adok, és ha lehet, mindig történelmi adatok-
ból indulok ki *s ezekre építek ; és e' modort itt 
is követendem. Továbbá jelentem, hogy bár azon 
nézet, mellyet eddigi supranaturalistáink védtek, 
soha az ó test.kánon authentiáját meg nem menti; 
de azt is vallom, hogy a' fensőbb bírálók imént 
felállított nézete is alaptalan ; és áll csakugyan 
Móses öt könyveinek érvénye, de más-nemü alap-
zaton, — mellyet már most földerítek , fölkérve 
e' fontos tárgy vizsgálatára magyar theologjaink 
becses figyelmét. 

Nem hiszem tehát, hogy a' pentateucbus e' 
jelen alakban látott világot Móses által : de azt is 
vallom, hogy ennek külalakján, bár Esdrás vala-
mit változtatott, szabva azt a' babyloni fogság 
utáni nyelvcsínhez, de a' tartalom és dolog, az 
egyöntet mellett, szintúgy megmaradt, mintha v a -
laki például a' római columna rostratán levő ős-
régi szavakat, minők : exfociont == eífugiunt; 
claseis = classes, praided = praeda 'stb. és az 
ismeretes : ,,Látjátuk feleim" összabatu igéit j e -
len müveit magyar nyelvre áttennó. Hogy Móses 
chaldaeai négyszeg betűkkel nem élhetett, mely-
lyeken pedig irva van jelen kánonnnk:azt említni 
sem szükség, — mivel azt jól tudják exegetáink; 
ámde ez ok még nem elég arra, hogy a* penta-
teuchus authentiáját tagadjuk ; mert hogy az ő ko-
rában az egyiptusiak már föltalálták a' jelképes 
vagy hieroglyphikai irás mellett a' szótagos, 
vagy syllabikai irást, — az előttem tökéletesen 
bizonyos. Mellőzve tehát azon nézetet, mellynek 
még nagyemlékezetü Budaynk is hódolt, !) mint-
ha a ' feniczek találták volna fel elsők az irás 
mesterségét, — mivel, mellesleg megjegyezve, 
igy a' Psammetikusnál majd 1000 évvel elébb élt 
Mósesnek lehetlen vala írni tudni, — említett király 
alatt nyilván meg e' zárt ország az idegeneknek, 
mint alább meglátandjuk, — áll az, hogy Móses 
korában már Egyptusban divatozott a' szótagos 
i rás ; és igy Móses saját könyveit Írhatta, ha nem 
chaldaeai, de bizonnyal egyiptusi jegyekkel, — 
ha iróhártyára nem is, legalább simított bőrre, 
(sepher, ettől saphar — simítani) vagy vászonra 
(líbri lintei) vagy pedig a' papyr-nevü növény 
vékony rétegeire, melly különben is egyiptusi és 
káka-alaku, tiz lábnyira is fölemelkedő növény. 

Véleményemet e' következő alapokra építem: 
Mellőzve most azon homályos mondákat, miket 
jeles írók, ezek közt még Plátó is emlegetnek 
Hermes trismegistusról és Tautról, hogy az 
egyiptusiaknál, a1 jelképes irás mellett, divatban 
volt a' közlekedési irás, ezt állítja Herodolus, 2) 
Alexandriai Clemens, 3) Ammianus Marcelli-

*) K ö z . H i s t . lap 9 0 . 9 1 . R é g i v i l á g h i s t . l a p 2 . 
2 ) E u t e r p e c. 3 6 . Aegypti i l i teris duplicibus utuntur , 

quarum unas sacras vocant , p o p u l a r e s alteras. 
*) S t r o r a a t . I . 5. Tria sunt apud Aegyiptioa characterum 

genera , epistolographicum, hierogrammaticum et hye ro -
glyphicum. 

nus : 4 ) noha ez utolsó olly forma irást tulajdonít: 
e' titkolódzó nemzetnek, minő jelenleg a" chinai-
aké, — melly nem hang, hanem tárgyjegyző és 
mesterségesb a' szótagos írásnál, de azért irás-
Hogy az irást elsők találták volna fel, nem állí-
tom, — bár ezt magokról vallották; — Tacitus 
igy ír : Annál. lib. XI. 14 : Aegyiptii literarum 
inventores semet perhibent; — mert tudom, hogy 
az Assyriusok is, kiknek tudományos és irodalmi 
műveltsége régibb az egyiptusiakénál, igen jókor 
tudtak i rni ; és Simplicius commentárjaiból tud-
juk, hogy Callisthenes, Babyloniából, olly régi 
csillagászati jegyzeteket küldött Aristotelesnek, 
hogy ezek fölfelé 1903 évről szóltak. De m á r 
azt állítom, hogy olly nemzet, mellynek papjai 
annyira tanulmányukká tették a' csillagos eget , 
miként Herodolus 5 ) szerint ők találták ki elsők, 
hogy az óv 365 napból áll, — ők kezdették a* 
szökő-napok beigtatását,és ezt a' csillagok j á r á -
sából okoskodva : illyen népnek jókor kellett i s -
merni a' betűket és az irást, mellyet más kü l -
földi népektől nem tanulhatott; mert a1 siciliai 
Diodorus irja, 6 ) hogy Psammetichus király k o -
ráig, semmiféle idegen Egyiptusbabe nem mehe-
tett, mert vagy Busirisra talált, vagy pedig örök 
szolgaságra kárhoztattatott. Egyiptusból vitte, 
némellyek szerint, 7 ) Cecrops az irás mes tersé-
gét Attikába, — az a' király, ki jóval előbbi Cad-
musnál : ugy hogy, az elhíresztelt feniczeknek 
nem marad egyéb, bár igy is nem csekély dicső-
ség, mint az, hogy e* kereskedő nemzet ter jesz-
tette el az irást Európában, 8 ) — mellyet előtte 
már századokkal feltalált és használt Egyiptus. 

Mivel már Móses az egyiptusi bölcseségbeit 
neveltetett, a' héber nyelv pedig, mint tudjuk, a* 
már őskorban kiművelt assyriaiésfenicziai nyelv 
dialectusa, mellyet az ábrahamidák megtanul-
tak Kanaán fö ldén ; 9 ) a'mint hogy a' héber nye l -
vet Esaiás 19. v. 18. nyilván Kanadn nyeltének 
nevezi : ez oknál fogva nem lehet olly igen fö l -
tűnő előttünk, hogy e' nyelv Móses irataiban olly 
müveit alakban jelenik meg ; ez csak a' kétkedni-
szeretö rationalisták előtt tetszik vissza, kik a ' d o -
lognak csupán egyik oldalát, a* héber nép nagy 
durvaságát tekintik, de azt nem gondolják meg,, 
hogy a* durva nép is élhet müveit nyelvvel, e n -
nek irói pedig Írhattak ízléssel, mind a* mellett is* 
hogy a' nép a' műveltségben elmarad. Hogy p e -
4 ) H i s t o r . XVII. c. 7 . Non ita, ut nunc, prisci scriptitaronfc 

aegyip t i i ; sed singulae li terae singulis nominibus s e r v i e -
bant , et verbis nonnunquam significabant integros sensus. 

5 ) E u t e r p o. 4. Omnium hominum primi aegyiptii annum 
repererunt , descriptis per eum duodecim temporum p a r t i -
b u s ; et haec excogitavisse ex astris dicebant . 

c ) Hist. I. 1 . 
7) Igy ér tet t már T a c i t u s is : Fbaenices navi praepolle— 

bant , literas intulerunt Graeciae : gloriamque adept i , tam— 
quam reperer in t , quae acceperant . A n n á l . XI. c. 1 4 . 

s ) G. Vossii ars Grammal. I. 1 . c . 10 . 
9 ) Hebráische Grammatik : V . Gesenins Halle 1 8 2 4 lap 



dig Móses olly remekül irt és olly nagy bölcse-
séggel , — ez esemény mivel sem csodálatosb, 
mint az, hogy Homér olly kitűnő két remeket t e -
remtett, mik jelenkorunkig is utánozhatlanok. 

Való, hogy öchaldaeai betűkkel nem élhetett: 
d e ez semmi nehézség; mert Walton teljesen 
bebizonyítá, mind Hieronymusból, mind a' héber 
rabbik irataiból, mind pedig a' Dávid és Salamon 
korabeli zsidó pénzek körirataiból, hogy a' mósesi 
autographonnak ollyan betűkkel kellett íratni, 
minőket a' samariai pentateuchuson szemlélünk. 

Nem állíthatni ugyan, mit a1 rationalisták mon-
danak , hogy az ó szövetségbeli könyvek e g y -
öntetűek ; mert a' nyelvtani formák, képzők és 
ragok mindenütt változnak; a' fogság előtti Írás-
mód lényegesen különbözik a" fogságutánítól; 
emez már nyilván aramaei és chaldaeai nyelv felé 
hajló ; de azért méltánylandó amaz ellenvetés is, 
hogy a' genesis nyelve közel járva a1 Malachiá-
séhoz, ez szinte ezer esztendei időközben csoda 
nélkül meg nem eshetett. Bár a' supranaturalis-
ták közt némellyek itt a" fölénynek csodás be-
folyása fölvételével segítnek magokon : de ezt 
nekünk tenni nem szabad; mert bizonyos, hogy 
ennyi év alatt a' nyelv változott, a' kéziratokba 
ezer hibák csúsztak be, és az eredeti példányok, 
ha el nem vesztek volna is, olvashatlanokká lő-
nek. Ki hinné, hogy a' pentateuchus, melly hang-
zók nélkül Íratott és olvastatott, épen megmara-
dóit mindvégig ? Sőt inkább ismeretesek elöltünk 
az Írnokok javításaik (tikkun sopherim), és egye-
bek , mellyek az ó test. szövegben igen nagy 
zavart szültek, mellyet maga Hieronymus is sze-
rényen bevall. 2) Esdrás kora előtt ezen zavar 
anég nagyobb lehetett. Azonban mégis ö volt az, 
Ilinek müve azon alakegyenlöség, melly az ó t e s -
iamentomi kánon könyvein elöntetett; ő szedte 
rendbe a' kánont, ő állította meg számtalan vari-
ánsokból a' jelen szöveget, ő Íratta le chaldaeai 
betűkkel; innen a' masora és rabbik őt vallják 
második Mósesnek, a' ki élve a 'még életben levő 
Ilaggiás, Zachariás és Malakiás segélyével, é l -

.delhetövé tevé az ó testamentomot, — melly é r -
cemét elismeri Hieronymus is. 3) El kell ezt is-
anerni nekünk is? hogy nála nélkül az ó test. kánon 
rej tet t kincs és beomlott forrás marada; ugyan-
azért a' héber nép isöröm-könyeket hullatva hall-
gatta az általa kijavított kánont, és e' jeles nap 
örökítésére rendelte újra a' leveles szinek ünne-

a ) Apparatus biblicus. Pro leg . III. de lingva Hebraica. 
3 ) Relege omnes vet. et novi testamenti l ibros, et tantam r e -

per ies annorum diserepantiam, et numerum inter Judam et 
Israel , idest, inter regnum utrumqne confusum, ut hu ius-
anodi inbaerere quaeslionibus non tam studiosi, quam otiosi 
iiominis esse videatur. 
Esdras est l e g i s i n s t a u r a t o r , quod codices sacros 
r epurgave r i t , in ordinem redeger i t , et adhibitis novis cha -
racter ibus v e t e r i b u s s a m a r i t a n i s r e l i c t i s , c o -
dices quasi novos confeceri t , prioribus abrogatis. 

pét, — miként ez előadatik Nehemiás 8-ik ré-
szében. Nagy nap volt ez annyiban í s , hogy itt 
vette eredetét a' zsinagógai istentisztelet, melly 
mivel az értelmiségre is hatott, jóval okosabb 
volt a ' jéruzsálemi jobbadán szertartásos, sokba-
kerülő, a' papok kényelmére 's jövedelmére szá -
mított, és álkodó lelkületet szülő kullusnál; mi -
vel a' vizsgálat házaiban (Bethe Midras), mellyek 
a' fölnevelkedett férfiak 's hölgyek oktatására 
rendeltettek, — derekason használtatott a' biblia, 
amott pedig olly gyéren, hogyJó'siás király ide-
jében, Hilkia főpap alatt, szinte ismeretlen volt. 
2 kir. 22 v. 8 - 13. 

És mi üdvös fordulatot szült az Esdrás kora 
óta divatba jött biblia-olvasás e 'mélyen lesülyedt 
nemzet között! Bár az ó korban felette sokba ke -
rültek a' könyvek, mégis Jósephusból 4 ) tudjuk, 
hogy ,,a' törvénykönyvnek minden család-atyá-
nál meg kellett lenni, — minden héber gyermek-
nek ennek olvasására kellett szoríttatni, — e' 
czélra minden faluban iskolának kellett lenni, — 
kiknek tanítói az uj testamentomban xMfxoyQafAfxa-
reig névvel neveztetnek; — a' háznál is e1 köny-
vet az atyák olvasták háznépök előtt, és magya-
rázták,— ugy hogy ennek tartalma tudásától sem-
mi héber egyén el nem záratott ." Hogy magában 
a' nagy Jeruzsálemben 480 apróbb tanoda volt, 
ezt Rabbi Menahém Pesichtájából tudjuk, — mely-
lyekben a' hon reményei ép ugy olvasni, irni, és 
a' bibliai elemmel megismerkedni tanultak, mint 
a' hellen és latin ifjak Homér munkáival. És mi-
vel az öshéber nyelv élő nyelv Jenifi, a' babyloni 
fogság óta megszűnt, a' káld fordítások használ-
tattak (Targumim). Hogy maga Üdvözítő urunk is 
ezt használta, megtetszik abból, mert a' kereszt-
fán Istenéhez, ki öt elhagyni látszott, ekkép kiál-
tott : Eli! Eli! lamma sabaktani? melly utólsóíge 
nyilván nem héber, hanem kaid, és a' tárgumban 
is ekkép van. 

Urunk, hogy már tizenkét éves korában nem-
csak olvasója, de búvára is volt a' szent köny-
veknek, ezt mutatja amaz érdekes esemény, mely-
lyet Lukács evangélista — r. 2. v. 4 2 — 5 2 — 
följegyzett. íme ő, illy gyenge korában eljutva 
Jeruzsálembe, e' pompás fővárosba, melly azon 
korban Ázsiának vásártéré, a' keleti és nyugoti 
karavánok iránypontja, és keletet illetőleg, ollyan 
volt, mint ma Mekka és Medina : mellözé azon 
nagyszerű látványokat, mik itt az Ő gyermeki fi-
gyelmét és tudvágyát ingerelheték. Bement hát 
a1 templomot környező teremek egyikébe, és itt 
hallgatá 's kérdezé a' rabbikat: mi oda mutat, hogy 
ö már szüléi házánál megismerkedett az életkönyv-
vel, ennek tartalmáról gondolkozott, és mivel vol-
tak tá rgyak , miket szüléi neki kellőleg föl nem 
világíthatlak, ezek felöli kétségei eloszlatását j e -
ruzsálemi útjára halasztá. Mondja is róla az arab 
4 ) A n t i q q L. XX. c. 4 . D e b e l l o j u d . I. II. c. 1 1 és 
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emngeliom, hogy : harmincz éves koráig szor-
galmas tanulmányává tette az ó testamentomi szent 
könyveket. 5) (Vége következik.) 

H e t é n y i J á n o s . 

Gu§ztáv-Ad«lfi egyesület. 
Lipcse kapui előtt fenálló emlékkövön,mely-

lyet az odavaló superintendens Grossmann 1831. 
Gusztáv-Adolf emlékére szentelt f e l , illy felirat 
olvasható: „Glaubensfreiheit für die Welt — Ret-
tete bei Breitenfeld — Gustav Adolf, Christ und 
Held - den 17-ten September 1 6 3 1 . " 

Az említett superintendens és Zimmermann 
udós fő részt vettek az egyesület megalapításá-

ban , mellynek iránya 's munkálkodása felett a' 
vélemények is különbözők , a' mint azok külön-
böző szempontból indulnak ki. Némellyek az in-
tézetet csupán alamizsnát-gyűjtőnek tekintik, 
mellynek czélja a' szegény és kárvallott hitsor-
sosok felsegélése, — a' mi azonban csak kifolyása 

nagyobb és fontosbb erkölcsi czélnak, melly az 
egyesületnek szeretetben és hitben szoros össze-
tartását állandósítni kívánja. Mások ismét az egye-
sületet az ultramontanismus vagy római hierarchia 
ellenzékének tartják 's annak akarják vétetni, jö-
vőre feladataul tűzvén ki, a' német katholikus tar -
tományokban anyagi ós szellemi uton oda munkál-
n i , hogy a' protestantismus azokban is erőre jöjjön, 
' s az ellenféllel, szükség esetében, meg is mér-
közhessék. E1 nézet azonban merő alaptalan, mert 
az egyesületnek politikával nincs baja, azzal nem 
i s akar foglalatoskodni. Európa müveit nemzetei 
kibékültek rég'egymás irányában 's annyira megért 
köztök a' dolog, hogy hitháborut többé egymással 
folytatni nem kívánnak. A'gusztáv-adolfi egyesü-
let inkább szellemi szövetkezés, melly teljességgel 
részt nem akar venni a' békeidőben újban fe l -
merült nagyon is világias eszközökkel folyó ha r -
czokban, mellyeket egyes hierarchák, theologu-
sok 's politikusok — mindenik más-más indokok-
ból — tovább is űzni 's mindinkább feléleszteni 
olly igen szeretnének; azt is jól tudja az egyesü-
let, hogy a1 némethoni protestantismuson ejtett, 
vagy ejtendő sérelmeken egyenesen a' világi 
kormányoknak kell segítni, valamint tudja azt is, 
hogy Németország katholikus fejedelmei elköte-
lezletvék az ünnepélyesen kötött alkukötések tel-
jesítésére ; mert a' westphaliai béke egyenlábra 
tette a' protestantismust a' katholicismussal, a' 
bécsi békekötés záradéka azt újban megerösíté, 
és ha ez mégis egy vagy más helytt meg nem 
tartatik, vagy még magok a protestáns fejedel-
mek is az újban alakult confessioktól az egyenlőségi 
jogot megtagadják : a' história feladata, az illy t é -
nyeket felírni, 's a' tartozásokat a* maga tükrével 
kimutatni; de a' gusztáv-adolfi egyesület telje-

5 ) Evang. Infantiae J . § . LIV. Fabriciusnál. tom. 1. p. 2 1 1 . 

séggel nem lehet az illy elmaradt adósságok fe l -
szedésében végrehajtó, — politikai joga sincs, 
illy dolgokkal foglatoskodni, diplomatikai uton nem 
levelez, — általában véve nem is politikai t es -
tület, még inkább nem képez statust in statu. 

De mi hát a' gusztáv-adolfi egyesület ? kérdi 
valaki,— ha az, sem nem csupán alamizsnát-gyüj-
tö intézet, sem nem politikai ellenzéke az ultra-
montanismusnak ? E ' kérdésre legegyenesebb 
felelet az, hogy az szellemi szövetkezés erkölcsi 
czélokra, melly azonban még az érettség magas 
fokára nem hághatott, miután az ujabb események 
bizonyítják, hogy köz-gyűléseikben a' tagok n é -
zeteikben egymást közt meghasonlottak, 's azok-
ban a' gyarló indulatok is könnyen szerepelhet-
nek. Igy történt ez épen a' mult évben Berlinben 
tartott nagygyűlésben, hol az orthodoxusok na-
gyobb számmal levén, Rupp tanárt, Königsberg 
küldöttét, a' tagságtól megfoszták 's kirekeszték 
a' gyűlésből, mint ollyat, ki az evangelikus egy -
házból nyilván kitért 's maga körül ú j — szerinte 
rationalis confessióju felekezetet czélzott l é t re -
hozni. 

Bülau jogszempontból helyesli a 'nagy gyűlés 
eljárását 's határozatát érvényesnek tartja, (Neue 
Jahrbücher der Geschichte und Politik. Januar, 
1847.lap 17 íF.Jde még is azt annyiban hibás lépés-
nek adja ki, hogy a'gyökeresdiek vagy radicalok, 
kiknek az egyesület czéljai legmellékesebb dolguk, 
felhasználni fogják az esetet politikai terveik 
ügyében, mellyeknek sikeresítésére különösen a' 
zsidók pénz-áldozatokat vesznek; nevezetesen 
szószóllóikat Königsbergben igen jól fizetik. Bü-
lau figyelmeztet egyszersmind az egyesület alap-
szabályainak gyenge oldalára, mellynek némelly 
határozatlan pontjain a' képviselet 's tanácskozás 
érdekében javitni kell, nehogy az egyesület v e -
zetése idővel a' radicalisok kezére kerüljön, 's 
azt kitűzött ethikai czéljától elmozdítva, lassanként 
politikai pártszinezetü testületté átalakítsa. Rupp 
tanár ügyében 's ügye melleit csakhamar három 
röpirat jelent meg egymásután Német honban, 
mellyek a' hálái tudományos folyóirat novemberi 
füzetében megismertetvék Balzer Edmund által, 
ki szinte nincs megelégedve a' kirekesztéssel, ' s a ' 
kirekesztő nagyobb számot Jézus szavaira emlé-
kezteti „az,ki életét szereti, elfogja azt veszteni, de 
ki életét érettem veszti el — ismét megtalálja azt ." 

A' gustáv-adolfi egyesület igaz , hogy az 
evangelika protestáns egyházon alapszik, de az 
korántsem egyházi vagy dogmatikus, hanem rae-
rőleg erkölcsi egyesület, mellynek tagjait a' s z e -
retetnek kell összefűzni, mellynek mindenik tag 
saját ereje 's szeretete mértékeivel tartozik szol-
gálni. Az egyesületnek szemközt az ultramonta-
nismussal csak közvetöleg van ellenzéki jelleme, 
's ez annál hatályosabb leend, minél inkább fe lger -
jesztetik az egyesületben a' tevékenységi érzet, 
kölcsönös szeretet által. 



Az orthodox felekezet azonban a' mult évi 
nagy gyűlésben tálcsigázta a' dolgot, 's hibásan 
képzeli, hogy a' gustáv-adolfi egyesületnek is 
egyenként és egészben orthodoxnak kell lenni, 
mert ha szerinte hitbeli egység nélkül nincs sze-
retetben egység : nem gondolá meg, hogy a' hit 
orthodoxi szempontból = dogma. A' rationalisták 
is hiszik és tanítják azon föelvet, hogy a1 hitbeli 
egység a'szeretelbeli egységet vonja maga után: 
de ök mégis nem orthodoxok, mert az ö hitbeli 
egységök nincsen dogmákhoz kötve, hanem azt 
hiszik, hogy a' szeretet mindenek közt és minden-
ben a ' fődolog. 

Az orthodoxok külsőleg, betűk értelmében 
ítélnek a ' hit dolgában; a 'három evangelikus f e -
lekezetet mondják alkalmatosnak a' gustáv-adolfi 
egyesületi tagságra 's magokkal következetesek 
is, hogy a' rationalistákat is o t t , mig külsőleg a1 

symbolumokhoz ragaszkodnak , megszenvedik : 
azonban ezt csak kénytelenségből teszik, mert 
nincs elég erejök a ' rationalisták kiküszöblésére. 

Valljuk meg tartalék nélkül azt i s , hogy az 
orthodoxoknak igázok is van a* magok saját 
elve szerint, mert azorthodoxiátés rationalismust 
bensőleg egymással kibékitni lehetlen; mind a' 
kettő csak a' következetlenségekben 's elerőtle-
nedésekben találkozik néha össze, mintegy össze-
folyva valami szürkeségben : különben ugy ál-
lnak egymáshoz, mint a' fekete áll a' fejér-
hez, 's még jobb volna mind a' kettőt egyenjo-
gositva saját mezöjöken meghagyni, tulajdon szi-
nezetökben,mert mind a' kettő olly elem, mellyet 
létszeresen (orgunice) összekötni nem lehet 5 
csupa mechanikai összevegyítések pedig termé-
szetelleni dolog. A' rendes orthodoxus, ellenségnek 
fogja mindég nézni a' rendes rationalistát, mint 
ollyat, ki tőle a' sarkalatos hitet *s a' szellemi 
szentséget akarja elrabolni. Az evangelium é r -
telmében fogja ö ugyan azután is szeretni ellen-
felét, igyekezvén öt meg is térítni, de hit elleni 
mozgalmaitól minden segedelmet megvon. Meg-
fordítva, a' rationalista is az orthodoxust, ha az pro-
pagandista — az igazság ellenségének tartandja, 
*s ha bár neutrális szeretne is maradni, hogy 
mindenki maga gondolkozzék az igazság felett, 
nem fogja ellenét működéseiben pártolni, mert 
senki önteste és vére ellen nem dühösködik. 

A* gustáv-adolfi egyesületben hát még foly-
tonos elv-harczokat tenyészni látunk, mi nem is 
fog elébb megszűnni, mig az azzá nem válik, 
millyennek annak lenni kel l , ugy mint : szabad 
protestáns egyesületnek a" tökéletesség kapcsá-
val, — az az, szeretet által összefűzve, melly 
dogmák helyett practice kezelje czélját, jótéte-
ményeit kiárasztván etbenszeret leginkább hit-
sorsosaira. 

Az egyházi hit ezer véleményekre szakado-
xott fel, de ez csak múlékony állapot; dogmák-
ban egyesülni többé lehetlen : de igen is lehet 

a' szeretet erkölcsi szellemében, *s a' jótettben, 
melly abból foly ki, mellyről megvan az isteni 
ígéret, hogy abban és az által boldogok lehetünk 
(Jak. 1, 25) . Ez öntudat hatalmassá teendi a ' 
gustáv-adolfi egyesületet, mert az, az erkölcsi 
universalismus e lve , ellentétben a1 dogmatikai 
kizárásállapotjával, — az a' boldogító szeretet 
csendes tettének elve, szemközt az egyedül bol-
dogítni akaró hit lármás igényeivel. 

Mind ezt az egyesület alapszabályaiban t isz-
tábban 's határozottabban kellene ugyan kifejeznie 
de ugy i s , a' mint jelenleg a1 szabályok állnak,, 
azokban implicite valamint az egyesület termé-
szetében a' dolog magköve megvan. Mert v a -
lamint a' westphaliai és bécsi béke, ugy az a lap-
szabályok is az egész protestantisrousra kitér-
jesztvék, és hogy confessiókhoz nem szándékol-
tatott a' dolog kapcsolása, a 'szabályok 1, 2 § 
mutatják, mellyekben a' „Waldenses" példáslag^ 
megemlítvék. A' fő czél hát, mellyre az egyesü-
letnek törekedni kell, a' protestantismust a' d o g -
matikai szétszakadás állapotjából kiemelni, hogy 
az határozott vonalban a'szeretet tetteiben egye-
sülésre vezettessék 's ez uton az erkölcsi egység 
magos polczára eljusson. fi. I . 

Neliány adat a9 soproni papválasz-
tás üjeyéiiek megbirálására. 

A' Prot. Egyh. és Isk. Lap 4-ik ós 6- ik szá-
maiban „Soproni papválasztás-ügy" czím alatt 
azon levelezés, melly főtiszt. Haubner superinten-
dens űr és a' soproni evang. convent között, a* 
kijelölteknek papválasztás előtti felterjesztése 
tárgyában folyt, Nyiltfi és maga főtiszt, superin-
tendens úr által közöltetvén: — mindenek előtt 
a' tisztelt közlő uraknak hálámat nyilvánítom, 
hogy ezen ügyet a' nyilvánosság terére hozván, 
a' protestáns közönségnek alkalmat nyújtanak, 
ez iránti véleményét kijelenteni. 

Ennek következtében én is, mint a* soproni 
ev. gyülekezet egyik parányi tagja, felhiva érzem 
magamat, némelly körülményeket, mellyek ez ügy 
felvilágosítására szolgálnak, előterjeszteni, *s 
mindenek előtt a' tény-álladékot, a' mennyire a* 
közlő urak által tökéletesen elő nem adatott, azon 
jelentéssel kiegészíteni, hogy midőn a' soproni 
ev. convent főtiszt, superintendens urnák második 
levelét 1846-dik dec. 7 - én vette, egy nappal 
előbb, a' gyülekezetnél a ' papválasztás már meg-
történt , mellyről főtiszt, superintendens úr ma-
gány-uton értesülvén köztudomás szerint Bécsbe 
sietett 's ott a' soproni ev. conventet a' f ö -
méltóságu magy. kir. udvari cancellarianál, egy,, 
az utóbbihoz benyújtott folyamodványban, bepa-
naszlotta. 

Ezt előrebocsátván, átmegyek az ügy é rde-
mére, mellynek megítélésére, hogy a" kegyes o l -
vasó az igazi álláspontot magának megválaszt-
hassa, szükségesnek tartom mindenek előtt azon 



viszonyokat röviden előadni, raellyekben a' sop-
roni evang. gyülekezet alakulása idejétől fogva 
a* legújabb időkig, a' dunántuli egyházi kerület 
avagy superintendentiához állott. 

1574- ik évben, midőn a' soproni ev. gyüle-
kezet már több évek olta tökéletesen rendezve 
fennállott, kerületünkben az első superintendens 

-Szegedi Mátyás személyében megválasztatván, 
mind ezen superintendens, mind utódai alatt egész 
az 1673 ik évig, mellyben a1 superintendensi hi-
vatal hosszabb időre megszűnt, a' soproni ev. 
gyülekezet nem mint kiegészítő része az egyház-
kerületnek, hanem mint önálló szomszéd egyházi 
hatóság tekintetett, melly vele eleinte semmi, ké -
sőbben pedig, különösen az 1619-ik évtől fogva 
azon barátságos viszonyban állott, hogy az akkor 
tartatni szokott synodusokra köveleit küldötte, a' 
superintendens választásában részt vett, és pap-

jelelt jeit a' superintendens által felavattatta. 
Az ezután beállott, a* protestánsokra nézve 

olly vészteljes időkorban, t. i. az 1673 évtől fogva 
1742. évig superintendens nem levén, annak i rá-
nyábani viszonyról szó nem lehet. 

Midőn Károly Királynak 1731-ik évi april. 
6 - á n kibocsátott ismeretes rendelete következté-
ben 1737-ik évben ismét superintendens válasz-
tatott 's ez az 1742-ik évben őfelsége állal meg-
erösiteteli, a' soproni ev. gyülekezet az egyház-
kerülettel ismét érintkezésbe jött 's az ujon vá-
lasztott superintendens felavatására's ennek egyik 
lelkésze általi véghezvitelére meghivatván 's il-
letőleg megkéretvén, az e' végre ugyanazon évi 
február 27 -én tartott felavatási ünnepélyre köve-
teit küldötte, különös utasítással ellátottakat, mely-
lyet annak bizonyságául, hogy a' soproni ev. gyü-
lekezet milly félénken őrizte már akkor is jogait, 
talán nem lesz érdeklelen egész terjedelmében 
közölni : 

Puncta Instructionis : 
„Primumitaque etante omnia, praemissa con-

decenti erga illos, quos decet, salutatione, elabo-
ratae nefors Instructionis pro electo Domino Su-
perintendente, communicatio expetenda veniet, 
et si quidpiam praejudieiosi in Statum Eeclesiae 
nostrae, usumque hactenus praetieatum in eadem 
contineretur, allaborandum, ut ex eadem Instruc-
tíone exmittatur. 

Secundum. Si casu quo, eadem Instructio e x -
tenderetur ad Inspectionem quoad aedificia et loca 
sacra, ntpote: Ecclesiam, Scholas, Coemeterium, 
et horum adnexa, vasa sacra, vestes et proven-
tus omnis generis, sive ex fundis, sive ex largi 
tionibus, legatis et fundationibus ; non secus et 
curae gestionem in eo, ut aedificia sacris usibus de -
stinata, sarta, tecta et munda conserventur, fundi 
ad Ecclesiam nostram spectantes, aliiqueproven-
tus bene administrarentur, et ad usus destinatos 
applicentur : pariter in idintendant, suprafatiDo-
mini Deputati, ut praedictae Instructioni praemissa 

non inseranlur, vei quoad eadem speciális cau-
telainterponatur etadnectetur,cum praespecificata 
omnia curae nostrae concredita essent,immo cum 
antiquioribus temporibus, ubi pariter in Districtu 
hocce Superintendens constitutus fuisset, ejusdem 
auctoritas, testantibus idipsum fragmenlis apud 
nos conservatis et provolutis, semet eo non e x -
tendebat, sed eorum Inspectio et conservatio pr i -
vatae curae nostrae in praesentiarum usque con-
credita fuissent, adeoque nec nunc eo in passu 
aliquid innocari posse, sed penes tisum hactenus 
perhabitum, cum et alioquin auctoritas Domino -
rum Superintendentum in benignissima Resolu-
tione Caesareo-Regia per Exc. Regium Locum-
tenentiale Consilium, die6-a mensis Április anno 
1731 publicata, puncto 5-o circumscripta et li-
mitata haberetur, et quod in verbis : Quorum qui-
dem Superiorum munus erit, moribus sibi subje-
ctorum Ministrorum invigilare, ac in excessivos 
condigne etiam animadvertere continelur, perma-
nendum esse. — Itaque haec sunt, super quibus 
praenotatis Dominis Ablegatis nostris, pro direc-
tione, eífectuandorum effecluatione, ac stricta ob-
servatione, pröpria cujusque manu suí scriptas, 
Sigillisque nostris usualibus munitas Inslructiona-
les Litteras dandas duximus et concedendas. —• 
Sopronii in Conventu Evangelicorum lib. regiae-
que Civilatis hujus Soproniensis, die 23 a febr. 
Anno Domini 1742." 

Károly Király fentebbi rendelete következté-
ben az 1735-ikévben az első egyházkerületi f e l -
ügyelő, az 1773-ik évi nov. 1 - é n pedig Báró 
Zay Péter személyében az első egyetemes fő -
felügyelő választatván és igy a' magyarországi 
evang. gyülekezetek egyesülése történvén meg, 
ezen uj egyházi rendezés mellett ámbár az o r -
szágnak 4 superintendentiárai felosztása által a' 
soproni ev. gyülekezet már most a' dunántuli su-
perintendentiának kiegészítő része lelt : mégis 
hozzá más viszonyban nem állott, mint hogy a ' s u -
perintendens választásában részt vett, és a' su-
perintendensi és agentiale honoráriumhoz arány-
lag járult, egyébként minden egyházi és iskolai 
ügyeit önállóan ós minden külső befolyás nélkül 
rendezvén és igazgatván. 

Az 1786-ik évben legelsöbben kezdettek a* 
superintendentia és a'soproni ev. convent között a' 
súrlódások, mellyeket az akkori kerületi felügyelő 
az által idézett elő, hogy ö a ' s u p . ' s illetőleg maga 
részét a' soproni főiskola igazgatására és a' soproni 
gyülekezet alapitványaira nézve befolyást és fel— 
ügyelési jogot követelt, melly alap nélküli köve-
teléseknek a' soproni ev. convent nem engedvén, 
ellene az 1804-ik évben junius 27 -én Uraj-Uj-
faluban tartatott kerületi gyűlésből egy súlyos, 
vádakkal terhelt folyamodás terjesztetett föl a' n. 
mgu. m. kir. helytartó tanácsnak. 

Ezen folyamodás a' soproni ev. conventtel 
közöltetvén, ez okiratokkal támogatott, terjedel-



mes nyilatkozatot adott, mellynek elejét azon 
okból ide igtatandónak vélem , hogy a' nyájas 
olvásó mind a'convent ellen felterjesztett vádakat, 
mind pedig azon elveket láthassa, mellyekböl ez 
védelmében kiindult. 

„Serenissime etc. Duplex est Instantiae Sere -
nitati vestrae Regiaeet Exic. Consilio Regio Lo-
cumtenentiali, nomine Superintendentiae Trans-
Danubianae contra Conventum nostrum exhibitae 
membrum; primum complecÜtur Querelas, quod 
nos peculiarem quandam Independentiama Super -
intendentia sine ullo simili in aliis evangelicis 
Superintendentiis Exemplo nobis vindicantes, Re -
nitentia erga Superintendentiam nostram eo jam 
processerit, ut nec Visitationem Superintenden-
tionalem, nec in hac radicatam fundationum Ad-
ministrationis Revisionem, nec in negotio Stuaio-
rum necessariam Superinspectionem et Directio-
nem admittamus imo alias quoque in gremio Su-
perintendentiae existentes CivitatensesEcclesias ad 
similem animositatem deduxerimus. tllterum con-
tinet Praetensiones Superintendentiae, ut nos De-
pendentiam ab eadem, Superinspectionem itera et 
Directionem ejus in tam ad Ecclesiam, quam et ad 
Rem Studiorum pertinentibus Objectís recognos-
camus, et Superrevisionem ac Censuram funda-
tionum Rationum admittamus." 

„Quod attinet primum: simplex certe et omni 
prorsus próba destitutum est assertum illud, quod 
ubique et omnes Ecclesiae Civicae subsint Super-
inspectioni et Directioni Superintendentiarum , in 
quibusvis tam proprie ad ipsam Ecclesiam quam et 
ad Rem Studiorum pertinentibus objectis. — Nam 
tnLiberis Regiisque Civitatibus, quae juxta Leges 
RegniPeculia Regia sunt, ac summoTerrae Prin-
cipi, qua Domino terrestri subsunt, atque a' Sua Ma-
jestate et Ejus Dicasteriia singularem Dependen-
tiam habent,ac privativo Patronatus Jure gaudent, 
existentes Evangelicae Ecclesiae, a primis inde 
temporibus, Superintendenti, qualegaü totius Su-
perintendentiae Repraesentanti, in omnibus illis, 
quae ad Jura Praerogativasque ejus pertinent, om-
nino subordinatae sunt, per consequens Superinten-
dentiae etiam tanturn in abstracto incorporatae, non 
verőin concreto eidem Superintendentiae, qua cor 
pori, subordinatae, sed coordinatae duntaxat huc-
dum semper exstiterunt. — In hac Categoria Eccle-
sia quoque Soproniensis actu constituitur, et contra 
eam nullo unquam tempore quidpiam Superinten-
dentes exceperunt, nec eam in hoc usu unquam 
turbarunt. — Nos infrascripti Praeses et Asses-
sores Conventus Soproniensis nihil certe novi nobis 
arrogamus, sed in eo tantum usu Juriurn mane 
mus et perseveramus, quem Praedecessores nostri 
inperturbate semper ab immemorialz tempore 
exercebant. — Nec a primo illo quo sponte et 
benevole conventus hujus in arctiorem cum Con-
vcntu Districluali, seu sic dicta Superintendentia 
venerat nexum, aliud quidpiam a nobis praeten-

debatur, quam mutua cum Superintendentia fo— 
venda Cointelligentia, et Consiliorum Communio* 
— Postquam interim 'sa*t. Sopronii in Conventa 
die 30 -a dec. 1804 celebráló." 

A' fentisztelí kormányszék kegyesen méltá-
nyolván a* soproni convent felterjesztett védel-
mét, előbb, mintsem ezen ügynek eldöntésébe 
ereszkedett, Balogh Péter, egyetemes főfelügye-
lőt, 0 Excellentiáját, mint királyi biztost, ez ü g y -
nek további megvizsgálására, és ha lehet, ba rá t -
ságos elintézésére kiküldeni méltóztatott, ki is jun. 
30-án 1806. Sopronba megérkezvén, ez ügyet 
a ' soproni ev. convent és a' superintendentia k ö -
zött ollyképen intézte el, hogy azon viszony,, 
melly a' Pozson városi ev. convent, és a' dunán-
inneni superintendentia között áll fen, a' soproni 
ev. convent, és a' dunántúli superintendentiának 
is jövendőben zsinórmértékül szolgáljon. 

Ezen, a' fentisztelt kormányszék által is meg-
erősített egyezkedés által a' soproni ev. g y ü l e -
kezet minden addig gyakorlott jogaiban megma-
radóit, és mindeddig egyházi és iskolai ügyeit,, 
valamint alapítványait is, önállólag és minden 
külső befolyás nélkül kezelte és igazgatta. 

Midőn tehát a* kerületi gyűlés 1846-ik évi 
aug. 6-án határozá, hogy a' soproni gyülekezet, 
melly eddig lelkészeit szabadon és minden más 
befolyása nélkül századok óta választotta, kije— 
lölteit a' választás előtt fötiszdö superintendens u r -
nák terjeszszefel, ez által a 'viszonyt, melly az 
1806-ik évben mind a 'ké t résznek zsinórmértékül 
felsőbb helyen megállapítatott, egyoldalulag meg-
változtatta, — mire, igénytelen véleményem s z e -
rint, feljogosítva nem vala. 

De most már vizsgáljuk meg, mi módon k e -
letkezett azon határozat, mellynél fogva a' 
soproni convent is köteleztetett, kijelölteit superin-
tendens urnák eleve fölterjeszteni. 

Boldogult Kis János superintendens úr halála 
után, a' Sopronban mart. 10-kón 1846. tartatott 
kerületi gyűlésből választmány küldetett ki, az 
eddig fenállott superintendens! utasításoknak a* 
kor kivánatához képesti átdolgozására. 

Ezen választmány,tisztéban eljárván, az ugyan. 
Sopronban maj. 6 án 1846. tartatott kerületi gyű-
lésnek beadá az ujonan kidolgozott superinten-
densi utasítás tervét, mellyben különösen a' p a p -
választásokra nézve, bold. Kis János superinten-
dens az utasításának 17-ik pontját, melly követke-
zőleg szólott: Licet libera sitEcclesiarum electio; 
in casibus tamen vacantiarum ita instituat Can-
didationem suam, ut quam ex Visitationibus in-
dividualem Ministrorum et circumstantiarum no-
titiam acquisivit, hanc in opportunos ususconvertet,. 
taliterque dislocandos accomodet et disloeet" és 
az 1813-ik évi kerületi gyűlés által azon kife-
jezéssel : candidálás egyedül a' superinten-
dens t illesse, de az illető gyülekezetek és seniorok 
megegyezésével történjék" végzéssé tétetett, — 



akképen megváltoztatni javaslá : „Lelkitanítóját 
minden gyülekezet szabadon választja magának, 
de mindenkor a9 superintendens ellenörködése mel-
lett, olly formán, hogy a' választó gyülekezet azok-
nak neveit, kik közöl magának papot választani 
kiván, ös i7/efo esperes által a9 superintendens 
elébe terjeszti, superintendens pedig azokat, ha 
csak különben megválaszthatok, kijelelni tartozik, 
de azonkívül joga van a9 folyamodó gyülekezetek-
nek másokat is ajánlhatni. — Megválasztható pe-
dig minden a1 lelkitanítói hivatalba felavatott 
egyén, kivéve, ha kánonicus hibában volna , 's 
minden papjelelt, ki azonban, mielőtt a' meghí-
vást elfogadná, tartozik magát a fölebb leirt mó-
don felavattatni 

Valamint tehát bold. Kis János superinten-
dens úr utasításában, ugy ezen választmányilag 
kidolgozott javallatban a' szab. kir. városi con-
ventekröl említés nem tétetett, a' mi tanúsítja, 
hogy mind az 1813- ik évi kerületi gyűlés, mind 
a' tisztelt választmány, a' városi gyülekezetek-
nek választásukbani gyakorlatát megváltoztatni 
sem jogosnak, sem szükségesnek nem tartotta. 

Ezen választmányilag kidolgozott superinten-
dentialis utasítási javallat ugyanezen 1846-ik évi 
május 6 -án tartatott kerületi gyűlésben kinyomat-
ni és köröztetni rendeltetvén, ez, nevezetesen a' 
fenérintett pontot illetőleg, a' gyülekezetek által 
minden észrevétel nélkül elfogadtatott, a1 mi ab-
ból is világos, mivel az 1846-ik évi aug. 6 -án 
Győrött tartatott kerületi gyűlésben, midőn ezen 
utasítási javallat tárgyaltatott, ez iránt a' gyüleke-
zetek részéről semmi kifogás nem tétetett. 

Csak t. D. győri lelkész úr kérdésére : hogy 
a' szab. kir. városi gyülekezetek, mellyek az es-
perességekhez nem tartoznak, 's ez uton nem j á r -
hatnak, szabad önkényük szerint választhatják-e 
lelkészeiket ? az egész ügy olly szomorú fordu-
latot vett, 's nem tekinietvén a* gyülekezeteknek 
az illető javallatbani megegyezésük, figyelembe 
nem vétetvén a' soproni gyülekezet követeinek 
ellenmondása, határoztatott: „hogy mivel az evan-
gélikus anyaszentegyházban az egyenlőség törvé-
nye szolgál minden rendnek alapul, kebelében ki-
váltságosnak létezni nem szabad : azért midőn a9 

megyebeli gyülekezetek kívánságaikat az esperes 
által közvetve terjesztik fel a9 superintendensnek, 
a9 városi gyülekezetek ezt közvetlen magok te-
szik's ezen határozat értelmében a' gyüleke-
zetek által már elfogadott superintendentialis uta-
sítás, a' városi gyülekezetek jogainak nevezetes 
csorbításával, megváltoztatott. 

Távol legyen tőlem azt kívánni, hogy a' ke -
rületi gyűléseken semmi tárgyat elintézni ne le -
hessen, ha csak előbb a1 kerületben nem köröz-
tetett; mert ez által az igazgatás felette nehezít-
tetnék : de méltán kérdem, szabad-e olly javal -
laton, melly a' kerületben véleményadás végett 
köröztetett, és melly a' gyülekezetek által, iránta 

észrevétel nem levén, elfogadtatott, olly lényeges 
— mások jogait tetemesen sértő változást tenni T 

A' soproni convent megtudván ezen határo-
zatot, a' legközelebbi, Pápán, oct. 6-án 1946. t a r -
tatott kerületi gyűlésen eddig gyakorlott szabad-
választásijogát fentartván, a' fentebbi, reája nézve 
olly súlyos határozat ellen ünnepélyes óvását b e -
adta, melly azonban egyéb tárgyak halmazata és 
az idő rövidsége miatt tárgyalás alá nem vétetett, 
és igy ezen ügy még tökéletesen befejezettnek 
nem tekinthető. 

Ezekből tehát, meggyőződésem szerint, v i lá-
gos, hogy a' pápai kerületi gyűlés a' fentebbi h a -
tározat hozatalára sem a' soproni, sem egyház -
kerületünk többi gyülekezetei irányában fe l jogo-
sítva nem vala; a' soproni gyülekezet irányában 
nem, mert, a' mint fölebb érintve vagyon, ez által 
azon kölcsönös viszony, melly ezen gyülekezet 
és a' kerület között egyezés utján és a' n. mgu 
kormányszék által megállapíttatott, — egyoldalú— 
lag megváltoztatott; — a' többi gyülekezetek i rá -
nyában pedig azért nem, mert egy köröztetett 9& 
általuk észrevétel nélkül elfogadott javallat lé-
nyegesen módosíttatott; és azért, midőn a' sop-
roni convent ezen változtatásnak ellent-mondott, 
és az eddigi viszonyt fentartatni kivánta ; midőn 
jogaihoz ragaszkodva, papválasztásában az eddig 
századok óta gyakorlott módon eljárt, egyebet 
nem tett, mint mire jogaivódelmében feljogosítva 
vala, 's azért ez esetben engedetlenségröl vagy 
ellen-szegülésről, miről Nyiltfy Őt vádolja, szó 
sem lehet. 

De Nyiltfy által említett azon körülményből, 
hogy a'soproni convent követei a 'superintenden-
tialis utasítást aláírták, semmi káros következ te-
tést a' soproni conventre nézve húzni nem lehet ; 
mert valamint az illető követek tiszta-lelkü e g y é -
niségükről feltenni nem lehet, hogy ők ezen a l á -
írás által a' conventnek ezen utasításbani m e g -
egyezését kijelenteni akarták volna: ugy azt más 
részről, ellenkező utasításuk levén, annak e l l e -
nére nem is tehették. 

A' mi főtiszt, superintendens urnák ez ü g y -
beni eljárását illeti, ki, midőn a'soproni gyü leke -
zet századok óta háborítlanul gyakorlott jogaihoz 
ragaszkodva, dec. 6 - á n 1846. új lelkészét a' k i -
jelöltek fölterjesztése nélkül megválasztotta, be 
nem várván a' kerületi gyűlésnek eziránti további 
intézkedéseit, és elmellőzvén az egyházi hatósá-
gokat, világi hatalomkarért folyamodott, — elég 
legyen annak megbirálására három adatot fe lhoz-
nom, t. i. 1 - ö r : Főtiszt, superintendens úr utas í -
tásának az egyházi fenyíték kezeléséről szóló 
5-ik pontját, melly azt rendeli : hogy minden fon-
tosabb ügyeket, mellyeket szelídség 's főpapi te-
kintélye által el nem intézhet, a' kerületi gyűlés„ 
's illetőleg egyházi törvényszék elébe térjeszszen* 
2-or . Ugyanezen utasítás , ,a ' superintendensnek-
az anyaszentegyház 's annak elöjáróivali v iszo-

9 * 



nyairól szóló V-ik fejezetének 6- ik pontjáf, meíly 
azt tartja : Az egyházkerület felügyelőjével min-
denkor kölcsönös szoros egyetértésben legyen, min-
iden nevezetesebb ügyeket vele közöljön, 1s vele 
egyetértve intézzen el, az igy el nem intéz-
het őket az egyházkerület el éb e ter-
jesztvén 's a1 t . " 3 - o r . Azon jegyzőkönyvet, 
melly a' soproni convent és a' superintendentia 
között fenforgott fenemlített súrlódásoknak az 
1806- ik évi junius 30-án bold. Balogh Péter, 
egyetemes főfelügyelő úr, mint királyi biztos ál-
tal történt tárgyalásakor vezettetett, és fentisztelt 
egyetemes főfelügyelő urnák nézeteit a' superin-
tendentiának hasonló eljárására nézve követke-
zőkben adja elő : 

„ I -o . Praetitulatus Dominus Excellentissimus, 
habita succincta, eleganti, eaque nervosa Orat.one 
latina causam sui horsum adventus dolorose in eo 
exposuit, quod absqueullo antea hujusmodi exem-
plo, nomine Superintendentiae hujus Trans Danu-
bianae, quin vei ad se, qua Generalem Ecclesia-
rum Inspectorem, negotium delatum, vei cum aliis 
Superintendentiis communicatum fuissel, querulo-
sus contra Conventum Ecclesiae Sopronicnsis Au-
gustanae Confessioni addictorum, ad Celsissirnum 
Regium Principem, Regni Palatinum, etExcelsum 
Consilium Locumtenentiale Regio Hungaricum 
Recursus in eo factus fuerit, quatenus Inclytus ac 
Venerabilis Conventus Soproniensis, omnem Su-
perintendentiae debitam Subordinationem dene-
garet, et prout factum istud Superintendentiae 
omnium cordatorum virorum Sententia reprobatur, 
ita nihil se magis in votis habere, quamut sui hor-
sum adventus talem optatum assequi posset finem, 
quo exulcerali animi ad evangelicam pacem et 
nnionem reduci,et omnia hucusque interventa ae -
terna oblivione sepeliri valerent; cujusmodi etc." 

Végre főtiszt, superintendens urnák utolsó 
közleményében a' soproni gyülekezetben feltűnt 
szellemre nézve kijelentett aggodalmát illetőleg, 
bátor vagyok, főtiszt, urat a' soproni conventnek 
általam felhozott 1742-ik évi utasítására, és az 
1804- ik évi felírására figyelmeztetni, mellyekböl 
ímeg fog győződni, hogy ezen szellem ugyanaz, 
melly század előtt a'soproni ev. gyülekezetet lel-
kesítette, 's bizonyossá lehetem főtiszt, superin-
tendens urat, hogy ezen gyülekezet tagjai, jám-
bor eldödeik példáját követve, soha sem szünen-
denek meg hü polgárok, buzgó protestánsok lenni; 
de valamint egy részről a ' törvénynek, fejet hajt-
va , engedelmeskedendnek: ugy más részről eldö-
«<deiktŐl reájok szállolt jogaikat önkénynek gyáván 
f e l nem áldozandják, hanem azokat minden alap 
aiélküli megtámadások ellen férfiasan védelme-
jzendik. — Sopronban febr. 14-én 1847. —y. 

E g y h á z i I r o d a l o m : 
Magyar protestáns e$ryliázf hönyör-
géses-konyveink ügyében. (Folytatás) . 

Templomi könyörgéseinknek, a' magyar refor-

máit egyházban, új korszakot készítének Szikszai 
háromheti és más alkalmi könyörgései. E ' férfiú 
birt a' könyörgés lelkével teljes mértékben, kinek 
a' későbbiek közöl alig méltó valaki saruit meg-
oldani. Könyörgései nem hosszuk, bennök rövid 
mondatokba foglalt, szivet és lelket emelő, k e -
resztyén gondolatok és érzelmek vannak lerakva 
kis híján mindenütt. A' népnek, ha e' kőnyörgé-
seket az imádkozó pap után mondja, fölötte lebeg 
az imádság szelleme. A' vallásos érzelmek közé 
merült sziv egyszerű szavait mondják el ezek, 
nincs e' könyörgésekben semmi beteges érzelgés, 
nincs keresett czifraság, hanem valami megüle-
pedett magasztos egyszerűség. Néhány kitétel 
hiján, millyen „ajakainknak tulkai" és egyebek, 
mind nagy lelki épülettel használható. Kár, hogy 
a' boldogult háromhéti könyörgésnél többet nem 
irt! mert ezek annyiszor kerülnek, hogy sokhelyen 
könyvnélkül tudván már őket a ' nép, gyakori i s -
métlések nem lehet hogy, némelly tekintetben, 
mechanismussá ne váljék. 

Kármán József hajdani losonczi reform, pap 
és superintendens könyörgései szinte ez időből 
valók, három részben, mindennemű egyházi szol-
gálatnál nagy sikerrel használhatók, 's bár Szik-
szai népszerűségével nem dicsekedhetnek, mégis 
a' legjobbak közé számíthatok. Érz i -e rajtuk a' 
magyar imádkozó, hogy nagyrészben fordítások, 
szokottnál hosszabbak- e, vagy hogy bizonyos thé-
mák fölött nyűglődvén nagyrészök, a' sziv nem 
bírja bennök felmelegítni az elmélkedés! sok h i -
degséget ? nem tudom; annyi bizonyos, hogy 
Szikszai könyörgéseivel nem igen mérkőzhetnek: 
okos megválasztással azonban a' nép előtt, igen 
buzgón lehet e1 könyvekből könyörögni. 

E. D. T. P. azaz, Eresei Dániel túri prédiká-
tor. Magános és közönséges Istennel való beszél-
getés, négy hétre. Komárom 1790. Mel Konrád, 
Stehelin Henrik, Zollikofíer János után. — Kivált 
Slehelin könyörgései sok alakban jelentek meg 
magyar nyelven, ugy hogy régibb könyörgés-iró-
inkat, a' mult századvégéről, nagyítás nélkül Ste-
helin, Mel, Arndt, Neumann tanítványinak lehet 
mondani. — Kármán és Eresei könyörgései kö-
zött meglepő a' hasonlatosság, a1 mennyiben mind-
ketten fordítottak, a' mennyiben az egyik — E r -
esei — az isteni tökélyekre, a' másik — Kármán 
— a' ker. hitágazatokra szabtak néhány könyör-
gést. Eresei a' választásban szerencsésebb volt 
amannál, a' mennyiben nincs képtelenebb valami 
a száraz dogmákból feláztatott könyörgésnél, 
annyira, hogy ha jeles Kármánunknak némelly kö -
nyörgéseit használni akarjuk, a' szó teljes é r -
telmében ki kell vetni magvukat, mint a' szi lva-
magot, — Eresei hosszú imáinak megfordítva, mint 
a' diónak, héját kell lekopácsolni. 

Makiári János, felsö-dobszai pap, két kötet-
ben, négy hétre való könyörgést készített. Kijöt-
tek Kassán 1794-ben. Igen csendes-természetű, 



jámbor könyörgések; a' nyelv jó és tiszlo; főér-
demök az egymásból-folyó, egyszerű beszéd; 
ezért a' nép őket sok helyen örömest imádkozza. 
— A' sok kelletik, nyissad meg hibákat mondva is 
meg lehet igazitni. 

Hat héti könyörgések — kiadta B. P. Győrben 
1792. 8 - d r.— czím alat forog kézen egy com-
pilatio a' régibb irott könyörgésekböl, nem a' 
leghelyesebb választással kiszemelve. Négy héti 
közönséges, két héti bűnbánati az első részben, 
— a' második és harmadik részben sokféle al-

kalmi, ünnepi — és tanítás-előtti, utáni kö-
nyörgések. Vannak e' gyűjteményben számos jó 
és kenetteljes imádságok, millyenek, például, a' 
toldalékban levő két bűnbánati 's az év utolsó es-
téjén mondandó * ) . Nem lehet itt ki nem emel-
nem ama ritka-hatásu és szépségű népimát, melly 
a' gyűjtemény végén olvasható, és a' mellyet a' 
komáromi nagy földrengés után mondtak közön-
ségesen a'tatai egyházmegyében. Bár egész bi-
zonyosságai állítni nem merem, vagy Péczely, 
vagy Tóth, vagy Hevesi munkája. A* hatodik 
hétre eső bűnbánati könyörgésekböl azonban csak 
cum grano salis kell adni a' népnek, mert már ezek 
nagyon húsos és véres eledelek, Arndt János 
modorában Írottak, hol a' eochemi ábrák egy -
mástérik, hol Krisztusnak oldalsebe egy nyilt bar-
lang, melly elég tágas az egész bűnös emberi nem-
zetiség számára, 'sa't. 

Szerencsi Nagy István, győri reform, pap 
agendája végén van két hétre való, és néhány 
bűnbánati könyörgés , más innepi és alkalmi kö-
nyörgésekkel együtt,mellyek a'könyvben elszórva 
vannak. Győr. 1788. — Semmi izlés, rosz nyelv, 
nehézkesség és fojtósság jellemzik e' könyörgé-
seket. Mig Zollikofer imái is el vannak rontva, 
a ' száraz, lelketlen fordítással. 

Sala Mihály dévai pap könyörgései. Tudtom-
mal Sala Mihály két kötetre menő imát hagyott. 
Az egyik, mellyben Dávid zsoltárai valának,régi 
divat szerint, könyörgés alakokba öntögetve, kéz-
iratban maradt ; **) a' másik, kisebb, századunk 
elején látott világot, Pesten. E' könyörgéseknek, 
mint néhány régieknek, saját tartalmuk és alakjuk 
van. Itt, a' kötszókat kivéve, minden szó, minden 
gondolat az írásból van véve és idézve; mi több, 
a ' helyek mind kijegyezve a' lapok párkányára. 
Épen ezen lúlságért ritka könyörgése sikerült 
szerzőnek; néhol a' gondolatnak vagy mondatnak 
fejét sz. Pál tartja, derekát Móses emeli, lábát Ezé-
kiel húzza, 's az ember alig birja felérni észszel, 
mint sikerülhetett a' tudós szerzőnek e1 sokféle-
séget egy összefüggő egész imává összehálózni. 

Szebb mindenesetre amaz e rdé ly i -modorú könyörgésné l , 
melly — ju t eszembe — valahol igy kezdődik : .,Megállj! 
hadd ragadjak elszalasztott üstöködbe sas szárnyon röpülő 
ó e s z t e n d ő ! " D. J . 

* * ) Olvastam e1 kéziratot nagy negyedben Szerzőnek sok 
esztendei munkája. Kár, hogy világot nem láthatott. D. J. 

Láttam Karacs János n.-révi papnak, elhalt 
derék, sokat áldozott és nélkülözött Karacsunk 
testvérének három héti könyörgéseit, — hajdan 
káplán-koromban mondogattam is. Táramból e' 
könyv kiveszett vagy kihullott — mert végtére 
könyvtárunk is elhullatja fogait — : de elevenen 
emlékszem a' hosszú, száraz, fás imákra, mellyek 
benne valának. 

Nagyot változtatának egyházi könyörgéseink 
alakján és tartalmán Ángyán veszprémi reform, 
pap könyörgései. 0 volt, ugy hiszem, az első, ki 
egészen mellőzve a' magyar egyházi könyörgések 
eddigi sajátságait , többnyire fordított imáiban 
egyenesen átvágott a ' n é m e t határba, 's onnan 
hozott által könyörgéseket, mellyekben a' protes-
táns ember egészen más hangon kezd Istenéhez 
szólni; buzgóság helyett hidegen elmélkedik, ké-
rés helyett ígér, önmegtagadás helyett nyomorult 
erényeit köszörülgeti fényesre, a' vallás és hit 
mezejét egészen odahagyva, az emberi gyanús 
erkölcs és erény oltárain áldozik egyedül. Van 
helye a' morálnak is könyörgéseinkben, de imád-
ság-szinöket egyedül a'vállás adhatja meg. Ezért 
olly hidegek Ángyán könyörgései. 

Pap István könyörgései sokkal ujabbak és is-
meretesebbek, mintsem hogy bírálatommal be -
csüket nevelhetném. 

A' régiek és Ángyán között közép utat tar t -
nak a' következők: 

1) Törös Bálint b. paládi pap három héti kö-
nyörgései. Patak. 1819. — Hiszem nem mond-
hatja az ember, hogy nem mind könyörgésbe 
való a z , a' mi e1 háromhéti könyörgésben már 
benne van; valamint a' galagonya bogyóiról nem 
lehet mondani, hogy nem a' fa gyümölcsei; 
vagy hogy nem gyümölcsök; elmondhatja, imád-
kozhatja az ember őket a1 nép előtt, 's a' nép 
nem fogja mondani, hogy azok könyörgések nem 
voltak : de többet ugyan e 'negatív dicséretnél e' 
könyvről nem mondhatunk. A' nyelv sovány, a ' 
beszéd száraz, a' gondolatok bádjadtak; csak egy-
szer birnának a' szívben valami ájtatosság-forma 
érzelmet gerjeszteni! — Van a' könyörgésnek 
saját szent poesise, vagy inkább prófétai maga-
sodása, mellynek híjával — ha szabad hasonlítni 
— keletlen az egész, 's hasonlít ama nagy-pot -
rohu pillangók szárnyához, mellyek hasztalan vi-
torláznak a' légben. E ' prófétai magasodás azon-
ban nem dagály, nem is az ujabb vizenyős modor, 
mellyben újdonat új imacsinálóink kedvökre evicz-
kélnek,'s aranyszegélyű szárnyakon mikor a ' n a p -
ba akarnának repülni: a ' temető árkába hullanak le. 

2 ) Mennyivel szebbek és jobbak ezeknél 
Ferge János pazonyi papnak kéthéti könyörgései? 
Patak. 1818. — Kivétel nélkül, mind e' könyör-
gések legjobb, legsikerültebb könyörgéseink közé 
sorozhatók. Kár, hogy nincsenek ott mindegyik 
falusi pap pulpitusán! 



3. Láczai Szabó József s.-pataki reform, pap 
héti könyörgései. Patak. 1827. Hiszen jók Lá-

czai könyörgései, jók : de biráló vagy ismertető 
véleménye szer int , soha valódi népszerűségre 
szert nem tehetnek. A' nyelv, korához képest hi-
bás és csíntalan, valami száraz hidegséggel ve-
sződnek, mellyet a' szív felmelegitní nem bir, az 
egész — alant-járó prosa. Igen jól tette Sz., hogy 
az invocátiokat, vagy, mint maga nevezi élőbe-
szédében, a' bekopogtatásokat kihagyta könyvé-
ből ; véleményem szerint reájok semmi szükség. 

Lássunk még egy-két kéziratot, mellyek előt-
tem megfordulának. Tormási János, halasi reform, 
pap és superintendens, egy vala magyar protes -
tans egyházunk férfiai közöl, kiket Jézus megta-
nított imádkozni, kiknek ajkát megtisztítá az ol-
tár tüze. Könyörgései nyomatásban nem láttak vi-
lágot, de Miskolczy István barátom, kátai reform, 
pap szívességéből olvastam őket, ugy, mint szer-
zőjük őket leirta volt, maga kezével. E' könyör-
gések hosszuk, de igen jók; néhány erösebb ki-
fejezés híján, (millyenek : ,,a' belső világosság 
még azokat is, kik tőled eltávoznak számtalanul 
fellármázza" , ,a ' lélekismeret szava sokkal in-
kább felserkenti a' bolondot, mint az oroszlán or-
dítása") — a' legjobbak közé sorolhatók. Talál-
tam e' könyörgések között néhányat, mellyek a' 
hathéli könyörgésekben ésKármánnál is megvan-
nak, de csinosabb és megválasztottabb nyelven, 
mint ott. Kívánatos volna, ha megülepedett pap-
jaink közöl valaki e' könyörgéseket átdolgozván, 
amaz ihletés lelke sugallásai mellett megrövidít-
né! Nagyon fiatal lelkészeink kezére nem bíznám, 
mert imádságuk nem egyéb hideg ömlengésnél, 
— terhes felhőnél, mellyböl a' sok romantikus 
érzelgés lezúdul, mint kártékony felhőszakadás. 
Átalában szabálylyá tenném, hogy papjaink leg-
alább 36 éves koruk előtt magok-czifrázta imát 
ne mondanának. 

Mindszenti, komáromi reform, papnak olvas-
tam két héti könyörgéseit. Nehezen hiszem, hogy 
őket maga a' tudós szerző készítette volna. N é -
hány munkájából én is ismerem előadását, i rmo-
dorát: e 'könyörgések azonban egészen más kézre 
mutatnak; vagy azt kell hinnünk, hogy minden 
dolgozatai között leggyarlóbbak a' könyörgések. 

Török Pál, k. kálnai pap és barsi esperesnek 
szinte olvastam két héti könyörgéseit. Az első 
héti csötörtök reggeli ima megvan a' hathétiek 
között is, de sokkal hosszabban, mint itt. Mi a' 
könyörgéseket illeti: igen jók és egyszerű-szé-
pek ; szegény falusi ember mindig talál bennök 
annyit , mennyi neki elég, a' minek elmondása 
után szive megkönnyebbedik. 

Birok e'hármon kivül magam is több kéziratot 
a1 mult századból: de szerzőjüket nem ismervén, 

nem tudom őket mi név alatt felmutatni. Boldo-
gult atyámról is maradt rám vagy négy kötet írott 
könyörgés , — kettő a' magakeze irása —; de 
minthogy sehol irva nincs, ö - e vagy más készít-
ményei : én is leteszem őket a' feledékenység 
archívumába. 

Végül vizsgáljunk meg néhányat az ujdonat-új 
könyörgésekböl. Az erdélyiek közöl lássuk Séra 
József és Koronka Antal imakönyveit: a ' m a -
gyarhoniak közöl ízilády könyörgéseit! 
(Folytatása következik). 

D o b o s J á n o s . 

V c s y e s k ö z l e m é n y . 
E a ^ z ő i i e t Z a l a - I s t v á n ( Í r ó i . E g y r 

a 'kor kivánatihoz képest, elemi iskolás növendé-
kek közt haszondúsan ható olvasógépnek iskolám-
bai megszerzésére magamat elhatározván, az a* 
kérdés gördült e lé : kire kellene róni illöleg a n -
nak felállítási költségét? 

Az egyház pártolására nem is számolhat-
tam, mivel annak avatatlan nagy része inkább a* 
múltnak, mint a' jelennek él ; mitsem hajtva szá-
zadunk haladó korára 's a' tanulás kezdeténél 
nem ismer a' győri alphabetumnál hasznosb ' s 
czélszerübb iskolai kelléket. A' tanulókrai számí-
tásomban is több nehézség gördült elé, tekintve 
azoknak anyagi értékök hiányát, — tekintve 
a' jelen és jövő sereg érdekét, végre elha-
tárzám magamat t. Szigethy József úrhoz a* 
kemendi és vasvári uralmak főügyészéhez é s 
egyházunk felügyelőjéhez egy reményteljes k é -
relmi levelet intézni, mellyben öt alázat 's bizo-
dalommal kértem a* tervezett olvasó gépnek,, 
melly 6 ft. 24 krnál p. p. többe nem kerülne,, 
megszerzésére. 

Ennek következtében, a' fentisztelt úr, e g y -
házáhaz hajló buzgalommal, a' nevelés sz. ü g y é -
beni részvétét kitüntetve, — a' kért gépárt azon-
nal lefizetni szíveskedett. 

Nem lehet azért hálás köszönetet nem nyilvá-
nítnom az olvasó nagy közönség előtt is, hogy 
kérelmi levelem nem hatott eredménytelenül; ' s 
mikor bizodalom-szülteédes reményemet, mellyet 
a' tisztelt férfiúnak a' nevelés sz. érzetétől á tha -
tott nagy lelkületében helyhezni szerettem, tel je-
sülve lenni látom ; és mikor látom, hogy iskolánk 
jelen növendékeinek jutott részül , az 1846. év 
alkonyával, az 1847. vidám szürkületével az a* 
szerencsés pillanat, mellyben e' szíves adomány-
ból ünnepélyesen felállíthatám a' gyermeki öröm 
haszondús tanulmányi kellékét. 

Halmaza az ég áldásinak tetteire, javaira és 
tekintetes uri családjára! 

B e r e c z J á n o s , , 
iskolatanító. 
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A' bibliának é ésújkoriliaMziiálata. 
III. 

Est ecclesia m a t e r ; et ubera ejus duo testamenta 
scripturarum divinarum. A u g u s t i n u s . 

Ha bámulatos hatással volt a ' héber szent 
könyvtárczának szabad használata az izrael népe 
értelmiségére és erkölcsére : annál nagyobb be-
folyása volt az evangyéliomokkal és apostoli le-
velekkel már gazdagodott teljes bibliának az em-
beriségre. Hogy is ne ? Hiszen Móses könyvei 
nélkül az emberi nem eredetéről, és ennek l eg -
régibb történeteiről mitsem tudnánk, — a'próféták 
iratait nélkülözve pedig, a' legszebb életbölcsesé-
get nem isrnernök. Zsoltárokban a* szinte párnél-
küli fenséget csodálják, kik ezeket értik; olly e r -
kölcsi jellemrajzokat pedig, minők : Megváltónké, 
Mósesé, Jóbé, Dánielé, az Apostoloké, és némelly 
prófétáké, más könyvekben sehol sem találhatni. 
A ' fölény, saját méltóságához illően, egyébütt s e -
hol sem rajzoltatik; és e ' főigazság, ' s e lv :Higy j 
Istenben, és tartsd meg parancsait, — olly színvál-
tozatosságban és erőben, mint itt, nem taníttatik. 
E ' könyvben minden esemény vallásosan erköl-
csi színben adatik e lő ; ugyanazért a ' naturali-
sták főnöke Rousseau is megvallá, hogy „a ' biblia 
fölsége mindenkit álmélkodásra ragad, az e v a n -
gyéliomok a ' szivet fogva viszik, hozzájok k é -
pest minden bölcsek iratai csekélyek, és a ' hit-
fejedelem, Jézus, általuk olly mennyei fényben j e -
lenik meg, hogy ha ki öt Sokrateshez hasonlítná, 
Jézuson sérelmet követne e l . " Illyen könyv 
olvasásának roppant eredményeket kellett e lő-
hozni. Lássuk ezeket. 

Elsőben, az áldott keresztyénség elterjedése 
ezeknek müve. Eusebius állítja, 2) hogy mihelyt 
valaki a ' hivők seregébe állott, szokás volt annak 
J ) E m i 1 e : tom. III. p. 9 8 . ed . Deux-Ponts ; és : L e 11 r e s 

e c r i t e s d e la M o n t a g n e . Amst: 1 7 6 4 . 
Praepar . Evang. Lib. XII. c. 1. 

kezébe mindjárt bibliát adni, a' főtanokat innen 
bebizonyítni, és neki megengedni, hogy búvár-
kodjék maga e1 könyvben, és iparkodjék eljutni 
ennek mélyebb értelmére. Ugyanezt állítják So~ 
krates és Sozomenus, egyházi történetírók is. Az 
örmények apostoláról, Gergelyről, pedig Simon 
Metaphrastes tanúsítja, hogy „az által vitte be e* 
nép közé a' keresztyénséget, hogy előbb tanodát 
állított fel minden városban, azután ennek o lva -
sására az örményeket megtanította. 3) 

Es valóban, honunkban is, elsö nagy királyunk 
alatt, a* biblia olvastatása a' templomokban olly 
divatos volt, hogy erről még törvényczikk is szól; 
melly ekkép hangzik : „Ha kik az isteni tisztelet 
hallgatására a' szentegyházba jővén, az ünne-
pélyes misék alatt suttognak, igy másokat is h iá-
bavaló csevegéseik által nyugtalanítnak, és a* 
bibliaolvasáshoz - ad divinas lectiones — nem 
ugy járulnak, hogy ebből egyházilag épüljenek : 
az illyenek, ha főbb-rendüek, előbb megfeddetve, 
szégyennel üzetessenek ki a' templomból; ha p e -
dig szegényebb-sorsúak ós pórok, e ' nagy m e -
rényökért, a1 templom tornáczában, mindenki sze-
me láttára, kötöztessenek és korbácsoltassanak 
meg." 4 ) Tudjuk, hogy a' divina lectio, egyházi 
nyelven, bibliaolvasást tesz; mi megtetszik a b -
ból, mit Laetantius m o n d : 5 ) Cyprianus, úgymond., 
midőn Demetrianus ellen a ' szent írás szavaival 
harczolna, a1 ki tudatlan volt, ö neki ezen embert 
előbb meg kellett tanítni, és észokokkal l egyőz-
ni, kissé elhalasztva még a' bibliaolvastatást, — 
dilatis paulisper divinis lectionibus. — Sőt Ma— 
billon, ") ama derék régiségbúvár, állítja, hogy 
„ez a' szó : Mise, eleinte ném tett áldozatot, h a -
nem hármat: bibliaolvasást, imádságot, és á nép— 
nek elbocsátását; mivel, ngymond, Aurel ianus-
nak illy-nemü parancsa van : Facite sex missas, 
de Esaia propheta." Ide mutatnak az esti és éjjeli 
misék, mellyek Cassianusnál, és egyébütt g y a k -
ran előfordulnak : midőn úrvacsoráját osztani sza -
bad nem volt. 

Mivel már jól tudjuk, mikép a' bibliaolvasás 
épületes nem lehet, ha a ' nép ezt nem é r t i : vagy 

*) Acla Gregori i edit . Usserii. 
4 ) S. Steph. Decr. II. c. 1 8 . 
5 ) Instit. Lib. V. c. 4 . 
6 ) De cursu Gallicano : lib. II. p. 1 0 7 . 
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azt kell állítnunk, mit Bod Péter mondott : ' ) 
hogy „ I . István király idejében már legalább az 
új testamentomnak volt magyar fordítása ; " vagy 
pedig azt, mit én valószínűbbnek ta r tok , hogy 
ősmagyar egyházunkban is voltak ollyan biblia-
magyarázó tolmácsok, kik az elolvasott részt r ö g -
tön áttették a' nép nyelvére, mit aztán a' prédi-
káló pap, vagy püspök fölvilágított. Igy volt ez 
az öskeresztyénség korában is. Innen Ambrosius 
igy inti a' korabeli szüzeket : „ V a n - e illetlenebb 
dolog, mint biblia-olvasáskor lármázni, hogy e z e -
ket ne lehessen hallani, hinni, és értelmöket föl-
venni ? 2) 

Hajdanta, egy templom sem volt biblia nél -
kül, 's pedig nemzeti nyelvre lefordított szent-
írás használtatott, mellynek olvasására rendeltel-
tek a' lectorok, és a' biblia- tolmácsok (hermeneu-
ták ) . — A* székes-egyházakban egynél több 
biblia-példány volt a' nép használatára ; és figyel-
met érdemlenek nagy Constantinus szavai Euse -
biusnál, a' ki igy ir : „Tetszett ezennel jelenteni 
órtelmességednek, hogy jó iróhártyákra, a' leg-
ügyesebb írnokok által írass le ötven biblia-pél-
dányt a' föegyház számára, hogy ezek olvastat-
hassanak, és a ' néptől a' használatra el is vitet-
hessenek."* 3) A'kisebb templomokban is volt leg-
alább egy biblia, mellyet mindenki használhatott; 
a nolai egyház sekrestyéje falán, például, illy-
nemü fölirat volt : 

Si quem sancta tenet meditandi in lege Voliintas, 
Hic poteri t residens s a c r i s intendere l i b r i s . 

Magyarhoni főtemplomainkban is tehát, hogy bi-
bliák voltak, ha magyar nyelven nem is, legalább 
szláv nyelvre fordíttattak, és hogy ezeket első 
n a g y királyunk is nemcsak értette, de használta 
is, az, e' következő adat után, világos. Szokása 
volt első királyunknak aranynyal-bimzett erszényt, 
telvét ezüst pénzekkel, hordozni magával, és eb-
ből a' szegényeknek, kikre talált, adakozni. Ta -
núsítja ezt mind Thuróczi, mind pedig Ranzani. 
E z erszényt a' gondviselés megtartotta, és ez j e -
lenkorig Bécsben van, a' t. Kapuczinus atyák ud-
va r i kincstárukban. Mikép jutottak ezek e' nagy 
kincshez? megmondom. II. Mátyás királyunk és 
ifels. neje, Anna, hagyta ezt nekik végrendeleli-
i e g , mellyhez, ugy látszik, VI. Orbán pápa köz-
bejárásával jutottak 1627. , II. Ferdinánd alatt, ki-
nek bullájában e ' jeles régiség átadása megha-
g*yatik. Az erszény veres selyemből készült arany-
nyal himezve, és gyöngyökkel gazdagon ékítve, 
é s mint gyanítni lehet, görög apácza-szüzektől 
készítve. Mert a' rajta levő képek nyilván görög 
viseletben jelennek meg. A' jobb lapon van Se ra -
jAikus, a' balon sz. Mihály, Esains, és még egy 
angyalé; középben van J é z u s ; jobbról Gábriel, 
Jttiklós és Raphael. A' baloldalon, egy négyszeg-

A ' szent biblianak históriája. Sseben 1 7 4 8 . lap 1 3 1 . 
* ) De virginib. Lib. III. 
* ) Vita Constant. lib. IV. o. 3 6 . 

letü keresztben ezen szavak foglaltatnak szláv 
nyelven, Cyrillféle hetükkel, a* 67-d ik zsoltárból: 
„Legyen a' te áldásod mi rajiunk, most és mind 
ö r ö k k é ; " és : „Könyörüljön rajtunk az isten, v i -
lágosítsa meg rajtunk orczáját, és irgalmazzon 
minékünk." Ezen erszény alakját, Kdprosi Till-
man János, egykori pazmaneumi igazgató, r é z r e -
metszve, kiadta Bécsben, alul idézett czimü mun-
kájában. 4 ) 

VII-ik Gergely előtt ugyanis voltak olly mél -
tányos pápák, kik a' nemzeti nyelvekre lefordí-
tott bibliák használatát, és a' nemzeti nyelveni 
misézést megengedték. Illyen volt VIII. János, 
kinek illynemü bullái töredékét közli Baronius:5) 
Sanae fidei non repugnat, sive missas, sive sacra 
evangelia, vei lectiones divinas veteris et novi 
testamenli bene translatas Iingva slavonica c a -
nere ; quoniam qui fecit tres lingvas principales, 
creavit et omnes alias ad laudem et glóriám suam. 
Bölcs szavak! és papfőnökhez illők! A' három f ő -
nyelv tehát szerinle, a' héber, hellen és latin, — 
mellyeken keletkezett és olvastatott kezdetben a ' 
szentírás. 

VII. Gergely pápa, mint tudva van előttünk, 
a1 nemzeti nyelven tartott isteni liszteletet m e g -
szüntette : de azért ö utána is keletkeztek bi-
blia-fordítások ; jelesen : nagy Lajos királyunk 
l eánya , Hedvigről bizonyos, hogy mintán a' 
lengyel trónra emeltetett,' a' szent könyveket l en-
gyel nyelvre lefordíttatta. Hogy a' magyarok is 
örömestebb hallgatták a ' magyar evangyéíiomot, 
mint a' latint, ezt Temesvári Pelbárt pap, t anú-
sítja. 7 ) Vannak, kik állítják, hogy említett pap, 
ismeretes latin szószéki beszédeit magyar nyel-
ven mondotta el : de ez kissé merész állítás. Jó -
val bizonyosb az, hogy Manciai Demeter és Ge-
réb László, erdélyi püspökök idejében, kik ilt I. 
Mátyás királyunk korában ültek, a' keresztelés, 
bérmálás, oltári szentség és esketés, a' magya-
roknál ezelőtt jóval magyarosb és nemzetiesb E r -
délyben, magyarul történt ; és igy e' testvérhon, 
már az egyházujítás előtt, magyar agendával élt. 
Mi megtetszik említett Geréb püspöknek a' g y u -
lafejérvári káptalanhoz, 1478, küldött leveléből, 
melly olvasható az alul-idézett könyvben. 8 ) De 
csakugyan, a ' nagy tudatlanság és barbárság mi-
att, háttérbe tolatott az életkönyv; mi megtetszik 
abból, hogy midőn a' tudományok föléledésével, 
Reuchlin és mások, a héber és görög bibliák t a -
nulmányát ajánlották: a' söiét-fejü szerzetesek Né-
methonban ekkép szónokloltak : „ A z újítók, új 
4) A' békesség ajándéka hasznainak előadására intézett Be -

széd. Bécs 1 8 1 5 . 
5 ) Annál. Tom. X ad ann. 8 8 0 . 
fi) Prot . E. és Isk. lap. 1 8 4 3 Palinagonia, I. 4 8 0 . 
7 ) P o m o e r i u m S e r m o n u m SS. Populares mei, — a ' 

magyarok — pro devotione sua deposcunt , e v a n g é l i -
u m I i n g v a s u a auscultare. 

8 ) Nachlese auf dem Felde der nngarischen und «iebonbürgi-
schen Geschichte. Kronstadt 1 8 4 0 . 



nyelvet találtak fel, mellyet görögnek neveznek, 
mitől óvakodni kell, mert ez anyja mindenféle eret-
nekségnek. Látom, hogy egy bizonyos könyv f o -
rog sokak kezében, mellyet ök új testamentomnak 
neveznek; e' könyv tele van tövissel és méreg-
gel. Annyi bizonyos, atyámfiai! hogy a' kik a' 
zsidó bibliát olvassák, legott zsidókká lesznek. ' ) 
Guttenberg és Luther nevei örökké fénylendenek 
a' biblia történelmeiben. Amaz lehetővé tevé, be-
cses találmánya által azt, hogy azon könyv, mely-
lyért hajdan roppant pénzösszeget kellett adni, ma 
néhány garason megszerezhető : emez nagyiéi-
küleg kivívott egyházujítása által, újra a' nép sa-
játjává tevé az élet könyvét, melly nemcsak a' ta-
nítók, hanem a' nép számára is Íratott; közös 
kincsesé tevé azon szentírást, melly nemcsak a' 
keresztyénségé, hanem általában az emberiségé. 
Az egyházújítás felkarolta e' nagy eszmét, és to-
vább ment; életmüvévé tette a' bibliát, a' tiszta 
vallásnak és a' keresztyénségnek egyedüli kút-
fejévé. Mert, ugyan kérlek, mit gondoltok? mi-
ben áll a' keresztyénség lényege, és miben kü-
lönböznek a' keresztyén hitfelek egymástól ? Tán 
a' tanmódban, ós abban, hogy egyiknek cultusa 
jelképes, a ' másiké nem ? Korán sem. Vagy tán 
abban, hogy egyiknek egyháza püspöki, másik 
népképviseleti, harmadik presbyteri , negyedik 
monarchiai kormány alatt áll? Ezt sem mondhatni; 
mert igy mi magyar helv. hitvallásuak az angol 
föegyházbclieket nem tartanék keresztyéneknek; 
pedig valljuk, hogy ezekkel egy hiten vagyunk, 
nemcsak ezekkel, hanem minden felekezetekkel 
egy keresztyén név alatt foglaltatunk. A' biblia 
tehát a' keresztyénség firmája és kriteriona; mi-
nél bibliaibb valamelly tan, annál keresztyénibb; 
minél inkább ragaszkodik valamelly felekezet a1 

bibliai elemhez, annál közelebb jár hozzánk : e l -
lenben minél több heterogen elemet vesz magába, 
pl. emberi hagyományt, zsidó vagy más szokást, 
annál inkább eltávozik tőlünk, — keresztyénnek 
azonban, míg a' szent háromságot vallja, meg-
maradva. Igy itélt I. István dicső királyunk is. 2) 

Annak kitalálására pedig, mi legyen tisztán 
bibliai és mi nem? nem kell olly mélységes böl-
cseség. Üssük fel a' bibliát és tegyük tanulmá-
nyunkká, mindjárt megtudjuk. Igaz, van ebben 
sok mélység, sok homály : de szerencsénkre, mi 
a ' hit- és életvezérletre tartozik, együlegyig mind 
kristálytiszta és világos. Olly tanítót, olly kalauzt 
pedig, ki előtt minden homály elenyésznék, — olly 
testületet, melly illyen eszményi tolmácsokból ál-
lana, ítéletnapjáig is hiába keresünk. íme a1 bölcs 
Augustinus vallja magáról, hogy : „ö többet nem 
ért a" biblia szövegében, mint mennyit tisztán á t -

' ) Erasmuss Lebeo : v o n H e s s . I . 6 3 . é s : V i l l e r s , Es -
sais de l ' i n f l u e n c e d e 1 a r e f o r m a t i o n de Luther. 
I lambourg 1 8 0 5 . p. 7 9 . 

*) Decr. I. c . 1 . 

lát és homály nélkül felfoghat;" 3 ) de azért szám-
talan helyen ajánlja a' tanulatlanoknak is a' bi-
bliaolvasást ; „mivel, igy ír 3-ik levelében, Isten 
a' szentírásban mint jó barát szól a' tanultak ós 
tanulatlanok szívéhez." „Aztán, igy szól másutt, 
ha mit nem értünk, magyarázzuk meg azokból, 
miket értünk ; hiszen a' szentírás olvasásakor, a' 
világos helyeken legeltetünk, a' homályosakon 
gyakoroltatunk : amott éhségünk űzetik el, emitt 
unalmunk." 

Mitsem ér itt ama kifogás, hogy a' bibliában 
feltalálja mindenki saját véleményét, söt tévtanait 
is ; mert ez csak féligmeddig igaz. Nem keresz-
tyéni szellemmel olvassa az illyen az élelköny-
vet, és nem ugy, mint ezt az egyházi atyák, j e l e -
sen : Chrysostomus, Ambrosius, Hieronymus és 
Lactantius parancsolják. Ezek ugy tekintik a ' 
szent könyveket, mint napórát, melly eligazít, 
mint erdőt, mellynek fáiból alkalmas házat építhe-
tünk, mint gyógyszertárt, szellemi élésházat, tisz-
taforrást, lámpát, melly tői a' gyanús személyek 
és tolvajok messzefutnak, és mint mérleget, melly 
megmondja, tévtan-e valami, vagy üdvre vezető 
tudomány ? 

És itt van már helye adatokkal tanúsítnunk, 
melly igen elváltozott hitfeleink erkölcse a' miatt, 
hogy ezen üdvforrást egy század óta gyérebben 
használjuk; és életrendünk mi nagyon különbö-
zik nagy atyáink erkölcsétől, kik házikincsnek is -
merve a' szent könyveket, ezeket szorgalmasab-
ban olvasták családjuk előtt. Van kezemben egy 
némethoni orvosnak, Brüekmannak, munkája, 4 j 
a' ki egy századdal ezelőtt utazott honunkban. 
Mellőzve most azt, mit ezen tudós beszél hitfe-
leink nyomott helyzetéről — „kik, noha itt l eg -
számosabbak, mégis a ' r . katholikus papoknak 
adóznak, ezeknek miséin megjelenni, szent mene-
teiket kisérni, a' szentek és szobraik előtt térdet 
hajtani kényszeríttetnek : " — csak azt említem, 
mi czélomra tartozik, hogy ,,a' helvét-hitvallá-
suaknál a' legszigorúbb egyházi fenyíték divatoz-
ván, ezek igen vallásosak,— a* nemes hölgyeknek 
a' tánczot meg nem engedik, ugy Ítélve, hogy 
ezen izgalom módnélkül káros a' tiszta erkölcs-
nek; nemesek özvegyet nőül el nem vesznek, 'stb.. 
Melly gyakorlatnak aztán, teszi hozzá, ezen ü d -
vös sikere van, hogy bár a' magyar nemes höl-
gyek a' legékesb-alakuak, mégis köztük ollyan* 
ki Dina vétkével volna szeplősítve, egy sem t a -
láltatik , a' férfiak magok tánczolnak, fölemelve 
karjaikat, ' s tb ." 

Miket Bruckman, magyar hitsorsosaink e r -
kölcse tisztaságáról tanúsít , épen azt mondja, 
Goure/f Sándor,5) orosz statustanácsos, az angol 
föegyháziak erkölcséről, kiknél az egyházi f e n y í -
ték még ma is szigorral gyakoroltatik. Ezen s t a -
s ) Pius nescio, igy szól ö, in scriptara sacra, quam intel l igo. 
4 ) Memorabilia Hungarica : epist. XCIX. Wolffenbüttel 1 7 4 0 . 
5 ) Recherches lur les infans illegitimes trouvees, etc. 1 8 3 0 . . 



lusféríi olly irányból utazta be csaknem egész E u -
rópát, hogy a" lelenczházakról kimerítő ismeretet 
szerezzen magának. Érdekes azon párvonal,mely-
lyet London ós Paris között állít fel. ,,Midőn, 
úgymond, Londonban, melly 1,200,OOOnyi népes-
ségű, öt év alatt. 1 8 1 9 — 1 8 2 3 , csupán 151 le 
lencz-gyermeket találtak, és ezeket is az itt t a -
láltató 44 dologházba vitték fölnevelés végett : 
ugyanakkor, a' jóval kisebb népességű, de coe-
libatariusokban annál gazdagabb Párisban, emlí-
tett években 25 ,277 talált gyermeket vittek be 
a" lelenczházakba, kik mindnyájan az állodalom 
költségén neveltetnek fe l . " 

Én most korán sem akarok illyen gyűlöletes 
párvonalt húzni régibb és jelen egyházi rend-
szerűnk között, noha adataim nekem is vannak : 
csak azt nyilvánítom, hogy az öskeresztyénség-
ben divatozott, és bibliai parancsokon alapult e g y -
házi fenyítéknek nálunk elhanyatlásából számta-
lan bajok folynak. Tudom én,hogy hitnek és e r -
kölcsnek minden külkényszeren fölül kell állani, 
és ezeknek az önképzésből kell kifejleni, csupán 
az oktatás és példaadás ál tal ; azt is tudom, hogy 
az egyházi átok és hitnyomozás minő rémdolgo-
kat szült, — mellyek együl egyig a' túlzó e g y -
házi fenyíték kinövései: de azt is jól tudom, hogy 
a ' tiszta erkölcs, a' jóban még meg nem erösödöt-
teknél, feddés, dorgálás és fenyítés nélkül meg 
nem szilárdulhat; és bár a' nagyobb kihágásokat 
megbünteti a' polgári tisztviselő : ámde vannak 
egyházi bűnök is, miknek megfenyítóse annál 
szükségesb, minél inkább elkerülik a polgári ha -
tóság ügyelmét; és polgári hatóságokat illetőleg, 
annál ártatlanabb, minél bizonyosb az, hogy n á -
lunk a' fenyítéket nem csupán a' lelkész, hanem 
az egyházi tanács gyakorlotta, ós távol vala attól, 
hogy polgári életre ható büntetésekkel fenyítsen. 
Innen az anepachi főzsinat, Bajorhonban, czélirá-
nyosnak tartotta a' presbyteriumok felállítását. 

Berekesztem kissé terjedelmes értekezésemet 
e g y szükséges figyelmeztetéssel, mellyet a' túlzó 
rationalistákhoz intézek, a' biblia tekintélye mel-
let t . Üdvösen használta az ó kor a biblia olvasá-
sát és tanulmányát : de még nagyobb szüksége 
van erre az új kornak. Mert, bár ma elismerjük 
és valljuk, hogy a' tiszta keresztyén vallás nem 
e g y é b , mint történelmi alapra épített, de a' zsidó 
salaktól, Jézus által fölségesen megtisztított, örök 
észalapra rakott, és ennélfogva egyetemesen é r -
vényes világvallás : de kérdjük, hogy ezen hit 
és alapnézet jogosít-e bennünket a r r a , hogy a' 
bibliától, mint bizonyos kor és hely szüleményé-
től, elforduljunk, és csak azt tartsuk keresztyén-
jségnek, mi saját idealismusunkkal egybehangzik? 
Hiszen, igaz az, hogy jövendöléseknek és cso-
dáknak , mikkel teljes a' biblia, ránk nézve ma 
már nem lehet olly ereje, minő vala ollya^okra, 
kik azokat és teljesedésöket látták; igaz, hogy 
Tannak észjogok, miket az iskolai dialektika és 

az ezen épült tolmácslat soha rabigába nem v e r -
het; sőt nekünk evangyeliomiaknak azon kell l e n -
nünk, hogy az észjogok örök épségben álljanak : 
ámde a' biblia tekintélyét sincs jogunk elvetni, és 
azokét, kik közelebb élve a' keresztyénség k e z -
detéhez, az Isten országa keletkezését tisztább 
fényben látták. Illő-e, hogy mi, míg kiskorúak l e -
vén, e' szent forrásból merítettünk, most ezt é lő -
víznek lenni el ne i smer jük? és elbízva magun-
kat a' korphilosophiák által, meglehet, elferdített 
eszünkben, előkelő közönynyel tekintgessünk a* 
bölcseség ezen élőforrására? illő-e, hogy ennek 
főtartalmát, a* Messiás történeteit, ugy tekintsük, 
mint egyéb világeseményt, és ezt naturalisáljuk ? 
holott a' keresztyénség hőse, az emberiség é v -
könyveiben egyetlen és párnélküli, mint ollyan, 
kiben a' tudomány és élet hármoniája legkitű-
nőbben megdicsőült. 

Igaz, hogy a' biblia teljes anthropomorphi-
smussal, és minket alig kötelezhet valaki arra, hogy 
ollyasmit higyünk, mit eszünk valamelly törvénye 
alá nem sorolhatunk; ollyat tartsunk isteninek, 
mit lelkiösmeretünk és belgyőződésünk nem szen-
tesít : ámde itt kérdjük, hogy az ész ítélőszéke 
olly szilárdul ál l-e már, hogy a' hit dolgában is 
illetékes bíró lehetne? és nincsenek-e e semé-
nyek, minő például, a ' Jézus feltámadása, mellyek 
fensöbb forumúak, semhogy az ész bírálata alá 
tartoznának, mivel mellettök szól a' keresz tyén-
ség diadalmas el terjedése? Végül, kérdjük, hogy 
tiszta eszméinkkel és morálunkkal elér jük-e czó-
lunkat az érzéki népnél? melly nem csupán tanul-
ni, de látni és képzelni is akar. E lég-e , ha ezt 
mondjuk, hogy : magunk vagyunk önmegváltónk, 
az igazság keresése és az erény által; hogy sz i -
vünkben van egünk és poklunk ? Igy valóban szó-
noklataink mindig szárazabbak, egyházaink ü r e -
sebbek , híveink szive hidegebb, elméje mindig 
borultabb leend. Ezek lennének immár, biblia 
használatát illetőleg, óhajtásaim : 

I. Adjatok újra bibliát a' nép kezébe, de nemj 
ugy, mint eddig. Szükséges leend elsőben szem- ' 
lét tartanunk eddigi fordításaink felett ; mivel ezek, 
bár igen becses maradványok, mégis sok helytt 
olly foltmüvek, mellyekben a' fordítók, körülírá-
sokkal élve, saját nézeteiket és tanaikat adák az 
eredetiek helyett. Én itt helyeslem derék Széká-
csunk elv él, Wm' homályosb helyeken betűszerinti 
magyarítást ajánl. Én is igy é r tek ; *s pedig azért , 
mert a' világosítás érdekénél van még fensöbb 
é rdek ; és e z ? a' hü másolat; ezt igényli olly 
könyv, melly hit- és életvezérünk. 

II. Ne adjatok egész bibliát mindenkinek; h a - | | 
nem ebből mindenik néposztálynak, kornak ós 
nemnek csak azt nyújtsátok, mi sajátlag neki í ra-
tott. Mivel, nem tagadhatni, hogy a1 teljes szent 
írásban vannak he lyek , ] ) mellyek még a' kegyes 
») Pl. 1 Mos. 19 : v. 3 0 - 3 8 . a ' 2 2 - i k , 3 4 , 35 . 3 8 - i k r é -

szek pedig egészen. 



lelkek elölt is botrányosak lehetnek. Adjatok 
tehát említett néposztályok, kor - és nembeliek 
kezébe alkalmas kivonatot. Igy tön már az ős-
egyház is ; és az Énekek énekét csupán nősült 
férfiaknak engedé olvasni. 

III. Azonban, az isteni igazságot is gyerme-
kileg ne féltsétek. Igaz, hogy a' biblia szabad 
használata majd mindenütt megingatja a' bevett 
bitvallásokat, új és szabadabb nézeteket állítva 
fe l ; igaz, hogy nagy kincs rejlik azon tanok har-
móniájában, miket egy fözsinat állít meg, mint el-
lensúlyt, az emberi viszketeges ész merényei e l -
len; a' tekintély is jótékonyan hat az emberiségre, 
és megóv azon bajtól, melly a' már többé nem 
hitt hitvallásokból ered : ámde az is igaz, hogy a' 
tudomány és fölvilágosodás folyama feltartóztat-
hatlan; és jőnek idők, midőn már a' tekintély 
fegyvereivel harczolni nem lehet. Ugyan val l já-
tok meg, ki merné ezt tenni egy Eicborn, Semm-
ler, Planck, Ammon, Stoltz, Paulus, Carové és 
mások ellen ? 

IV. Mindenek fölött e' regény világban tegyé-
tek, hogy a' még el nem romlott ifjúság kelle-
mes olvasmányát találja fel a' szent könyvekben. 
Ezt teszik az angolok, kiknél még a' hölgyek asz-
talán is ott áll az életkönyv mindennapi haszná-
latra. És minket szárazföldieket még a' közép-
korbeli némelly főzsinatok végzései is e1 részben 
megszégyenítnek, mellyek a' biblia tanulmányát 
megrendelik. Olvassátok meg csak a' Cabilloni, 
813 , Nagy Károly által tartott 2 - ik concilium 
3-ik kánonját, ' ) és aztán ismerjétek meg e' bib-
liátlan kor profán szellemét. A' mult században 
is igy inté híveit a' párnélküli Ganganelli pápa, 
ezen elveket nyilvánítva : „Azon könyv, mellyet 
mindenkinek kicsiny vagy nagy könyvtárában 
elöl kell helyezni, a' biblia ; mert nincs más b i -
bliája a' népnek, más a' királyoknak. Királyok és 
népek ugyanazon szent könyv változatlan sza-
bályai szerint ítéltetnek meg : mert az Ur törvé-
nye örökké megmarad." 

És ezeknek megfontolása után, kicsoda im-
már olly merész tagadni, hogy a' biblia nem-hasz-
nálata csaknem mindenült tudatlanságot , ba-
bonát s erkölcstelenséget vont maga után, mint 
leáldozó nap sötétséget : a' szentírás bölcs hasz-
nálatában pedig mindenha életkútfö rejlik, — 
és ennek fényénél láthatni egyedül üdvös vi-
lágot ? 

H e t é n y i J á n o s . 

0 Oportet , ut sicut dominus imperátor C a r o l u s vir s ingu-
laris mansvetudinis , fori i tudinis, p ruden t iae , justitiae et 
temperantiae praecepit , ut episcopi Scholas instituant, in 
quibus et literaria solertia disciplioae et s a c r a e s c r i -
p t u r a e d o c u m e n t a discantur; et tales ibi erudiantur, 
quibus merito dicatur a domino : Vos estis sal etc. 

I s k o 1 a - ü g jt 
fskola-léfeffesttés. ' ) (Organisat io) 

1. §. Az iskolák feladata egyetemesen. 
Az iskolák föladata: tárgyak vagy határozot-

tan tanulmányok által a' gyermek szendergő t e -
hetségeit^ ' testieket ugy, mint lelkieket, a ' lelkiek 
közöl az értelmit, erkölcsit és ízlésit, czélszerü 
hatás által ébreszteni és fejteni. Miután a* tehet-
ségek fölébredtek és fejtésnek indultak, szükség 
a' tehetségeket, azért, hogy majdan önmunkások 
legyenek, erősíteni, végre a'fölébresztett és erő-
sített tehetségeket önmunkdsságra is kell emelni. 
Az iskolák föladata tehát röviden: a ' tantárgyak 
általi tehetségfejlés, erősítés és önmunkásítás. 
Miként mára ' tehetségek müvelése körül fejtöleg, 
erősítőleg és önmunkásítólag forgolódunk: ak-
ként áll elő az iskolák 3 nagy fokozata : 

') Ezen iskolalétegesi tési- terv, miként értesülve vagyok, 
a' dunamelléki fötiszteletü egyházkerület igazgatóságának 
megbízásából Í ra to t t ; igy egy lépéssel ez által is közelebb 
jutánk a' népnövelés nagy eszméje kiviteléhez. Illő is, hogy 
e1 tekintetben valahára a' sükertelen ábrándozások a l o m o r -
szágából a ' v a l ó hónába , a' szemlelödés kopár teréről a ' 
gyakorlat virányos rónáira , a"1 pium desideriumok sóvárgó 
küszöbéről a' tény dolgozó műhelyébe lépjünk ; mert a1 n é p -
iskolák nevén kivül nem adatolt más név, melly által lehessen 
népünknek e1 haza földén üdvözülnie. Valóban ! népünk üdve 
rejlik e1 névben : ugyanazért a1 f. t egyház e1 részbeni g o n -
doskodása igen is korszerű és szükséges vala. 

A1 népnövelés eszméje m a g , melly idővel fává magasúl, 
és e ' fa az éhezőnek gyümölcsöt, a1 fáradtnak terepély lombja 
alalt nyughelyet a j á n l ; bástya, mellynek erős falain a' t uda t -
lan előítélet ny i l a , a ' b a b o n a kísértetének ijesztő fegyvere 
e l tompul ; őrangyal, melly szelíden nyújt ja kar já t a1 lelki h o -
mály pusztáján tebolygónak, hogy öt az iarazság biztos ösvé-
nyére vezérelje. 

Jelen tanterv S z ö n y i úr praeparandiájának szüksé -
ges kiegészítő részéül tekinthető. Az tanítókat képez , ez a* 
kiképzett tanítók kezébe adja a 'növendéket , ajtót nyit a ' g y a -
korlati t é rhez , 's a ' szoros értelemben vett tanítási e l járás 
, , h o g y a n " - j á t mutatja fel, minél fogva a ' szakérlök figyelmét 
mindkettő egyiránt igényli. Amaz harczát maholnap m e g -
harczolandja, ez még csatának megy elébe. 

Maga a1 tervező úr által felszólittstván : „én is k i s é r -
ném e1 tervet jegyzeteimmel" : e ' felhívásnak örömest e n -
gedtem két okból . Elsö az, hogy az ügy közérdekű levén, 
illő, hogy többek által vitassék m e g , mert több szem jobban 
l á t ; második, hogy ez által alkalmam nyilik e1 szent ügy f ö l -
débe addig is, mig a 'népiskolák ú j alakot öltenének, néhány 
— talán — sükeres magot vethetnem. E ' felhívás köve tkez -
tében történt, hogy nézeteim a ' tanterv szövegével együtt, 
nem külÖD egészben jelennek meg. Előleges értesítésül k i j e -
lentem, miként a ' tanterv azon részére nézve, mellyet nem 
érintek, Sz.-vel kezet fogok, 's leginkább a ' tanmód lesz a* 
válút, mellynél nézeteim szerzőéitől eltérnek, "s az ezek n y o -
mán valamelly tanulmány- tárgyhoz ragasztolt jegyzetek nagy 
részben mind az e lemi , mind a-1 reál iskolákra k i ter jednek. 
Szeretve tisztelt barátom W . J úr pedig — ki engem véle-
ményadásra felhívott, — felhívott pedig, ugy hiszem, nem azért , 
hogy vele ugyanazon húrt pengessem, hanem hogy neki s e -
cundáljak : megbocsát nekem , ha hangjaim az ö ténorátöl 
— külön hanglajtorján — terz , majd quint távolban á l l a n á -
nak , mivel csak igy fogainzhatik meg az ő elölte legkedvesb 
öszhangzat (accord) , a1 „n é p i s k o 1 a . " K á r o l y i I s t v á n . 



1. A' tehetség-eket inkább fejtő alsó vagy 
elemi, széles értelemben, népiskolák. 

2. A' tehetségeket inkább erösitő középisko-
lák, mellyek vagy tudományelö- (gymnasium) 
vagy ipariskolák. 

3. A' tehetségeket inkább önmunkásító tudo-
mányegyetemek (lyceum, academia, collegium, 
universitas) és műegyetemek (polytechnicum). — 

2. §. A' népiskolák föladata külötiösen. 
A' nép föladata, hogy ö testben ép és egész-

séges, lélekben, állásához képest, értelmes, jó -
erkölcsü, egyszersmind Ízléses emberré képez-
tessék. Ez ugyan minden ember képezésének föl-
adata; és épen ezért mondjuk a' népiskolák képezé-
sét egyetemesnek, a' más iskolákét különös vagy 
kitűzött irányúnak; 's ezért alapja a' népiskola, 
kisebb 's nagyobb terjedelemben, a' közép ugy, 
mint a' népiskoláknak. A' nép egyetemesen em-
berré képezése különösen igényli az erkölcsisé-
get; ezért minden tantárgyak, mellyek kizárólag 
testi nevelésre, ismeret és izlés-fejtésre irányoz-
nak , a' népre vive, ugy adassanak elö, hogy az 
erkölcsiség, különösen a' vallásos erkölcsiség, ez 
az itt alant és fent isteni támasza az embernek, 
soha szem elöl ne tévesztessék,— szóval: a' nép 
legyen egyetemesen erkölcsi ember, legyen er-
kölcsi polgár, legyen erkölcsi vallásos lény, any-
nyira, hogy midőn más néposztályok az isteni ki-
jelentést eszméletökben is feltalálhatják, és a' 
szerint erkölcsileg élnek : a' nép az isteni kije-
lentést eszméletében ne keresse, hanem ahoz köz-
vetlen és szeretettel tapadjon 's attól függjön. 

3. §. .V középiskolák feladata különösen. 
Miután a' népiskolák által a' testi-erök, 's a' 

lélek tehetségei értelmileg, izlésileg és kivált e r -
kölcsileg kifejtettek; sőt a' népiskolák állásához 
aránylag erősíttettek és önmunkásíttattak is : a' 
középiskolák a' lélek tehetségeit erősítéssel és 
szilárdilással kezdik meg; még pedig, egy oldal-
ról inkább bensöleg, azért , hogy tudományos 
szellemet alapítsanak, 's erre magosabb művelt-
séget építsenek (tudomány-elöiskolák); más oldal-
ról inkább külsőleg, azért, hogy műipart fej tse-
nek ki (ipariskolák). Tehát a1 középiskolák a' l é -
lek tehetségeit tudományos és iparszellem alapí-
tása végett erősítik,— egy szóval: magasabb mű-
veltség tekintetéből,mint a' sajátlagos néposztályé. 

4. §. A* felső-iskolák feladata különösen. 
A' kifejteit és megerősített lélektehetség ön-

ként önmunkásságra emelkedik és erre kell emel-
kednie.Illy önmunkásságot igényelnek a'különbözö 
hivatalok. Ki hivatalában önmunkátlan és kifejlet-
lenség miatt másra kénytelen támaszkodni: az hi-
vatalának nem tehet eleget,— az pusztán segédes-
hivatalnok. A' felső iskoláknak tehát föladatuk,egy -
oldalról inkább bensöleg tudományos hivatalnoko-
kat képezni, másról inkább külsőleg gyakorlati-
irányú vagy külsö-foglaikozásu hivatalnokokat 
adni az álladalomnak. Ezt eszközlik a1 műegyete-

mek, — azt az egy vagy más szaktudományok, 
vagy egyetemesen véve tudományegyetemek. 
5. §. A' lelki tehetségek főbb fokai, mellyekre a* 

tantárgyak irányozzanak. 
Az iskoláknak a' lélek három sarktehetsógét 

kell fejteni, erősíteni és önmunkásítani, úgymint: 
1) a' szemléletit, 2) a' képzeletű, 3 ) a' gondolko-
zásit. A' szemléletinél ismét a' sajátlagos szemlé-
lést, figyelmezést és beszélést, — a' képzeleti-
nél a' képzetet, emlékező-erőt és képzelmeket, — 
a* gondolkodásinál a' fogalmazást, Ítélést és e s z -
mélkedést. Még pedig az alsó iskoláknak főfel-
adaluk, hogy inkább a' szemléleti tehetséget mű-
veljék, 's a1 képzeletet, sőt a' gondolkodási erők 
fejtését is erre vigyék; a'közép-iskolák a' képzeleti 
tehelséget ragadják meg 's erre, mint állpontra, 
vive, miveljék a' szemléletit és gondolkodásit; — 
a' felső-iskolák pedig a* gondolkodást miveljék 
ugyan, de azért sem a' szemléletet, sem a' kép-
zeletet mulasztaniok nem szabad. 

6. §. A' lelki-tehetségeket fejtő tantárgyak. 
Ismereteinket vagy a' természet szemlélésé-

ből merítjük, — mert a' természettel legközelebb 
és legközvetlenebb viszonyban élünk;— vagy ma-
gunkat és embertársunkat, mint embert és e m -
berhezi viszonyunkat kell fölfognunk; vagy végre 
ezek fölött kell gondolkoznunk: mik vagyunk mi? 
mik tartozunk lenni? mi leend belölünk? mi a' 
minket környező világ ? mi viszonyban vagyunk 
az örök lényhez ? Ezeknek megfelelése gondol-
kodást, eszmékrei fölemelkedést igényel: tehát a* 
lélek-fejtő tantárgyak vagy természet- vagy em-
ber - világiak vagy sajátlagos gondolkodásiak 
(eszményiek). Ezen tantárgyak 's illetőleg tanul-
mányok vannak segéd-tanaikkal mind az alsó, 
mind a1 közép, mind a1 felső iskolákban ; önként 
értődvén, hogy más terjedelemben vagy tartalom-
ban, és más alakban az alsó, másban a' közép, 
másban ismét a' felső iskolákban. 
7. §. A' tantárgyaknak a' lélek-képezésnéli kü-

lönböző eredményeik. 
A' tantárgyak a* lelket vagy előkészítik a* 

fentebbiekre avagy fogékonynyá teszik azt és 
élesítik, mint mondani szokták, alakilag ( forma-
liter) képezik, a' nélkül, hogy sajátlagos i s -
meretet közölnének a' lélekkel; vagy pedig 
ismeretet, tartalmat, gondolatot adnak a' t a -
nulmányok a* léleknek, miként mondani szokták,, 
anyagilag (materialiter) képezik azt. Végre a' 
tanulmányok a'kifejtett belátás és közlött ismeret 
mellett ügyességet, a' tudás mellett tehetést, a r 

gondolkodó elmélet mellett cselekvő gyakorlatot 
közölnek a' lélekkel, vagy, miként mondani szok-
ták, gyakorlatilag (practice) képezik a' lelket. Az 
alaki képezés ugyan fő minden-osztályú iskolá-
ban, mert anyagi ismeret alaki kiképezettség nél-
kül ingó és alaptalan : de leginkább szükséges ez 
a*népiskolában, mint a*melly a'többieknek alapja. 
Azonban az anyagi ismeret-szerzésről sem s i a -



bad itt elfelejtkezni: de az anyagi ismeretnek in-
kább kis körre szorítása 's az alaki képezésnek 
erös alapra tevésén kivül, a' népiskolákban a ' tu -
dás mellett inkább tehetést, az elmélet mellett in-
kább gyakorlatot kell kifejteni. Igen nagy hiánya 
tehát az népiskoláinknak, ha akár az anyagi is-
meretek szerzésére fordíttatik föfigyelem , alaki 
képezés nélkül, — akár pedig a' gyakorlatra a1 két 
elsőbb képezés hiánya mellett, •— azon rosz elvnél 
fogva: hogy a' népnek tenni, cselekedni 's munkál-
kodni kell, nem pedig gondolkozni. Igenis! a' nép-
nek tenni, munkálkodni és dolgozni kell, csakhogy 
nem értelem és erkölcsi belátás nélkül, — mert 
igy minden pillanatban bukik és pedig saját és 
más erkölcsi 's anyagi kárával bukik. 

K 0 » ö c z i k SÍ. 
A ' s i é g i í s k o f á k t a n t é r r é . 

Hogy valamelly, igy a' népiskola tantervét is 
adhassuk , vagy tanulmányait részleteivel együtt 
mintegy magunk elébe kiteríthessük (innen a' 
tanterü vagy tanterv) tekintetbe kell venni: 

1. Az iskola köre és feladata mellett, a' ta-
nulmányok képezési hatását, és erre építeni a ' t a -
nulmányok évi és félévi tanfolyamatait, vagy a' 
tan folyamtervet. 

2. A1 tanulmányok részleteit, vagy a' tanul-
mányoknak egymásból-fejlö tanmenetes lépcsö-
zetét, az ugy-nevezett tanmenet- vagy sajátlagos 
tanulmány-tervet. 

3. Tekintetbe kell venni a' tanulmányoknak 
érák szerinti osztályzását, mert egy tanulmány 
szemlélése, begyakorlása, valamint alkalmazása is 
több időt igényel, mint másé, —'s egyik tanulmány, 
mint a' másikká! nem szorosan rokon, messzibb 
állhat a' másiktól, — a' rokonokat pedig messze 
egymástól eltávolítani nem szabad. Ez a' tanul-
mányok óratanterve. 

9. §. A' népiskolák tanfolyamterve. 
Aliként a'tanulmányok általi lélek-képezés-

irány alaki, anyagi és gyakorlati; 's miként a' 
lelket nevelés és oktatás által fejteni, erősíteni és 
önmunkásítani kell: akként semmi iskolában ezen 
hármas irányt szem elöl soha téveszteni nem sza-
bad; de főleg, szemelőtt , és pedig megkülön-
böztetve szem előtt kell ezt tartani a1 népiskolá-
ban, mint a' többi iskolák alapjában; mert a' kö-
zép és felső iskolákbani lélekfejtés, erősítés és 
önmunkásítás olly közel állanak sokszor egy -
máshoz, hogy az éveket ezek szerint megkülön-
böztetni felesleges, sőt e rő- és anyag-szétdara-
boltság lenne. Nem igy van ez a' népiskolában. 
Ézért ezekben 3 nagy osztályt különböztetünk 
meg, u. m. a) az alaki, b ) az anyagi és c) a' gya-
korlati-irányú osztályokat. Minthogy pedig ezen 
hármas-irányú képezése a' léleknek gyermekek-
nél elökészületes lépcsőzetet föltételez, és mint 
illyen , egy évnél többet igényel, — 's minthogy a' 
sajátlagos tanítás csak a1 hat éves korral kez-

dethetik meg czélszerüleg; minthogy akár a' föld-
mivelöre váró foglalatosságot, akár a' kézműves-
séghez-fogást, akár a' tudományossághozi nyúlást 
veszszük tekintetbe, a1 tanítás 12 év. korig tartozik 
folytattatni:tehát a' sajátlagos népiskoláztatásra hat 
évet, vagy hat tanfolyamatot tervezünk, — min-
deniket ismét két-két félévi tanfolyamatra osztva 
ugy, hogy az első két évi, vagy négy félévi tan-
folyamban inkább az alaki tanulmányok bírjanak 
tulsulylyal. Ezen osztályt elemi népiskolának 
nevezhetjük. — A' második két évben, vagy 4 
félévben, inkább az anyagiaknak van túlnyomó-
ságuk, — itt kezdődnek a' sajátlagos nép reális-
kolák. A' harmadik két évben, vagy az utolsó 4 
félévben, inkább a' gyakorlatiaknak adassék túl-
súly. Ezek a' gyakorlati népiskolák. Még pedig 
minthogy hat éves koron alul a 'negyedik, ötödik, 
sőt körülményszerüleg a1 harmadik éves korban 
sem lehet elmellözni a1 testi nevelést, az erkölcsi 
képezést, sőt az előkészítő ismeret-fejtést sem; 
*s minthogy ezen czélokra nem minden szülék 
képesek : tehát a* hat-éves népiskola-folyamon 
alul, a'háromtól öt éves korú kisdedeknek az elő-
iskola, vagy körülményszerüleg kisdedövodák 
tantervét is adjuk; mert szükség, hogy a 'k . sde-
dek, bár mi sorsuak legyenek, illy közintózetben 
képeztessenek elő. 

A ' " f e s sde<8év*u lák 2) t a n u l -
m á i i y t e r v e * 

10. Előjegyzetek a' kisdedóvodák tanulmány-
tervéhez. 

A' nép falun, kisebb és nagyobb városokban, 
gyermekét tavaszszal adja iskolába; a' szegényebb 
sorsú azért, mert télre a' szükséges ruházaltali 
ellátást mindaddig húzza és halasztja, míg csak 
lehet, — a1 gazdagabb azért, mert gyermekét a' téli 
kedvetlen benyomásoktól is elég botorul félti; 
mindkettő pedig azért , mert a' tavasz elevenítő 
ereje szegényt és gazdagot, még szellemi mun-
kásságra is,inkább ösztönöz: igy tavaszszal lépvén 
a' gyermek három-, négy és ötéves korral az 
elöiskolába, abban két vagy több, de minden esetre 
másfél évet tölt. Az elöiskolákban, vagy illetőleg 
kisdedóvodákban, évfolyamatokat, valamint tan-
órákat is tervezni, felesleges lenne; mert ezekben, 
szorosan v é v e , tanulmány sincs. Itt a' testi és 
erkölcsi erőkre 's az értelem elemi kifejtésére 
fordíttatik föfigyelem. Elég, e' végre, itt annyit 
jegyezni meg, hogy, mivel leginkább két tavaszon 
jönek a' gyermekek az elö-iskolába : az ujabbak 

*) Ha lehelne remény ahoz , hogy kisdedövodák, minden 
népiskola mellett, állíttatnának fel, előiskotákul szolgálandók 
amazoknak: ugy minden rendén volna. De hol ez ki nem vihető, 
's a 'népiskola mind e1 mellett is elválhatlan kapcsolatba hozat ik 
a' kisdedóvodával, és csak az itteni ismeretek megszerzése után 
lehetend növendéknek a 'népiskola küszöbén belépnie, miként 
W . úr tervezé : illy módon a1 népiskolák léte egy nehéz f ö l -
léteihez köttetik. K á r o l y 



kezdjék, a* már egy évesek pedig gyakorolják a' 
mindjárt látandó tantárgyakat 5 úgyis az alaki ké-
pezésnél, mi itt fö dolog, nem lehet eléggé aján-
lani a' tantárgyaknak minél több oldalróli meg-
forgatását; és pedig, ha sem tanszoba, mellyben 
a' régi és új osztály együtt lehetne, sem tanító 
kettő nincs: addig, míg egyik osztály, a' tanítónő 
felügyelése alatt, egy vagy két óranegyedig kivül 
czélszeriileg játszik: a' másik a' tanító által bent 
lelkileg foglaltassák el. Igy váltsák külső és benső 
foglalkozások egymást, melly egymást felváltó 
külső és belső foglalkozás olly szükséges és l é -
nyeges a' kisdedóvodákban, mint szükséges »•' 
csendes és fenthangoni elfoglaltatás a' sajátlagos 
népiskolákban. 
li.§'Az előiskoldk tagy kisdedócoddk tantárgyai. 

i. A' vallás. A' vallásosság elemei, erkölcsi 
rövid versek,3) jelmondatok, erkölcsi események 

3 ) Száraz erkölcsi ve r sek , férfias-szakálu mondatok, 's 
minden i l ly-nemüleczkéző szabályok, bár milly jó l megkönyv-
nélbülöztessenek i s , véleményem szerint, iránytévesztök, a ' 
gyöngéded gyermeki kedélyt hidegen hagyják, az eszmélet 
meleg enyhelyében szendergő kisded elmét dermesztő valóra 
költik f e l ; részint azért , mivel bennök semmi nézlelési, mi az 
érzékeket érintse, 's balzamként öntse el, nincsen, — részint 
azér t , mivel a' hajfodros szópompát — mellybe az erkölcsi 
mondatok, versek öltöztetvék — nem fogja fel a ' gyermek. 
Illy hideg erkölcsi vasinget adni a"1 még alig eszmélő gyönge 
tehetségre, épen olly mostoha dajkálása a ' szellemnek, mint 
ugyanazon csecsemőt , tápláló anyai emlő helyeit, száraz k e -
nyérrel , hogy ne mondjam, inyét összehúzó vaczkorral töl-
teni el. Ez minden esetre abnormitas. Az örege t is ö römes-
tebb nézem én éjsötét fekete — mint a ' gyermeket őszfehér 
ha j für tökke l , — vagy világosabban szólva : a1 tavaszt r ideg 
téllé, a ' gyermeket élte küszöbénél eleven morális catechi-
smussá ne változtassuk, engedjük, hadd szívja ártatlan korának 
ibo lya- és rózsa- i l la tá t , mielőtt tüdejét a ' tömjény szent 
szagával töltenők el. Különben is, életünk az ezer -a laku sza-
bályok nyűgével annyira körül van hálózva, hogy l egsze ren-
csésebb az, ki tőlök menekülni módot talál . Hát az ártatlan 
gyermek nyiladozó örömeit miért akarnók a ' szigorú erkölcs 
szoritó békóiba verni I ? — Teszem, egy erkölcsi mondat 
igy hangzanék : „szeresd a1 j ó t , kerüld a"" r o s z a t " : első 
alatt a" kis gyermek legfölebb is mézes kalácsot, utóbbi alatt , 
ha az erkölcsi iskolát nem is, de ki áll jót ér te , hogy nem az 
erkölcsiség komoly-szemöldü oktatóját fogja ér teni ? „ G y ű -
löld a ' b ü n t , becsüld az e r é n y t . " E ' szavak a ' gyermeki 
szótárban fel nem találhatók, 's itt minden magyarázat fa l ra -
hányt borsó fog lenni még akkor is, midőn ez ellensarki két 
tu la jdon tX vagy Y alakjában személyesitnők. Hát „ g y ű l ö l n i , " 
, ,becsü ln i" miként tudna a ' csak szeretni született lelki e m -
bryo ? Gyermeknek szelíden mosolgó játszótársra, nem feszes 
erkölcsi rendőrt isztre van szüksége. Nyílt könyv a ' természet . 
E ' könyvből kell a ' kisembert olvastatni, ha szivére hatni aka -
runk . Egy bogár , melly a ' másik szembejövőt útjában k ike -
rül i , — egy fű , virág, fa szemléltetése, melly szárát, l e -
velét , ágá t a1 másikba nem öl t i , sikerdús példát nyújt a r ra , 
hogy egymást ne bántsuk, — mi ha vallásos nyelven mon-
da t ik ki, igy hangzik : „szeresd felébarátodat, mint t enmaga-
da t ' 4 ; és ha e ' szabályt ezen száraz modorban t á r juka ' g y e r -
mek e l é : hatását veszti. — Itt minden a ' tanító ügyessége 's 
lelkiösmeretességétöl függ, ki olly erkölcsi példánykép t a r -
toznék lenni, hogy a ' mit — nem annyira mond, mint inkább 
— mutat a ' növendéknek, azt saját ellenkező példájával meg 
-ne hazudtolja. Nem állítjuk mind e1 mellett is, hogy szívképző 

és történetecskék által csöpögtetnek a' gyenge 
nevendékek szivébe. (Hlyen verseket és története-
ket találhatni Warga János kézi ABC-jének 
legújabb kiadásában, Bdtky ABC-jében, Flóri 
könyvben 's másutt.) 

2. Szemlélet és beszéd-gyakorlatok. Ezek a v 

környező tárgyak nevezését, a lakja , színe, 's 
rendeltetése elbeszélését , azon egyének e lö-
számlálását tárgyalják, kik a* kérdés alatti t á r -
gyakat készítik. Ezek után következzék az e m -
beri test külső részeinek előszámlálása, rendel-
tetése 'sa't. a' végett, hogy a' gyermekek, bármi 
körben, mindig figyelemmel legyenek a 'környező 
testekre. (Ezeknek mind tartalmát, mind t an -
módszerét lehet látni W. J. Oktatástan lap 5 4 
kezdve.) 

3. A' téralaktan elemei. Ez a ' pontok külön-
böző módosulásu helyzetére, az egyenes és görbe 
versecskék, elbeszélések 'stb. ne olvastassanak gyermek előtt; 
azt mondjuk csupán, hogy miként ételben a ' fűszer, c z u k o r -
nak kovaalakjában az éd, bennök az erkölcsiség csak re j te t t 
magként legyen meg, 's az okta tó , felolvasás, vagy o lyas ta -
tás után kérdezze meg a ' gyermektől , miként i t é l a ' hallottak, 
olvasottak fe lő l? hogy a ' növendék maga vonja el a ' b e s z é l y -
vagy versben rejlő erkölcsi szabály t , maga keresse ki a ' 
szóhéjba göngyölt gyémántdarabot . Ugyanazért a ' t á r g y -
nak, nyelvnek, minden tekintetben a ' gyermek sajá tságához, 
felfogásához alkalmazottnak, —tehát a 'mennyire lehet, vidám-
nak, nyájasnak, érthetőnek kell lenni, hogy csak egy szócska 
se legyen az egészben, melly nem a ' gyermek eszének, sz i -
vének könyvéből volna kiirva. [Ily könyvek hiával nincs a* 
magyar gyermekirodalom. 

Eszmelársulatnál fogva eszembe j ő itt D a j k a J e n ő u r -
nák e ' lapok f. évi 1 - s ő számában k ö z l ö t t , ^ nevem idézésé-
vel egybekötöt t g y e r m e k - „ i m á - " j a . Azt mondja itt szerény 
észrevetelképen D. úr , hogy az én gyermekkönyveimben van 
ugyan gyermekima, de ebben hiányzik a1 „vallásos e l e m . " — 
Nem lehet itt alkalmiképen — D. J . úr e n g e d e l m é v e l — pá r 
szót nem emelnem az ő gye rmek imá ja , — mint vers vagy 
költemény — és a ' magam g y e r m e k - „ f o h á s z - ' ' á n a k vallásos 
eleme fölött. A' költeményre vonatkozólag : fölebbi so ra im-
ban elmondám véleményemet a ' gyermekeknek szánt vallásos 
és erkölcsi-lartalmu versekről , ide soroltatik az ima is. Nyúl-
jon kebelébe D. úr, vessen számot magával, ' s az általam k i -
jelölt mér téke t— m i n t b a r o — thermo— alkalimetert, vagy ha 
tetszik, bécsi rő fö t ,pár izs i lábat— használván, mér je meg vele 
saját versét: megüt i -e az általam kitűzött ^ t u S f ^ v ^ f t í r ^ o i - t ? 
's ha „ i g e n - " t mond, ugy én csalódom; de ha tragikus c o -
thumusba, díszes taláréba öltöztetett, seráphokkal hímzett, 
versét vagy költeményét czélszerönek tartva, azt vélné, hogy 
gyermekeknek irni nagyon könnyű : ez esetben minden k é t -
ségen kivül D. úr csalódik. Nehezebb az, mint ábrándos kö l -
tői légvárakat a lkotni ; mert az e ' czélra beszerzett t u d o m á -
nyos, költészeti anyagszerek csak felhasználandók: amott p e -
dig mind ezeket el kell vetni, pegazusunk szárnyából 8 ' t o l -
lakat kiszedni, 's anthropologiai , physikai, psychologiai úton 
más anyagszerek gyűjtéséhez fogni. Nagyobb munkába kerül.. 
— miként H e i n e a ' költő megjegyzi — egy makranezos 
gyermek, egy köpködő bonvivant gen re -képé t adni, mint egy 
magasztos ol tárképet festeni. Hasonlóan nem kevés izzadásá-
ba kerül a' nevelőnek, 's került nekem is, a1 sok oxymoron, 
paregmenon, antfmetabole, metaphora, catachresis, auxesis 
sarcasmus 'stb. mint megannyi eposzi machinák segítsége á l -
tal — ha nem is a' sascsillagzatnak atair gyémán t j á ig , de 
minden esetre legalább a ' lomniczi csúcs hóvonalaig — f ö l -



vonalak rajzolására, szögletekre, 3 , 4 . s'a't. szög-
vények megkülönböztetése 's rajzolására ter jesz-
kedik, ugy, hogy midőn a'kisdedek ezen alakokat 
kötáblájokon rajzolják, egyszersmind tárgyakon 
is az érintett alakokat mutassák ki. E1 végett né -
melly test-minták mulhatlanulszükségesek a 'k is-
ded-óvodákban. 4 ) (Ezek tanmódszerét lehet látni 
W . J. Oktatástan, lap 123.) 

4. A' számolás elemei. Az előiskolában a' nö-
vendékek i —100 a 'számok mindenféle módo-
sulásait tartoznak megkülönböztetni, szemléletileg, 
és fejben, irányozva az összezés, kivonás, szoro-
zás és osztásra. E ' végre egy, száz golyóból álló 
számoló gép minden elöiskolának legszüksége-
sebb házi-bútora. A' szemlélés és beszédgyakor-
latok, téralak, és számtan az előiskolák szent 
háromsága. (A ' számtanítás elemeire a jánlathat-
nak : W . J. és Fekete János számkönyveik). 5) 

5. A' betűk alakjainak valamint rajzolása, ugy 
tiszta hangoztatása is, melly, miként látszik, az 

emelkedett phantasiamnak szárnyát szegni, 's a" gyermekhez 
porba leszállani. Verseim ez alacsony sphaerában mozognak. 

Mi a ' „val lásos e l emet ' ' , é s igy a ' födolgot illeti : e r k ö l -
csiség alapszíne (Grund) a' vallás képrajzának ; leromlik, e l -
halványul ez , ha hiányzik amaz : de ezen okoskodás megfor -
dítva nem áll, mert az alap akkor is megmarad, midőn a1 r á -
festett szinYegyűlet eltűnik. Ezek szerint vallásosság és e r -
kölcs iség egymással karöltve sétálnak. Van ugyan példa a ' 
separatismusra is . H e I v e t i u s istentagadó yolt, de főélet-
maximája vala , , jót cselekedni ." Sok, vallásosságot aífectáló 
fösvény, imádkozás szine alatt, az olajfák hegyére megy, de 
mi czé lból? hogy kinézze, melly helyen leszen legczél i rá-
nyosabb az olajütő malmot felépíteni; fördeni a' Kedronba 
megy, de nem ájtatos szándokkal , hanem azért , hogy rákot 
fogjon. — De az igaz vallásosság az erkölcsiségtől elválhat-
lan, 's egyik a1 másiknak szükséges föltétele. Különbség kettő 
közt az, hogy az erkölcsiség a ' vallásnak plastikai, szemlé-
leti, (intuitív) — a1 tulajdonképeni vallás pedig szellemi, 
lelki r é s z e ; szóval : egyik „cse lekvény , " másik , ,h i t . " K é r -
dem most már D. urat • gyermeki felfogáshoz a ' kettő közöl 
mellyik simul inkább? — Gyermek-költeményeimet, köztük 
a* kérdéses „ f o h á s z t " , tiszta erkölcsi szellem lengi á t ,— mit, 
ugy hiszem, D. úr sem fog kétségbe vonni: — tehát nem hi -
bázik nálok, bennók, a ' vallásos elem. De D. úr kijelentett 
vallást ért t a l án? Nem elég, ha fohászunkat Istenhez in téz-
zük, kitől jö alá az áldás és mindennemű j ó adomány? A ' 
gyermekfohász egy része igy hangzik : 

„Kérem Istenemet, 
„A 1 ki igen szeret 
„Minden jó gyermeket : 
„Szeressen engemet! ' s t b . " 

Nincs-e ebben vallásos elem, ollyan, millyet D. ú r k i v á n ? 
Utolsó kérdés : itt mellyikünk csalódik? — K. I. 

4 ) : Itt még a' kész mintákra szorítkozás talán ártalmára 
is lehetne az értelem-fejtésnek, mert gyermek az egyenes és 
görbe vonalat 's szögöt is csak a* megszokott alakokon fogja 
képzelni . Szűkség hát, hogy mindezek természetben mutat-
hassanak e l ő , nem e g y , hanem több helyeken. A ' b ú t o r o k 
sokféle nemei is hasznos szolgálatot nyújtanak itten. Illy m ó -
don tanulja gyermek tudományát korán az életbe át-vioni. K.I , 

5 ) E1 helyt a" kijelölt könyveken kivül kár volna számí-
tásból kifelejteni a ' „Számító S o c r a t e s ' M B r a s s a i - tó l . E1 

könyvecske kézen fogva vezeti a1 gyermeket a ' számvetés 
minden elemeinek egyedül nézlelési utoni megtanulására. K. I. 

ügyesítö olvasás elemeit kezdi meg a* kis g y e r -
mekekkel , annyira, hogy az előiskolában egyes 
belüket, szótagokat hangoztassanak, sőt egyes 
szavakat ügyesen olvassanak is. (Ennek tartalmát 
lehet látni W. J. fali ós kézi ABC jében 1 - 9 la-
pig; tanmódszerét pedig Oktatástana 99 — 10? 
lap.) 

6. Az irás elemei. Ez az egyes betűk, sőt egyes 
szavak szép Írásáig terjed. (Mind tartalmát, mind 
tanmódszert lehet látni W. J. Oktatástana lap 
123 —128-ik . ) 

7. Emlékező-erő gyakorlása. Ez ten^ék-ve r -
sek, jelmondafok, erkölcsi, illedelmi, és éptani 
szabályok megtaníttatása czélszerüleg fejti, — 
valamint fejtik ezt a' gyermekek kedélyének meg-
felelő kisebb versek. (Tartalmat lehet látni W. J . 
kézi ABC je, Flóri könyve és Lukács Pál V e r -
selgetőjében.) 

8. Az anyagi tanulmányokra irányozva, szem-
lélés és beszéd gyakorlatilag fogatnak föl: 

a ) A' házi és mezei állatok, hazai növények 
és ásványok, mind természetben először, majd 
később képek által is. E' végett czélszerü állat-, 
növény- és ásványgyüjtemény a1 legszüksége-
sebb éke egy elöiskola tanteremének. 

b) A' földrajz elemei, a' tanszobából indulva 
ki, az iskola környéke, szomszéd házak, utczák 
helység határának szemléltetése 's táblára l e ra j -
zolása által. (Tanmódszert lehet látni W. J . Ok-
tatástan lap 20 

c) A' történettanra irányzólag a' helység 
vagy város nevezetesebb olly egyéneinek élet-
leirása, kik nem régen hunytak el 's jó tényök 
eredménye látható. 

9. Az éneklés-tehetség fejtetik az által, ha 
egyszerű és könnyü-Iejtésü, a' gyermeki kedély-
nek megfelelő énekek és dalok, hegedű vagy 
guitárre mellett, betaníttatnak. Hogy a' népisko-
la-tanító a' zenészeiben jártas legyen, könnyen 
belátható. 

10. Testgyakorlat. Ezt foganíthatni czélsze-
rüen elrendezett játékok, a1 helység mezeje és ha-
tárára természeti tárgyak szemlélésé végett t e -
endő kirándulások 's fördés által is : de a' tes t -
gyakorlat rendszeresen is űzessék,— mi végre a' 
legközönségesebb testgyakorlati eszközök fog-
lalják el a ' fákkal díszelgő iskolaház árnyékos 
udvarát. 

12. §. Utójegyzet az előiskolákhoz. 
Minthogy az elöiskolákat olly intézeteknek nem 

mondhatjuk, mellyekben egy tantárgy bevégez-
tetvén, ezen, mint rendszeresen bevégzett e g é -
szen, kezdődjék a' másik, — hanem itt fő a' l é -
leknek szemlélés általi alaki előképezése : ezért 
nem adhatjuk ezen iskolának évi és félévi tanfo-
lyamatait; ezért nem adjuk óra tantervét sem ; 
hanem azt kívánjuk, hogy a'szemlélés és beszéd-
gyakorlatok, a' téralaktan és számolás itt legtöbb 
időt foglaljanak el, mint olly tantárgyak, mellyek^ 
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l)en a' fentebb előszámlált tanulmányok gyöke-
reznek, annyira, hogy ha teszszük, öt félóra, vagy 
körülményszerüleg öt másfélnegyed fordíttatik a' 
lé lek-képezésre: ezekből mindennap kettő a' 
szemlélés és beszédgyakorlatokkal, egy a ' t é r -
alaktannal, egy a' számolással teljék el, az ötödik 
naponként felváltva most egyikkel, majd másikkal 
az érintett tantárgyak közöl. 

(Folyt, következik.) 

E & y li á z i r é g i s é g e k : 
Consttliitiones i» General! Syiittdo 

Taradhia anno 1634. I .diejulÜ. 
(1630-ból i kéz által.) 

I. Ante festa anniversaria duabus septimanis 
ne coniuges, nec post una copulentur. 

II. Valamelij helijben lakik az leanj vagi asz-
szoniallat, kit ideghen ferfiu el jegiez hazassagra, 
ot copulaltassek. Ne lopia el eskütetlen az ferfiu 
az ö lakó heliere, mert az az Minister megh bün-
tettetik az ki copulallia. 

III. Minden Minister rendihez illendő ruha-
zatba iarion , az Senior visitalvan admoneallia 
őket, es ha enghedetlenek lesznek a'partialis us-
que ad Generalem privallia tisztitwl. Az Minister 
feleseghenek aranias ingvalla, niakaban olvaso, 
ujaban sok arani giwrw, kietlen kontij, aranias 
patiolat, vagi giöngiös fedél, veres vagi sárga 
czisma, tafota elő ruha, szeles lepödö öve, kis 
suba, homlok elő, sok rendű szoknia, avagi Na-
gisagos aszszon ruhaja formajara czinall öltözet, 
vagi hoszszu farkú szoknia, ne legien. Az mostan 
hozot iffiu aszszonioknak megh engettetet az mod-
giaval való aranias ingval , es patiolat veghen 
való aranias czipke ket esztendeigh. 

IV. Az Schola Mestereknek es Deakoknak 
megh engettetik az lapos sarkú czisma, de ugi 
bogi aszt telben vagi sáros üdöben viselljek, ni-
arba czepelliest, hanem ha nem volna Nadragok. 
Az heveder es lepedő ő penitus megh tiltatik. 
Ha kiczin hajat viselnek az Mesterek tisztektül 
megh. fosztassanak : az Dákok Scholakbol extur-
baltassanak. Az kopo fülű dolmanj uja hajtasais 
az deakoknak öltözetilül tawul legien.Az Síp uju 
menteben az hazbol es az Scholabol Mesterek es 
deákok ki ne mennienek, hanem ha felső ruha 
alat, es mikor útra mennek, vagi ha particularis 
Sebőiéban succrescensek lesznek , vagi nem 
mindgiart tehetik felső ruhanak szeret. 

V. Zöld felső ruhot es azon szaras ghombot, 
ismét Majzer szinü töser köpenieghet Minister 
ne viseliien. Annak felette Muhar dolmant szeder-
jest es veresset senki az ministerek közzül ne 
viseliien. 

At debreczeni Generális Synodusban is 9 die 
Junii A. 1630 illyen uegezesek lőnek : 

1. Minden dioecesisnek peczete legyen es az 
Senior azzal peczetellye megh az testimonialist. 

2. Cziszmat pastor ugyan ne uisellyen. 

3. Mester deák saaros ödöben es telben u i -
sellye. 

4. Aranyas Gallért nem szabad pastornak 
viselni. 

5. Materias dolmant sem. 
6. Senki igen nagy Gallért ne szegeszen az 

dolmanyra. Közli L u g o s s y J ó z s e f . 

M z e n t-1 a n t : 
Korkérdések. 

EIjövend-e messze szép hónából 
A' szabad hit áldott angyala ? 
Felmerűl -e barna fátyolából 
Egyességünk bíbor hajnala ? 
Hogy, szabadság 's béke édenében, 
Üdv derengne nemzetünk szivében ! 

Ama nemtő szárnya Iebbenését 
Kéjre gyúlva érzi már hazánk ; 
A' testvérek összebékülését 
Fő parancsul hangoztatja s z á n k : 
Mért ah mégis réme új igának ? 
Mért nem enged szünk az ész szavának? 

„ E z r e d - é v e k folytak el 's vak hitnek 
Nyűgeit nem tépte szét a1 kor ; 
A1 szív, kezdet óta hő szerelmek 
Fészke, mégis bősz a ' gyáva por . 
Hitszabadság észak tünde fénye ! 
Egyesület álomkór r e m é n y e ! " 

Nincs, ah! hát , s nem lesz újság e ' f ö ldön ; 
Átokul áll a' bölcs szózata. 
Kél, hogy önemésztve semmisüljön 
A" jobb ember keble lángzata. 
Légyen ! csak ti hagyjatok magunkra, 
Vészt kiáltók legszebb vágyainkra 1 

Hát ki szóla, hogy szabaddá tészen 
Az igazság égi birtoka ? 
Es ki bíztat egy akol hogy lészen 
Es a ' nyájnak egy hü p á s z t o r a ? 
Az, kinek — bár ég , föld dűljön össze — 
Szent igéje megmarad örökre . 

Az, ki elhívott, hogy benne higyünk, — 
Az, ki lelkeken uralkodik ! 
Ö megóv, hogy meg ne szégyenüljünk, 
Bár derünk borúra változik ; 
ö , daczára kétkedők hitének, 
Testet ád a' megjelent igének , 

K i s s Á r o n . 

V e g y e s k ö z l e m é n y e k * 
H a l á l o z á s o k . Aszódon jan. 26-án n a g y -

tiszt. 's tud. Mikulás Dániel úr életének 70- ik 
esztendejében, több évi gyengélkedés *s majdnem 
3/a évi sulyosb betegség után, jobb életre szende-
rült. A' honi fötanodákban és tubingai külegye-
tembcn nyert 's szakadatlan tanulás által nevelt 
tudományával először mint több nagy családok 
magánnevelöje, azután mint beszterczei, részint 
általa létrehozott nevelőintézet oktatója, végtére 
7 évig mint tót-györki és 32 - ig mint aszódi ágost. 
hitv. lelkész, 's e1 közben mint pest-egyházme-
gyei jegyző, a l - és fő-esperes a' közjóért se ré-



nyen működött. Tudományos műveltsége, a' jó és 
igaz melletti buzgalma 's terhes hivatalainak ügyes 
kezelete kitüntették 's mondhatni, köztiszteletüvé 
és híressé tevék. Az aszódi mélt. földesuraság, 
kivált ö nagysága báró Podmaniczky Lajosnak, 
az aszódi ekklézsia 28 év óta nagy-érdemü fel-
ügyelőjének, kegyes családja különösen kedvelte 
és becsülte, tettlegesen is igyekezvén sokféle é r -
demeit méltányolni és hosszú szenvedelmeit utolsó 
leheleteig enyhíteni. Meghűlt tetemeit jan. 29 -én 
minden-felekezetü 's rangú sokaság a' paplakból 
templomba 's onnan kettős szónoklat után nyuga-
lom helyére kisérte. Iíesergik a' 32 évig példá-
nyos neje, ns Latkóczy Borbála asszony 's ritka 
tehetségeit öröklött 5, felnevelt gyermeke, kik kö-
zöl Dániel a' gyengélkedőt lelkészi hivatalában 
több évig dicséretesen segíté 's most is helyette-
síti ; de érzik elvesztését hálás hallgatói is és min-
den közel levő tisztelői, 's lefznek talán távolban 
nem kevesen, kik kimultának hírére elszomorodva 
mondandják : béke lengjen porai fölött! K. J. 

— F. évi jan. 10-én hunyt el néh. 
László Pál úr, a' faddi helv. hitv. egyház 42 
éves lelkipásztora, életének 86- ik évében. Szó-
noklottak felette t. Sz. J. őcsényi, és nt. B. J. d. 
sz. györgyi lelkész urak; az első Jób. 4, 18 v. 
ezen szavairól: Az Úr még az ő szolgáinak sem 
adott változhatatlan erősséget; nem adott: a} 
testiképen; nem adott b) lelkiképen, — nyomo-
sán értekezvén : a* második, érzékeny előbeszéd 
után, a' vallásnak a' polgári társaságra jótékony 
hatásáról. A' temető-kertben rövid sirbeszédet 
mondott aiulirt. — A* boldogult férfiúnak élete 
leírásával a'tiszt, közönségnek nem szolgálhatok, 
— mert csak kevés ideig lehete szerencsém is-
merni. Rövid vele-létem alatt is azonban az elag-
gott testben fiatal erőt tapasztalék, mellyet az 
öt évi hosszas sinlődés sem vala képes meg-
gyengíteni. Áldás poraira! S. I. 

1846- ik évi nov. 24-kén hajtotta 
le fejét a halál álmába a' nagy-vátyi reformált 
sz. egyház hűséges lelkipásztora t . t . ' s ns. Dedky 
Ferencz úr, — életének 40-ik, nagy hivatásának 
13-dik, boldog házasságának 7-dik évében. A' 
boldogult elhunyta előtt 10 nappal, kilépvén békés 
házi köréből, magát, kedvelt szokása szerint, va-
dászattal mulatandó, — töltött fegyverének leg-
veszélyesb pillanatban véletlen lett elsülése 
által bal tenyerén keresztül kapott sebének kö-
vetkeztében, minden orvosi szives igyekezet da-
czára, — miután igen szeretett három kicsinyeit 
még egyszer ölelve rendre csókolta, — példás 
hűségű hitvesének, Király Lidia asszonynak, ke -
serves siránkozásai 's ápoló karjai közölt , az 
ellálhatatlan isteni végzés titkos utain meg n y u -
godva, csendesen mult ki. Letketlen teste nov. 
26-kán temettetett el. — — Melly alkalommal, 
magának az elhunytnak meghagyása szerint ki-
rendeltetelt első szónok, t. t. Bogárdi Sándor 

vaiszlai lelkipásztor úr, a1 kitűzött időre meg nem 
jelenhetvén, a' nagy számmal összegyűlt soka-
ság nyugtalan várása alulirtnak szonoklatát tette 
szükségessé, ki János ev. XVI "»6-ik versében! 
vezérige szerint, — a' szomorú és megilletődött 
hallgatókat a' jobb életi viszontlátásnak kérész-
tyéni reményével vigasztalta. — Ezután kis— 
peterdi előimádkozó Csorba Veres Lajos úr ol-
vasott jeles dolgozatot a' mi halálunk idejének 
bizonytalanságából kitetsző isteni bölcseségről, 
— és a' boldogult személyében megindító ékes 
versekkel intézett végbúcsút a'szomorú felekhez. 
— Végre a' sirnál t. t. Jenei Sándor sz. e rzsé-
beti lelkipásztor úr festegette gyászszinekkel a* 
boldog házasság paradicsomának az egyik fél 
halálávali elvesztét, — és a' siránkozó özvegyre 
's a' kicsin árvákra áldást kivánt. 

Gyászolják, kesergik még most is minden i s -
merői, kora elhunytát a' nyájas , barátságos és 
szellemdús papi férfiúnak. — Béke angyala lebeg-
jen porai felett!!! É n y i D ö m ö t ö r L a j o s , 

beczefai lelkipásztor. 
Staiifttikaf adatoii a' pesti ev. ta-

nodából . A' pesti ev. tanodáknál a' tél-félévi 
tanodai köz- és nyilvános vizsgálatok az eddigi 
szokott rendben tartattak : jan. 25-töl kezdve, 
bezárólag febr. 3 - i g , és ugyanezen hó 4-ként 
újra beállott a' nyári tan-félév. — A' meghívó l a -
pon ki levén egyszersmind téve a' mindenik kü -
lön tanosztály növendékeinek száma, nem tartom 
feleslegesnek azt is kiírni, hogy középponti i s -
kolánk számtekintetében mi aránybani gyarapodla 
ebből is megtessék. 

A' mult évben, ez iskolák igazgatója által 
közrebocsátott tanodai hirlemény szerint, v o l t : 
az első két éves elemi fiu-osztályban 108 növen-
dék, jelenleg van 83. J ) A'második elemi kétévi 
fiu-osztályban 81 növendék, jelenleg van 91. A 
polgár'tanodai 1-ső és 2-ik és egyszersmind 
I-ső és Il-ik gymnasialis vagy grammatikai osz-
tályban 75 növendék, jelenleg van 77. A 3-dik 
és 4-ik polg. és IIL és IV-ik gymnasialis nyel-
vészeti osztályban 62 növendék, jelenleg van 75 . 
A szónok-költészi vagy I-ső ós Il-ik humanitási 
osztályban 65 növendék, jelenleg van 65. 2 ) Ax> 
első elemi 3 évi leánytanodában 60 növendékbe -
lenleg van 66. A második 3 évi leány tanodában 
38 növendék, jelenleg van 54. A tót elemi ve-

*) Ezen osztályban, a ' mint értesítve vagyok, leginkább* 
a' nyári-félévben szokták a" szülék gyermekeiket beíra tni és 
beküldeni; innen a ' nagy számkülönbség a' tavali és az 
idei szám között. Egyébiránt ugyanez történik más t a n o s z -
tályoknál is, a ' mellyekbe előlegesen letett félévi vizsgálat 
után szoktak az új növendékek besoroztatni. Hall jak, miként 
az igazgató ez év végével is szándékozik tanodai hi r leményt 
kiadni, majd közlendjük abból 's annak idejében az adatokat . K.. 

2 ) Ezek közöl többen kiléptek még az év elején, a ' Pesteia, 
ujonan nyitott József - ipar tanodába . Tehát el kezd már á g a -
zódni egymástól a' közös derékból a'' gymnasialis és r e a l t a -
nulmányi i r á n y ! K* 



gyes nemű tanodában, tavai 27 fiu, 28 leány = 
5 5 növendék, jelenleg van fiu 26, 1. 22 — 48. 

Ezek közöl látOgatá a' rendkívüli tanításokat 
é pedig : 

A' franczia nyelvet, fiu 10, tavai 24. És kü-
lön órákban : 18 leányka, a' kiknél még csak az 
idén hozatott be e1 nyelv taoulhatása. Az angol 
nyelvet az idén 8 fiu-növendék. Tavai 12. Az 
ének-tanodát (a' leánykák és fiuk elkülönítve) 8 5 
növendék. Tavai 93. A' rajztanodát ( a ' leánykák 
és fiuk elkülönítve) 146 növendék. Tavai 1^4 . 
A testészeti gyakorlatok csak a' nyárifélévben és 
a ' télinek elején szoktak tartatni. 

A ' bővebb stalistikai összehasonlítást a mi i l-
leti, reméljük, hogy a ' várandó tanodai hirlemény 
hozandja. De miért nem közölnek legalább illy 
kivonatos adatokat hazánk többi iskolai i s ? Mire 
való különben az iskolai lap ? 

T á p l ó - S s e e S é n o l v a s ó t á r s u l a t . I s -
k o l a i n o i i y v t á r N i s f e w I a - s y á m o I í t á ' * . 
Hogy a1 könyvek olvasása által leginkább szelí-
dülnek az erkölcsök 's műveltetik a' lélek : azt 
minden józan ember elismeri. Alulirt olly helyen 
munkálkodván az Úr szőlejében, hol számos úri 
családok laknak, — ez előtt két évvel felszólí-
totta a' helybeli földesurakat 's asszonyságokat, 
valláskülönbség nélkül, egy közös könyvtár meg-
alapítására. A ' szerény szózat nem hangzott el a' 
pusztában; az olvasó társulat ekkép megalakult. 
1. Minden tag köteles évenként öt váltó forintot fi-
zetni a 'pénztárba. 2. A ' társaságból akármikor ki-
léphet, és ismét akármikor visszaléphet abba. 3. A' 
könyvtár helye minden időben a1 prot. paplak. 4. 
Könyv és pénztárnok állandóul az illető prot. l e l -
kész. 5. A' könyvtár mindig a' közönségé marad 's 
ahoz a' tagoknak egyenként semmi más joguk nin-
csen, mint hogy olvashatnak belőle könyveket, míg 
tagok. 6. A' társulat tagjai minden évben egy 
gyűlést tartanak; ekkor megvizsgáltatnak a' szám-
adások, 's új könyvek vételéről történik tanács-
kozás 7. Minden könyv csak tiz napig maradhat 
e g y tagnál, midőn elkéretik olvasásra. 8. A' melly 
tagnál elvesz az olvasásra elkért könyv, az azt a' 
társulat számára megvenni tartozik. — A' társu-
la t már két év óta áll fen 's évenként több mint 
iszáz váltó forint árú könyveket vásárol. És még 
e g y másik könyvtár is alapíttatott Tápió-Szelén, 
t . i . 'iskolai könyvtár. Kegyes adakozások utján 
pénz gyűjtetik évenként az alulirl által, 's a' mint 
engedi a' pénztár, nevelést érdeklő könyvek sze-
reztetnek, mellyek kiváltkép tanítók használatukra 
szolgálnak. E ' híreken kivül még, más hirek is 
"Tannak Tápió-Szelén. Ugyanis a ' legközelebb mult 
^vben két asszonyság különös szívességet tanu-
aítotl iskolánk iránt. Nevezetesen : tettes Mala-
tinszky Ludmilla asszony, néhai Dubraviczky Ká-
roly özvegye, és tettes Stark Krisztina asszony, 

néhai RuttkayMihály Özvegye. Mindkettő kü 'ön-
külön száz váltó forintot adott alapítványul az is-
kolának, olly feltételek mellett, hogy a' bejövő 
kamatból, évenként hasznos, leginkább vallást 
tárgyazó könyvek szereztessenek 's a1 szorgal -
matos szegény gyermekek között, iskolai vizsgák 
alkalmával, jutalmai osztassanak ki. Ha sok illy 
nemes-gondolkozásu nők 's férfiak volnának e* 
hazában : iskoláink nagyobb virágzásban állná?* 
nak, népünk jobb volna. Áldás kisérje minden l é p -
teiken a' kegyes asszonyságokat! Egy pórasz-
szony is 25 váltó forintot hagyott, a' mult évben 
tett végrendeletében, az itteni prot. iskolának. 
Lelkész urak, tisztitársaim I Kérjetek és adatik, 
zörgessetek és nyittatik. M o c s k o n y i J ó s s e f , 

l ü z v é s z S z á n t ó n A f o a u j m e g y é -
b e n . — Az évek enyésznek, de azoknak k e d -
vező vagy kedvetlen eseményeik emlékezetünk-
ben öröm vagy fájdalom hatásaival több éveken 
át is tenyésznek. Elmúlt az 1846- ik év, de nem 
mult el történeteinek emléke, söt annak juniusa 
19-én történt azon borzadalmas tűzvészből e r e -
deti szerencsétlen esemény, melynél hajborzasz-
tóbb e ' lapok mult évi térén elősorolt tüzkárvallott 
közönségek között nem olvastatott, sokkal mélyeb-
ben hata Szántó városa lakosainak szivükre, mint-
sem hogy könnyen feledékenységbe meríttethet-
nék. A' számtalan tüzkárvalloitak jajveszékelései 
között el hamvadott 2 1 8 épületek között — ugyan-
is megfosztatott a' reformált egyház paplakától, 
két iskola-házaitól és segéd-paplakától , — az 
ágostai v. t egyház templomától, paplakától, i s -
kola-házától, — a* görög kath. egyház templo-
mától, paplakától, kántorházától, — az izraeliták 
synagogájuktól, Rabbilakjuktól; — melly egyház 
közönségek között, bár legkissebbé megkárosí-
tódnak látszik is első tekintettel, de leginkább 
keserülésre, segédnyujtásra méltónak mutattat-
hatik föl a' reformált egyház, — a' mennyiben 
nem rég sok költségbe került temploma újítása, 
paplaka építése, nem csak minden tökepénzét, ha-
nem tetemes kölcsönt is fölemésztvén, — e' mellett 
számos birtokos hí ve is,az iszonyú tűzvész áldozatai 
levén, szomorú jövendőnek néz elébe, terhelő köl-
csönböli kimenekülhetése, 's romlásaibóli kiují-
tása miatt, ha csak a ' lelkes keresztyén honfiak 
's leányok által nem segíttetik. — Ezen tekintet-
ből Szántó városának — a' kassai útvonalon levő 
Hegyalja kulcsának — valamint tüzkárvallott 
szerencsétlen lakosai, ugy a* megromlott kü-
lömböző hitfelekezetü egyházak, — jelesben p e -
dig, a ' sok szükséggel küzdő, nagy adóssággal 
terheltetett reformált egyház a' két testvérhon 
nemes-keblü, minden-szinezetü nagy-Ielkü polgá-
rainak, keresztyéni részvéllel-teljes szeretetükbe, 
segedelmezésükbe, pártfogásukba ajánltatnak. 

Közli Szántóról jan. 15 -én 1S47. A . , J . 



PROTESTÁNS 

EGYHÁZI É S ISKO 
11. szám. Hatodik évi folyamat. Mart. 14. 1847. 

Megjelenik e' Lap 1 l / i íven minden héten egyszer: vasárnap. — Előfizetési ár félévre Buda-Pesten házhozhordással 2 ft 40 kr, 
borítékban 3 ft 40 kr., postán küldve 3 ft 40 kr. pgő pénzben. Előfizethetni Pesten hatvani-utczai Horváth-házban 483. sz. alatt 

földszint Landerer és Heckenast könyvnyomdája iigyszobájában és minden magyar- és erdélyországi kir. postahivatalnál. 

TARTALOM: Régibb és újabb vallásreformok eredményeinek 
rövid vázlata. F á b i á n I s t v á n . — I s k o l a - ü g y : 
lskola- létegesí tési terv. Készítette S z i g e t i W a r g a 
J á n o s , — közli 's jegyzetekkel kiseri K á r o l y i I s t -
v á n . — E g y h á z i i r o d a l o m : Magyar prot . egyházi 
könyörgéses-könyveink ügyében. S é r a J ó z s e f ima-
könyve. D o b o s J á n o s . — V e g y e s k ö z l e m é n y e k . 

R é g i b b é s u j a b b v a l * á s - r e f o r m « k 
e r e d m é n y e i n e k r ö v i d v á z l a t u . ') 

II. § . 
Ha Jézusnak — a' tanítói bölcseség magas 

példányának — nemcsak nem sikerült fönséges 
tervét létesítni, 's az érintett igét megtestesítni; 
nemcsak nem sikerült a' zsidó vallást — ezt a' testi 
gyakorlatoknak művészileg összeállított gépeze-
tét,megtisztítni,'s megjobbulás eszközévé, menny-
országgá, kegyesség intézetévé (1. Ján. 3 : ö) 
átalakitni; de sőt inkább — lelépvén maga, rö -
vid, de erőteljes küzdelmek után, a' munkás pálya-
térről, — a' testi, a' hatalom- éshaszon-sovárgó 
egyének, szent tudományát, az alacsony czélok-
nak hízelgő zsidó és pogány vallással ugy össze-
elegyítették, hogy benne, mi legyen a' Krisztusé? 
reáismerni alig lehetett : hát vájjon lehet-e 
csodálni, ha a' XVI-dik századdal erősen föléb-
redt tudományos művelődés emlőin nevelkedett, 
vallásmozgalomnak szinte nemcsak nem sikerült 
— a1 jól ismert tényezők ellen — szép tervét, a'már 
csak névvel keresztyén vallást, szellemibb alakba 
öltöztetni ? hanem inkább, a' szelíd Jézus nevé-
ben, 's az ö, még elleneit isáldólag fölkaroló, tu-
dománya ürügye alatt, vallási háború közben föl-
mészároltattak a' benső meggyözödésöket fölál-
dozni 's vakon hódolni nem akaró hitrokonok, — 
mint kik a' jogbitorló önkény alá — bár távol-
ban — vészteljes árkot ásni, nem minden alapnél-
kül, jósoltattak. 

Mit tett, mind e' mellett is, a' XVI-dik szá-
zadbani vallás-reform ? — 's miért nem tett és 
tehetett többet ? kísértsük meg kifejteni. 

Nem lehet tagadni, hogy valamint Jézus va l -
lás-reformjának — terve megakadályoztatása 's 

isteni tudománya összezavarása 's eltemetése 
mellett is — megvolt egyetemes szellemi hatása: 
ugy megvolt a 'XVI-dik századbani vallásrefor-
mé is. Ki ezt kétségbe hozni erőködnék: szabad-
jon utasítnom Villersnek azon köszörűs müvére, 2 ) 
mellyben a' franczhoni tudós társulat által kitű-
zött pálya-kérdés nyomán — maga katholikus 
levén — legelevenebb színekkel rajzolja le azon 
jótékony hatást, mit a' reformatio, az egyetemes 
fölvilágosodás terjesztése , művelődés gyarapo-
dása, sőt az egész európai polgári alkotmányok 
jobbítása 's lítijkélyesbítése érdemében eszközlött. 
Nem lehet mindazáltal azt is tovább titkolnunk, 
hogy csak szűk határok közé szorított volt ezen7 

főleg Luther és Kálvin állal létre hozott vallás-
| reform; hogy ennek czélja sem volt, de nem is 
; lehetett, a' keresztyén vallást maga eredeti tisz-
| taságára, egyszerre, egészen visszaállítani, — 
I mint sokan mai napig is állítják, — 's mi egyik 
főoka, hogy a' keresztyén vallás, ma is a' zsidó 
vallással fölelegyitve, elméleti kérdések sovány 
mezejévé alacsonyítva, jézusi rendeltetésének 
meg nem felelhet, - 's az emberiségre nézve az, 
minek lenni kellene, épen nem lehet. 

Ugyanis, az elsö vallásjavílók— mi csak di -
cséretökre említendő — Rómával, 's ennélfogva 
az egész nyugoti keresztyénséggeli összekötteté-

Isökröl lemondani, 's önálló külön egyházat a la-
kítni épen nem akartak. — Szerény, mindent 
okosan megfontoló nézetök tovább nem terjedett 
ezeknek,mint: pápa'iatalmal korlátolni,'s azon v é d -
bástyáktól, mellyeket sok emberi találmányok ' s 
egyházi szertartásokból magának alkotott, meg-
fosztani, 3) és, mi ennek mellözhetlen eredménye 
lett, a' lelkiösmeret szabadságát fölállítni, — a* 
szabadon magyarázott szentírást, hit dolgában^ 
egyedüli biroűl nézni, — 's viszont, az innen t e r -
mészetesen folyt , vastagabb visszaéléseket — 
keresztség és úrvacsorája, szentek, képek, t i sz-
títóhely, böjt, ünnepek, 'stb. körül — megszün-
tetni. De ezeket is, eleinten, épen nem saját ere— 

Régen beküldetett czikk, mellynek első része e ' lapok m. 
évi folyamának 4 1 - d i k száma alatt közöltetet t , illy czim 

- alatt : „Régibb és ujabb vallásreformok akadályai, e red-
ményei ' s teendői rövid vázla ta ." T ö r ö k . 

2) C a r ! V i 11 e r s Versuch über den Geist und den Einflus* 
der Reformation. Uebersetzt aus dem Franzősischen yob 
Carl Frid. C r a m e r . 

3 ) Handbuch der Dogmatik von Kari Gottlieb Bre tschneider^ 
2 - d i k d. 7 4 8 . I. 



jök állal 's önkényüleg törekedtek ök végrehaj-
tani, és magukat ennélfogva a' pápa tekintélye 
alól egészen kivonni : hanem azt kívánták, hogy 
ez üdvös és kellő javítást az egész keresztyén 
anyaszentegyház — az öt illető törvényhozói ha-
talom szerint — köz-zsinatilag eszközölje. Es 
épen ez volt oka, hogy kivánataikat olly szült ha-
tárok közé szorították; ez, hogy olly kevéssel 
megelégedtek; csakhogy a' kivitelt könnyíthes-
sék, 's az ohajtott egyetemes vallás-javítást — 
legalább némi elvekben — létesíthessék. Jól 
tudták ök , hogy mindazon burjánt és tövisét, 
mit annyi századok a'keresztyén egyházba össze-
halmoztak, mintegy varázsvesszővel, egyszerre 
szóthárílni, és Jézus evangéliomát — melly azok 
alatt mélyen eltemetve rejlett — egyszerre, maga 
teljes tisztaságában, napfényre hozni, nem lehet. 
— Jól tudták ök azt, hogy valamint a' papságnak 
csak lassanként lehetett azon határtalan hatalom 
magas fokozatára, és annak biztos talapjára — 
a1 nyugoli keresztyénség közt elterjesztett akkor 
egyetemessetétségre —szert tenni: ugy megresz-
kettetni is ezen hatalmat, 's eloszlatni azon setét 
éjszakát, csak apránkint lehető. E ' mellett, még 
maguk a' vallásjavítók, ezek a' erélyteljes fér j -
fiak i s , kikhez a' többiek mint vezetőkhöz csat-
lakoztak, sokkal többet adtak a' papság által be-
hozott egyházi tanokra, különösen pedig ama ki-
hirult szerzet kegynöke, Augustin tévelygő né-
zeteire, minisem Jézus szellemét, fönséges tiszta-
ságában, már akkor, fölfogniok lehető lett volna. 
A' többi tudósok is Jézus vallása magas irányá-
nak belátására még megérve nem igen voltak; és 
a ' betanult iskolai rendszerhez, részint vakon, ré-
szint az önhaszonért, makacsul ragaszkodtak. Ez 
az oka, hogy a' vallásjavítóknak olly kevés baj -
társaik találkoztak; ez, hogy igényleteiket olly 
szük határok közé szorították, — idővel mindent el-
érni reménylök, az általuk fölállított 's közösen 
elfogadandóknak vélt elveknek szellemi hatása 
által. 

De hát vájjon, miután ezen édes reményök-
töl a' tridenti zsinat által végkép megfosztattak ; 
miután a' római egyház őket kebeléből egészen 
kizár ta ; 's minden pápatekintélytől függetlenül, 
"vallási ügyeikben szabad intézkedésre hagyattak, 
"sönállásuakká lettek: vájjon igyekeztek-e a' ke-
Tesztyén vallást eredeti tisztaságára egészen vissza 
állítani, a* tiszta jézusi tudományt, isteni czélja sze-
rint, megjobbulás eszközévé, kegyes intézetévé, a' 
bün rabságából kiszabadított szentek társulatává *) 
változtatni? Vájjon használták-e az általuk föl-
állított elvet — a' szentírás szabad vizsgálata 's 
magyarázata elvét — ar ra , hogy a' ker. vallást 
mindazon zsidó és pogány maradványoktól, mi-
ket annyi századokon keresztül a' papuralom reá 
halmozott, megtisztítsák? Használták-e azon vi -

* ) Handbuch der Dogmatik von Bretschneider 2 -d ik d. 325 .1 . 

lágosan kikötött jogukat, mikép mind a' tan, mind 
a' szertartásokra nézve, a' javítást folytatandják, 
— mivel a' kibékülés könnyítése végett, minden 
kijavítandókat egyszerre összetorlasztani czél-
szerünek nem tartották ? — Mindezek, fájdaloml 
mellőztettek, és megmaradtak azon tudomány és 
szertartás mellett, mit a' római egyházból m e g -
tartani jónak találtak, — meg, minden változtatás 
nélkül, azon pontok mellett, miket felsőbb he-
lyekre már benyújtottak. — E'történeti adat sok-
kal föllünőbb, mintsem alapos indokait kimutatni, 
a' parancsoló szükségek közé sorozandó nem 
volna, — mellyek is, szerintünk, következendők: 

1. Mellőzve azt, hogy bár rninö nagy 's tisz-
teletre-méltó volt is a' vallásjavítók belátása az 
akkori korosak irányába : valódi érdemök minden 
kisebílése nélkül elmondhatjuk mindazáltal, mi-
kép nem bírtak, mert nem is bírhatlak, kellő esz -
közökkel, hogy az új szövetség tartalmának é r -
telmezésébe olly mélyen behalhassanak , mint 
ma, — midőn a' nyelvismeret, kritika, magyará-
zat, történet és természettan, 's különösen a ' gon -
dolkozásmód, olly erős haladást tettek, —mellőzve 
az t , hogy az akkori bölcsészet a' szabad-gon-
dolkozást, az igazság nyomozásában, inkább g á -
tolta. mint segítette. Ezeket, mondom, 's több e* 
féléket, mellőzve, — nem lehet nem tudnunk, — 
ha gondolatinkban azon korszak jellemét kellően 
fölfogtuk, mikép a' vallásjavítóknak kitűzött czél-
jukra, tervszerüleg, szorosan összetartva, 's egy 
nyomon kellett törekedniök. — Benyújtván e' 
szerint felsőbb helyekre azon pontokat, mikben 
a vallásjavítást 's különösen a' pápa hatalma 
kolátozását igényelték : nem lehetett nekik többé 
sem új czikkeket előállítani, sem a'beadottakon a' 
nélkül változtatni, hogy illy, pillanatonként má-
sítgatott reform-czikkek iránt, az egész egyház 
figyelmét 's reménylett beleegyezését önként 
ne veszélyeztessék, 's maguktól szándékosan el 
ne taszítsák. — És innen lehet már kimagyarázni 
Luther hajthatlanságát, — miért ö sokszor, olly 
kedvetlenül jellemeztetik ; innen azt, hogy olly 
éles belátása 's ritka észtehetsége mellett is, — 
az úrvacsorájára, az embernek minden jórai 
tehetlenségére, az elégtételre, és a1 megigazi-
tásra nézve, — általa egyszer nyilvánított é r te -
lemben, olly változhatlanul megmaradt; ide é r t -
vén még azon számtalan foglalkozásait, 's szét-
vonattatásait is, miknél fogva neki idő épen nem 
engedtetett a r ra , hogy hitrendszerét, kellő csend-
ben, átvizsgálja, és kinyomozza nem azt, mit az 
egyházi atyák, hanem mit tulajdonképen maga 
Jézus tanított, és azon fönséges 's isteni czélt, 
mit ö, fölállítandó egyháza által, elérni igyeke-
zett. — Több időt fordíthattak ugyan erre s e g é -
dei, 's nem is maradt minden eredmény nélkül 
fáradozásuk: de hogy köztök szakadás ne történ-
jék, az éles-belátásu Carolostadiusoknak, 's Osi-
andereknek el kelle hallgatniok. 



Itt nem lehet meg nem említnem, azon kor-
szakból , e' ránk nézve igen érdekes történeti 
adatot, mikép már akkor is voltak, kik Pál e' né-
zetét : ,,Mózes törvénye, Krisztus megjelenése 
által, minden kötelező erejét elvesztette" (Gal. 
3 : 24, 25 ) magukévá tették. Melancliton ugyanis, 
ismeretes tanszövegében ' ) fölvette e' tételt : 
„Mózes erkölcsi törvényei ránk nézve folytonos 
kötelező erővel birnak" — honnan iskolai uta-
sítványában a' 10 parancsot szorosan taníttatni 
kívánja: mivel, u. m., Isten azok áthágóit meg-
bünteti. De e' tudomány ellen ünnepélyesen föl-
kelt Agricola 2) ezen állításával : „Mózes tör -
vényei egészen eltöröltettek,'s teljesen szükség-
telenek, — mert Jézus jobb parancsokat adott ne-
künk Mózesnél." — Mindazáltal, Luther, a 'pap-
ság elvei megdöntésére fölállított indokai közt, 
ezt mondván : , ,A' kijelentés áll két egymást ki-
egészítő részből, a' Mózes törvényéből és az 
evangéliomból; amazbüntetésre-méltó voltunkat, 
ez — minden érdemünk nélkül, Jézus érde-
mébeni hit által — Isten előtti megigazulásunkat 
adván elő : mit használhatnának, e' részben, a' 
római egyház által követelt cselekedetek 's test-
gyakor lások?": ennélfogva egészen ellene-sze-
gültek Agricolának,— 's több nagyok tekintélye 
által, hallgatásra bírták. — Mindezekből kivilág-
lik, hogy a' vallásjavítóknak szigorúan kellett r a -
gaszkodni az egyház-javításnak már közzé-tett 
tanszövegéhez, nehogy követőik közt szaka-
dás támadván, legszentebb törekvéseik is hajó-
törést szenvedjenek. És épen ennek eredménye 
lett aztán az, hogy sem maguk, sem követőik 
megállapított nézeteiken nem változtathatván, 
magukra, a' benyújtott hitrajzokban, megannyi 
rablánczokat fűztek; a' tisztább nézetek 's ala-
posb fölfogások útját bevágták — De 

2. Tagadhatlan igazság, mikép nem csupán a' 
köznépnek, hanem a' tudósoknak is nagy része, 
erősen szokott ahoz, mit egyszer, mint igazat, 
elfogadott , ragaszkodni. — Az a' nemzedék, 
mellyböl az ujonan keletkezett egyház, ez idő-
ben, állott, — a' prot. hittanban növeltetett, — 
ezt hallotta szünetlen hirdettetni egyházaiban; 's 
istenészeik is, egyetemeikben, szorgalmukat fő-
kép arra fordították, hogy olly egyéneket képez-
hessenek, kik egykor alkalmatosoknak ítéltesse-
nek, prot. papi hivatalt folytatni. — Miről még 
korunkban sem igen gondolkozunk, kétségtelenül, 
a' protestantismus azon kora időszakában még 
kevésbbé gondolkoztak, t. i. az ifjú istenészeket 
mindenek előtt Jézus élettörténete töredékei szor-
galmas nyomozása 's tanulása által, annak néze-
teivel megismerkedtetni; földön lett megjelené-
sének, és az általa fölállított újszövetségnek tu-

3 ) Loc. theol. 1 5 5 5 . 1 2 9 lap. 
2 ) Universalgeschichte der christlichen Kirche von S t á u d 1 i n 
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lajdonképeni czélját, mint szintén az erre veze t i 
biztos eszközöket, előttök felfödözni : hanem e* 
helyett, megismerkedfették őket egyedül a 'prot . 
dogmákkal, — és a' szentírás tudományát csupán 
arra használták, hogy amazt ebből, a' már e lőre-
meghatározott szenthelyekkel, támogassák. Hány 
tudósok vannak napjainkban is, kik érett korra 
jutván, a' betanult hitrendszertől megszabadulni 
's saját nyomozásuk 's gondolkozásuk által, Isten-
nek tiszta kijelentésére fölemelkedni, és azt saját 
okosságukban föltalálni nem képesek? Hát c so -
dáljuk-e, hogy a' prot. egyház első időszakában 
olly kevés öngondolkozásu egyének léptek föl ? 
— és hogy azon kevesek is — kik illyeknek is -
mertettek — a' sokkal nagyobb, 's az uralkodóvá 
lett hitrendszernek hódoló sokaság állal vagy 
hallgatásra birattak, vagy legalább, tisztább n é -
zeteik terjesztésében meggátoltattak ? 

3. Nem lehet nem látni, hogy a' protestánsok 
által fölállított hitrendszer egészen ellentétben 
állott — 's áll ma is, még pedig harczias el len-
tétben — a ' római hitrendszerrel. Róma ugyan a* 
javító felekezetet kebeléből kizárta : de azért 
azon reménynyel, hogy a' pártütőket ismét j á r -
mába fűzze, föl nem hagyott.— A' hatalmas J e -
suita-rend — hogy csak egyet említsek — külö-
nösen ezért hozatott létre, — hogy ez, a' f e j e -
delmekrei titkos befolyása által, a' protestanti-
smus elnyomásán tervszerüleg működjék. — É* 
már épen e' rendnek lehet azt fölróni, hogy az több 
német tartományokban egészen eltöröltetett; hogy 
a' nevezetes ,,Restitut. Edict " megjelent; hogy 
a' 30 éves haboru támadt 'stb. Ennél fogva a ' 
prot. egyház kényteleníttetett örökös harczban, 
még pedig élethalál-harczban, állani a' papsággal. 
Nem csuda tehát, ha erősen ragaszkodott a' tan-
szöveghez, melly neki eddig ellenein győzelmet 
készített. Nem csuda, ha e' régi tan neki nem-
csak, koronként, fontosabbá lelt: hanem egyszers -
mind ugy is kivánt azzal bánni, hogy soha sem 
jöhetett csak kérdésbe is, vájjon az a1 vallásjaví-
tók hitrendszere a' Jézus által közlött kijelentés-
sel, ós ez az új egyház, Jézus fönséges czéljával^ 
mindenekben, öszhangzik-e ? — E' mellett i jesz-
tette a' protestánsokat a' benyújtott hitágazatok-
tóli eltávozástól a' Jesuiták azon fenyegetése is, 
miszerint, azoktól elállván, velők együttjáró j o -
gaikból is ki fogják magukat vetkeztetni. 

4. Utoljára, hogy a' prot. egyház a' papság-
ellen fölállított tan- és hitrendszer mellett vál to-
zatlanul megmaradt, okozta külső politikai hely-
zete is. Mert jóllehet fölállítói e ' lényeges a lap-
elvet, hogy a1 világi és egyházi kormányzat á l -
landóan külön válva maradjon, — kitűzték: csak 
hamar mindazáltal világi igazgatás alá került a s 
egész új vallás-felekezet. — Ugyanis, véletlen 
kirekesztetvén ez a' római egyházból, 's egészen 
magára hagyatván : nem tudta, mikép használja 
önállóságát? Semmi Luther-lelkületü 's erélyű' 



férfiú, a' felekezet élén — ki ezt lelkesítni 's 
azon határozatra vezérelni elég lelki erővel bírt 
volna, hogy egyetemes intézkedés által magát 
egy testületté, egyházzá alakítsa — nem állott.— 
Mind ez ideig a' mások uralását megszokván , 
egyenként általadták az egyházak a' legíobb, 
va^y püspöki igazgatást fejedelmeiknek,—miáltal 
ezek szétdaraboltatván, lehetlen lett az összes 
protesl. egyháznak, egyesített erővel, általános 
javítást eszközölni, és lassan-lassan olly egyházat 
alakilni, melly Jézus czéljának tökéletesen meg-
felelt volna. — A' világi fejedelmek az ö püspöki 
kormányuk alá ajánlkozott egyházakat csak po-
litikai szempontból tekintetlek, 's velők és álta-
luk csak birodalmukat növelni igyekeztek. — Ezt 
akarta különösen az akkor legtekintélyesebb vi-
lági hatalom, szövetkezve az egyházi hatalom 
mai, — mit a' több fejedelmek jó eleve látván, hasz-
nálták, e' fenyegető vész ellen, azon vallásos 
buzgalmat, miszerint a' protestánsok vallási sza-
badságukat vérökkel 's életükkel is oltalmazni 
nyilatkoztak. Mire, ismét a' már köztekintélyt nyert 
hitrendszernek pontos és változtatásnélküli fon 
tartása, az ahozi hü ragaszkodás, lett a' több felé 
szakadozott egyházak kölő-Iáncza. 

Igy maradtak az egyszer megállapított hit-
rendszerek egész századon keresztül, — igy aztán 
is, minden változás nélkül. Igy lett a 'Jézus szív 
vallása ismét elméleti vallássá; igy a' kegyesség 
intézménye merő hitrendszerré, — az eszköz 

*czéllá. Igy lett Isten — a1 lélekben és igazság-
ban imádandó , vagyis az erényes tettek által 
tisztelendő édes atya — ismét testi gyakorlatok 
által megengesztelendő uralkodó. És kiknek 
Jézus vallásában, mint újjászületett *s megszen-
teltetett jó embereknek , ccak az erények ös-
vényén kell vala elébb haladni : ezt mellőzve, 
kerestek abban bűneik tetőpontján nyugalmat, 
— 's a1 magukkali kibékülés helyett, Istennel 
— a' Jézusbani, többnyire munkátlan puszta hit 
általi — kiengesztelődést. 
(Folyt, következik.) F á b i á n I s t v á n . 

I s k o l a-it ^ j i 
Xskttla-létegesftép. (Folytatás.) 

31. A z elemi nép iskolák tanulmány-
terve* 

Í3. §. Előjegyzetek az elemi népiskolák tanul-
mánytervéhez. 

Az elemi-iskolák abban különböznek az elő-
askoláktól, hogy az elemiekben a1 tantárgyak szo-
rosabb renddel tárgyaltatnak, inkább időhöz mé-
re tnek , terjedelműk és változatosságuk növek-
szik : abban ugyan meg egyeznek, hogy itt is az 
alaki képezés bir túlsulylyal. Tehát ezekben még 
a * ugy-nevezett reáltudományokkal foglalni el a' 

növendékeket visszafordullság: legfölebb is szem-
lélés és beszéd-gyakorlatok gyanánt jőnek elé az 
egyes természeti és embervilági jelenetek, vagy 
az utolsók, mint a' vallástan történeti része, ez is 
az elemi iskola második évében. Az elemi isko-
lába hat-éves gyermekek lépnek, abban két évet 
töltenek, mindkét évben inkább szemléleti tehet-
ségök foglalatoskodtatok, 's az emlékező erő általi 
ismétlése a1 szemlélteknek, valamint a' gondolko-
dás általi alkalmazása azoknak a'közvetlen szem-
lélésre, mint gyökértehetségre, vitetik, 's ezen 
szemlélés által kifejteti alaki képezés az, a' mi az 
elemi-iskolákban főirány, és a' melly által a' 
reálludományokra csak előkészület tetetik, nem 
pedig magok taníttatnak a'reáltudományok. Ezen 
megjegyzés itt föfigyelmet érdemel. 

A1 fiú- és Iány-elemi-iskolák tanulmányai közt 
még itt semmi különbség nincs; ezért a' látandó 
tanulmányterv a' fi- és leány-iskoláké egyszers-
mind. 
Í4. §. Az elemi népiskola első évi tanfolyamata. 

E l s ö f é l é v . 

Az elemi iskola elsö évi tanfolyamatában épen 
azon tantárgyak jőnek e lé , mellyek az előisko-
lában, — igen kevéssel nagyobb terjedelemben, 
de annál nagyobb gyakorlással. Jelesül: 

1J Vallástan. Ez az előiskolában e m l é k - é s 
erkölcsi versezetek, rövid elbeszélések és törté— 
netecskék által taníttatott. Itt ugyanazok ismé-
teltetnek kevés változatossággal, de egy fokkal 
tovább megy a' vallástanítás, jelesül: bibliai mon-
datok is taníttatnak be , még pedig megfelelöleg 
a' már betanult és most ismétlendö erkölcsi ve r -
seknek. A' vallástanításnak illy tanmenetében az 
a' czél, hogy a1 növendékek szokják meg a' val-
lásos erkölcsiséget Istenre, kijelelten a'kijelentett 
vallásra vinni; mert nincs biztos erkölcsiség, 
csak az, melly Istenre és a' kijelentésre alapúi. 
Némelly zsoltárok énekversei is taníttassanak be, 
részint erkölcsi ébresztés, részint pedig éneklés-
tanílás végett. (Bibliai mondatokat lehet látni W . 
J. kézi ABC je 3 6 - 4 0 lapjain.) 

2. Szemlélés és beszédgyakorlatok. Az e lő-
iskolában egyes tárgyak szemléltettek, — szinök, 
alakjok, rendeltetésük számláltattak elő, szóval: a' 
növendékek egyes benyomatok- és képzetekre 
tettek szert: most, az előző fok ismétlése mellett, 
egy lépcsövei fentebb kell menni, 's különösen 
arra törekedni, hogy azon két, majd több a/.onfaju 
tárgyak vetessenek szemlélés a l á , kerestessék 
ki egyező és különböző jegyök 's mint fajok j e -
leitessenek ki. (W. J. Oktatástan, lap 78. 11. 
pont.) 

3 A téralaktan, az előzök rövid ismétlése 
mellett, szögleteket különböztet meg három, négy, 
öt, hat, nyolez és tíz vonalak összekötésével, *s 
szem-mérték után viszonyítja a' szegleteket e g y -
máshoz , kijelelten a1 három szögvényeket oldal 
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's szögleteire vive megkülönböztet, valamint a' 
háromszögvények oldalait is viszonyítja a' szeg-
letekre, és megfordítva. (Ezen tanra vezérkönyv 
készítendő a1 tanító kezébe : azonban Szönyi úr 
Alaktana czélszerü eszközöl szolgál.) 

4. A számtanítás első lépcsője 1—100- ig c ) 
ismételtetik különböző módosulásai és alkalma-
zásaiban fejben , egyszersmind a1 számjegyek 
Íratása megkezdetik, valamint az azokkali mive-
let is, minden lehető módosulásban ( W . J. Szám-
tan lap 1 - 1 5 . ) 

5. Az oteastís-tanitásnál ismételtetik az egyes 
szavak olvasása, de egyszersmind lépés történik 
a' mondatok olvasására is, azon czélból, hogy az 
ügyesítö olvasás minél inkább megalapíttassék. 
(Az ide vonatkozó olvasás-darabokat lehet látni 
W . J. kézi ABC-je 5 's következő lapjain ; a1 

tanmódszert pedig Oktatástana 1 0 7 - 1 1 0 lap.) 
6. Az írástanításnál az egyes betűk szépira-

tása ismételtetik, innen történik lépés egyes sza-
vak , söt rövid mondatok szépiratására. Általán 
véve az irás mindig kövesse az olvasást 's a' 
kettő által tetessék előkészület a ' hazai nyelv-
tanhoz, melly az elemi iskola ezen első évi 
folyamatán még egészen elmarad, — minthogy 
a' hazai nyelv tanításából csak a' beszédrészek 
megkülönböztetése végett is ügyes beszéd, egyes 
mondatok olvasása és Íratása mulhatlanul szük-
ségesek. 

7. Az emlékező erőt fejlik czélszerü emlék-
versek, erkölcsszabályok 's mesék könyvnélküli 
megíanultatása. ( W . J. kézi ABC-je, Lukács Pál 
és Flórt könyvében czélszerü darabokat ta-
lálhatni.) 

8. A' természetrajz elemei ismételik az elő-
iskolában szemlélteket,ezektől emelkednek azon-
faju növények, állatok és ásványok szemlélésére, 
a ' j egyek megkülönböztetése, viszonyítása, 's az 
egyezők összekötésére, mellyek a' helységben 

Ha van tudomány, melly a ' lépcsőzetes haladást meg-
kivanja : a1 számtanítas e1 vigyázatot leginkább igényli. Arra 
kell hát tanítónak főként ügyeln ie , hogy növendékei a' kü -
szöbben meg ne botoljanak, 's 1 — 1 O-ig- pontosan tudjanak 
összeadni 's kivonni, előbb go lyókka l , bab- , bo r sóva l , majd 
főből. E ' czél elérése illy kérdező modorban történik : „Mi 
egyes számdarabokból állhat elő a ' 10 ? " Fe le le t : 1 i 9; 2 f 8 ; 
3 f 7 ; 4 f 6 ; 5 i 5 ; 6 f 4 ; 7 i 3 ; 8 | 2 ; 9 f 1. - Ké rdés : „A 
8 - a t mi egyes szamdarabok alkotjak ?•' Felele t : 1 f 7 ; 2 f 6 
""sa t. mint előbb. Igy kell lemenni minden egyes szamok alkatré-
szein. Ez ,,összeadási vagy tevőleges mód . " Ezután jő :,.Miként 
lehetne még a1 1 0 - e t 9 - e t , 8 - a t ' s a t . k i t a l á l n i ? " Fe le le t : 
1 0 = 1 0 - 0 ; 9 = 1 0 — 1 ; 8 = 1 0 — 2 'sa ' t . Ez kivonási 
vagy semleges e l j á rá s . " Miután a' növendék a ' 1 0 - n e k min-
den módosulását jól tudja, főben és golyókkal: könnyű leszen 
őt a mondott módszer nyomán 1 0 0 - i g 's tovább vinni, mert 
a1 1 0 = 1 t i z ; 2 0 = 2 t í z ; "s igy tovább: „Mi tizes szám-
darabokból áll a ' 1 0 0 ? " = 1 tiz és 9 tiz ( l O f 9 0 ) ; 2 tiz és 
8 tiz ( 2 0 T 8 0 ) ; sat. majd megfordí tva: 1 0 0 = 1 0 0 — 0 ; 
^ 0 = 1 0 0 — 1 0 ; 8 0 = 1 0 0 - 2 0 ; 's igy tovább. Az illy 
észszerű számmódositás mellett a1 kedvező eredmény elvi-
tázhatlan. K. J . 

vagy táján találtatnak, 's a' fajokat külön-külön 
nemre viszik. (Tanmódszert lásd W. J. Okta-
tástana, lap 203.) 

9. A' földrajz elemei megkezdetnek, még pedig 
ugy, hogy a' falu vagy helységtől, melly az elö-
iskola földrajzi tantárgya volt, égtaniak szemlél-
tetésére emeltetik a' gyermeki képzelet; jelesül: 
a' világtájakra, láthatár, nap kelte és lenyugta, 
nappal és éj, naphosszaság 's az év különböző 
részeire, mellyek mind emlékversekkel is e rő -
síttetnek meg a' gyermeki lélekben, 7 ) 's képze-
letélénkítése végeit a'földgömb képe is szemlél-
tetik. (Tanmódszert lásdW J.Oktatástana lap 209.) 

10. A' történettan elemei, a' helység neve-
zetesebb egyénei leírása után, a'jelesebb élö ha -
zafiakkal ismertetik meg a' növendéket Igen czél-
szerü, ha az illyenek tényei versekbe foglaltat-
nak, miként ezt Lukács Pál némelly hazafiak rö~ 

7) Az e1 pontbau kitűzött tanulmány- tárgyakat , mint okos 
magyarázat nyomán, nézlelési uton könnyen fe l fogatható 
mindennapi do lgoka t , versekben adni elő, szükségesnek nem 
látom. Atalában véve — csekély kivétellel — a' tudomány 
könyvnelkülőzésének — értve a ' szóról szóra tanulást — 
barátja nem v a g y o k , mivel az a ' tanító kényelmének n y u g -
párná ja , ''s rendesen a ' gyermeki értelem rovására tör ténik . 
Ha a1 tanító, kötelességének lélekismeretesen meg akar fe le ln i : 
magyarázza meg emberül a1 tanulmány tá rgyá t ; e ' magya -
rázatot ismételje mindaddig, mig e g y - k é t növendéke azt j ó l 
fel nem fogta. Azok , kik megér te t ték , rögtön mondják is 
fel, igy lassan-lassan minnyájan felfogják 's elmondják Miu-
tán az egész tudományon igy ment végig — ismételt m a g y a -
rázat mellett — egypárszor a' t an í tó : látni fogja , milly s ü -
kerdúsan veteményzett a1 tudomány földében, 's milly gazdag 
szellemi aratást készített növendékei számára. És e1 sükeres 
veteményezés áldáshozó ieszen, e ' g a z d a g aratása tanítót sem 
hagyja éhen elhalni, söt olly összeget , mint tökét, biztosít r é -
szere, melly neki elismeréssel, méltánylással, a ' rábizot takbani 
hü safárkodás kebelnyugtató édes érze tével , 's egykoron 
anyagi haszonnal is kamatozik. Ha már a' t udományokkönyv-
nélkülöztetését egyetemesen nem helyeselhetjük — kivéve 
némi , , , egyedül" emlékező-tehetség által elérhető tudnivalókat 
—, a-1 mennyiben az ó iskola ,,tantum scimus quantum m e -
mória tenemus" bálványa az új iskola , , tantum scimus quantum 
judicio comprehendimus" tűzfegyverével lerontatott: mennyi -
vel kevésbbé tarthatnók czélszerünek a' minden lépten nyomon 
szemlélhető tudnivalóknak előadását versekben, mellyek az 
értelmet csak mystificáljak. Legsajnosabb következése az 
emlékező tehetség könyvnélkülöztetés altali folytonos cs igá-
zásának az, hogy , ,gyermek a ' tanulástol, könyvtől, iskolától 
örökre e lborzad, 's mindent inkább cselekszik mint t anu l jon . " 
Ha e-1 népiskolánkat pusztító ellenséget, öldöklő angyalt k i -
nem üzzük tantermeinkből : ugy a' status czélja. "s min szent 
szándokunk is — hogy a ' n é p t a n u l j o n — megbukik . 
Emlékezötehetség-edzők , tehát könyvnélkül , szóról szóra 
betnnulandók egyedül a ' szép, lélekemelő költemények : de 
ezek is csak ugy, hogy a ' növendék azoknak minden szavát, 
fordula tá t , 's élét — acumen , point — tisztán megér t se ; 
különben a ' tanulás papagájcsacsogássá fajúi, — miként ezt 
i t t-ott szavalgató gyermekcinknél tapasztaljuk. Vigyázzunk 
hát, hogy a 'betanultatandó költemény fokonként haladó i rányt 
tartson a1 gyermekszellem, gyermekész fejlődésével. Olly i g a z -
ságok ezek, mellyektŐI függ a1 tanítás észszerüsége, sükere^ 
ugyanazért az illetők figyelmebe soha eléggé nem a j á n l -
hatók. K. J . 



vid jellemvonataival Verséigetőjében tevé. Ezek 
közöl az uralkodó felség és nádornak kimarad-
niok nem szabad. 

11. Az énekléstanítás, még ezen osztályban 
is, mindig csak elökészítöleg történik, egyszerű 
énekek és dalok ügyes betanításával, — a' nél-
kül,hogy az éneklés, szabályok és kottákra vive ta-
níttatnék ; mert a' hallás általi szabályos megkülön-
böztetés nem olly könnyű, mint a' szemlélés általi. 

12. A' tesfgyakorlat részint természet- és 
földrajzi kirándulásképen, részint pedig rendsze-
resen , sajátlagos testgyakorlatok által történik, 
mellyekböl a' fördés, idejében, ne maradjon ki. 

M á s o d i k f é l é v . 
A' második félévben is ezek lesznek a' tan-

tárgyak, a' következő módosulással: 
1. Az erkölcsiséget ébresztő vallástannak ide 

vonatkozó bibliai helyei szélesíttetnek, azaz, 
ugyanazon vallásos fogalom meggyökereztetése 
végett rövid bibliai elbeszélések és több bibliai 
mondatok taníttatnak be ; különösen pedig figye-
lem fordíttatik arra , hogy azon ének-versek, 
mellyek az elözö évben taníttattak b e , most 
a ' bibliából, mint bibliai mondatok, könyv-
nélkülöztessenek m e g ; a' zsoltároknak ezen 
ének versekbeni és bibliai mondatok szerinti 
tanítása tovább folytaltassék. (A' tanmódszert l e -
het látni W. J. Oktatástana 177 lap.) 

2. Á1 szemlélés és beszédgyakorlatok folytat-
ják az első félév azon irányát, miszerint több 
azonfaju érzéki tárgyak jegyei szemléltetnek és 
vitetnek azon nem alá. 

3. A téralaktan, a' háromszögvények után, 
folytatja a' négyszögvény különböző alakjait, ol-
dalakra és szegletekre vive, az oldalakat és szeg-
leteket viszonyítja egymáshoz 's a' négy szeg-
vényeket különbözöleg szeldeli. 8 ) 

4. A' szdmtanítds folytaltatik az előző félévet 
ismételve 100—1000 , fejben és jegyekkel az 
egyszerű négy mivelelre vonatkozólag. ( W . J. 
Számtana lap 15.) 

5. Az olvasástanítás folytatja a' rövidebb 
mondatokból álló elbeszélések , mesék és hason-
latosságok olvastatását; még pedig mindig az 
ügyesítö fokot tartva szem előtt, de azért a' mon-
datok értelme után is tudakozódva. 

6. Az írástanítás egyszerű mondatok szép-
íratása által követi az olvasást. 

7. Az emlékező-erőt czélszerü versek, mesék, 
rövid elbeszélések folylatólng gyakorolják. 

8. i' természetrajzelemei ugy folytaltatnak, 
hogy, a' hazai megismert növény és állatok után, 
idegen növény és állatok képeik is szemléltetnek, 

&) Mik a' 4 - i k pontban cszrevételkép mondattak, itt ismé-
teltetnek. K. J . 

9 ) A' 6 - i k pont jegyzetei ide is tartoznak. Átatában — 
miként előbb is mondám — a1 valamelly tanulmánytárgyhoz 
kötött j egyze tek ugyanazon tanutmánytárgyat minden is -
kolán végig kisérik. K. J . 

de a'mellyek mindig hazai ismeretes fajjal viszo-
nyíttassanak össze 's különbségök jeleitessék ki. 

9. A' földrajz, az égtani előismeretek után,, 
átpillantva még a' helység földrajzát is , röviden-
lépjen a' szomszéd helységek földrajzára, mindig 
kijelelvén az égtájakat 's összefüggésben táblára 
rajzolva az egészet. Illy folytonosságban ismertes-
sék meg a' megye, mellyben a' növendék lakik. 1 0 } 

10. Nincs olly megye a' hazában, mellyben 
valami nevezetes hazai esemény nem történt volna;, 
az illyet a 'földrajz tanításánál mindig el kell b e -
szélni. Ez által a' sajátlagos történettan tanítása 
czélszerüleg előkészíttetik. 

11. Az éneklés-tanítás folytattatik. Ez any-
nyival könnyebb lesz, mert azon énekek verseit,, 

, 0 ) Földrajz- taní tásnál az általánosság eszméjéből kell k i -
indulni, tehát az elemző módszert követni, mivel a ' r endező -
módszer mellett, miként a' tervben ajánltatik, gyermek meg 
nem fogja tanulni a1 geographiát , fa miatt nem fogja látni 
az erdőt. Ismerőtehetség az általános eszméket hiven megőrzi 
még akkor i s , midőn a1 részletességek körra jza i már mind 
eltűntek. Főfeladatul tekintendő tehát minél több maradandó 
kincset, általános eszmék aranyát gyűjtetni növendékünkkel , 
tudományos bányászat utján. — Ha éu Budapestet egy i sme-
retlennel akarom megismertetni, első gondom lesz öt a ' s z e n t -
Gellértre felvinni; vele a1 tájat, az ezt félkarral ölelő hegyiv-
bérczet, másfelöl a' te r jengő rónát , az ennek zöld bá r sonyá t 
ezüst szalagként szegő ősz Dunát, ugy az ikervárost szemlél-
tetni. Képzerő ez állásban egy szép panorámát készít a ' lélek 
számára, a' hü emlék képcsarnokába felfüggesztendő!. Csak e ' 
magasságróli leszállás után fogná emberem a' város külön 
részeit v izsgálni , mígnem az egészről tiszta fogalmat s z e r -
zend magának. — Mi történnék ellenkező e ' járás mellett ? 
Az, mi a ' regények azon személyeivel, kik bekötött szemmel 
u taz ta tnak , "s csak a1 kitűzött helyen menekülnek meg a ' 
szemfödéltöl. A1 házat , mellybe viteltek , körülnézik ugyan, 
de a' helyösszefüggés, tájekvi-szony, az események lánczolata 
előttök talány marad. Iskoláinkban a' földrajztanításra nézve 
országszerte ezen esethez hasonló anomal tanmód divatozott : 
de haszon is csak annyi volt benne, mennyit a1 bekötöt t -sze-
mü utas maga részére hajtott . Beléverték 's verik — a' szó 
szoros értelmében — gyermekbe, csupa nemze'i sympathiából, 
Magyarország 's az örökös tartományok le í rásá t ; utol jára 
jönek futólagosan a' nagyobb részek : Európa, Ázsia, Alrika 
'sa t. 's midőn az iskolaévek lejárnak, növendék, a' semminél 
csak valamivel többet viszen át az éle 'be, mert tisztán elfeledi 
a ' körra jzok (contour) részletei t ,mellyeket nagy bajjal t ö b b -
nyire csak bemagolt, 's a' csekély részletből elvont kevés 
átalános eszme marad meg nála irmagul Körülményeket, a1 

bennök rejlő szempontokat figyelem elöl téveszteni nem kell . 
Van tudomány, mellyet egy, — van, mellyet más módon tanu l -
hatni meg nagyobb siikerrel. Földrajznál minden esetre á t a -
lános nézetből kiinduló módot ajánlhatunk, ha elölialadásnak 
örülünk. E' nézet pedig főként ezekben áll : 1) Mindenek-
előtt magyaráztassék meg gyermeknek a' tudomány czél ja , 
szükséges volta, haszna, hogy okszerüleg, ' s n e vaktaban i n -
duljon a 'v i lágba, felhasználván a1 gyermek saját tapasztalását 
is, mellyet W. úr szerint az öt környezö helyek, tájak szem-
lélete által gyűjtött magának. 2 ) Előismereteket , ' s hogy ugy 
szóljak, egy kis g e o g r a p h m szótárt kell vele közölni. Ezen 
előfogalmak a' tanulmány egészét tárgyazzák, 's a ' tanmuuka 
folytában feldolgozandó igen czélszerü anyagul szolgá laud-
nak, — iilyenek a' p o l g á r z a t r a nézve e ' f o g a l m a k : 
nép, nemzet, ország, tar tomány, császárság, királyság, vá -
ros, falu, puszta 'stb. T e r m é s z e t i e k : állatok légben* 



mellyeknek zenéjét a' tanító be akarja tanítni, már 
eleve megkönyvnélkülöztette a' vallástan óráján. 

12. Tcstgyakorlat azon czélból, mint az első 
félévben. 
15. Az első évi elemi népiskola óra-tanterve. 

Előre-bocsátván azt, hogy egyizben csak há-
rom óranegyedig legyenek a növendékek a1 

tanszobában, egy óranegyedet pedig közben min-
dig szabadon töltsenek; valamint azt is , hogy a1 

nagyobb képezést eszközlö tantárgyakra több idő 
fordíttassák ; végre, hogy egy tanító működvén 
többnyire egy osztályban, a1 Bell-lancasteri, 

földszint, földben, vízben; növények; száraz, ellentétben a' 
t e n g e r r e l ; tengerhullám, apály, dagály, fö ldrengés ; t enge r -
öböl, földnyelv; tengerszoros, földszoros; sziget, t ó ; mocsár, 
posvány, Celszórt-viz, vagy vízcsoport) , szigetcsoport ( spora-
d e s ) ; hegy, ( t ü z - e s vizokádó) barlang:hegylánczolat ( h e g y -
orom, hegyhat , bérez) , vö lgy ; hegycsúcs, halom, folyam, 
folyó, patak, torkolat, f o k ; csatorna (vizi ü t ) , töltés (száraz 
ú t ) , érez, földreteg 'stb. Ezeknek nagy részét a1 természetben, 
szobában pedig az egészet minden mesterkélt minták nélkül 
k i lehet mutatni, p. o. az asztalra helyzett kalap, rónafölötti 
fölemelkedést vagy h e g y e t , — két egyenközüleg helyzett 
darabfának köze völgyet, — deszkára öntött víz tengert , — 
az ujjunk által abba vezetett víz folyamot, torkolatot , — a' 
folyamból kiágazó kisebb vizek folyót 'sat. fognak ábrázolni. 
— 3) Az iskolának földtekéje legyen, mellyet csak egy, a1 

többinél értelmesebb , "s e1 czélra betanított növendék tiszta 
kézzel mulasson és magyarázzon a' többinek. Hogy pedig 
gyermek e lő t t , azon igen elvont eszme — miként földteke 
kicsinyben az egész golyóalaku földet képviseli — könnyeb-
ben felfoghatóvá v á l j é k : különbözö t é r - 's testalakok vi-
szonyíttassanak előtte; p. o. kártya hasonlít a' könyv leveleihez, 
a sz ' a l - , a j t ó - , szobafalhoz , szántóföldhöz ; e m b e r - , a l l a t - , 
növény- , ház r a j z , képben — bár milly kicsiny legyen is ez, 
hasonlít az ember, ál lat- , növény- , házhoz- , B1 te rmészetben; 
gubacs, alma, lapta. földteke, a1 föld nagy golyójához. — 
4 ) Gondos figyelem fordíttassék az égtani tájékozásra, melly 
czélt hasonlóan a ' szoba négy fala közt könnyen esközölhet-
ui , p. o. észak felé nézve állíttatván a' növendék, mondja 
meg, mellyik világsark vagy é g t á j , ' s azzal együtt melly t á rgy , 
bútor vau jobbja , balja felöl, 's háta megett ? Hasonlóan cse-
lekedjék a' többi égtájak felé fordultában is. — Midőn e ' 
négy pontban rövideden érintett előfogalmafcat, ismereteket 
magáévá tette a' gyermek : kezdessék meg a1 tanítás, előbb, 
ha ugy tetszik, hegyi ra t i (orographia i ) , majd vizirati ( h y d r o -
graphiai) , későbben nemzetleirási (ethnographiai) , 's ha l e -
hetne, földismei (geologiai) 's tb. szempontból, 's a' ha t év 
közöl legalább is két, ' s a ' körülményhez képest három évig 
illő magyarázat mellett , kézikönyv segítsége nélkül, a ' fö ld-
teke állandó szemléltetésével folytattassék, hogy a ' fóld min-
den részeinek, hegyei - , v izei - , szigeteinek, ugy szinte pol i -
tikai felosztásának fekvése, alakja, különösen neve — mert 
ez a1 legnehezebb — az ismerötehetség romolhatlan táblá-
jára magáról a ' gömbről nyomassék. Miután a1 legnagyobb 
nehézség legyőzve van : utaztassa tanító a' növendéket előbb 
egyik tartományból a' másik, vele szomszéd tar tományba, a z -
után egyik világrészből a ' másikba. Az utazás előbb a' gömb 
szemléltetésével legyen e g y b e k ö t v e , későbben a ' nélkül. 
Történik pedig az utazás szárazon vagy vizén, egyenes vagy 
görbe i rányban, egy kitűzött ponttól a ' másikig, nyugoltól 
keletre , déltől északra 's viszont megfordí tva; aztán észak-
kelettől délnyugotra, nyugotészaktól kelet -délre , 1s az egész 
szélrózsa (Windrose) irányában, p. o. Pestről szárazon P á -
r i sba , innen Velenczét útba ejtvén, Nápolyba. Pestről vizén 
Konstanczinápolyba, Athénébe, Korinthusba, Palermo, Mar-

vagy az ebből módosított kölisön-ianítds modora 
szerint, a' csendes és fenthangoni tanítandó tá r -
gyak egymást váltsák, azaz, a 'különböző elő-
menetelő növendékek egy része fölválíva most 
fenthangoni, majd csendes munkával foglallassék 
el azon időben : a' tanulmányok naponként 
nyárban hat, három-negyeden, vagy négy és fé l -
órán, — télben pedig öt háromnegyeden tanítas-
sanak, a'szerda és szombat délutánokat a 'növendé-
kek természet és földrajzi kirándulásokra fordítsák, 
a'vasárnapot pedigkegyes áhítatosságra szenteljék; 
igy 22 — 25 órán következőleg látnók elrendez-
hetönek a' tantárgyakat: 

D é l e l ő t t . 

Vasárnap. 
Templom előtt éneklés, ima és bibliai 

történetek olvasása. 
1 óra. 2 óra. 3 óra . 

Hétfő 

Vallástanítas, 
mindig ima- és 

énekléssel 
kezdve. 

Emlékező-erő 
gyakorlatok. 

Egy rész fen t -
hangon olvas, 

más rész c sen-
desen ír. 

Kedd. 
Szemlélés és be-
széd - gyakor la-

tok. 

Emlékező-erő 
gyakorlatok. 

Egy resz olvas, 
másik í r . 

Szerda. Vallastan. Téralaktan. 
Egy rész olvas, 

másik ír . 

seille, Cadix, London, Pétervárra (orosz . ) Utazás közben b i -
zonyos pontoknál megkel l állítani a" gyermeket , hogy mondja 
meg : ez "s ez hely micsoda égtá j , 's mellyik keze felé esik? 
Mikor pedig szárazon utazik, a' mondottakon kivül j e lö l je ki: 
Micsoda városokon, hegyeken, folyókon menend, vagy megy 
keresztül ? E' czélt három év lefolyta alatt , gondosan kimért 
t é r - 's idő felosztás- és bellancasteri modor mellett elérhetni. 
Ugyanezen három év alatt leszen helye a ' szélességi, hosz -
szúsági fokozatok betanulásának, mire alkalmas kézikönyv 
K i s L a j o s , ,Földrajz i t an í tás" czímü k ö n y v e . — Három év 
multával minden geographiai főbb nehézségek legyőzetvén, 
bátran átmehetni a' szükséges kézikönyv segítsége által e s z -
közlendö, egyes földabroszok használatával összekötött e l ő -
adás részleteire, hol első helyet foglalhat honunk földe. Arra 
azonban, hogy növendék nézlelés közben a1 fóldabroszt m i n -
dig ugyanazon égtá j — különösen észak-felé i rányozza, 
fogond fordít tassék, — mi ugyan magában véve elözményileg 
csekély, de következményében fontos dolog. — Utolsó h á -
rom év alatt lesz helye a1 föld csillagtani szempontbóli vizs-
galatának is. Hiányzik ugyan még — tudtommal legalább — 
az e ' czélra alkalmas, 's tanítók kedveért szükséges, fe lvi lá-
gosító rajzmelléklettel biró kézikönyv : de reméleni jogunk 
van, hogy honunk oktatói 's nevelői egyetemében fog akadni 
férfiú, ki e 'h iányt pótolandja, — ' s megeshetnék, hogy szükség 
esetében, il ly-nemü könyv kidolgozására csekély igyekeze te -
met magam is felajánlanám. — Hogy földrajztani ezen néze -
teim — mint még sokak, talán a ' nagy rész előtt ú jdonsá -
gok — elég barátot , talán több, a ' satyra fegyverével felém 
puskázó ellentmondót számlálandnak, meglehet : de hogy 
az eddigi eljárásnál — mellynek haszna mint rosz kelme, 
nem tar t sokáig, e ' mód apostolai pedig, miként Dr. P i p i t é r 
a1 kedves betegért könyezőket a1 híres , ,halál ellen nincs o r -
vosszer" evangéliummal, szemrehányás esetében a ' triviális 
„oblivioni d i sc imus"-sa l vigasztalják magukat — jobbak , 
czélszerüebbek, 's leginkább nézlelési modoron alapulvák : 
arról a1 külföldi paedagogok jobbja i , 's entapasztalatom k e -
zeskednek. Lehetlen is föltenni, hogy hat -évi illyszerü a l a -
pos oktatás — annyi i smét lés , á t - m e g á tnézés , f o r g a t á i 
után — a ' kívánt gyümölcsöt meg ne teremje. K á r o l y i v 



Vasárnap. 

A' gyermekek a ' házi nevelésnek adatnak át . 
A' hazi nevelés ne csak el ne rontsa az iskolait, 

de azt alapítsa és tovább vigye. 
1 óra. 2 óra 3 óra . 

Hétfő. 
Egy rész fejben 

más rész j e -
gyekkel számol. 

Egy rész olvas, 
másik ír . 

Földrajzi előis-
meretek tö r t é -

nettauival. 

Kedd. 
Egy rész fejben 
számol, másik 

jegyekke l . 

Egy rész olvas, 
másik í r . 

Természetrajzi 
előismeretek, 
természettaní-

val. 

Szerda. 
Nyárban éneklés és természet 's földrajzi ki-

rándulás, télben éneklés és testgyakorlat . 

Jegyz. 1. Csülörlök mint hétfő, péntek mint 
kedd, szombat mint szerda. 

Jegyz. 2. A' délutáni utolsó órák a" téli na-
pokon elmaradnak, mert ezeket akkor kitölteni, 
a' napok rövidsége miatt, legjobb akarat mellett 
sem lehetne , 's ezen harmadik óra tanulmányai 
közöl télen egyik valamellyik egy olvasási és 
irási, a' másik egy számolási órára tetessék át. 
— Egyébiránt mihelyt a' napok hosszabbodnak, 
mindenik saját helyét foglalja el. 

Jegyz. 3. Egyszer mindenkorra megjegyzendő 
az, hogy a'természetrajznak főleg növény-és ál-
lattani része mindig a nyári félévben taníttassék, 
's e' helyett télben inkább földrajz vagy a' t e r -
mészetrajz ásvány- és állattani képes része adas-
sék elő. (Folyt, következik.) 

E g y h á z i i r o d a i » m : 

M a j r y a r p r o f . e g y i i á x l k < > i i y 5 r f f < W s -
J k « * i > T e i n k ü g y é b e n (Folytatás.) 

/ . Séra József imakönyve. 

Erdélynek, öltönyétől fogva, meliybe testét 
takar ja , szava-járásáig, mellyen eszméi, gondo-
latai megszólalnak, mindene saját. A' Rézig és 
a 'Rézen túl laknak magyarok, nagyban, öregében 
mind egy-fa j ták,— kivált azok,kik még a'szom-
széd tartományok fehérítő intézeteiben meg nem 
fordulának —: de részletben szembetűnő a' kü-
lönbség közöttük. — Például a' hét-földváru kis 
Erdély — kivált ha szellemét el nem rontják — 
sokkal szabadabb nagy Magyarhonnál, melly ön-
tüzén annyira lefött már, hogy csak néha buzog 
fel oldalán benső tüze hullámzása; egyik oldala 
kivált szépen kihűlt már. A' kis Erdélyben pedig 
még most is sok a' tüz, sok az életerő, bárha itt 
is többnyire, mint szomszédjánál, magán-érdekek 
katlanja alatt pattog e l ; bárha ö is, mint töszom-
szédja , már néhányszor veszedelmesen ineghüté 
magát, idegen légvonalnak takarván fel keble 
kincseit. Magyarhonban is van tüz, még pedig 
sebes tüz, de e* tűznek, mint a' gyujtógépek tü-
zének, ón és vaspor kell. — Saját a' kis Erdély-

nek nyelve, költészete, prosája, saját szónoklata, 
saját még imája is. E ' kis hon aránylag tcbb t u -
dós, több eredeti lángészt mutathat fel, mint sze-
gény honunk, melly sokszor iskoláit is kénytelen 
vala Erdély bérczeivel födözní el ; könyvtárai a* 
régibb magyar irodalomból gazdagabb gyüj te-
ménynyel bírnak, mint honi megnyirbált könyvtá-
raink; a' Ráday s Teleki-könyvtár ott gyüjté leg-
becsesebb magyar példányait ,— maga Horváth 
István innen volt kénytelen egészítni országos-
érdemü gyűjteményét. 

Ismét távoztam kitűzött czélomtól, 's ima-
könyvet akarva bírálni, egy tárgyra tértem el, 
mellyröl magáról egy érdekes nagy könyvet le-
hetne irni. Lássuk hát Séra József imakönyvét. 
Ez imakönyv három részből áll: 1. lnnepi ós más 
alkalmi könyörgések. 2. Menyegzői, keresztség^ 
szentasztali beszédek, imádságok. 3 Halotti kö-
nyörgések. 

Átalános jellemzése Séra imáinak. 
Ez imakönyv csodálatos vegyülete a' magos-

nak 's az alacsonynak, a' szokottnak és a' szo-
katlannak, az ízlésnek és a' rosz tapintatnak. A* 
magas, szokatlan és ízletes helyeken sem ömlik 
el a' vallásos, az Istenbe átolvadó színezet, és a' 
józan mystikának — melly föfö-kellék a' ker. 
imákban, — nincs meg bennök egy fénysugára 
is. Alig hogy melegülni kezd szivünk néhány 
szép és magas gondolaton vagy kitételen : már 
a' harmadik, negyedik sorban lehűl a' sok t e r -
mészet-elleni bombaszton és imádságtalanságon. 
— Amaz erdélyi sajátság, melly szilaj, berebonta 
kitételekben keres hatást, 's épen e' keresettség-
gel rontja el a' természetesség egyszerű kelle-
meit, nagyon otthonos sz. imáiban. — Vastag 
színezés a" kitételekben és a ' külalakban, vékony 
halvány ihletés a ' tárgyalásban; nagy denevér -
szárnyak, parányi test; nagy dagály, kevés mély-
ség. — Vannak azonban néhány igen szép egyes 
imák , mellyeket sz. szerencsésebb oestrummal 
i r t ; illyen például az áldozói, az öszkezdeti, a' 
menyasszony fölölti és még néhány. Atalában aT 

tisztelt szerző számtalan többször Séra, mint Se-
ráf. — Hogy magamat igazoljam, lássuk az imá-
kat egyenként : 

Élőbeszédében igéri sz. igyekezni, hogy k i -
tételeit a' legegyügyübb értelem is felfoghassa, 
nehogy csak bölüt öleljen lélek nélkül. Nem mon-
dom, hogy sz. Ígéretével ellenkezöttenniigyeke-
zett : de hogy épen a' kitételekben botlott nagyo-
kat,—ezt állíthatom. Rég nem láttunk élőbeszéd-
ben Zoilust, Momust, ol lót : sz. tehát a régiek 
szerint megtiszteli előre, Zoilust, Momust és a' 
kritika ollóit. A' gyermek féltében fütyölni kezd, 
annak megmutatására, hogy ö nem fé l ! 

1. Újévi könyörgés vagy ima, — vagy mind-
kettő együtt; mert imádás- és könyörgésnek kell 
lenni mindegyik imában. Ha tisztán ima : akkor 
végehossza nincs benne a' sok földizü titulaturá-



nak; ha pedig tisztán könyörgés : akkor f é l -
szemünk és szivünk szüntelén a' kért tár-
gyon jár, és alku lesz belőle. „Felküldjük hoz-
zád lángralobbant hála-érzelinket a' buzgóság 
szárnyain," tán mint újévi biléteket? A' felküld-
jük helyett sokkal jobb és egyszerűbb lett volna, 
a' felemeljük. Ez a' felküldés, még pedig szárnyon 
felküldés, galambpostát, vagy más levelezést ju t -
tat eszünkbe. — „Sok emberfeleinket taszitd ki 
az élet ajtaján, az elrohant ó esztendő"—mint va-
lami részeg házmester? Igen sokszor megtaszi-
gál az élet bennünket, meglehet, néha az ajtón is 
kitaszít r de ez igen vaskos kitétel imában, syno-
nim a'kihányással. *) „Gyermeki tisztelettel csó-
koljuk atyai kezeidet'''—alacsony földi hízelgés, a' 
legkopottabb módja földi ámításainknak. Nem le-
het kimondani, melly kellemetlenül, melly anya-
gilag hatnak az eféle kitételek okos könyörgőre. 
„Nem engedted, hogy szivünknek élettel-teljes 
kamarái kiürüljenek" — vastag metaphora, — 
egy hallásra csak a' gabonakereskedő értheti meg. 
„Hol változhatlan élettel leng a' lélek az esztendők 
sirhantja felett"—szép kitétel, de nem imába való. 

2. Újévi. Az elsőnél sokkal higgadtabb és 
alantabb-járó,—az első egy felbuggyant buborék, 
vagy egy léghajó : a ' másik az elsőhöz képest, 
egy ellapult, földön csúszó borona, melly betemeti 
a' mult év barázdáit. 3. Fdrsdngi. Az erdélyiek 
még most is igen rosszul accentuálnak, mellynek 
legfőbb oka a'valachismusban rejlik. „Ne engedd, 
hogy ök semmi mellesleges nézetből szövetkez-
zenek" — azaz : engedd, hogy mellesleges né-
zetekből szövetkezzenek, — duae negationes. — 
4. Böjtelő. „Dicsőítendő Isten" ad formám; tisz-
telendő. , ,A' bizonyos napokon koplalás" össze 
nem fér a* csínnal és szebb ízléssel. „A 1 bűn pil-
lanatai villámán röpül be szivünkbe, bátorító kos 
tolással adja be a' halált" — mind terhelt szép 
kitétel, kivált szónoklatban: de imában ollyan, mint 
országúton a' zökkenő. — 9JIogy a' mi édes id-
vezitönk legszomorúbb éjszakájára 's egyszers-
mind halálára emlékeztető, az ö és hivei közti 
szövetséget, szent barátságot kiábrázoló Isten és 
emberekkeli békességet megpecsétlö titokkal tel-
jes vendégséghez tisztelettel közelítsünk" — 
három olvasás után is alig-érthetö. Mit is keres 
az illyen hosszú, lélekzet-akasztó, nehéz, l e g -
alább húsz eszmét összerántó mondat imában ? 

5. Virágvasárnapi. E ' könyörgésnek máso-
dik bekezdése nem ima, hanem istória, — vége, 
a' sok andó és ondó híján, szép és jó, például: 
„Végre nyertes leendő 's koszorúval jutalmaz-
tatandó.íi 6. Nagypénteki könyörgésben sok jó 
van,de van ám sok fölettfölgesvaló hyperbola is,— 

Ez igen hasonlít egy hajdani nagy-hi rü debreczeni pap 
kitételéhez, ki meghallván füleivel , hogy egy hallgatója öt 
rén eb -nek nevezé, igy buzgott ellene a' szónokszékben : 
„ J ó l vau, én az én uramnak a" Jézus Krisztusnak ebe vagyok: 
de k i u g a t l a k téged az én mennyei atyám ha j l ékábó l ! 1 ' D. 

illyenek : „Átszúrt szivedből kipatakzott víz és 
vér által megtisztuljunk." — „Innepet szentelünk 
a' te érzetdúló ós lélekrázó halálodnak." Valami 
gyönge-idegzetü, regényes aggszüzet, ki, mint a ' 
fütej, minden kis karczolásra könybe-lábbad és 
elcsordúl, bizony az illyen narkotikus kitételek 
megrázhatnak : de egyebeken hatásukat elvesztik. 
„Feszítsd meg riadással szent életedre keresztet 
dörge, — nyomorsanyarta valónknak, — föleit— 
fölges való." — „ömleszd szivünkre, elménkre a* 
kereszt oltárán kiömlő szentséges véredet" — 
s .a . t . Zinzendorf, Albertini, az illyen fűszerrel 
készült véres kitételeket nagyon szerették. 

7. Húsvéti könyörgésén is sok a' fodrozat. 
„Még a1 halottak országában szétporlott emberi 
romok között i s " német nyelven : Iíraftausdruck, 
— magyarul : szorulás; illyesmire szorulni, v a -
lóságos irói indigestio. — „Azt akarod, hogy 
portestünk csak a' sír sötét lombikján tisztuljon 
meg a durva salaktól." Ezt már hiszem, hogy 
megérti a' szegény paraszt ember , mert hiszen 
zsidója és földesura, vagy földesura és zsidója 
elég pálinkakazánt rakatott számára, és ö sze -
gény alig egyéb, mint e' pálinkának második 
lombikja. „Sír-hasadék, rög-párna" nem ártott 
volna még a' por -paplant is megemlítni. 

8 . Király születéskor. 111 yen kor szabad, kell 
is sokat mondani, mi a' földi nagyságot és fényt 
szemünkbe ragyogtassa : de azért bálványozni 
nem szabad. „ T e állitálelö földi isteneket embert 
alakban." — Miért mondunk illyesmit Isten elötty 

épen Isten elölt, ki már egyszer szigorúan meg-
bünteté Ádámot, az embert, hogy az efóléket mon-
dogató sátán szavának hitt? Gen. 2. 

9. Tavaszi. Ez ima a' legjobbak közé soroz-
ható, bár sz. itt sem állhatá meg, hogy néhány 
erős kifejzéssel a' szelídebb érzelmeket üstökön 
ne ragadja. ,,A' csüggedezelt szivek felvidullak,és 
örömölt zuhognak." Nincs szív, melly örömében 
zuhogna í — „Az erényes tettek érzelmével 
gyöngyözött ismeretek." Az érzelem igen r o -
szul van használva az érzés helyett , a" gyön-
gyözött szebb a' szépnél és igy nem szép, l e g f e -
lebb czifra. 10. Confirmatiókor, egy-oldalu, a* 
mennyiben megfosztva a' kerésztyénséget földi 
körétől, azt egészen életutánivá teszi. 11. Aldo— 
zói. Jó. — 12. Pünkösti. Ebben is vannak k i t é -
telek, mellyek az embert a' helyett, hogy c s e n -
desen emelnék és melegítnék, kellemetlenül r án t -
ják fölfelé, és még kellemetlenebbül ejtik vissza a* 
kemény földre. „Csillagtrónodban uralkodó, — 
a1 temérdek ég szavalja." — Egészen más, mikor 
Dávid az egekkel beszélteti az úrnak erejét : más 
viszont mikor a' szavaltatásnál maga az ég d e -
clamál, mint egy betanult szónok. „Adósságieve— 
lünket szétrepesztette" — igy járunk a' k e r e -
settséggel. Már maga az adósságlevél, ha a' szót— 
repesztós nem recsegne is fülünkbe, ollyan tárgy,, 
mellyet idealisálni csupa lehetetlenség. 
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13. Exameni, nem ima. 14. — „Megnyitani, 
kiisdeni" mind erdélyi bővítések és vastagitások. 
15. Nyári. „Az álompora szemeinkre vala ömöl-
ve.44 — A' nép mitsem tud Morpheus álomporá-
ról , 's a' kinek szemébe por hullott, az, alvás 
helyett, szemét dörgöli. „Levonád a' föld álomké-
pét, 's elhozád a' munkaszünet ünnepét." Az el-
sőt nem értem. — ,,A' harmatgyöngy, mellyben 
a ' természet, mint rózsa fürdött, fölszárnyal a1 föld 
gőzoltárán." Lehetnek, kik mik^r az illyen helye-
ket leírják, azt hiszik, hogy valami szép gyön-
gyöt találtak, és megörülnek neki : pedig Horácz 
szerint, nubes et inania captant. 16. Bőterméskor. 
,,Parancsoltál az éjeli sötétségnek, hogy meghal-
jon." Ismét nagyot akart mondani sz. 's a' 
nagyság helyett különösség vált belőle; a' külö-
nösség pedig, ha helyén nincs, közel esik a' ne -
vetségeshez. 17. Szükterméskor. A' mennyiben 
a* törődött indulat szava 's nem naseweis okos-
kodás : jó. 18. Úrvacsorájakor bötermés idején. 
„Atyánk, kinek szereteted értünk lángol, kebled 
érettünk hevül" magas-alacsony kitételek,— mert 
ha Istennek keble hevül, ugy hűlnie is kell, és igy 
tovább. — 20. Oszivetéskor, szép po£ma a' her-
vadó természet száraz levelei fölölt, 's annál ke-
vésbbé ima. 21. Szűreikor. „Midőn rágalom po-
raik t — poharaikat — a' gyámtalan böcsület fö-
lött összepengetik." — Ugyan mit keresnek illyen 
kitételek, illyen poharazó gondolatok imában? 
Különös izlés az, melly, magával elégülten, illyes-
mit imába beléeröszakolhal! Ulyenekröl mondja 
Quintilian : illi hanc vim appellant, quae est po-
tius violentia. Illyen ez is : „Vidámító italunk ha-
sonmássá legyen annak a1 halhatlanság italának, 
mellyel élnek a' boldog lelkek." Jézus egy helyen 
<említ illyen-formát, de nem olly pogánymódra, 
mint sz. Nem iszunk mi nectárt odafönn, eleget 
kábítnak itt alant a' szeszes italok. 

23. Adventi. A' teremtésnél kezdődik 's ugy 
fut le egészen adventig. „Tüznyilat lővén a' til-
tott almának pirja az ember szemébe." A' scho-
lasticusok tudom feleseltek rajta, piros volt-e az 
édeni alma vagy sárga ? sz. pirosnak hiszi. 24. 
Téli. Ebben is hiányzik az egyszerűség. 25. Ka-
rácsom. „Ez a' nap az — melly földi létünk reg-
ge l i álmában, éltünk legnevezetesebb örömnap-
j á v á szenteltetett." — „A ' sötétség rém álma bo-
rította a' lelket, 's nyomorék cselekedetek om-
lottak ki a' szívből" 's nyomorék imák készültek 
Erdélyben. „A* hamis istenek a' Jehovah elöl el-
takarodtak." , ,A' mindenható a' világot ujjain 
pörget i" 's a' t. Sokan kedvellik a' nagyszerű 
eszméket aprószerü képekkel beaggatni; szeretik 
kanállal meritskélni a' nagy tenger vizét, mint 
láttam Hogárt egyik képén, a' majmot Nagy Sán-
dor sisakjával, 's egy cziczát az ország almájá-
val játszani. A' mindenható a' világot ujjain pör-
ge t i ! Akarjuk, nem akarjuk utána kell gondolni : 
mint fonó leány ujjain pörgeti orsóját. 26. Úrva-

csorai. „Minekutána a' tegnapi napnak egünkről 
lelt leá!dozásával,a' sírba dült századok egy egész 
hetet magukba sodrának." Miért táttat sz. illy 
iszonyú-nagyságü szájt egy szegény hétnek e l -
nyelésére? A' századok iszonyü gyomrában egy 
hét meg sem kortyán! 27. Vasárnapi. „Arczra 
zuhannak az égi karok szent tiszteletedre." — 
Ez erős kitétel után valóban féltenünk kell az an-
gyalokat, hogy orrukat beütik. 28. Év utolsó es-
téjén. Az úri imádság igen roszul ellapítva. 

Beszédek. 
1. Menyegzői. Unalmas variatiója a' szeretet-

re-épült boldogságnak. Sok mindennapos eszme, 
viszont szokatlan kitétel között úszkálva; virágos 
mondatok, kopott hasonlítások férczelik össze az 
egész beszédet. 2. Keresztségi. Nevelési szabá-
lyok, még Phaedrus meséjéből is idézve a' farkas 
szó : az apád szidott meg engemet. Az ima eleje 
szép, de vége elvirágzott. 3. Sz. asztali. „Mint 
mikor vad kutya sereg rohan az őzre, ugy törtek 
Jézusra a' vad kannibálok." A' tanulatlan ember 
ezt hallva, vájjon mit gondol? Elejét kivetve, mint 
a' rosta tetejét , a' többi jó. „Imádva, szivedre 
kucsolódva kérünk" ez már nem zörgetés, ha -
nem anyagias tolakodás 's a' t. 

Halotti könyörgések. 
A' halotti elmélkedéseknél megannyi erőt fej t -

het ki a' könyörgés-iró. Ennek okát nem nehéz 
megtalálni. Maga a1 tárgy,mellyröl a' halotti kö-
nyörgésekben szó van, érzékeny, komoly, — az 
emberi élet tragikus oldalára ama jobb világi su-
gárok vetődvén át : e' sugárok világánál megdi-
csüül az, a' mi magában rémítő, de azért kikerül— 
hetlen. Sehol, maga az öröklét olly közel a' földi 
élethez nem esik, mint épen a' halál birtokában, 
bol a1 halhatlanság nagy reményében megdicsőül 
maga a' halál, a1 halálban maga a' földi élet. Itt 
a' szív, az embernek egész kedélyvilága legin-
kább el van készülve a1 vallásos szent érzelmek 
elfogadásához, és ujabbaknak megterméséhez; 
földünk, ennek minden öröme 's szépsége a' halál 
árnyékába esik, 's nem akadályozza érzelmein-
ket, hogy szokottnál magasabbra emelkedjenek 
's ama jobb élet hajnalát a' földnek gőzein túl 
meglássák; az ember maga kilép a ' földi ámulá-
sok és képzelödések közöl, 's a' koporsó látásá-
nál szive, ha mind kis időre is, önkénytelenül 
megtörik. 

Ezért jobbak valamivel sz. halotti könyörgé-
sei, bárha saját könyörgési modora itt sem h a g y -
hatá magát tanúbizonyság nélkül. Illyenek, hogy 
többet ne említsek : , ,A' szülök kéjserlegébe 
üröm vegyült." A" kéjserleg helyett miért nem a1 

szokottabb örömpohár ? Tudja-e sz., bogya1 k é j -
serleg a' híres poculum amoris ? az örömpohár-
nak aztán nem volna annyi habja és dagálya, mint 
a' serlegnek, melly önkénytelenül seres pohárt 
juttat eszünkbe. „Barna enyészet ö le" illyenek-
ben botránkozik meg aztán a' pór ember füle, 



midőn — mint megtörtént — az enyészet helyeit, 
menyecskét hall és ért. „Boldogság nektár-kely-
he . " E' mesés pogány kelyhet imáinkban ha al-
kalmazzuk : nem sokára Silenus kantájára is ke-
rülhet a' sor. — A' menyasszony fölölti, másként 
szép imában „szelíd, mint a' kézből evő galamb" 
nem rosz hasonlítás; de imába nem való. „Pusz-
tulás leve virágházokban, 's már csak egy leher-
vadt harangvirágjok maradt, hogy hangoztassa a' 
mulandóságot." — Csokonai, mikor tavaszában a' 
gyöngyvirágról mondja : 

Itt a" gyöngyvirág vergődik 
Ezüst csengetyüjével, 

igenis szép lehet: de a' nőből egy harangvirágot 
csinálni, melly a' mulandóság fölött konduljon 
meg, — ezt a' nők engedelme nélkül talán tenni 
sem volna szabad? Annyi, mint csengőket aggatni 
a1 koporsóra, 's ezeket rázva bocsátni a' sírfe-
nékre. „Halál-szagu narczis, melly őket a ' szem-
födélre emlékeztesse4 ' Ezek kinok közölt meg-
született 's agyraesett gondolatok. „Ne engedd, 
hogy semmi komoly fellegek megsötétítsék" 
duae negaliones. — A'gyermekszülésben meghalt 
asszony feletti könyörgésnek eleje jó, — vége, 
körülményes aprólék narratio, nem egyéb halotti 
alkalmazásnál. — Az öregasszony fölötti könyör-
gésben még az oldalnyilalás is szerepel. „Csen-
desen pihenjünk a' halálnak ablaknélküli hajléká-
ban." Sz. bizonyosan sokszor alhatott édesen,be-
rakott-tábláju szobájában. Az eféle kitételek szük-
ségfölötti sújtások. — s. a. t. 

Berekesztem bírálatomat egy kéréssel : E n -
gedjen meg az általam igen tisztelt 's szép- te -
hetségü szerző, ha bírálataim folytában inkább 
szeszélyes, mint pedant-nehézkes valék! Én ezzel 
a' bírálat szigorúságát ohajtottam szelídíteni. A' 
kritika , mellynek szive van, ugy is nem kritika. 
— Bírálnom pedig kellett, nem azért, hogy ma-
gamat bírálónak hinném, vagy tolnám fel: hanem 
azért, mert újdonatúj imakönyveink képtelen irányt 
kezdenek venni; azért, hogy fiatalabb imaköl-
töink magukba szállva, kíméljék a 'nép ájtatossá-
gát, *s higyjék e l : hogy imakészítéshez még más 
is kell érzelgö költészetnél *) 's holmi arczra-
zuhanásnál. Ugy is : 

Gaudent scribentes, et se venerautur ; et ultro 
Si taceas, laudant quidquid scripsere beat i ! 

(Folytatása következik.) D o b o s J á n o s . 

V e g y e s k ö z l e m é n y e k . 
H a l á l o z á s o k . A ' füzes-gyarmati helvét-

hitvallású szentegyháznak febr. 25-kén gyász-
napja volt. E' napon ugyanis azon egyháznak 

Ki kell mondanom, mit néhány év óta fájdalommal t a -
pasztalok: Fiatal papjaink nagy részének nincs keresztyénsége, 
n incs bibliábaoi jártassága Az elsőnek helyét érzelgés, a" 
másodikét belletristicus üresség foglalta el. — Papi vizsgá-
lataink e ' ket tőre nem igen ügyelnek; iskoláink e ' kettőt csak 
negatíve tenyésztik. D. J . 

derék lelkipásztorát, 1.1. Gacsári ístván urat, e l -
temeltük. De nemcsak tcmeltük mi öt, hanem 
forróan is megkönyeztük, tudván, hogy őbenne 
azok egyikét kisérjük sirba, kik egyházunk di-
csekedésére születtek és éltek. 

Sok-oldalú olvasottság, és ez uton szerzett 
széles tudomány, különösen a' theologiában, v i -
lági 's egyházi történettanban szerzett otthonos-
ság, a' régi classica literatura teljes birása, a ' k e -
leti 's nyugoli nyelvek közöl többekbeni nagy j á r -
tasság kiváltképen kitüntették ezt, a' honunkban 
Debreczen, a1 külföldön Göttinga által kiképzett 
jeles férfiúi. 

Feddhetlen életében erkölcse tisztán fénylett. 
Hivatalábani buzgalma ernyedni soha nem tudott. 
Szónoklásaiban az önfeláldozásig lelkesült volt. 

Tudományos fáradalmainak eredményei i f -
jabb korából : az akkori tanítványaiért classicus 
latin nyelven irt Iskolai tanulmányok; későbbi 
korából : a' gyarmati egyház levéltárában látható 
krónikája Füzes-Gyarmat városának, olly szor-
galommal kidolgozva, hogy abban a' nevezett v á -
rosnak 's egyháznak nemcsak származása és tör-
ténetei, hanem eredetétől kezdve ekkoráig volt 
minden birtokosai, elöljárói, jegyzői, lelkipászto-
rai, tanítói,— mi több: a'benne jelenleg élő csalá-
dok törzsökszülei is, a' rájok vonatkozó történeti 
adatokkal együtt, a' legpontosabbaa vannak ki-
mutatva. — Ezeken kivül halomra gyűlve hever-
nek könyvszekrényében nagy gonddal és tudo-
mánynyal át-meg-átdolgozott Egyházi beszédei, 
mellyekkel — ha világot láthatnának - ugy hi-
szem, csak nyerne, csak szilárdulna egyházi i ro-
dalmunk. 

E' derék lelkipásztort Füzes-Gyarmat városa 
szülte; későbben pedig ugyancsak e' városban 
virágzó helvét-hítvallásu egyházban nyilt mezeje 
munkásságának. Most végre ugyancsak az itteni 
temető fogadta derék lelkétől elvált romlandó tes-
tét keblébe; miután ö életének 56-dik,lelkipász-
torságának 29-dik, és házasságának 28-dik e sz -
tendejében, hosszas szenvedés után, febr. 22-dik 
napján, csendesen kimúlva, koporsójába szállott. 

Özvegye t. Tóth Erzsébet asszony, és öt v i -
rágzó, ifju-korú gyermekei tisztelettel hullatták 
a' jó férj és jó atya felett a' hála könyeit. A' ritka 
érdemű protestáns lelkipásztor romlandó részei 
mellett összesereglett különböző- sorsú, rangú és 
vallású, felelte népes gyülekezet előtt pedig a* 
templomban t. Elekes András békési h. h. lelki-
pásztor és az alulirt, — a' sirnál füzes gyarmati i s -
kola-igazgató-tanító Pap Károly szónoklottak. 

Lengjen csendes síri béke a' boldogult ham-
vai felett! 

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

- — — T. Domokos József ú r , az albisi 
helv. hitvallású szentegyháznak harminezhárom 
évek alatt szeretve tisztelt, éber-gondu 's buzgó 



lelki pásztora, munkás és egyháza felvirágozta-
tását szivén hordozó 's ezért mindent tenni kész 
indulatu, felsőbb alsóbb körökben közönségesen 
becsüli ember-barát, minden öt közelebbről isme-
rőknek,t. paptársainak,bánatos-szivü özvegyének, 
az albisi szent gyülekezetnek méltó fájdalma mel-
le t t , miután t. Végh Sándor, ottományi pap és 
Mezei Dániel, asszonyvásári segéd-lelkész gyász 
szónoklatot tartottak fölötte, febr. 26-kán örök 
nyugalmának egyszerű sirjába tétetett. A' béke 
angyala őrködjék porai felelt! 

P a p g y á i n o l d a i r á n t i r é s z v é t ; N ó g -
r á d b a n . Az ágostai evang. papgyámoldára, 
nógrádi 41 papok között, Pesten és ilthon össze-
sen csak 29 frt. 10 kr. p. p. és két arany Íratott 
alá. Bizony nem sok : azonban ezek köztoilyanok 
is vannak, kik évenkénti fizetésre kötelezték ma-
gokat. O s z t r o l u c z k y M i h á l y , 

nógrádi ev. főesperes. 
É r - f l f i i á l y f r t l v a i e g y h á z g y a r a -

podása* Erélyes főgondnokunk igen sokat, 
sőt mindent teszen városunk, egyházunk, iskolánk 
fölvirágoztatására, csüggedetlen szorgalma 's 
adományozásai által nagyszerű bádogos tornyunk 
emelkedett, — abba mult évben 200 pengő forint 
segedelmezé3e által költséges óra állíttatott, általa 
szent asztalunk díszes szőnyeggel ékeskedik, — 
iskolánk könyvtára nevelésére mult évben 100 
pengő forint alapítványt olly móddal tett, hogy 
ennek kamata évenként említett czélra fordíttas-
sék. Főgondnokunk neve, táblabíró Bernáth Ge-
deon úr. S o m o g y i j ó z s e f . 

Egy kis észrevétel — y urnák e' 
lapok jelevi évi 9-ik számában köz-
lött Hilrttainafe esylfeére, a' soproni 
papvaiasztás ügyében. A' soproni pap-
választás ügyéhez semmi közöm levén ,—y urnák 
adatait általában bírálgatni nem czélom; minthogy 
azonban reám történik azokban hivatkozás: kény-
telen vagyok azt,a ' mi a' győri kerületi gyűlésen 
általam mondatottnak lenni állíttatik, mint hibás 
állítást megezáfolni, és a'dolgot ugy, a' mint tör-
tént, hiven elő-adni,—y áradataiban rólam eze-
ket mondja : „Csak t. D. győri lelkész úr kérdé-
sére, hogy a 'sz . kir. városi gyülekezetek, mellyek 
az esperességekhez nem tartoznak 's ez uton nem 
járhatnak, szabad önkényök szerint választhalják-
e lelkészeiket? az egész ügy olly szomorú for-
dulatot vön s. t- — Ugyan, édes —y úr! az Isten 
áldja meg kegyedet, kitől vette ezt a' hibás ér-
tesítést ? Jó lélekkel vallhatom, hogy én a' győri 
kerületi gyűlésen, hol a' superintendensi utasítás 
tárgyaltatott, a' városi gyülekezetek papjainak mi-
módon leendő választására nézve egy szótsem szó-
lottam,hanem midőn a1 főpapi egyház- látogatás ke-
rült a' szőnyegre és elmondatott, hogy ez mikép 
történjék meg,— a1 városi gyülekezetekről pedig 
még szó nem levén, ekkor azt a' kérdést tettem : 

„hát a' városi gyülekezetekben történjék-e ezentúl 
főpapi egyházlátogatás?" — Tettem pedig e ' k é r -
dést azon egyszerű oknál fogva, mivel magam is 
városi lelkész vagyok, hogy e' dologgal valahára 
tisztába jöjjünk; mert tudomásom szerint Sopron-
ban soha sem volt még főpapi látogatás, Győrött 
ellenben volt bold. Kis János superintendensünk 
idejében,de csak egyszer,—- holott falusi gyüle-
kezetekben általa kétszer, sőt némelly helyeken 
háromszor is tartatott egyház-látogatás, de ekkor 
is , a' mint bold. főnökünktől magától hallottam, 
Győrött csak részben történt meg, a* gyülekezet 
finantziabeli mibenlétének megtekintése,a' helybeli 
akkori felügyelő által, tőle megtagadtatván. Ezért 
tettem én az általam fölebb említett kérdést, 
mellyre nézve most is azon meggyőződésben v a -
gyok, hogy érette nincs okom pirulni. Igaz, hogy 
e' kérdésem a' soproni gyülekezet jelen volt tisz-
telt követeinek nem tetszett, azért engem a' hely 
szinén magunk közölt meg is dorgáltak, ezt mond-
ván: miért beszélek magunk ellen : de a' győri 
gyülekezet követe, t. B. J. tbiró úr az általa kép-
viselt gyülekezet nevében azt a'nyilatkozást tette, 
hogy ez kész a' fő papi látogatást elfogadni. Mi-
kép kehet már ezen nyilatkozatomat a' papi-vá-
lasztásra csavarni? megnem foghatom. Egyéb-
iránt megvallom, hogy igen sajnálom ha ezen 
igénytelen kérdésem idézte elő, a' mint állíttatik, 
a' soproni papválasztási ügy szomorú fordulatát, 
és még nagyobb mértékben sajnálnám, ha ne t a -
lám e' lenne oka a' soproni gyülekezet jogai 
csorbulásának ; noha azon esetre kénytelen len-
nék azon hitben megerősödni : hogy a' soproni 
tisztelt convent kiváltságainak ós jogainak csak-
ugyan még is igen silány alapja volt. Irám Győrött, 
mart. 5 - é n 1847. D r e g á l y , 

győri lelkész. 
Előfizetésre felszólítás. T. Gödör úr 

„Jézus Urunk végórái;í czitnü kéziratára nézve, 
mellynek megjelenését nagyon szeretném eszkö-
zölni, még semmi örvendetes előfizetési jelent-
kezések nem érkeztek hozzám. Keltőt azonban 
megkell említenem, melly minden esetre örven-
detes. Minap Hartleben könyvkereskedése, e g y -
szerre tiz példányt kerestetett nálam a 'már meg-
jelentnek hitt munkából. Balassa orosházi lelkész-
társunk pedig ezt irja : „Gödör J. munkájának 
kiadása hogy áll? nálunk találkoznék legalább 
30 előfizető, kik a" szószéken tett felszólításomra, 
azon feltétellel irák magokat alá, hogyha nagyon 
drága nem lesz." Nem a'legkedvezőbh kilátás és 
buzdítás ugyan Gödör J. lestvérünkre nézve, de 
ha Balassa példáját csak ötvenen kövelnők is : 
még is ki lehetne adni a' munkát, melly a' közlött 
mutatványok után ítélve, nagyon ránk férne mind-
nyájunkra. Tehát fizessenek elő a 'hivek, az Istens 
szerelmeért! Székács* . . 
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TARTALOM : H a u b n e r M á t é superintendens urnák fő-
pásztori első körlevele. Közli S — s. — Unió, kenyér és 
ostya. S c h n e i d e r K á r o l y . — I s k o l a ü g y : I sko la -
létegesítési terv. Készítette S z i g e t i W a r g a J á n o s , 
— közli 's jegyzetekkel kiséri K á r o l y i I s t v á n . — 
E g y h á z i i r o d a l o m : Magyar prot . egyházi k ö n y ö r -
géses könyveink ügyében. K o r o n k a A n t a l imakönyve. 
D o b o s J á n o s . — 

Haubner Ttláté superintendens ur-
nák főpásztor! első körlevele. 
Minden rendű és sorsú testvér embertár-

saimnak, kik jelen soraimat olvasandják, üdvét! 
Különösen pedig a' dunántúli superintendentiá-
ban levő minden ágost. hitv. evangelikus k e -
resztyéneknek, kedves hitfeleimnek, áldást és 
békességet Istentől a' mi atyánktól, a' Krisztus 
Jézusban a' mi urunkban, a1 szent léleknek a' mi 
mennyei vezérünknek általa. Amen. — Az em-
beriségnek amaz egy Jópásztorát, ,,ki életét adta 
a ' juhokért, hogy nékik életük legyen és tökéle-
tesen bővölködjenek," szemem elölt tar tva, 's 
ezen mondását: , ,a ' juhok az ö rendes pásztoruk-
nak szavát hallják," szivemben megfontolva, in-
tézem e' pásztori levelemet Hozzátok! - Mivel 
nem kerítésen á t , mint a' tolvaj, jöttem kerületi 
egyháztok aklába, hanem a' ti általános bízodal-
matok önkint nyitotta meg előttem annak aj ta ját : 
jó reménységben vagyok, hogy bennem rendes 
pásztortokra ismerve, szómat olly szíves indulattal 
hallgatjátok, a' millyenböl az szármozik. Nem mú-
lékony világi dolgokkal kecsegtetve, 's nem ön-
magam személyét árulgatva szándékom „emberi 
ékesszólás és hízelgő beszéd által elcsalni az 
együgyű embereknek sziveiket," hanem Istennek 
fegyverével kívánom most mindjárt szent hiva-
talom kezdetében meghódítni figyelmeteket és 
részvéttehet olly valaminek, „a ' mi nélkül senki 
nem láthatja az Urat," és a' mit azért nektek is, 
nekem is együtt egész szívvel lélekkel szükséges 
megragadnunk és gyakorolnunk. 

Ingatagok és mulékonyok voltak mind kez-
dettől fogva e' földön az emberi élet repke ide-
jének minden körülményei, de volt „egy szüksé-
ges dolog," melly mindenkor és mindenütt válto-
zatlanul érvényes maradt, 's mellyet a 'halandók-
nak választaniok és felkarolniok kellelt, ha bol-
dogulni akartak! Különfélék voltak mind kezdet-

től fogva e1 világon az egymásra hullámzó k o r -
szakoknak követeléseik, de volt egy szükséges 
feladat, melly mindenkor és mindenütt egyformán 
kötelező maradt, *s mellynek szolgálatára élettel 
kellelt adózni azoknak, kik embertársaiknak a n -
gyalaik, jótevőik lenni szerettek. Az egy szük-
séges dolog vol t : a' nagyságos Istennek fiúi fé-
lelme, 's az egy szükséges feladás vol t : ennek a? 
fiuiislenfélelemnek élesztése, ápolása, terjesztése. 
Harsány hangon hirdette minden idők tapasztalása 
a' könnyelműeknek e' nagy igazságot : „nem 
használ az embernek, ha ez egész világot m e g -
nyerné is, és kárt vallana a zö lelkében; mert nem 
talál semmit, a' mit váltságul adhatna lelkéért! — 
Azért isteni félelem, kegyesség, jámborság, va l -
lásszeretet az, a' mire nekem is mindenek felett 
buzdítanom keli mindeneket, kik szavamat hallhat-
ják, ha nagy mesterem engedelmes tanítványa, 
nyomdokinak kész követője, javainak jó sáfára és 
nyájának hív pásztora lenni vágyódom. Ettől e n -
gemet semmi, legkevésbbéjelenkorunk magasztalt 
jelleme sem menlhet fel. Mert ha igaz is, hogy 
jelenkorunknak, akár kedvezéseit, akár igényeit 
tekintsük, nagy elsőbbségei vannak minden mult 
idők felelt; — ha igaz is, hogy jelenkorunkat, 
dicsekedés nélkül, a' felvilágosodás, műveltség, 
lelki éberség, tevékenység korszakának mondhat-
juk ; — ha igaz is, hogy századunkat igen h e -
lyesen össze hasonlíthatjuk a' termékeny földdel, 
mellynek kebelében megvan minden szépre, jóra 
felségesre az erő, hajlam és fogékonyság : ugy 
de mit használnak mindezen jellességek, ha azok 
elfecséltetnek, és a1 kitűzött nagy czél felé e l té-
vesztelik az irány? Avagy van-e most is más 
út, az Atyához juthatni, „mint ö általa, a' ki ma-
ga az igazság és az é le t?" És van-e most is más 
eszköze a ' boldogúlásnak, mint ez egy útnak 
követése ? Nincs, a' ki ne tudná, hogy ugyanazt 
a' földet, mellyben a' jó mag örömest t e n y é -
szik, egyszersmind legjobban szereti a' gaz is. 
Azután pedig, ha a' legtermékenyebb szántóföl-
det elborította a' gyom és a' paréj, micsoda e l -
sőbbsége van annak a ' silány föld felet t , melly 
hasonló aratást ad? — Azért Ti mindnyájan, egy-
házkerületem nagy nyájának szeretett juhai! v a -
lamint én legszentebb feladásomnak tartom f ő -
pásztori hivatalom kezdetével titeket amaz egy 
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szükséges dologra, melly az istenség fiúi félelme, 
figyelmeztetni és buzdítani: szintúgy ti legszentebb 
kötelességleknek tartsátok önként magatok által 
választolt pásztortok hívogató szavára hallgatni. 
Jer sercgeljetek ösz ve körültem! Egyesüljetek ve-
lem lélekben és igazságban a'szeretetnek kötele ál-
tal! Krisztus legyen ezentúl mindenben jelszavunk! 
Mondjunk le e" világnak mohó szerelméről, szün-
jünk meg áldozni a' szűkkeblű önzés és gyáva 
fukarság aranyborjújának, hagyjuk el a'szeszélyes 
díváinak rabszolgaságát, vessük meg a' festi ké -
nyelmek és gyönyörök lelketzsibbaszló csábjait: 
a' magasságos Isten legyen legfőbb vágya sze-
retetünknek, szent vallásunk legfőbb tárgya tisz-
teielünknek, anyaszentegyházunk legfőbb élesz-
tője buzgóságunknak, a' tiszta erkölcs legfőbb 
czélja törekvésünknek. Akkor igen is eleven j e -
lenkorunk csak áldásokat árasztand reánk; mert 
a* habozó vélemények sík tengerén sajkánk biz-
tos iránytűje lesz a' hit , — élelünk küzdései 
közt szivünknek fedező vértje lesz a' szerelet, és 
még halálunk alkonyakor is a' sötét sírgödör 
partján édesen világító szövétnek lesz a' boldo-
gító remény. — „A* kegyesség mindenre hasz-
nos, mellynek ígérete vagyon mind e' jelenvaló, 
mind a* jövendő örök élet felől." 

Azonban ne higyétek, midőn kebleiteket min-
denek felett azoknak megkedvelésére szándékom 
felmelegíteni, mellyek nem e' világból valók, 
hogy akármelly világi viszonyaitokról megfelejt-
kezem. Sőt kívánom, hogy azok előttetek szentek 
legyenek. — A' kik igazán keresik az Istennek 
országát és annak igazságát, azoknak minden 
egyebek is megadatnak! Ez egyetlen parancso-
latban : „Szeresd az Istent teljes szivedből, teljes 
lelkedből, teljes elmédből és minden erődből" — 
benfoglaltatnak minden törvények és a' próféták! 
'S n' ki e' parancsolatot teljesíti, az helyét min-
denütt, hol áll, önként diszszel és méltósággal be 
fogja tölteni. Mert az Istennek igaz félelme kút-
feje minden bölcseségnek. A' jó keresztyén egy-
általán fogva nem lehet sem hitvány ember, sem 
rosz barát, sem rosz jobbágy, sem rosz polgár, 
sem rosz hazafi. Nem lehetséges, hogy valaki 
meg ne becsülje és elhanyagolhassa magát, a1 ki 
teremtő Istenét, mint minden tökéletesség öszve-
gét , mindenek felett tiszteli! Nem lehetséges, 
hogy valaki no szeresse sőt gyűlölje akár -
melly embertársát, a' ki az emberiség édes 
atyját egész szivéből szereti ! Nem lehetséges, 
hogy valaki megtagadhassa a' császártól a' mi a' 
cszászáré, a' ki örömest meg szokta adni az I s -
tennek, a' mivel az Istennek tartozik! Nem lehet-
séges, hogy valaki megronthassa földi honának 
törvényeit, a' ki elölt szentek a1 legfőbb törvény-
adónak rendelései, ki öt világi korlátok közölt a' 
mennyei hazának polgárává akarja nevelni! — 
Ismételve intlek azért titeket, kedves atyámfiai! 
mulassátok ki irántam szereteteket és bizodalma-

tokat az által, hogy velem kezet fogva, felfrisült 
buzgósággal megragadjátok amaz egy szükséges 
dolgot. Új szövetségünk szalagjait keblünk körül 
szorosabbra vonva, kezdjük meg ez egyházi új 
esztendőt azzal a' szilárd eltökéléssel, hogy igaz 
nyája akarunk lenni igazi főpásztorunknak a ' J é -
zus Krisztusnak, „ a ' ki életét adta juhaiért, hogy 
életűk legyen és tökéletesen bővölködjenek." Ez 
pedig csak ugy lesz, ha „az Istent féljük, a ' k i -
rályt tiszteljük, minden embertásainkat mint tes t-
vérinket szeret jük, 's egész életünket élő áldo-
zatul adjuk szent vallásunk oltárára, ebben keres-
vén okos istentiszteletünket!" 

Ezeket ugyan kivétel nélkül mindnyájotoknak 
mondom, e'dunántúli egyházkerületben levő sze -
retőit hitfeleimnek; mindazáltal óhajtanom kell, 
hogy azok legelsőben is titeket illessenek meg, 
gyülekezeteimnek lelkészei, elöljárói, felügyelői, 
a' Krisztus Jézusban kedves szolgalársaim! T i -
néktek hivataltoknál fogva tükörül kell szolgál-
notok a' hitben gyengébbeknek. Rajtatok szem-
betűnővé kell válni amaz igazságnak, hogy „azok-
nak, kik az Istent szeretik, mindenek javukra 
szolgálnak " A' mit a' világ megváltója tanítvá-
nyinak mondott, nektek is mondja : „Ti vagytok 
a' földnek sava; — ha a' só megizellenül, mivel 
sózzák meg ? — Ti vagytok e' világnak vilá-
gossága! Ugy fényijeit a' ti világosságtok az em-
berek előtt, hogy lássák a* ti jó cselekedeteiteket, 
s dicsőítsék a' ti mennyei atyátokat." — Iliva-

tástok szép, magasztos, felséges; mert embereket 
közelebb emelni Istenhez annyit tesz, mint Istennel 
az ő dicsőségében osztozni! Úgyde a' millyen szép 
ez a' hivatás, olly sok kívántatik, hogy annak meg-
felelhessetek. A' vak nem vezetheti a1 vakot ugy, 
hogy mindketten a ' verembe ne essenek. A' ki 
mások előtt világoskodni akar , annak mindenek 
előtt szükséges, hogy önmagával világosságban 
legyen. Ehez pedig korántsem elég, hogy valaki 
csupán tanuljon, — még az sem, hogy csupán 
tudjon , még az sem , hogy tudományáról 
helyesen szóljon. A' mint az apostol mondja : 
„Sokan mindig tanulnak és mégsem jutnak el 
az igazságnak ismeretére, hanem elméjek mind-
inkább elhomályosodik;" — sokan pedig sok 
tanulás után sokat tudnak ugyan , de tudo-
mányuk haszontalan, mert „van ollyan tudo-
mány, melly az embereket felfuvalkodtatja , és 
őket gyávákká teszi;" — sokan sok tanulás után 
szerzett sok tudományukról nem emberek, hanem 
szinte angyalok nyelvén szólanak, 's mégis 
„ollyanok, mint a' pengő érez és a' zengő czim-
balom." 'S miért? Mert a' ki mások előtt vilá-
goskodni akar , annak nemcsak ismerni kell az 
Isten igazságát, hanem élnie is kell abban. „ M ó -
ses székében ültek a' zsidó írástudók és farizeu-
sok," — 's Üdvözítő urunk mégis azt mondja 
rólok: „a ' mit mondanak, hogy megtartsátok, azt 
megtartsátok, de cselekedeteik szerint ne csele-



kedjetek, mert ök kimondják ugyan az igazat, de 
magok nem követik azt ." Már pedig nem lehet 
semmi undokabb, mint mikor a' tanítvány a/J 
mondhatja mesterének : te képmutató! vesd ki 
előbb a' gerendát a ' te saját szemedből, az-
után láss utána, hogy felebarátod szeméből ki-
vethesd a* szálkát. — Tisztelt tiszttársaim! 
fogadjátok annakokáért szives intésemet test-
véri szeretettel : „mindenestől fogva adjátok 
magatokat például a' jó cselekedetekben, 's mu-
tassatok a' tudományban épséget és méltóságot." 
„Legeltessétek az istennek seregét, melly a' ti 
gondviseléstek alatt vagyon, gondot viselvén a r -
ról nem kényszerítésből, hanem örömest, nem kí-
vánván éktelenül a' nyereséget , hanem kész in-
dulattal. Sem pedig ugy, mint uralkodván az Ur -
nák örökségén, hanem ugy, mint kik az Isten se-
regének tüköréi legyetek." — Ugy vanl ne csak 
puszta szóval akarjatok építeni azokon, kikt i reá-
tok néznek, a' szent életre, hanem cselekedettel 
és valósággal. A ' j ó példaadás a' legjobb oktatás! 
— Legyetek életetekben egyszerűek , magatok 
viselésében szerények, a' társalgásban ember-
szeretők, a'munkában szorgalmatosok. Ne vetél-
kedjetek a ' világiakban azokkal , kik e' földön 
meghonosulni szeretnének, hanem barátkozzatok 
az Istennel. A' Krisztus országa nem e1 világból 
való ! A' mit a' Megváltó tanítványinak mondott, 
tinéktek is mondja : , ,a 'ki énutánam akar jönni, az 
tagadja meg magát, vegye fel az ö keresztjét és 
ugy kövessen engemet." Nekünk töviseken át 
nyílik az ut a' dicsőségre. Nekünk a' világ nem 
ad külső fényes tekintetet, gazdagságot, hatalmat: 
de ad az Isten vezérlő, vigasztaló, bátorító szent 
lelket azoknak, kik azt tőle kérik. Tárva áll előt-
tünk az igazságnak lelki országa. Mi abban in-
g y e n , bölcseség és erény által, bőséggel kin-
cseket szerezhetünk magunknak, mellyeket sem a' 
moly, sem a1 rozsda meg nem emészthetnek, és 
a ' tolvajok ki nem áshatnak és el nem lophatnak! 
Küzdjetek azért és tűrjetek békével , „miglen 
megjelenendik a' pásztoroknak fejedelme és el-
veszitek az örök dicsőségnek ama hervadhatatlan 
koronáját ." 

Mig, Isten kegyelméből, mindnyájatokat, ked-
ves hitfeleim! kik föpásztori felügyelésem alá bí-
zatva vagytok, színről színre láthatni, 's szerete-
tem élő hangjain hozzátok szólhatni szerencsés 
leszek, vegyétek e' levelemben szíves üdvözle-
temet! — Az Istennek békessége, melly minden 
értelemnek felelte vagyon, erősítse és tartsa meg 
a' ti sziveiteket és elméiteket a' Jézus Krisztus-
ban! Amen. — N. Győrött, november 29-én mint 
advent első vasárnapján 184Q. Haubner Máté s.k. 
a' dunántúli ev. egyházkerület superintendense. 

Közli S—s. 

Unió. Kenyér és ostya. 
A1 Prot. Egyh. és Isk. Lap 41. számában 

,,Unio" czím alatt megjelent czikknek C-ik pont-
jában , az uniói tárgyat il letőleg, olly állítások 
mondatnak ki, mellyek a' dolognak, mellyet é r -
dekelnek, fonlossága miatt* ugyancsak é rdeme-
sek, hogy közelebbről megvizsgáltassanak. Én 
megvizsgáltam, és bátor vagyok ezen megvizs-
gálásomat a ' tisztelt közönség ítéletének ezennel 
elébe terjeszteni. — Nt. Márton Gábor esperes 
úr az érintett czikknek 9-dik pontjában nem 
helyesli az unió némelly barátinak abbeli v é l e k e -
dését, „hogy a1 hittanokban 's szertartásokbani 
különbözést most nem tekintve's érintetlen hagy -
va, csak egyesülni kelljen," 's azt mondja : „ H i -
szen ha kenyeret, ostyát, állást, térdepelést, o l -
tárt, gyertyát, keresztet, eleve való elrendelést, 
általános és részletes kegyelmet, különböző a g e n -
dát, predikálási formát, 'stef. továbbra is m e g -
tartjuk : miben egyesüljünk hát ? — a' felebaráti 
szeretetben, a' morálban-e? Hiszen ebben eddig 
is egyek voltunk! — így nem egyesülni, hanem 
csak nyilvánítni kell, hogy régen egyek vagyunk, 
— 's legfelebb nevünket változtatni, — noha igy 
meg a' képmutatásnak undok bűnét el nem kerül-
hetjük, az uniónak csak képét mutatván, belső 
valóságát pedig megtagadván." 

Ama latin közmondást : „qui bene distinguit, 
bene docet" ezen mondottakra alkalmaztatván, 
őszintén megvallom, hogy azoknak véleményét, 
kik azt gondolják, hogy a1 hittanokbani különbö-
zés megmaradása mellett is, uniót létre-hozni l e -
hetne, én sem osztozhatom: de ha egyszer a1 hit-
tanokra nézve egyek vagyunk, akkor semmi a l a -
pos okot nem találhatok, mellynél fogva a' külső 
szertartásokbani mostani különbözés az uniót g á -
tolhatná. Jól mondatik az Ágost. Confessioban 
VII. czikk. II. „Ad veram unitatem ecclesiae n e -
cesse non est, ubique esse similes traditiones, seu 
rítus aut cerimonias ab hominibus institutas." — 
A'tapasztalásisazttanítja, hogy egy és ugyanazon 
ekklózsiában, p. o. a' luth. ekklózsiában, különbfé-
le országokban és helyeken különbféle külső szer-
tartások és szokások vannak gyakorlatban, és mind 
a' mellett mégis a' luth. ekklézsia egysége (unitas 
ecclesiae) mindenhol fenmarad Igy p. o. S o -
pronban és még sok más helyeken is csak az o l -
tár zsámolyán letérdepelve, az egész tolnai e s -
perességben pedig állva veszik fel a' hivek a* 
szent vacsorát; Sopronban és számtalan más ek-
klézsiában a' szent vacsorában egyedül csak fehér, 
az egész tolnai esperességben egyedül csak vörös 
bor használtatik; sok helyeken csak az ugy n e -
vezett perikopák — más helyeken pedig, mint 
Budán, a' pesti magyar gyülekezetben, a' tolnai 
esperesség némelly helységeiben, név szerint az 
izményi és majosi gyülekezetben és Németország-
nak számtalan tartományaiban szabadon válasz-
tott bibliai textusok szerint prédikálnak a' luth. 
papok, nem tekintvén sok más külöjiI»özéSí|l^t, 
mellyek a' papi öltözetre, az atfendákrja 'gtb.-r© 



nézve mindenhol találtainak. 'S már most kérdem: 
lehet-e igazságosan azt állítani, hogy, az érintett 
különbségek miatt, a' soproni, a* pesti, a' budai 
és a1 tolnai luth. gyülekezetek nem tartoznak egy 
és ugyanazon ágost. hitvallású ekklézsiához ? 
Avvagy lehet-e állítani, hogy ha ezen különbö-
zések mellett mégis magukat egy és ugyanazon 
hitvallásuaknak mondják, a'képmutatásnak undok 
bűnét követik el, egységöknekcsak képét mutat-
ván, belső valóságát pedig megtagadván? — És 
ha ezt állítani nem lehet, valamint valósággal nem 
is lehet : tehát át nem látom, miért nem egyesül-
hetne a ' két protestáns felekezet, ha mindjárt a' 
kenyeret, ostyát, állást, térdepelést, oltárt, gye r -
tyá t , keresz te t , különböző agendát, predikálási 
formát 'stef. lovábbra is megtartja. Avvagy 
szigoruabbak akarunk-e e' tekintetben lenni, 
mint magok az apostolok voltak, a' kik, mint kö-
zönségesen tudni való dolog, nem kívánták sz i -
gorúan, hogy a' külső, nem lényeges szertartá-
sokban egy és ugyanazon véleményüek legye-
nek a' gyülekezetek? — A' ki az uniót az uni-
formílásra akarja alapítani el-annyira, hogy nem 
is tudja, miben egyesüljünk,— ha a 'kenyeret , os-
tyát, állást, térdepelést továbbra is meg akarjuk 
tartani : annak az unió szép ideájával fel kell 
hagynia. 

Nt. Márton Gábor esperes úr továbbá bot-
rányt lát azon némelly ekklézsiákban, mint p. o. 
a* temesvári, kétyi, morágyi, apáthii 's sok más 
ekklézsiábar, szokássá lelt, 's különösen Tolnában 
nemcsak a' tolnai ev. esperességlöl, hanem egy 
vegyes, azaz, reformátusok és evangélikusokból 
álló választmánytól is, melly mult septemberben 
Gyönkön összeült, helyben-hagyott környülállás-
ban, melly szerint ugyanazon lelkipásztor kenye-
re t is, ostyát is tartván kezében, az úrvacsorával 
élőknek szabad tetszésök szerint kiosztogatja akár 
az egyiket, akár a1 másikat. — Azon okok kö-
zölt, mellyekkel a' tisztelt esperes úr ezen általa 
roszalt és kárhoztatott szokást megtámadja, leg-
fontosabb az, hogy az ö véleménye szerint az 
g r o g n a k az új szövetségben illy kétféle értelme 
nincsen, és hogy, ki azt mondja : akár kenyér, 
akár ostya, mindegy: a' szentírás világos értel-
mének ellenére nyilatkozik. Ezen okot legfonto-
sabbnak mondom azért, mert ha ez áll, akkor nem-
csak azok cselekesznek a* szentírás ellen, kik k e -
nyeret is, ostyát is osztogatnak: hanem ellene cse-
lekesznek azok is, kik egyedül csak kenyérrel, 
vagy azok, kik egyedül csak ostyával élnek. Leg-
fontosabbnak mondom ezen felhozott okot továbbá 
azért is, mert, ha ugyancsak alapos, a' mit majd 
megvizsgálandók leszünk, akkor a' többi előho-
zott okokra már nincs szükség : hanem feli kell 
hagyni vagy a* kenyérrel, vagy az ostyával, fel 
fcell hagyni azon szokással, melly szerint némely-
lyek kenyeret is, oslyát is osztogatnak, — akár 
'van ezen szokás ellen még más ok, akár nincs. 

— Nézzük meg tehát mit tesz az új szövetségben 
ezen szó agrog, mellyről a* nt. úr azt mondja, 
hogy az új szövetségben illy kétféle értelme n in -
csen. Sokszor elöfordúl ezen szó, több és különb-
féle értelemben. 1) Annyit tesz, mint lisztből s ü -
tött kenyér, p. o. Mát. 4, 3. 4. Mark. 6, 41. Ján. 
21,9.13. Zsid.9,3. 'stb.2) Ján .6 ,31 — 58- ig a(>ro£ 
mennyországi és mystikai táplálékot jelent, melly 
az Isten fiának testében a1 léleknek nyujtatik, a* 
honnét a' mennyországról lehullott mannával 
(Zsolt. 77, 28. Bölcs. 16, 20 ) hasonlíttatik össze. 
Némellyek ugyan vqtoq alatt itten a' tant értik, 
mint Sir. 15, 3. Péld. 9, 5 : de aifxa és oűifxa, 
mellyek 51 — 56-ik verséig kenyérnek lenni mon-
datnak, seholsem a' tanról értetődnek. Továbbá 
3) ccqtos minden ételt jelent, melly a' testet t á p -
lálja. Mát. 6, 11. 15, 33. Mark. 6, 8. 36. Luk. 
1 1 , 3 . Ján . 6 , 5 . 2 . Kor . 9 , 1 0 ' s tb . «>roe ruv 
tsxvíov Mát. 15, 26. a1 gyermekeknek való táp-
lálék. cpayuvaQTov Luk. 14 ,1 .15—enn i , ebédelni. 
ccqtov cpayEÍv Ttaqá nvog 2. Thess. 3, 8. valakitől 
tápláltatni. — Annyi léhát bizonyos, hogy az 
ccqtoq szónak többféle értelme vagyon az új szö-
vetségben. Azonban nt.M. G. esperes úr csak azt 
látszik tagadni, hogy agrog az egész új szövet-
ségben oslyát seholsem jelent. Mi tehát az 
ostya ? Az, a' mit máskép panis azymus — kovász-
talan kenyérnek mondanak. Ez a' kovásztalan 
kenyér azon formában, mellyben jelenleg hasz-
náltatik, igaz ugyan, hogy csak a' XI. században 
hozatott be, oblata idegen név alatt, a' napnyu-
goti sz.-egyházba : de azért, hogy más formát 
és más nevet kapott, magában még is uqtoq, azaz, 
viz és lisztből sütőit kenyér, nem kovászos ugyan, 
hanem kovásztalan kenyér. 

Minthogy akkor, a' mikor Krisztus urunk a* 
szentvacsorát rendelte, a1 zsidók pascha ünnepü-
ket tartották, és minthogy ezen ünnepek alkal-
mával egyedül csak kovásztalan kenyérrel éltek 
(2. Mos. 12, 34. 39. 4 3 . ) : tehát igen könnyen 
meglehet, noha nem bizonyos, hogy Krisztus urunk 
is a' szentvacsoránál kovásztalan kenyeret o sz -
togatott. De épen azért, minthogy ez bizony-
talan, a' másik is bizonytalan, tudniillik, ha vájjon 
közönséges kovászos kenyeret vett légyen-e? A* 
szentírás erről tökéletesen hallgat, egyedül csak 
azt mondván : „vevé a' kenyeret" 'stb. Nem le -
het tehát azt állítani, hogy az cIqtoq szóban illy 
kétféle értelem nincsen. És minthogy ezt állítani 

*) Még Mark. 14 , 12 . £ 2 . sem leszi ezt bizonyossá; á m -
bár némelly theologusok azt látszanak állítani, hogy Krisztus 
urunk ugyan csak kovásztalan kenyeret használt. Különösen 
W e g s c h e i d e r illy czimü munkájában : Instit. Theol. Chr . 
dogmaticae. Ed. sex 'a § . 1 7 6 nota d) azt mondja : „ P r o 
azymis, a Cbrisfo adhibitis, ecclesia antiquior diu pane f e r -
mentáló, sec. VIII. et IX, ecclesia occidentalis primum non 
fermentato usa esse videtur, neque tamen constanter anto 
sec. XI., quo graeca quidem ecclesia paDis fermentati usum 
retinente, placentulae istae orbiculares, hosliae, oblatae dictae, 
coeperunt usurpari. S. K. 



íiera lehet, minthogy a1 szent irás nem mondja, 
ha vájjon Krisztus urunk a' szent vacsoránál ko-
vászos vagy kovásztalon kenyeret vett-e légyen: 
ugyanazért minden keresztyénnek, azon lelkiös-
mereti szabadságánál fogva, mellyet tőle eltagadni 
nem lehet, szabad-akaratában áll, a' szentvacso-
rában vagy ostyát, azaz, kovásztalan kenyeret, 
vagy kovászos kenyeret kérni, — és a' lelki-
pásztor is, ki kenyeret is, ostyát is osztogat, azt 
jó lelkiösmerettel cselekedheti, mert nem cselek-
szik ez állal a' szentírás ellen. — Ezen meggyő-
ződésem volt annak az oka, hogy tiszt. B. S. szom-
szédságomban lakó ref. lelkész ú r , igen tiszteli 
barátomnak felszólítása és a' gyülekezetemben 
lakó egynehány ref. egyének megkérése követ-
keztében magamat elhatároztam, a'reformátusok-
nak is, kenyeret nyújtván nekik, kiosztogaíni a' 
szentvacsorát, Calvinnak ebbeli véleményét kö-
vetvén , ki leghíresebb illy czimü munkájában: 
Institutioncs religionis Christianao 506. ed. 1592. 
azt mondja : „Quod ad externum aclionis ritum 
spectat, in manum accipiant fideles, nec ne, inter 
se dividant, aut singuli, quod sibi dátum fuerit, 
edant : calicem in diaconi manu reponant, anpro-
ximo tradant, panis sit fermentatus, an azymus, 
vinum rubrum, an album, nihil refer t . " — A' mi 
a1 többi okokat illeti, mellyekkel nt. Márton Gá-
bor esperes úr e' kérdésben álló szokást megtá-
madja, az én csekély véleményem oda járúl: hogy 
a' köznép közöl azokat, kik az ostya és kenyér 
közti különbséget nem tudják megítélni, e' tekin-
tetben fel kell világosítani. Akkor a' nép, átlát-
ván azt, hogy ama nyilatkozat: „akár ostya, akár 
kenyér, mindegy," „sem az igazsággal, sem a' 
szenlirással,sem a ' j ó renddel, sem a1 keresztyéni 
egyenes-szivüségge!,sem az úrvacsora iránt t a r -
tozó vallásos érzéssel 's tisztelettel" nem ellenke-
asik, — azon esetben sem, ha, a1 mit még be kell 
bizonyítani, az ostyán és kenyéren „való verseny-
gés és az ebben való különbözés mialt sok száz 
ezer lelkek" leltek volna is „a* fanatismusnak 
szerencsétlen áldozativá;" nemcsak alkalmat 
nyújtani nem fog arra , hogy ama nyilatkozás 
miatt : „akár kenyér, akár ostya, mindegy," csak 
egy lélek is a' fanatismusnak szerencsétlen áldo-
zatává legyen : hanem örülni fog, hogy a* szent 
4élek ereje ós segedelmével az igazságnak meg-
ismertetésében mind inkább inkább haladunk. 

S c h n e i d e r K á r o l y , 
apáthii ev. lelkész. 

I s k e 1 a-ü g yt 
Iskela-lctegesltés. (Folytatás.) 

16. §. Az elemi népiskola második évi tan folya-
mata. 

E l s ő f é l é v . 
1. Vallástan. A* bibliai elbeszélések mind az 

ő , mind az új szövetségből kiválogaltatnak, — de 

még mindig csak mint egyéni leírások (b íogra-
phia) taníttatnak b e , azér t , hogy a' növendék 
egyes erkölcsi egyén képzelése á l t j is ösztönöz-
tessék erkölcsiségre.Mindenesetre több életleirá— 
sok vetessenek az új, mint az ó szövetségből. Az 
erkölcsi eszme viIágosítta9sék és erősíttessék r é -
szint már megtanult, részint az erkölcsi eseményre 
vonatkozó új bibliai mondatokkal. ( W . J . Olvasó-
könyvének III. részében találtatnak bibliai egyén-
leírások: de szerző őszintén megvallja, hogy azo-
kat már most más modorban szeretné látni, ' s 
illyen nézettel a'második kiadás készülőben van.) 

2. A' szemlélés és beszédgyakorlatok által kö -
rülményesen iratnak le egyes természeti és e m -
bervilági események, elökészítőleg a' természet-
's történeítanra. (A* tartalmat, valamint tanmód-
szert is, lehet látni W. J.Oktatástana lap 73, to-
vábbá 80—83- ig . ) 

3. A' téralaktan folytatja a' többszögvények 
alkotását, azokat különbözöleg szcldeli három 
szögvényekre, az oldalakat és szegleteket viszo-
nyítja egymáshoz. J ) 

4. A' számtan 1000-en felül folytatja a" négy 
egyszerű miveleteket fejben és jegyekkel ( W . J . 
Számtana 1 7 — 4 5 lap.) 

5. Az olvasás-tanítás az ügyesilő fokról lép 
az értelmesre; e' végeit a' már olvasott monda-
tokat ügyesítöleg ismételi 's gondolkodástanilag 
fölelemezi. Ezen gondolkodásiam elemezésnek 
nemcsak az értelmes olvasás leend eredménye, 
de főleg előkészíttetik ez által a' hazai nyelvtan; 
mert a' hazai nyelvtanban csak a' beszédrészek 
megkülönböztetését sem lehet más módon felfo-
gatni, mintha a' mondatokat gondolkodástanilag 
fölelemeztük. Igy taníthatjuk meg, mi a' fö-név, 
melléknév, ige 2) 's a' t. — Mór az első elemi i s -

Téralaktan gyermeknek kedves tanulmányává vá lha t ik , 
ha az elméleti elemzés nem föfeladatnak — miként ez i sko-
láinkban divatozik, ugyanazér t tőle mint rémképtől i r tózik 
a' tanuló — tekintetik, hanem a"1 gyakorla t i nézlr l tetéí t á t a -
lános szabályként inkább csak követi. Művészet 's ipar 
technikája tágas mezőt nyit az e ' tárgy körében elöadandók 
szemléltetésére. K. J . 

2 ) Nyelvtannál is elemző módszer foglalja el az ismeret 
előtermeit, t . i. olvastatás közben, (miként W . úr is tervezé, 
— azon különbséggel , hogy én az egész nyelvtan stádiumát 
az olvasás gyakorlat i terére szorítom) szükség a ' nyelv min-
den módosulásait e lsaját i tni} különben növendékünk a ' nyelv-
tan száraz falalátói, mellyet neki, akarva nem akarva, le kell 
nyelnie, megundorodik, ' s elborzad. Ezen sokat jelentő undor 
és páni félelem ellen, a1 „ szege t s zegge l , " 's „szőrével füs -
tö ld" kenőcsnél jobb panaceát nem ajánlhatok. Megmondom, 
miért. Miként bokros lovat neki-haj t ják a ' szenes tökének, 
mcll>tői megijedve visszahőkölt : nekünk is gyermek agyából 
a ' nyelvtani rómet kiűzni első teendőnk legyen. Ez pedig ugy 
esik meg, ha nyelvtant szerkeszteni őt magát tanítjuk meg. 
A' feladat nem olly nehéz, miként előre gondolnók. A" taní tó 
készitsen el annyi í é l - v a g y negyedív p a p i r t , mennyi része 
van a1 b e szédnek ; e ' papírdarabokat megannyi fiókoliul t e -
kintse, mellyckbe mint gyűjtő kamr.ikba vettetik a ' szöveg-
ben előjövő szó. Tüzzc ki a" bcszódrész nevét viselő papírra 
ezen beszédrész felsőbb cs alsóbb (nem- és fajbeli) osz tá ly -



kóla olvasás-tanánál figyelmeztettük a' növendé-
keket olvasás-közben a' szó-képezökre és a ' s z a -
vak össze tételére, — ezt itt ismételve tovább 
kell folytatni. (Olvasás-darabokat találhatni W. J. 
Olvasókönyvében a' szerint, miként vallás tanít-
tatik vagy természet- és történet-tudományokra 
tetetik lépés.) 

6 ) Az irás, segítve az értelmes olvasást, 's 
előkészítve a 'haza i nyelvtant, mondatokat irat, 

zalai t , miként a' nyelvtan parancsol ja , 's i r jon ez osztályok 
alá a ' növendék szemeláttára az olvasás közben előforduló 
i g é k , nevek, névmások, melléknevek, igehatárzók, n é v - s z e -
mé ly -képzőragok 'stb. közöl néhánya t ; végre , az Írot takat 
a ' gyermekkel is másoltassa le. Illy módon elemezvén a1 s z a -
vakat , időhaladtával egész halmaz nyelvtani a n y a g - g y ű j t e m é -
n y e leszen a ' növendéknek , mellyet ő okos felvilágosítás me l -
l e t t , s a j á t maga erejével nyelvtanná fog rendezni , a' szabályo-
kat maga fogja elvonni, 's e ' szer in t a1 nyelvtani tudomány-
nak legfensöbb, t . i . nemcsak a ' t u d á s , hanem t a n í t á s k a -
t egó r i á j á r a emelkedendik . — Miként lehessen ped ig a1 b e -
szédrészek homlokára olly bélyeget ütni, mellynek megpi l -
lantására a ' növendék azonnal rá ismerjen az i g e - , főnév- , 
mel léknévre , i geha t á r zó - , névmásra 's tb. : azt az ezen b e -
szédrészeket je l lemző kérdések világosan szem elébe ál l í t ják. 
P . o. i g é n e k kérdése : m i t m ű v e l , v a g y c s i n á l ő 
( a z ) m o s t ? " Ezen kérdés az igét azonnal , bármelly m ó d - , 
i d ő - ' s személyben legyen is, a-1 gyökhöz vezeti vissza, 's 
h o g y ez igy tör ténjék, a ' b e s z é d - ' s i rásrend kívánja . — 
F ő n é v é s n é v m á s k é r d é s e : „ k i ? m i ? k i k ? m i k ? " 
E ' kérdések is a1 névgyököt tüntetik fel , legyen bár a ' főnév 
vagy névmás mellett személy- , b i r t ok - , vagy névrag . E g y é b -
i rán t semmi nem áll ellent, hogy e1 r agok is könnyebb fe l -
fogás kedveér t a" ké rdésbefog la l t assanak , p o. b i r t o k r a g -
ga l : asztalom, asztalod, a sz t a l a ; asztalunk, asz ta I (o) tok , asz-
taluk. — Kérdések e ' helyt : „ m i - m , m i - d , m i - e ; m i - n k , 
m i - t e k , m i - ö k ? " N é v r a g g a l : asz ta l -bó l , asz ta l -hoz, 
a sz ta l -é r t ' s tb. kérdések : „ m i - b ő l , m i - h e z , m i - é r t ? " L á t n i -
va ló , hogy az e g y s z e r ű - vagy gyökkerdés mindig : „ m i ? " 
S z e m é l y r a g o k leginkább az igékben fordulnak elő, de 
a ' Dévragos-szemelyes névmások melleit is felteláljuk őket , 
' s e lemezve könnyen ki fe j thetök, p. o. tőlem ( é n - t ő l ) , tőled 
( t e - t ő l ) , tőle ( ö - t ö l ) ; tőlünk (mink- tő i ) , től(e) tek ( t ik- tő i ) , 
tü lök ( ö k - t ö l ) ; ké rdések : „ k i - t ö t ? k í k - t ő l ? " — M e l -
l é k n é v kérdése állandóul : „ m i l l y e n ? m i n ő ? " — I g e -
h a t á r z ó k kérdése i , alioz képes t , a1 mint időt , he lyet , k ö -
rü lményt fejeznek ki : „ m i k o r ? h o l ? h o g y a n ? (miként? mi -
m ó d o n ? ) A' névragos főnevek is véte thetnek helyei - je lentő 
igeha tá rzókul , 's ez esetben kérdésök különböző : „ m i re ? 
m i h e z ? m ) ről ? " m i ben ? 'stb. olly szók, mel lyekre mégha -
t á r zo t t ké rdés t nem t a l á lha tn i , k ö t - i n d u l a t s z ó k , 
s z ó r é s z e k , millyenek : „ m e g , és , el, ó ! h e j ! " — E ' 
k é r d é s e k kitalálása, mint megannyi apró talányok megfe j tése , 
goudo lkodás ra szok ta t j a , versenyre ébresz t i , ' s mulat ta t ja az 
iskola népét. Probatum est . (Nyelvtanról levén szó, meg nem 
á l lha tom, hogy a"1 „ m i " névmást zá r j e l közt meg ne eml í t -
sem. Olly herculescsizma ez, mellyet e l sőrangú i ró ink közöl 
is sokan minden t á rgy lábára ráhúznak. Talán azér t teszik 
ez t , mivel a1 szó csinos, t akaros ? Mindegy, — a ' rózsa is 
szép , csinos, kellemes virág, de épen azért l e ány - 's nem 
ö k ö r - f ő mellé tűzendő. Véleményem szerint a1 „ m i " megfelel 
a 1 latin , , < j u i d ? — kérdő és , , q u o d " viszonyos névmási 
k ö z n e v e k n e k (neutrum). Ila ez áll, ugy a ' „ m i " csak ezen 
cselekben használtathat ik : 1) midőn kérdezünk : , ,mi a z ? " 
2 ) midőn a1 t á rgy , mellyröl (nem miről) szólunk, megnevezve 
nincs, vagy nem tudatik p. o. „ a z , m i előttem á l l . " — Bo-
csánat e1 k i t é r é sé r t ! ) K. ;J. 

még pedig fő-neves mellé mellék-neveket éa 
igéket, 's megfordítva, a' nélkül, hogy az érinteti 
beszédrészek nyelvtani fölfogatását erötetné. 
(Er re W. J . Nyelvtanának első szakasza tartal-
mat szolgáltat: igy az írás-tanítás által a' nyelv-
tan első lépcsője elökészítöleg fel is fogat -
tathatik.) 

7. Az emlékező-erőt gyakorolják czélszerü 
versek, elbeszélések, kijelelten bibliai történetek 
és mesék. (W. J. Olvasókönyve IÍI-ik rész.) 

8 . A' természet rajz szélesíti a' fajok ismer-
tetését, azokat mind a' három országból nemek 
és családok alá viszi, de még rendszeres termé-
szet-rajzról szó se legyen. ( W . J. Olvasókönyve 
I-sö rész.) 

9. A' természetrajz körüli szemléletek a l -
kalmat adnak a' természettan elemeinek megkez-
désére, miszerint a' legközönségesebb jelenetek, 
miként azok az életben jönek elé, leiratnak, é s 
legközelebbi okuk megmondalik, a' nélkül, hogy 
még a' növendékek a ' je lenetektörvényére emel-
kednének. Tehát sajátlagos természettanról még 
itt se legyen szó. (W. J. Olvasókönyve I -sö rész.) 

10. A' földrajz azon megyéről, mellyben a' 
növendék lakik, a' szomszéd megyékre ter jesz-
kedik ki; igy fogatja fel a' haza földrajzát, még 
pedig versekben, ugy azonban, hogy az gépies 
könyvnélkülözéssé ne fajuljon.3) (Tartalmat lá t -
hatni W . J. Olvasókönyve II—ik rész, tanmód-
szerl pedig Oktatástana 207 lap.) 

11. A' földrajz itt is alkalmul szolgál a' hazai 
események rövid elbeszélésére, do mindig csak 
azokra, mellyek valamelly megye nevezetesebb 
helyén történtek. 

12.Az éneklés-tanítás folytattatik,mint az elemi 
iskola első évében, azon tovább-lépéssel, hogy az 
ügyesítő éneklés mellett azeszméletes énekléshez 
is tétetik előkészület, a 'hosszabb és rövidebb, 
magasabb és alantabb, erösebb és gyengébb han-
gok megkülönböztetése által. (Tanmódszert lá t -
hatni W. J. Oktatástana lap. 195.) 

Í3. A' testgyakorlat részint természetrajzi 
kirándulás, részint sajátlagos testgyakorlati esz-
közök által történik. 

M á s o d i k f é l é v . 
1. A vallástan a' bibliai történeteket össze-

függeszti , az egyes bibliai elbeszéléseket és 
egyéni leírásokat biblia történetévé, vagy szent, 
avvagy kijelentés történetévé emeli. Ezt folyto-
nosságban kell tanítani, tehát az ó szövetségi i s -
teni kijelentéssel megkezdeni, igy menni össze-
függésben az üj szövetségi kijelentésre. Ilogy az 
új szövetségi kijelentésre, kéresztyénség tekin-
tetéből, több idő fordíttassék, mint az ó szövet-
ségire, önként értődik. A' vallástan ezen lépcsőü 
tanításában az a' czél, hogy a' növendék az Isten 
vezérlő kezét a' bibliából megtanulván, az isteni 

*) De ki áll jó t er ről , midőn többnyire majd minden s z ó -
ról szóra tanultatás gépszerű ! K. J„. 



kijelentést viszony nyal az emberiségre ugy vegye, 
mint azt keresztyénnek vennie kell, — annak 
igazságáról a1 bibliából győződjék még. Az is-
teni kijelentés egyes jelenetei bibliai mondatokkal 
és étiekversekkel erősíttessenek. A' vallás-taní-
tás ezen lépcsözelével a* régi világ népei közöl 
a1 zsidó nép polgári története Össze-függésben 
van, ez által az egyetemes történet-tanra is te-
tetik lépés. Az ismeretes káté : Rövid útmutatás 
(f keresztyén vallás előadására történettani része 
pótolja a1 vallástannak ezen fokú tartalmát: de 
óhajtandó, hogy az , ezen czélra, más tanmód-
szerrel dolgoz'atnék ki. (A' vallástan tanmódsze-
rét lásd W. J. Oktatástana 180 lap. > 

2. A' szemlélés és beszéd-gyakorlatok foly-
tatják a ' természet és embervílági jelenetek le-
írását, egy oldalról elö-készítöleg a' reál tudo-
mányokhoz, más oldalról pedig, azon-faju tárgyak, 

jelenetek és események által,a'fogalmazáshoz vagy 
o'fogalommegalapításhoz, még mindig érzéki dol-
gokat szemléltetve vagy képzeltetve. (Tartalmat 
lehet látni W . J. Oktatástana 84 lapig.) 

3 . A' téralaktan az egyenes-vonalu térzárak 
módosulásait bevégezvén, megy a' görbe v o -
nalakra, jelesül a 'karéjokra, a' karéjoknak 1, 2 's 
több szöglet alatti össze-kötésökre, a' szögletek-
nek az oldalokhoz viszonyítására és megfordítva, 
— körökre , a' köröknek egyenes vonalok általi 
metszésére, a'körök körül előjövő vonalakra, 'sat. 

4. A' számtan folytatja az össze-tett mive-
leteket fejben és jegyekkel. (TartalfHűt Vehet látni 
W . J. Számtana 45 's több lapjain.) 

5. Az értelmes olvasás, gondolkodástani ele-
mezésre építve, folytattatik: de a'sajátlagos nyelv-
tanra is tetetik lépés a ' szóképzők és az össze-
tett szavak megkülönböztetése és fölfogatása ál-
tal. (Tartalmat szolgáltat W. J . Olvasó-könyvé-
nek a' növendékek által megkönyvnélküzendő 
pontja, mit a' növendékek értelmes olvasás nél-
kül sohase tanuljanak meg.) 

6. Az irás-tanílás követi az értelmes olvasást, 
mint az első félévben, azzal a' különbséggel, hogy 
a' mondatokat lépcsőzetesen hosszítja, jelesül: egy 
fő -név mellé több mellék-neveket, az ige mellé 
ige-határozókat is találtat. (Tartalmat lehet látni 
W . J . Nyelvtana első szakaszában.) 

7. Az emlékező-erőt gyakorolják czélszerü 
versek, millyenek több közt a' földrajz versei, 
elbeszélések, kijelelten a' bibliának története, 
mellyben az öszmunkásító erő is megkezdetik az 
által, hogy a' növendékek a'történetek szabad és 
össze-függö elbeszéléséhez szoktatnak. 

8. A* természetrajz azon iránynyal taníttatik, 
mint az első fél-évben, *s rajz után a' környéken 
nem találtató , de azért még mindig hazai növé-
nyek és állatok fajait ismerteti meg, valamint az 
ásványokat is megmutatja, hasonlóan az idegen-
faju növényeket és állatokat is, de mindig hazai 
ismeretes fajra vive. 

9.^4' természettan folytatja a'jelenetek szem-
léltetését, körülményes leírását és a' közelebbi 
ála'ános okokat fölkeresteti. 

10. A' földrajzból ismételtetik a 'magyar haza 
földrajza, kiemelve különösen az elemező tanmó-
dot, vagy azt , miszerint ha az első fél-évben 
versek által taníttattak a' vármegyék, itt, mint az 
első félévben is, föld-abroszok után 4) egyes v á -
rosok fekvése határozottabban kerestessék föl. 

11. A történeltan,5) a' földrajzra vonatkozó-
lag, a'nevezetesebb hazai eseményeket ismételve 
szemeli ki , 's ezzel összefüggöleg egyes egyén-
leírásokat taníttat be a' hazai történettanból, v a -
lamint megkezdi az ó történeteket is , kiemelve 

4 ) Földabroszok utáni tanítás magában véve — miként a ' 
10 - ik pont alatti j egyzésből kiviláglik — csupán csak e g y 
sugár az elemző tanmód fénykoréból , de az idézém j e g y z e t -
beni előkészületek után épen mulhatlan kellek ; midőn azon 
ponton ál lunk, hogy ezeket ( fö ldabroszokai ) használjuk, s z ü k -
ség a1 gyermeket felvilágositnunk er rő l , miként a1 kéz alat t i , 
tanulásra kitűzött bármelly tar tományt ábrázoló földabroszt 
ugy kell tekioteni, mintha az a ' földiekéből volna kimetszve, 
hadd lássa a ' gyermek , hogy amannak négyszögű ha tá rvona-
lai nagyban, hasonlók levén emennek határvonalaihoz k i -
csinyben, — az egész nagyobb 's kisebb téralak ( f o l d a b r o -
szon és tekén) is hasonló leszen egymáshoz . — K o r o -
sabb növendékek pedig , kik a1 földteke kis és nagy k ö r -
hálózatának eszméjét is tar toznak é r t e n i , tudoményszerüleg, 

— a1 hosszasági és szélességi fokok megnevezésével j e l ö l j ék 
ki az illető határvonalokat képviselő kis és nagy k ö r í v -
darabokat . Helyirati ( t o p o g r e p h í a i ) tá jékozásul ezen e l j á rá s 
mód nélkül szükséges, mivel különben a' növendék azt sem 
fogja tudni, égből po t tyan t - e lebköként (me teo rkő ) alá az 
elébe adot t — idegen tar tományok lot ter iás-szinezetü k r y p -
tograph-szelvényeivel ( resconta) körü l - sánczo l t 4— p a p i r -
ország , vagy a ' taní tó bűvölte azt elő A' meggyőződés h i t é -
nek erős h o r g o n y a , a ' v a r á z s - e r ő ü ttvroí s<p*. ugyan — m i -
ként az ochlokrat ia ólmos pálozája a ' tt. k k . és r r - r e 
— elég döntö erővel bír a1 g y e r m e k r e nézve : de az i g a z -
ságíörkészési vágyat elzsibbasztja , a1 gondo lkodó t ehe t ség -
nek szárnyát szegi , 's félelmes závárt vet a ' f e lv i l ágos í tó okok 
után sóvárgó , örömest tudakozódni óha j tó a jakra . Meg a1 W . 
úr által — mindjárt az elemi népiskolák I l - ik félévében — 
igen helyesen j avaso l t , a ' gyermek által eredetiben látot t 
helyeknek táblára rajzoltisa is, folytatásképen a ' fö ld tekérő l 
történik, minthogy a ' kitűzött viczeispános ha t á r j á r á s a-1 fa la 
hancsikainál megszűnik , 's ebből kikopván a' gye rmek , — 
nem utazhatván keresztül minden földet és t enge r t , mint s z e n -
czi Molnár Albert — autotyp helyett másolással lesz beérni 
kénytelen. K. J . 

5 ) Philosophiai lábbal egye t lépünk, 's tér ről átmegy mk 
az időre . E ' két sark közöl t fo rog összes munkásságunk s z á r -
nyas és szárnyat lan a j tó ja . Egy ik él tünknek k ü l - , másik 
belérzetünk általi nyilvánulása. A1 k i ter jedt v i lágegyetem 
anyagát , testét fö l té te lez i amaz, a ' mindenség fölött ö rködö 
ébersze l l em, lélek emez. Egyiket ha tár ta lan topographia i 
gömbnek, másikat az ezen gömböt övező végetlen c h r o n o -
graphiai folyamnak mondhatnád. E ' szerint gömb, folyammal 
viszonyítandó, melly eszmérek mindjárt hasznát veszszük. E* 
lánczolat nyomán, a ' milly szoros rokonságban van az e g y -
más -u tán -köve tkezés a1 k i t e r j ed t ségge l , ugyan olly r o k o n -
ságban vannak az időben tör ténő események, ezeknek szü lő -
helyeivel, és igy tör ténet tan a ' lö ldrajzfannal . A ' tér és idö 
ezen testvéri kapcsolatából tisztán kiviláglik, milly nagy oka 
van W . J . urnák földrajzi tanításnál ajánlania, hogy a1 törté— 



egyes egyén-Ieirásokat a' szent történetből, ugy 
hogy midőn ezen tantárgy a* szent történetben 
mint Isteni kijentést ábrázoló jött elé, itt az mint 
polgári esemény szemléltessék. 

12. Az éneklés-tanílás folytattalik,mint az első 
fél-évben, de ugy, hogy a'hangidömértan is meg-
kezdetik. 

13. A testgyakorlat épen az, mi az első fél-
évben. 
Í7.§. A másod-éti elemi népiskola óratanterve. 

A' tanórák elrendezése és száma körül azon 
jegyzeteket elöre-bocsátván, miket az első évi 
elemi népiskolára nézve tevénk: következőleg 
látnók czélszerüen elrendeztetni a" tanórákat: 

D é l e l ő t t . 

Vasárnap. 
Templom előtt ima, éneklés és bibliaolvasás, i rá -
nyozva mindig ezen osztály vallástanának pontjaira. 

1 óra. 2 óra. 3 óra. 

Hétfő 

Vallástan 
mindig ima- és 

énekléssel 
kezdve. 

Emlékező-erő 
gyakorlatok. 

Egy rész fent-
hangon olvas, 

másik csendesen 
ír. 

Kedd. 
Szemlélés és be -
széd - gyakorla-

tok. 

Emlékező-erő 
gyakorlatok. 

Egy rész olvas, 
másik í r . 

Szerda. Vallástan. Téralaktan. 
Egy rész olvas, 

másik ír . 

D é l u t á n . 

Vasárnap. 
A' növendékek a' szüléi nevelésnek adatnak 

át. 
1 óra. 2 óra 3 óra. 

Hétfő. 
Egy rész fejben 

másik j e -
gyekkel számol 

Természet- rajzi 
előismeretek. 

Földrajz. 

Kedd. 
Egy rész fejben, 
másik jegyekkel 

számol. 

Természettani 
előismeretek. 

Történettan. 

Szerda. 
Nyárban éneklés és természet-tudományi ki-
rándulások; télben éneklés és testgyakorlat. 

Jcgyz. 1. Csütörtök mint hét fő , péntek mint 
liedd, szerda mint szombat. 

Jegys. 2. Az első osztály téli óráira tett ész-
revételek itt is állnak. (Folyt, következik.) 
net i nevezetes események a 'helylyel , hol azok megszülemlet-
t ek , költesseuek össze. De hogy enmagammal én is követke-
zetes legyek : miként földrajz előadásának kezdetében a" 
földteke szemléltetését, tehát átalanos szempontbóli kiindu-
lást terveztem : ezen eszmét viszem át a" történettan előadá-
sára is. E1 czélt elérhetni — már hazai nyelvünkön is ( F e -
T e n c z i J ó z s e f a l a l ) szeikeztett , falra függesztendő — 
„ i d ő f o l y a m - t á b l á k 1 ' használata által. Itt mutassa ki 
tanító növendékeinek a' népek, nemzetek, tartományok ere-
detét, kiterjedését, növekedését, eldarabolását, eltűnését a1 

népszinpadról , majd fölelevenedését, elágazását, viszonyait 
más nemzetek- ' s tartományokkal , és csak ezeknek előre-
bocsátása után térjen át a' tantervben kijelölt egyes tör téne-
t ek re . K. J . 

Magtyar prof. egyházi konyürgéies-
könyveink üjcyélien. (Folytatás.) 

II. 
Imádságos könyv, templomi szükségre. Irta Ko-
ronka Antal, várfalvi unitárius pap. *) ElsS 

kötet. Köznapi imádságok. Kolosvártt, 1844. 
Élőbeszédében sz. jelesen mutogatja az imád-

kozás szükséges voltát. Ugy van, — az imád-
kozni nem tudás vagy nem akarás, keblünk leg-
szentebb, legmélyebb erzelmeinek hiányára mutat. 
Isten nélküli ember nincs, nem lehet e' földháton. 
Ha nincs, — istenhezi okos viszonyomnak valami 
nyelven meg kell szólalnia , vagy emberi gyarló 
nyelven , vagy együtt mind a' keltőn. Es miért 
ne szólhatnék én emberi nyelven Istenemhez? ' S 
ha van valaki, ki önkényt megfosztja magát e m -
beri szelleme legmagasabb nyilalkozától; ha van 
valaki, ki elfelejthetné , hogy ember sehol nem 
nagyobb, mint ott. hol ember létére Istenig bír 
emelkedni érzéssel, gondolattal: óm tegye! — ez 
erőszakban ott van maga a' legérzékenyebb l a -
kolás. Ez igazság világosabb a' naplénynél, 's én 
ugyan soha ki nem kelek a' nem-imádkozók ellen. 
Hogy mit értek én az imádkozáson ? ez más k é r -
déses hogy nem mindegyik imádkozó imádkozik : 
ez szint olly nagy igazság. 

Jellemzés. 
Nagyobb része ez imáknak virágos declama-

tio. A' helyett, hogy sz. a' vallásos kedélynek 

Az erdélyi unitárius pap neve olvasásánál ki ne e m -
lékeznék szomorú dolgokról, mellyek hajdan Erdélyben t ö r -
téntek vala? mint szakada mindjárt a ' r e fo rmat io kezdetekor, 
1 5 7 1 - b e n Marosvásárhelyen három táborra Jézusnak m e g -
tisztult egyháza, még pedig apja házából magán kihozott b ű -
nei miatt ? mint állt a1 három tábor élén három fractiónak 
superintendense : A I e s i u s, vagy M a d á r D é n e s , H e b l e r 
M á t y á s , és D á v i d F e r e c z, a ' dévai börtön halottja!? — 
És miér t? Semmiért, viszont semmiért, a1 harmadik részről 
viszont semmiért. Ki állításomon felakadna, olvassa meg ma-
gának Dávid Ferencznek predikátzióit , mellyekben hitét az 
atya Istenről, az ő áldott fiáról a1 Jézus Krisztusról, 's a1 

szentlélekről letette, Albac Juliae 1 5 6 9 ; olvassa meg, de 
figyelmesen, vallástételét , melly kijött Kolosv. 1 5 7 1 . , és 
részrehajlás nélkül meg kell vallania, hogy a1 reformatio első 
korszaka , mint minden átalakulás korszaka, zavaros f o r r á -
soknak ideje vala, mellyben maguk a' homogén alkatórészek 
mint felpezsdült buborékok egymást kergették fel 's alá az 
átalános bizonytalan pezsgésben,'s míg a1 söprőt fenékre v e r -
hették , vagy a ' régi salakot magukból kitúrhatták , egymás 
mellett pattogtak széllyel. — Hány van még most is a 'protestan-
sok között, ki rémeket, eretneki ördöngösséget gondol az un i -
tárius nevezet a la t t? holott annyit sem tud a ' tör ténetből , hogy 
az unitárius név, nem az u n u s latin szónak származéka, ha-
nem amaz u n i ó n a k eredménye,melly 1571-ben lett az e r -
délyi három felekezet között , Marosvásárhelyen, kölcsönös 
vallásgyakorlási jogaik tekintetében. — Szegény D á v i d 
F e r e n c z ! reá kimondá B á t o r y I s t v á n az á tko t : r o -
h a d j o n e l a1 m a g a b ű n é b e n ! ; kimondá superintendens-
társa, — és az erős, rendithetlen férfiú, a ' dévai börtön nyo-
morult szalmájan adla ki lelkét. Helyén láttam ezeket itt 
megemlítni. D. J.;. 



mélyen fekvő gyöngyeiért alászállna a1 fenékre, 
's onnét hordaná fel kincseit : azon virágszirmo-
kat üzi a' fölszinen, inellyekkel a1 képzelődés 
hintette be keblünk istenes érzéseit. Pedig mélyen 
hullámzik e1 virágszirmok alatt a' könyörgés fe l -
buzgó kútfeje; ehezlehatni annyi dagálylyal nem 
lehet; elébb ki kell e1 sok könnyű léget magunkból 
bugyogni, mint a' vízedényeknek, ha szent érzé-
sekkel teljesen fenékre szállni óhajtunk. Van a' 
könyörgésnek saját poesise, 's ennek tárgya min-
den, mit keblünk legszentebb húrjain az Isten és 
öröklét nagy eszméje megpendíthet, — ezenkívül 
nagyon kevés. Nem szabad például a1 physiko-
theologiának tájfestéssé vagy idyllé eltarkulnia, 
hol az este hazatérő nyáj kolompolásából, a" ter -
hes szekér csikorgásából, kaszapengésböl, sarló-
barsogásból zavarjunk össze egy nagyszerű ze -
nét ; mert ebből aligha lesz egyéb egy nagyszerű 
chárivárinál, vagy pedig: 

Darum olus et populi cr ibro decussa farina. 
Vastag libatopp, és durva parasztra szitált liszt. 

Többire, sz. eszmékben, gondolatokban, változa-
tosságban igen gazdag. Ennyi kincs mellé, ha 
kilételeiben több egyszerűség 's kivált több hig-
gadt, defecalt ízlés volna : átalában szépnek le-
hetne mondani munkáját. *) Lássuk magukat az 
imákat. 

Vannak e' könyvben tavaszi, nyári, Őszi, téli, 
reggeli és esti könyörgések, inkább müveit, mint 
egyszerű hallgatók számára. Bírálatom sokra ter-
jedne, ha mindegyik könyörgés oeconomiájára ki-
terjeszkedném. Minthogy pedig nem annyira a' 
tárgy-választásban és feldolgozásban, mint inkább 
az imádság nyelvében és megszólamlásában hi-
báznak új könyörgésiróink : inkább rapsodisticus 
lesz jelen birálatom is. 

I. hét. Tavaszi, — Hétfőn reg. „Csak távol-
ban fejérlenek még a havasok büszke bérczei, de 
rajtuk is búcsúzik a tél égaljunktól." Csak súgja 
meg nekem sz. és én ki nem vallom, hogy bár 
könyörgéseket i r t , de azért életében nem sokat 
imádkozott. Ez itt például igen gyönyörű colorit 
táj festésben; de próbálja meg ezt valaki imád-
kozva elmondani: lehetlen lesz neki fölebb menni 
a 'havasok büszke bérczeínél, — ájtatossága oda-
fagy , vagy leolvad a' hóval a' szirtoldalon. 
„Minta tél hiven megőrizte a' rábizott kincseket, 
a ' t ö b b évezredes magvakat és erőket : őrizzük 
hiven mi is az evangyéliornnak nálunk letett kin-
cseit, hogy az mint öröklétnek vetése viruljon fel 
az emberiség mezején." Olvassa meg ezt bárki: 
legalább hatig való nagy eszme van egymás há-
tára tömve e' rövid mondatban; kisebbrendü eszme I 
viszont legalább hat ugy összesodorva, hogy őket! 

* ) Derek IS z e m e r é n ktöl egykor ez észrevételt hallottam:' 
hogy magyar Íróinkban minden több vao, mint ízlés, m e f t j 
idegen ízlést akarnak íolyvásthonosítni . Ulyenekböllesz azután 
a" sok magyar p e z s g ő , magyar illatgyár 'sa ' t . Mind ez o d a -
mutat , hogy irodalmi kritikánk volt, van, nincs. — D.J. 

egymásután egy hallásra legömbölyít i nem lehet, 
és igy összerándul a'figyelem előtt az egész szép 
mondat, 's lesz belőle egy szép göcs, mellyet a ' 
könyörgő fejletlenüi ott hagy, mert a1 pap tovább 
mondja könyörgését. Melly szép, melly tömött 
egy illyen mondat szónoklatban?! mennyi eszmét 
bír ez egymaga fellkölteni! ? könyörgésben pedig, 
mellynek más része nincs,nem lehet e'négyen kivül: 
Istendicsöités, hála, kérés, vallomás, — helye 
nincs. Hétfőn est. „C?ak a'susogó szelek marad-
nak éji szállásban, a 'még mosl munkásokkal tarka 
mezőkön, megszaggatni néha a' némán uralgó 
csend nyugodalmát." Ez ismét tájfestés. „Engedd 
megérnünk azt a' szerencsét." Ha valamit, az 
illyen kitételt kell távoztatni könyörgésben. Ez a' 
szerencse szó, mikor mi emberekül egymást ámítni 
szoktuk, ott alakoskodik mindenütt beszédünkben, 
„legyen szerencsém, — örülök, hogy van s z e -
rencsém" 's a* t Istenhez szólva, az illyen hamis 
pénz, vagy udvarias flo^culus^' legszelídebb kité-
tellel: botrányos. — Kedd. r. „De kötelességünk 
ösztöne kívánja kiszámítni szükségeinket." A ' 
kötelesség épen ellenléte az ösztönnek, épen 
annyi, mint: látásunk vaksága. Az egész ima e rő-
szakolt kétkedés. Kedd e. ,,A' te dicséreted zeng 
az estharang andalító hangjában, mint az akolba 
siető nyájak ártatlan bögésében, a ' fűbe lapult bo-
gár sziszegésében." Egészen más, mikor Schiller 
egy hymnusában igy szól : 

Seinen Gott den vernünftigen YVursn 
Orgle práchtig Gewittersturm I — — 

Horch! er Orgelt , den Fels vvie er herunterdröhnt 
Brüllend spricht der Orkán Zebaoths Namen a u s ! r 

egészen más viszont, mikor nyáj-bögés harsog 
bele ama nagy orgona zúgásába, melly mellett a* 
csillagok ós a' föld éneke zeng Isten széke körül. — 
^zerd.r. Szép, — de mennyi hibával! Az egykét, 
szent írásból vett idézet, mint elhullatott drága 
gyöngy, ugy ragyog benne Szer. e. Nehéz; ne -
hezítik pedig az illyen helyek: „Eszünkbe v e n -
nők, mikép félbe nem szakadó remények és c s e -
lekedetek toldják Össze mulandó életünk nyomo-
rult perczeit öröklétünkkel," és több illyenek. 
„Rezegtess alá enyhítő erőt minden teremt-
ményeidre az ég balzsamos ködével" Én a* 
ködnek eddig épen más epithetonait olvas-
tam. „Az erkölcsi éjelek a' népek felett" mind 
nem imába való kitételek; mert ezek, a' helyeit, 
hogy Istenben vonnák egy pontra eszünket, sz i -
vünket mint némelly növények virágos indájukat, 
földszint vezetik el gondolatinkat, érzésinkef. — 
Csöt.r. Igen messziről neki forogva, a' munkás-
ság becséről szól. Csőt. e. „Szent mélába olvaszt-
va a ' napi gondokba unt lélek óhajtásait." Első 
olvasásra azt gondoltam, hogy ez a' méla valami, 
naptárból kimaradt, régi szent embernek neve. 
„De üdvös lész az emberiség sorsát kiolvasni o n -
nan, az közatya ápoló kezei alól, ki az erkölcsi 
világ temérdek éjén is ragyogó lelkeket küldött 
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fel századjok egére, míg bekövetkezett a' Jézusi 
nagy viradás." Sublimis esse laboro, obscurus fio. 
Rendesen igy járunk, ha valami homályos hasonla-
tosságot, nagyszerű képek ulán kapdosva, végig-
feszítünk egy gondolaton 5 itt is, a' magában igen 
szép eszme, mikorra a 'viradás szóhoz jutunk, 
tökéletesen elsötétedik. — Pént. r. Igen szép 
gondolatok, képek a' vándor madarakról. Sturm, 
az illyen tárgyak fölölt elébb elmélkedik, 's miu-
tán az értelmet szép gondolatokkal saturálta; akkor 
olvasztja fel imává a' szív érzelmeit. Szerzőnél 
egy massába van felvegyitve a ' keltő. Pént. e. 
„Midőn látjuk áldásos napjaidat 's érezzük, hogy 
kétes szempillantatainkatis jelentőkké teszed sor-
sunk számításában : mélyen áll lelkünkben eikö-
teleztetésünk érzete." Ez a1 tataink és tetésünk 
hosszú ostorinda nagyon roszul hangzik egy r a -
káson ; hozzá téve az egész mondatban borongó 
homályt: kész a' polypusz. „Add meg körültünk 
mindazt, mi az édes elgondolás szentségét meg-
őrizheti lelkünkben." Nem szebb lett volna ez igy 
egyszerűbben : Add meg mindazt, mire édesen 
emlékezhetünk.? — Szomb. r. Az ember alig é r -
kezik szerzővel, olly nagy szökéseket tesz e' 
reggeliimában. Ay 35. I. a' mi van, kivált lejebb, 
meglepő szép. Annyi gazdagság és szépség, 
mennyit sz. hellyelközzel fel bír mutatni, nem 
mindennapos talentumot árúi el. 

Második hét. Tavaszi. — IJétf. r. „Szent I s -
t e n , ne kárhoztass ezekért , 1s kegyelmezésed 
szempillantatában boríts el dicsőséged szent á r -
gyékával ." Conlradictio in adiecto. Isten dicsösé-
dének árnyéka nincs. Sokkal jobb lett volna mon-
n a n i : födözz el irgalmad sz. árnyékával. Hétf. e. 
Két különös, söt hibás kitétel van ez imában :„IIa 
még a' bün fiát is gondozod." Más gondoskodni 
Talakiről, más viszont valakit gondozni; valamint 
más valaki mellett ostoroskodni, más valakit os-
torozni. ,, 'S ha már meghivhatatlan — ir revoca-
bilis — nemünkön e' rendelés." A'meghivhatat-
lan csak invocabilis, a' revocatio magyarul meg-
másitás. Roszul van hát fordítva a' német un-
•wiederruílich. Én gyanúsítni, vagy keményen v á -
dolni nem akarok : de az illyen kitételek nagy-
nehezen kerülik el a' szószerinti fordítás gyanú-
ját. — Kedd. r. , ,E ' nagy gondolat ive alatt." E' 
kitételt csak architect értheti ós méltányolhatja. 
Kedd. e. Ez imának vége szép : de vannak benne 
kitételek, mellyek, mint hibás fogások, kellemet-
lenül bántják a'helyes izlést. „Mert szivünk benső 
borongásai ölték a' természet édes ihletét." „A1 

bün, bár tetsző öröm kinálkodik ajkain, a1 pokol-
nak jegyzi el, kik elfogadják csókjait." Nagyon 
testes gondolat; még testesebb ama régi kígyónál, 
mert azzal legalább összecsókolódzni nem lehetett, 
mig e* mondatban a'rendezvous-knak egész pro-
cedúrája megvan. — Szerd r. „Tartozzunk egy 
dicső tartományhoz, mellyben a' támadó nap mesz-
sze ragyogó templomaid kapnjain (Ián kúpjain) 

ad első jelt érkezéséről." Az efélék, Horácz nye l -
vén, nem egyebek, mint : ambitiosa ornamenta. 
„Diszült oltárok füstjében." Ez a' diszült bizo-
nyosan a' némelgeschmückt, magyar díszruhában, 
nem jól van magyarul, mert, akkor az ungesch-
müekt szót dísztelennek kellene fordítni. De nem 
jól van ez kivált imádkozva. Oltár, füst, diszült, 
(parade) e' három szó jelentése rég kivándorolt 
a'protestáns templomokból. Ezek az emberi nem-
zet régi vallásának maradványai, mellyek, mint 
egy kivágott erdőnek régi luskói, fát többé nem 
nevelnek : hanem a' helyett elfogják a' keresz-
tyénség földjét, hogy majd csak néhány század 
múlva lehessen azt nemesebb velésekalá feltörni. 
E' régi tuskók tetején ott áll még néhány prolest. 
egyház égő gyertyája, mellyeket nyugoti szellő lo-
bogtat. Szerd. e. „Uarmatcseppckbe fürdi le bád-
jadtságát."Nyelvünk, mint mindegyik keleti nyelv, 
sok költészeti elemmel bír. Látható ez már magán a* 
száraz nyelvtanon, hol a'szó, az ige külhajtogatása, 
a' gondolat és eszme belváltozásait mintegy ösz-
tönszerűleg utánozza; ezért saját a' magyar köl-
tészet természete, mellyre költészeink nem igen 
ügyelnek. Minél egyszerűbb a' magyar költészet, 
annál tisztább, annál nagyobbszerű benne a' jioe-
sis. Miért? mert szava, nyelve, már maga költé-
szet. Más nyelven, kivált német és angol nyel-
ven, lehet czifrán, lehet keresetten irni , 's a' 
nyálkás félvér-nyelv csak olt kezd köllészinek 
látszani, hol fényes, csodás kitételekkel 's vulká-
nos eszmékkel ellakva, szokott halványságából 
felpirúl : de nyelvünkön ugyan nem lesz költész 
senki, ki keresettségeket keresve-keres; nem lesz 
kivált jó prosaicus senki, ki már kötetlen beszédét 
is elkopott képekkel aggatja be. *) „Felbámész-
kodó szemek." Más a' felbámulás, más a' felbá-
mószkodás. A' felbámulás rokon a' csodálaltal; a* 
bámészkodás ellenben Ilorácz megtestesült p a -
rasztja. „Midőn akaratod kívánja, eléri azidő mu-
tatója az örökkévalóság délponlját." És mi lesz 
belőle? Az örökkévalóság nagy kalapácsa t izen-
kettőt üt, azután ismét egyet, mert ennek valaha 
elállnia nem lehet. - Csőt. r. Valóságos érteke-
zés a' türelemről. Csőt. e. A' reménység felelt re 
ménykedik. „Megnyerni továbbra is figyelmedet" 
német kitétel magyar hangon. — Pént. r. „ Á r -
tatlan eszméletünk szempillantatain legalább egy 
sóhajtást küldjünk megkérlelni számunkra az örök-
kévalóság reltenotességét." Már ha az ember má-
sok elölt imádkozik, legalább ollyat mondjon, min 
azok elmehessenek; ne vigye őket ollyan ösvó-

* ) Petöli költészete miért sa já t , miért egészségesebb, mint a ' 
körüle mindenfelé sáppadozó és lebágyadó sok honderűi vi-
r á g ? Azért, mert nyelvünk titkait korán megtanulta ismerni 
ot t , hol e ' t i tkok még szűzen megvannak. 0 nyelvünkön lett 
költészszé, nem ugy, mint többnyire mindegyik ujabb magyar 
költészünk, ki elébb nem tudott verselni magyarul, hanem csak 
miután magát vagy lepezsgözte francziásan, vagy lesörözte 
németesen, vagy lepézsmátta olaszosan vagy Icpituitázla h o r -
vátosan s.a.L D, J . 



nyeken, mellyeken soha nem jártak, rajluk utá-
nunk sem jöhetnek ! Ilis/em, vannak emberek,kik 
szemíinklátlára kötélen járnak; de mi, ha utánok 
megyünk, minJon léplennyomon lehullunk. Így, 
meglehet, sz. küldött szempillantalokon örökké-
valóságot megkérlelö sóhajtásokat; meglehet, a' 
módját is tudja, mint lehet e* sóhajtásokat olly 
messze küldeni : de ebből nem következés, hogy 
mi is értsünk hozzá „A1 hit egekbe vivő arany-
fonala a' földi gondok bonyolodásából." Szép gon-
dolat! de megengedjen sz.. ha bírálónak fonala 
számtalanszor elszakadt, míg azt az egekig fel 
bírta vezetni. — Szomb. r . A' feltámadásról el-
mélkedik, lankadtan,'s korántsem olly magaszto-
san, mint lehetelt volna. Szomb. e A' családi örö-
mökről. A' tárgy helyesen választva és ügyesen 
beleszőve a' könyörgésbe; bárha néhány helyen 
erősen megpendíti sz. keblünk szelíden rezegni 
indult húrjait. Illyen erős fogás például: „Most a' 
vidék sokféle dologra kioszlolt lakóit segítsd az 
övéikhez, hogy az oslharang zúgására megébredt 
vallásos érzésben hozzád hálálkodjanak/4 A' há-
lálkodás nálunk hizelgéssé fajult módja a' tiszta 
hálanyilalkozatnak. 

Nyáriak — kcdd-c. „Komoly csend uralgott 
utczáinkon, míg tartott a 'hév nap bágyaszlóe reje 
*s imé, szent Isten! élénkül a' mozgás, eljött a' 
hálaadás órája , hogy templomaidban megzen-
düljön az áhítatosság szava, 's a' hülepedett ég 
alatt robotját végzett munkás hozzád fohászkodva 
vegyen búcsút az izzasztó mezőktől." „Eljött a1 

ozép óra, 's nem soká ennek nyomába lép a* r eg -
gelnek visszatérő lármája , . . fáradt népözön lepi 
meg az útakat, . . estalkonyi harangszó vegyül a' 
tompa zsibongásba, . . félve őrzi a' gyermekcso-
port porjátékait, míg éj borúi mindenikre" 's a' t. 
Mind e' sok kép egy csoporiban , még magában 
nem könyörgés; valamint nem ház még a' rakás-
ba hányt kögarmada, 's nem fazék az összegyúrt 
agyag. Igen i s^ 'képek mind felmerülnek a" szel-
lem elölt benső szemlélése falán, mind le vannak 
ott fes tve, mint a* camera obseura képei : de a' 
könyörgés nagyszerű szavai és érzelmei nem e' 
képek, hanem ezeknek eredménye; e' látásokból 
készül el maga a'divinalio. E' képcsoport, ha 
szabad hasonlítni, magának a' könyörgésnek csak 
sonkolya, mellybul maga a'tiszta könyörgés szi-
várog le. — Szcrd. r . , ,A' gyümölcsteher alatt 
görbült ágak lassú ingása, a' kéve-csillagokkal 
tarkult fehér mezők biztató képe, terhelt szekér-
csikorgás, kaszapengés, sarlóharsogás, mind után 
mondják : az Isten szeretet ." Ha illyen helyeken 
is keressük az Islent-dicsérö hangokat : utoljára 
n* pecsenyeforgaló is belészólhata'hangverseny-
be. „Kiújultuk képzelt Ínségeinket." Igen is ki-
épülhet, kiújulhat az ember valamiből : de, mia-
mit kiújulni, ez vadonnal soloecismus, melly 
Quinlilianus szerint non estin sensu, sed in com-
plexu. Szerd. c. Az emberek közötti nagy kü-

lönbségről elmélkedik fresco képekben. — CsöL 
r. ,.Még a' beteg is enyhülve szendereg rücskölt 
párnáján." Az epithetonokat nem czélszerü illy 
erőteljesen használni; mert sokszor megjárja ve-
lök az ember. Hány epithelont talált volna ide i l -
lőt sz. ? miért választá épen a' legrücskölíebbet ? 
„ A ' megmérhetlen számú sokaság, melly a' szá-
razt és a' vizeket, a' levegőt és o' föld üregeit,, 
az erdők sötét rengetegeit és a' mezőket, köszir-
tok kemény csúcsait, 's a' puha gyep lágy bárso-
nyát keresi lakhelyül." Az illyen sokágú kitétel-
lel ugy jár az ember, mint egy sok apró fiókos 
szekrénynyel, — nem tudja hamarjában, mit r a k -

|jon beléjök : mint itt nem tudja hamarjában l a -
kókkal megtelepítni az elö-számlált helyeket. 
„Öntudatunk jégkezét érezzük szivünkön, szent 
alyánk." Az öntudatnak jégkezei, mellyeket sz i -
vünkre nyom, — az illyen képzeletek nagyszerű 
abortismusok. Mit keres sz. könyörgóseiben a' 
sok hah! felkiáltás? mellyekből mértéken túl nem 
lesz egyéb hahotánál. Csőt c. Az esli jelenések 
vannak szépen kiszínezve. „Midőn a' szép óra 
elvégzi üdvös foglalatosságát, 's méltóságos hall-
gatás vonúl a' szent falak közé, azt est lágy szel-
lője veszi által a' hálahangokat, meglebbenti v e -
lök a' mezei munkás hajfürtjeit , megingatja a ' 
harmatra nyiló virág illatos tölcsérét, a' törpe 
bokrot 's magas lombokat: hogy teljék be minden 
vidék neved emlegetésével." Ezt igy, a' mint van, 
alá lehetne irni egy német Landschaft-nak. Van 
itt templom, van virág, van törpe bokor, van ma-
gas lomb, van munkáról hazatérő földmivelö, ki-
nek hajfürtjeit, kivált ha a' szokott kenöcscsel l e -
simítva nincsenek, meglebbenti a' lágy szellő, 
melly a' kis templom falai közöl hálahangokat 
hordogat a' vidékre ' s a ' t. Az illyen helyek, imá-
ban, nem részei az imának, vagy legfelebb, mint 
az elröpülő ételgőz, csak volalilis részei. „ E g y 
nap öröme is kifejezi a' századok sorsában meg-
dicsőült isteni kegyelmet." Tagadhatlan, hogy 
van az illyen mondatoknak valami értelme: de ez 
értelmet, mint a' tükörből visszatört falonfutó 
napsugárt, épen fénye miatt,igen nehéz megfog-
ni. „Nem minden fül hallja azt a' nagy szózatot, 
melly az idő kezdetén munkára riaszlá fel az á l -
mos semmit, 's a' melly alatt a' létei utolsó óráján 
megrepednek az egek kötései." Már szégyen, nem 
szégyen, bíráló füleivel nem hallja, nem is hal-
lotta még ama nagy szózalot, melly az idő kez-
detén munkára riasztá az álmos semmit ' s a ' t.;de 
lélekben látja sz. izzadt homlokát, mellynek boltja 
alatt e 'portentumok megszületének. Szép, r op -
pantott nagy gondolatok ezek mind, mint a' Duna 
hátán járó gőzösök ; csakhogy, mint ezekről a* 
szegény vándor, ugy azokról a ' szegény imádko-
zó embernek figyelme rendesen lemarad. „Min-
denütt hálafohász csókolja atyai kezeidet." Ez 
már a* hálálkodás! Ugyan az eféle hamis pénz 
meddig lesz még kolendő imáinkban ? — ,,A' í i -



zelni nem akaróknak álmát fenyítőleg szaggasd 
meg." Igaz, hogy a' magyar törvény mellett még 
nagyon elkelne egy illyen serkentő : de ez imá-
ban még sincs egészen helyén,kivált protest.pap 
szájában, kinek l'ele fizetése rendesen rováson van. 
Pént. r. „Ismerjük a1 betűket, mellyeket villany-
tüz sütött a' messzeföldröl jött fellegek sötét hom-
lokára, nevedet jelentik ezek." A kép valóban 
nagyszerű ; Vidor Ilugo szinte egy illyen tüzes 
homlokú felleget szólít meg Sodomájában.Pént. e. 
Kétkedések a' gonviselés útai felelt. , , 'S midőn e' 
gondolatok özönlik körül lelkünket, 's elmerítö 
hánykódások csapkodnak : mentő-szigetként tűnik 
fel a' Sión, a' rajta lobogó szent tüz melege fel-
éleszti az elaléltat 's égi szózat cseng alá a' mély-
ségbe : gyermekeim, én szeretlek t i teket!" E1 

nagyszerű hasonlításokkal illuminált kép és 
gondolat méltósággal megpendülhet a' szent lant 
húrjain; igenis,a' lyra mellett magának Klopstock-
nak egy maradna ez remekei közöl: de egy köz-
napi könyörgés prósájában épen ollyan, mint a' 
kórházi leves szinén úszkáló zsírsziget. „Jelentsd 
meg azért végünket . . . ne, mégis! . . . nekünk, 
kik minket szeretnek, 's kik nem szeretnek is, 
adj jó éjszakát! Amen!" Egyszerű szép helyek. 
Szomb. r. Az idő becséről, igen jó. „De ugy -e 
szent atyánk ? " magát elhitt gyermek szájába illő 
tudakozódás. Szomb. e. A' sorsok különbségéről. 
Van e' könyörgésben, többek között, egy szokat-
lan kitétel,melly odamutat, hogy sz. nagyon sze-
reti a' német nyerget : „Életünk e' gondolaton 
épülje ki hiányát." Sok magyar irónál lehet ugyan 
már ma illyesmit olvasni : „kigyógyulta betegsé-
gét,-kiépülte romlását 's a' t. de ez nem jól van 
magyarul. Azillyen-természetü igéknek cselekvő 
jelentést adni, erőszak nélkül nem lehet. 

Ősziek. Hétf. r. A' vetés és az aratás mint a' 
jelennek és jövőnek képei. Vannak itt is nem szép, 
sőt izléshiányra mutató szokatlanságok, mint: 
„Megadósíljuk a' t avasz t ; " vannak színezések, 
mellyek sokban hasonlítnak a'meszeléshez, mint: 
„hogy ott, hol magvető lába alatt olvadnak (tán 
omlanak) nyers barázdák, majd az arató éneke vi-
dámon hasson fel hozzád, 's lassan nógatott sze-
kerek, csikorogva hozzák a'megsokasult áldást." 
Hátha a'lassan nógatott szekerek mellett ott kul-
log a' baromhóhér, vagy a' szekér-csikorgás közé 
a ' magyar béres hajborzasztó káromkodása vegyüi 
szokás szerint ? Vannak nagy és terhelt eszmék, 
mint: „Régi esztendők vetését aratja jelenkorunk, 
's ezét későbbi századok aratandják." s.a.l.Hétf. e. 
Számndáshozi készület, és az éj titkai felett, sok 
keresettséggel. — Kedd. r. Munka és heverés. 
„ A z öröklét fillére becsesebb a'íold kincshalmai-
nál."Gondolkoztam rajta,mi lehet az öröklét fillére? 
én e'pénznemet eddigelé nem ismerem, és nem hi-
szem,hogy bárkinek gyűjteményében megvolna.Az 
evangyéliomi özvegy fillérére lehet itt czélzás 
messziről: de akkor özvegységbe ejtjük az örök-

létet. Kedd. e. Boldogság-várás. Igen jó. — 
Szerd. r. Az ősz áldásai, szerzőnk szokott ecset -
jével megfestve. Szokatlan ime kitétel : „Melly 
az ők szenvedésükön ül." A' 166 I. „Érleld meg 
korunkat minden szép törekvés elfogadására" 
s.a.t. olly szép, hogy kedvem lett volna szóról 
szóra kiírni bírálatomba. Szerd. e. „Isteni pász-
torlás" hiba. ,, 'S ha támadna illy bűnhődő akarat 
keblünkben: haljon el szent lelked ihletésére, mint 
az ősz késett virága a' fagyos harmat alatt" Sze— 
rencsétlen hasonlítás! ki hallotta a' szentlélek ih-
letésének fagylaló erejét? Lehet-e bűnhődő aka -
ratot virághoz hasonlítni ? — Csöt. r. „Melly k i -
etlen lesz az élet, ha ifjúsága egyszer elvirult 's 
többé vissza nem térhet 's a' kies napok is csak 
halálát szépítik, de örömeit vissza nem hozzák." Ez 
hasonlíthatlan szép és gyöngéd őszi gondolat. 
C s ö t . e. vándor madarak költözése, a ' jövő hon. Igen szép .— 
P é n t . r. Őszi hervadás, az életnek a' halállal, az erénynek 
a' bünneli küzdése, nagyon németes ízléssel „Ilurczoljnk most 
is s e b e i n k e t " A ' német szokta ugyan mondani : vvirschleppen 
unsere Wunden : de magyarul, jövevény kitétel. ,,Pirulva 
gondolunk vissza a' vigyazat nélkül hagyott szempillanatokra, 
mellyekért már az idő harezosai nyomorékok az örökele t re ."" 
Ismét vastag germanismus : Klippel für das ewigc Leben. 

E g y f u t ó á t n é z e t a ' t é l i e k r e H é t f . r . „ A ' szenl 
ivekalat t / 'Hátha csak gerendákon nyugszik a1 templom deszka-
padlása ? „Csak az éjeli vigyázónak lármája szaggatja meg 
az éj csendességét" Már ez nagyon is ér thető. „Mi imádunk, 
szent Isten! hogy ennyire gondod volt reánk már a"1 napok-
ban is, mellyek látták, míg a1 lomha semmi világot szül a" t e -
remtés elsö r egge lén"— nagyon érthetlen. Micsoda napok l e -
heltek azok , mellyek látlak a' lomha semmi vajúdását? Hi -
szen a ' világ születése-napja előtt még napok nem voltak. 
H é t f . e. Is tenkeresés, szentül fáradt érzelmek között. Mint 
lehet e ' tárgyról emberszólásra álhanyatlani, mint sz. cse-
lekszi, nem tudom. „Meglehet embertársaink sértett becsülete 
's azzal megcsorbult nyugalmának átkalebbeut lelkünk eleibe, 
melly besötétült, mint voltak a' rágalmazás es té i ." Sok e r ő -
tetés. „Szentlélek meglepetése." Mikor volt a'' szentlélek 
meglepetve? — K e d d . r. A'szereled. K e d d . e. A 'cs i l lagos 
ég. — S z e r d. r. „Hálálkodunk . . . . mennyiszer lett e* 
föld siralom völgyévé , midőn a' világ szerelme bünhödöleg 
lépett emberek közé, midőn lángbaborult majorok füstje, k i -
prédált házakban elhangzó átkok éles szózatja, 's megint hi t-
törés bűne alá cselt nyoszolyák felelt kinzó keservek ta lá l -
koztak kegyelmed ajtójánál a* fold sötét éjelein atyai á tkötés 
boszuállást könyörögvén megtévedt - lelkű gyermekeidre'* 
Az illy hosszú, nehéz crocodiliákban megvan már magukban 
a' bírálat. S z e r d . e. Kevéssel-megérés, benső nyugalom. Jó . 

• C s ö t. r . Emberekkeli társalgás veszélyei. Nehéz. C s ő t , 
e. Társalgás, együltlét. Ha imább volna, nem artana. „Szent 
a tyánk! legyen atyai t i t k o d e ' tévelygéseken, atysi keb-
ledbe g y ón j u k b ű n e i n k e t . . . ne legyünk zártkebellel melly 
mindig gyanút támaszt , mint j ' gezett viz nem ismert mé ly -
sége a1 vándorban. ' ' Keresett hasonlatosság. — P é n t. r . 
Részvét. P é n t . e. „Az elhangzott esteli órák f e l r á z t á k 
végetlen szeretetedet" . . . „ A ' fénylő rekesz alá szorult v i -
zek zúgása is emlegeti az igét . . . Hah ! ti az egek örökösét 
a' pokolnak tilkudeztátok." Mind megannyi ampullák. „Szenf 
sóvár. ' ' Az együgyü könyörgő iit azlán egy nagy s ó v á r a t 
képzel. — S z o m b . r. „Megőrzöd a1 jégzáros magtárt . . . 
hogy valahára nyugtatólag lépjen fel ön'udalunk. húnykódá-
sainkra." Mind nehéz. S z o m b . e. Emlékezet, felejtés. 

(Folyt, köveik.) D o b o s J á n o s . 



PROTESTÁNS 

EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 
1 3 . s z á m . Hatodik évi folyamat. Márt. 2 8 . 1 8 4 7 . 

Megjelenik e' Lap 1 íven minden héten egyszer : vasárnap. — Előfizetési ár félévre Buda-Pesten házhozhordással 2 ft 40 kr, 
borítékban 3 ft 40 kr., postán küldvo 3 ft 40 kr. pgő pénzben. Előfizethetné Pesten hatvani-utczai Horváth-házban 4S3. sz. alatt 

földszint Landerer és Heckenast könyvnyomdája iigyszobájában és minden magyar- és erdélyországi kir. postahivatalnál. 

TARTALOM: Unió körüli nézeteim. S z a b ó I s t v á u . — 
Békítő szó a ' soproni papválasztás ügyében. H a u b n e r . — 
Nógrád egyházmegye közgyűlése. B i s z k u p N a t h a n a e l . 
I s k o l a ü g y : Iskola-létegesítési terv. Készítette S z i g e t i 
W a r g a J á n o s , — közli 's jegyzetekkel kiséri K á -
r o l y i I s t v á n . — V e g y e s k ö z l e m é n y e k , 

VJnio körüli nézeteim. 
1. Unió cí hittanokra núzrc. Mióta Lnthcr és 

Zwingli a' lelkiösmerel-szabadság lobogóját föl-
emelték : azóta katholikusok és protestánsok, mind 
könyvek, mind össze-jövetelek állal, a ' víszonti 
egyesülést igen sokszor megkísértették. De a' 
könyvekben megii t malasztok papíron maradtak,— 
az össze-jövetelek leghőbb szavai, minden siker 
nélkül, elhangzottak. És a* mit apáink nem tehet-
tek, mi is utódok, a' dolgok jelen állása mellett, 
nem tehetjük; mert a' tridenti zsinat, vallás dol-
gában. örök hely ben-állást parancsolván hívei-
nek, ez álial chinai falat épített, a* két egyházat 
egymástól erősen elzárót. Mivel hát a' kath. egy-
háznak másképen gondolkodni, érteni nem sza-
kad, mint a' hogy a ' tridenti zsinat, számára, ki-
mérte, 's ennélfogva hivei is előre nem haladhat-
nak 5 és mivel más részről,a ' protestantismus e l-
vei, a1 lelkiösmoret-szabadság, a' vallás körüli 
okos vizsgálódás, az időnkénti tökéletesbülhelés 
vissza-lépést egyátalában nem engedhetnek: látni-
való, hogy, a' dolgok mosli állása mellett, a' két 
egyháznak hiltanokbani egyesülése annyi, mint 
lehetetlen. 

Hasonlóképen, mióta Luther és Kálvin külön 
egyházakat alkottak : azóta a* két felekezet do-
ctorai, tudósai, sokat írlak az ohnjtott egyesülés-
ről,— voltok szép reményekkel biztató tanakodá-
saik : de a' legszebb remények hamar eltűntek, 
mint a' leáldozott nap utósugarai. Itt-ott, később 
lettek egyesülések, néhol jó sikerrel, — néhol 
pedig csak azért egyesültek, hogy ismét elvál-
janak. Jelenleg hazánkban is a1 két felekezet egye-
sítésének eszméje napi renden van. Valóban kí-
vánatos, hogy kiket azon indokok sürgettek a ' ró-
mai egyháztóli elszakadásra, azon lélek vezérlett, 
azonczélra törekedtek,— éskik kezdetben egyek 
valának : bár soha meg ne hasonlottak volna! 
vagy, ha ez megtörtént, minél hamarabb egye-
sülnének örökre! Ezen egyesülését a' két pro-
testáns felekezetnek, addig, hihetőbbnek véltem, 

míg e' lapokból nem olvastam, hogy a' magyar 
j országi ev. lutheránusok a' meg nem változtatott 
j hit-formát tartják, 's erre esküsznek püspökeik és 
papjaik : most azonban már kevesebb reményem, 

j Igaz, számra nézve kevés az, mi a* két egyházat 
I külön-tarlja. Már 1561-ben a' navarrai király 
| Henrik Gluch Györgynek igy nyilatkozik : , ,Lu-
therum et Calvinum in 40 arlicuiís communiter a 
pnpa dissentire*, inter se in 39 convenire, unum 

Ireslare contraversum,. . . deinde eliam de com-
ponendo conlraverso 11Io unico articulo serio d e -
spicere." És mellyik ez a' 40- ik czikk? L e g -

| főképen a' meg nem változtatott hit-formának 
110-ik czikke, melly az úrvacsorájáról imigy szól: 
„De coena Domini docent, quod corpus et s a n -

> gYis Christi vere adsint et dislribuantur vescen-
tibus in coena Domini: et inprobant secus docen-
tes/ 1 — Erről a' csikkről már magok az időbeli 
lutheránusok megvallják, hogy csak az akkori ne-
héz idők körülményeihez volt alkotva. Nevezete-
sen igy írtak Vilhelm és Lajos hassiai uralkodók, 
a' szász választó-fejedelemhez : „nam quod so -

| Ilim et nominalim ad prímám immutatam confessio-
' nem augustanam, quae islo quidem tempore seripta 
lest in summa feslinatione et angustia temporis, 
j alque eliam in maximo metu praesenlium pericu-
j lórum, adeoque moilissime, ne oífenderelur C a e -
jsar, neve principes Evangelici, in suinmum vila© 
| pcriculum adducerentur, provocatur, eoque illa, 
quae postea, in praecipuis arlicuiís, summa cum 
diligentia et cura locupletata et ernendata est, si 
non rejicilur, saltem suspecta apud alios redditur, 
id adprobare non possimus." — A' császár pedig 
és a' több kath. herczegek, kiknek jelenlétökberc 
fölolvastatott a' kérdéses czikk, igy Ítéltek : „ D o -
cimus artic. in verbis nihil oíFendit, quando fa ten-
tur in Eucharistia post consecralionem legitimé 
factam, corpus et sangvinem Christi substantiali-
ter et vere adesse." — A' megjobbítatott hit-
formában pedig az úrvacsorájáróli czikk igy hang -
zik : „De coena Domini docent, quod cum pane 
et vino vere exhibeantur corpus et sangvis Christi 
vescentibus in coena Domini." Ezen megjobbított 
hit-formáról, a' többek közöl Hassiai Vilhelm, 
Augustus szász Electorbozigy nyilatkozik: „Non 

Beza et Gallasias in comment. de statu rolig. in Gallia, 
parte 1. pap. 8 0 . 



ignoratis, quod ante hac bono animo de particula 
illa — non immutata Auguslana Confessio — 
monuerimus, ac etiam numvos amanter rogamus, 
de his rebus, ac periculis, inde manantibus con-
sequenliis, diligenter cogitare, acsingula stúdiósé 
derpendere velitis. — Etsi namque aequum est, 
nt augustanamillam confessionem, quae Imp. Ca-
rolo anno30obla ta est,nominemus: constattamen 
omnibus, quam ob causam, deinceps illa confes-
s io , vivente adhuc Luthero , et tam de ipsius, 
quam praecipuorumslatuum tbeologorumque con-
silio et voluntate in quibusdam articulis, non sine 
magnó fructu, locupletata, ac deinceps in collo-
quiis, publico nomine imperii habitis, proposita et 
usurpata, imo et a nobis et a D. parente nosíro, 
ííliisque Elrctoribus et principibus anno 61 Nnu-
hurgi appensis sigillis,non minus quam prior illa, 
confirmata, et imperátori Ferdinando Francofuríi 
proposita oblataque fuerit. Quae sane omnia uni-
ca hac voce — non mutata — inprobamus atque 
rejicimus." Hlyen értelemben nyilatkozik a' pala-
tinafusi elector Lajos 's több fejedelmek, — a' 
hassiai, magdeburgi. biponíi, anhalti ' s a ' t. Iheo-
logusok. — Marha ez utóbbi hit-formát tartanák, 
jobbításaival együ t t , ev. lutheránus atyánkfiai : 
valóban könnyű volna a' hittanokban egyesül-
jünk , — 's hogy egyesüljünk, arra maga Luther 
fölhív, mikor Melanchtonnak igy szól : „Mi Phi-
iippe! fateor in negoíio sacramenti nimium esse 
a c t u m é s mikor Filep kérte, hogy valami szép 
szerivel segítsen a ' dolgon, igy válaszolt: V/Et 
ego quoque de hac re sollicite cogitavi, sed sic 
redderem totam doctrinam suspectam. Itaque hoc 
bono Deo committam. Agite vos etiam aliquid post 
mortem meam.u *) Tegyetek hát valamit — csak 
egylépést felénk, édes atyafiak 1 és egyesültünk. 
Egyébiránt, ha soha hittanokban nem egyesülünk 
is, — se baj. Mert miután Jakab ap. világosan 
mondja : hogy a' hit magában, vagy jó cselekede-
lek nélkül, megholt, vagy semmit nem ér ; miután 
olvassuk az evangyélíomban ; Sokan eljönek ke-
letről és nyugotról 's a" t. 's letelepednek Isten 
országában; ismét : Isten eleitől fogva választott 
minden népekből és nemzetségekből magának hí-
veket , — és ezek szerint, miután csupán hit á l -
tal üdvezítö anyaszentegyház nem létezhetik : 
én a' hii-tanokbani közönséges egyesülést szük-
ségesnek nem is tartom, — sőt lehetlennek Íté-
lem. Mert , bár i gaz , hogy az Isten lélek, azért 
szükség, hogy a 'kik öt imádjak, lélekben és igaz-
ságban imádják : de nálunk embereknél, a' belsők 
mindig külsőkben nyilatkoznak, és ezen külsők-
ről az emberek soha egy értelemben nem leendnek. 

Azonban ha mindenestől fogva nem egyesül-
hetnénk is: legalább magunk jobb vol táér t , ha mi 
czélszerüt látunk valamellyik egyháznál, azt a1 

magunkéba általhozni ne idegenkedjünk. P. o. 

*) L »sd in admonUione Neostadiana cap. VI. a pag. 2 3 5 . 

A' róm. kath. egyház láthatja, miért történtek a* 
tőle elszakadások; tudhatja, mit kért, mit sürgetett 
a' kath. egyház méltánylatot-igénylő bizonyos 
része, eleitől fogva. Kérte és sürgette a ' papok 
nöszülhetését, a' poharat az űrvacsorában, n e m -
zeti nyelvet az isteni tisztelelnél. Méltóztatnék 
csak ezeket is megengednia ' róm. anyaszen tegy-
ház : kimondhatlan sok lelket tarthatna meg édes 
anyai kebelén, sötnövekedő mértékben nyerhe t -
ne más felekezetek közöl is. Mi pedig protestán-
sok, különösen mi reformátusok, igen jó volna, ha 
róm. egyháztól a1 külső isteni tisztek-Inéi nagyobb 
egyformaságot, 's a1 néhol és némellyekben ron-
da egyszerűség helyett, több ízlést, csinosságot 
tanulnánk. Továbbá, szép voína, ha mi papok, a* 
róm. kath alsóbb popságtól, a' még köztünk n é -
mellyeknél mutatkozó, iskola-szagú fesz és pöff, 
egymás iránti bizalmatlanság, irigy kajánság he-
lyett, több bizalma', egyetértést, szeretetet, f r a t e r -
nitást sajátítnánk, és utoljára, ha az egész prote-
stáns közönség a ' róm. katholikusok példájára — 
jó értelemben — egy kissé több vallásos buzgó-
sággal ékeskednék. — Igy talán mi is több, hoz-
zánk áttérőknek örvendezhetnénk. Egyébiránt , 
ha soha nem egyesülnénk, és semmit is egymás-
tól a' vallásiakban által nem vennénk: is tenemre! 
minden vallást, mint lelki tulajdont, sérthetetlen-
nek tartok, ' s ennélfogva t isztelek, 's a' tőlem kü-
lönböző vallásúak papjait, híveit szeretettel ölelem. 

II- or. Unió a'haza szellemi és anyagi minden 
javainak élvezhetésére nézve. Már e' tekintetben, 
hogy katholikusok , és nem katholilvusok , mint 
ugyanazon haza gyermekei, egyesülve éljenek : 
azt mind igazságosnak, mind szükségesnek itélem. 
Igazságosnak; mert vájjon a' magyar protestans-
ság nem azon hatalmas nép ivadéka-e , melly 
Árpáddal kivívta a' hazát-szerző csatái? nem azon 
elődök ivadéka-e , a' kik a' mohácsi gyásznapon 
e' hazáért e lvérzet tek? — És ez időtől, hazánk-
ban a' reformatio kezdetétől fogva, vájjon a ' p r o -
testánsok e ' hazáért véröket, javaikat valaha k í -
mél ték-e? a' legkéfesb körülményekben hű 
védői a' trónnak, ótalmazói e' honnak nem va lá -
n a k - e ? és mindekkorig közöltök e 'haza javára, 
diszére, nagy férfiak hadban és békében nem ta -
láltatnak-e ? Bizony mondom, hogy a' protestán-
sokat , kik e' hazát , színié mint a' katholikusok 
öröklöttéit , ennek szellemi és anyagi javainak 
élvezhetésétöl elzárni nem lehetne, —annyival i n -
kább nem, mert vallásunk, több békekötések n y o -
mán, a' kath. egyházzal egyenlő rangra emelte-
tik. Denem kellene e 'zárni , a 'már érintett j a v a k -
tól egy vallásfelekezetet sem, melly e' haza nagy -
ságáért , dicsőségéért mindent tesz, mindent áldoz. 

Hogy a' szellemi és anyagi javak minden ága-
zatira nézve miként áll országunkban, a' katho-
likusok és más-felekezetűek között, az unió : azt 
részletesen nem akarom fejtegetni. Csak egyet 
említek, a' szellemiek közt a* legnagyobbat, f o n -



tosabbat: a' népnevelési. E ' tekintetben, sem fel-
sőbb, sem alsóbb iskoláinkban, sem templomaink-
ban édes hazánk a' protestánsoknak egy fillér-
rel sem gazdálkodik. Pedig ennek ápolása, segí-
tése magára az édes hazára legszükségesebb, 
tudván, hogy a1 nevelés áldásai felszámíthatlanok. 
Ez által szelídülnek az erkölcsök, gátoltatnak sok 
büntettek, mellyek csaknem mindig tudatlanság, 
's az ezzel együtt járó érzéketlenség következ-
ményei. Édes hazám! ha állandó nagyságot, biz-
tos fönállást akarsz számodra kivívni: segítsd elö 
a' nevelés szent ügyét minden hitfelekezetüek 
között, mert azok mind polgáraid, mind gyerme-
keid ; ha jól neveled,okosan világosítod, — v e l ő k 
dicsőülsz fényre, hatalomra : ellenkező esetben, 
alászállasz szégyenre, romlásra,— mert meg van 
irva : „Elvesz a' tudomány nélküli nép." - Azért 
mondom,hogy a' népnevelés dolgában igazságos is, 
szükséges is az unió minden hitfelekezetek között. 
Míg pedig e' köz egyesülhetés valósulhatna, — ti 
protestánsok! egyesítsétek szellemi erőtöket,kevés 
anyagi vagyonkátokat! Tudjátok, hogy az össze-
sített erő nagyobb, hatalmasb, biztosi) az elkü-
lönzölt erőnél; magatok kárán tanulhattátok, hogy 
a' párt és viszály e' két egyháznak sok vészt és 
hátra-maradást okozott. Ne bizalmatlankodjatok 
egymás ellen! — A' két vallás egyenlő boldog-
sága lelkesítsen ! — ragadjátok meg az alkalma-
ka t , — a1 pesti iskola 's több illyenek kettős 
pártolást várnak. — De ha igy is nem egyesül-
hetnénk : azért béke és szeretet velünk! 

IlI-or. Unió a* felebaráti szeretet állal. — 
Már, kegyes olvasóim! ha sem a'hittanokban, 
sem a'szellemi és anyagi javak élvezhetésében 
a' különbféle vallásfelekezetek nem egyesülhet-
nének : de mulhatlanul szükséges, hogy a' köz 
felebaráti szeretetben mindnyájan egyek legye-
nek ; mert mindnyájokat arra hívja fel, erre kö-
telezi az evangyéliom, mellynek hivői és vallói. 
Ha szeretet nincsen bennem, ollyá lettem, mint a' 
zengő érez és pengő czimbalom. Erről ismernek 
meg tanítványimnak, ha egymást szeretitek. A' 
ki azt mondja: szereti az Istent és gyűlöli feleba-
rátját, hazug az. A' szeretet a' szent lélekislen-
nek legnagyobb ajándoka.— De minek egyes mon-
datokat előhordam? Olvassátok az evangyóliomot: 
•— annak egész szelleme, lelke — szeretet. — 
És ha ezek ellenében fülmerülnek emlékezetünk-
ben a' szeretetlenségiszonyú müvei, a' párisi vér-
fürdő, Alba herczeg kegyetlenségei, a 'waldiak 
huzamos gyiikoltatása,az amerikai térítés iszonya-
tosságai, az inquisitio vér-lángjai 'slb. — vagy ha-
zánkban a' gályarabok, a' több-rendü vérpadok 
*sb. ; ha ezek emlékezetünkben fölmerülnek : az 
ember szíve megreped fájdalmában. De bár illy 
borzasztó legyen is a' vissza-emlékezés : azért, 
édes katholikus és nem-katholikus polgártársim! 
nézzetek vissza az egyháznak vérlől-fekete me-
zejére, azért, hogy ölötökbe tűnvén a* vallási vak-

buzgóság, türelmetlenség vérengzései, üszkei, k i -
mondhatlan veszedelmei, a' megsértett isteni, e m -
beri és polgári jogok, a'millió meg millió keblek-* 
nek feldúlt nyugalma : örök ellenszegülést esküd-
jetek, minden mást, vallásaért , hitéért üldözők-
nek és üldözéseknek. Hiszen e ' nemzetre nézve 
is ütött az óra, hogy hazánkban is jelen legyen 
a' Krisztus igaz országa, az igazság, világosság, 
jogosság, erény, szabadság ós szeretet által. Ütött 
az óra, hogy e' hazában is a' lelkiö3meret-sza~ 
badság örök zöld fája megteremje ezernyi áldá-
sait katholikusoknak és nem-katholikusoknak egy-
iránf. — Ti, hazám képviselői! kik majdan össze-
gyültök, e' nép boldogságáról, magosra-emelésé-
röl tanácskozandók : munkálkodjatok uniót, nem 
a' vallási hit-tanokban, hanem uniót a' haza min-
den szellemi és anyagi javainak élvezhetésére 
nézve, e* nemzet minden polgárai között, — 's k i -
váltképen a 'nép nevelésére áraszszátok ki az o r -
szág javait és kincseit minden felekezetek között! 
Ezt kívánja a' haza, mellyről mondjátok,— hogy 
szeretitek. Vagy ha ez sem lehetne: eszközöljetek 
uniót e' hon minden-felekezetü lakosai között a* 
szeretetnek általa, hogy többé e' hazában ember 
embert , polgár polgárt hiteért ne üldözhessen ; 
hogy egyik felekezet is a' másikat legkisebb j o -
gaiban büntetlenül ne sérthesse. Erre hívnak fel 
mindnvájotokat a' sebek, mellyek e' hazán a' val-
lásos üldözésekben üttettek ; erre ébreszthettek a* 
vészharangok, mellyek a' szeretetlenség és viszály 
miatt, sokszor átzúgták e' hazát. Vagy tán igazán 
énekelt amaz ihletett férfiú, korán elhalt Vajdánk? 

A' szebb jövöröl álmodó kebel 
Hiába is vár és remél ; 
Isten támaszthat holtat újra fel, 
Mert már e1 nemzet rég nem él. 
'S előbb lesz, hogy feltámadt őseink 
Tarlnak ra j tunk Ítéletet, 
Mint elmondhatnók valahára majd ; 

Hogy már e ' nép fölébredett . 

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

SS é kifő §zé a' soproni párválasztás 
ügyében. 

Evangélikus keresztyéneknek , akármikor 
kell magokat igazolniok, egyetlen tenni-valójok 
van. Azt kell egyedül kimutatniok, hogy szent 
vallásuk szellemében, az igazság, szeretet és mél-
tányosság elce szerint cselekedtek! Kik az egész 
világ előtt azt merik vallani, hogy nekik hitöknek, 
cselekedetöknek, egész életüknek egyedüli kút -
feje, sinórmértéke, próbaköve a ' Krisztus evan-
gélioma : azoknak más igazságuk, más dicseke-
désök nem lehet, mint Pál apostollal azt mond-
hatni (Galat. 2 ,20 . ) „élek, de többé nem én, hanem 
él énbennem a' Krisztus'" A' ki kérkedés nélkül ezt 
nem mondhatja: az szebbet, jobbat, dicsőségesebbet 
nem tehet, mint ha minden másféle igazolásról 



lemond, magába-száll, hibáját megismeri és javulni 
iparkodik, — mert minden mentegetödése kopasz 
mentség! 'S ha ez általában igaz; akkor mind-
ezeknek, a* Krisztus anyaszentegyházának belső 
életére alkalmazva, méginkább igazaknak kell 
lenniök; mert ha nekünk kün a' közéletben ma-
gunkviseletét más mérték szerint mérnünk nem 
illik: akkor egyházi viszonyaink körében ugyanezt 
tennünk még kevésbbé szabad. 

Úgyde, ha valakinek ez igy nem tetszik ; ha 
valaki, magát az e vangeliomhoz nem kötve, csupán 
protestáns akar lenni,—és a' Krisztus gyülekeze-
tében olly tényeknek, mellyek a' Krisztus szel-
leme szerint sem természetök, sem hatásuknál 
fogva nem helyeselhetök, csupán ösöktöli örök-
lésre épitve, háromszáz évek óta divatozó ki-
váltságos szokásokra hivatkozva, históriai de-
ductiók által igyekszik tekintetet és érvényessé-
get szerezni: mit cselekszik az ? Egyenesen ki-
mondva , semmivel sem többet hiábavalóságnál; 
mert annak, a 'mi magában is helyes, e'támaszra: 
apáink 300 esztendőtől fogva igy tettek, mi is 
igy teszünk! apáink 300 évek óta ezt nem tették, 
mi sem teszszük," — szüksége nincsen; a' mi 
pedig magában helytelen, azt bizony nem 300, 
de 3000 évig divatozott szokás sem teszi he -
lyessé. És ha Krisztus idejében a' zsidók és po 
^ányok históriai deductiók érvényességére épit-
hetének: akkor nekünk ma keresztyén anyaszent-
egyházunk nincsen; akkor a' mai zsidóknak igá-
zok van, hogy keresztyénekké lenni nem akarnak, 
mert apáiktól reájok maradt szokásaik sokkal ré-
gebbiek. — Ha pedig valaki ennél még tovább 
akar menni és most, — midőn korunk legnemesb-
jei még kün a' polgári élet terén is szent meg-
ihletettséggel egész erővel azon vágynák, hogy 
a ' kiváltságoknak embert az embertől elidege-
nítő közfalát, istenes intézkedések által, mind-
inkább lerontsák és minden honpolgárt minél 
egyenlőbb jogokkal ellátva állítsanak igazság-
szentesítette törvények védelme alá, — most ben, 
evangéliomi egyházunk sánezaiközött, külön pecu-
liumról beszélgetve, elavult, önző, gögteljes pri-
vilégiumokat szenvedélyesen ölelgetve, kedves 
önmagát más evangelikus hitsorsosi fölé imádandó 
popáncznak fölemelve,a'separatismus veszedelmes 
magvát hintegetni törekszik : hát az mit cseleke-
szik ? Ez egyenesen vétkezik, — vétkezik Isten 
és Istennek erkölcsi országa ellen, minthogy abba 
azt a'világi gyomot hordja, mellyet nemeskeblüek 
a* közéletből örömest kihánynak; és elfojtani se-
gíti az evangeliomi egyháznak a' golgothai ke-
resztfán szent vérrel kivívott azon egyenlőségi 
elvét, melly szerint minden igazán hivő keresz-
tyén az egy igaz Isten előtt egyenlő peculiuma 
a'megváltó Jézus Krisztusnak. — Avvagy mikor 
szűnt meg igaz lenni , mit a' szent-irás mond? 
(Galat. 3, 28.) „Nincsen sem zsidó sem görög, 
nincsen sem szolga sem szabados, nincsen sem 

férfiú sem asszonyi állat között válogatás; mert 
mindnyájan egy vagytok a' Jézus Krisztusban 

Ezeket általánosan elörebocsátva , miután a' 
Prot. Esyh. és Isk. Lap. 9-dik számának 2 o 4 -
dik hasábjától a' 211-dikig a' soproni ev. gyü le -
kezetnek egy nem-parányi, hanem „ e x ungve" 
igen előkelő tagja, a? maga nézete szerint, a' tény-
álladékot előterjesztve, kimutatta, melly körben 
for^g a' soproni nemes convent : részünkről is 
szükségessé vált még néhány vonásokkal köny-
nyebb tájékozásul kimutatnunk azt a ' tért , mellyen 
a' dunántúli evangel. egyházkerület és annak su~ 
perintendense haladnak, — hogy a' birószékbe 
ültetett közvélemény az egymástól eltérő elv, 
irány és érdek evangélmiassága fölött igaz Íté-
letet hozhasson. 

A' soproni papválasztás - ügyben felmerült 
adatoknak, mellyek eddig nyilvánosságra jöttek, 
részletes taglalásába semmi esetre sem bocsát-
kozunk; mert egész bizalommal vagyunk az e l -
fogulatlanközönségbölcsessége iránt, hogy azok-
ból a szükségeseket kellő összefüggésben abstra-
hálni és combinálni tudja. — Itt csak azon néhány 
pontokra adunk felvilágosítást, mellyekben felfo-
gásunk, szándékunk,jellemünk vonatik kérdés alá, 
's a' mellyek ugyanazért felvilágosítás nélkül 
könnyen árnyékot vethetnének reánk. — A ' k é r -
dések imezek: 

í ) Szabadságában állott-e kerületünknek a% 

papválasztás dolgában superintendense számára 
ollyan utasítást adni, millyent adott ? — Monda-
tik, hogy erre joga nem volt; hogy egyoldalulag 
intézkedett, mikor szabályát alkotta, és mikor e' 
szabályt minden gyülekezetekre kiterjesztette, 
olly valamit tett, mi hatalmában nem állott! — Ezt 
mi másként hiszszük, — Ha az a' sokszor, és min-
denkor némi boszusággal emlegetett kerülety 

honi Dunánk jobb pariján fekvő 11 vármegyéink-
ben létező ágostai bilv. evangelikus gyülekeze-
teinkkel szemközt, ollyan állást foglalna el, mint 
például a' soproni convent a' soproni evangel. 
gyülekezet irányában, melly nem a' gyülekezet 
bizodalmának kifolyása, hanem egyenesen külső, 
idegen elemek történetes összehatásának ered-
ménye , 's a' melly ugyanazért a' gyülekezettel 
sohasem e g y , hanem mindenkor a' gyülekezeten 
kivül és a'gyülekezet fölött áll, — és ha az illyen 
egyháziallan egyházkerület, szent írásainkkal 
ellenkező szellemben, vallásos szükségeinket f e -
ledve, legigazságosabb óhajtásainkat megvetve, 
zsarnoki önkénynyel szabná parancsait: akkor az 
illyen kerületnek törvényhozási jogát nemcsak a* 
soproni nemes convent,hanem minden más evan-
gelikus gyülekezet méltán kétségbe hozhatná. 
Mindnyájan mondhatnánk neki:,, más fundamentu-
mot senki sem vethet, mint melly megvettetett, a* 
Krisztus Jézus."—Ugy de egyházkerületünk illyen 
kerületet nem ismer. Ö magát olly evangélmi egy-
háztestülelnek érzi, melly nem az egyházon k i -



vül, *s nem az egyház fölött, hanem a' Krisztus 
egyházában ben, 146 evangelikus gyülekezetek 
egyeteméből áll, 's a 'melly illy egyházi testület-
nek honi törvényeink által el van ismerve. — 
*S ha egy illyen, Isten és emberek által elismert, 
vallásos testület közértelemmel, közakarattal tör-
vényeket szab önmagának, 's azokat minden 
egyesekre kiterjeszti : szabad-e kétségbe hozni 
azt, hogy neki erre joga volt? — 

2 ) Mi idézte e' peres szabályt elöl* — Mon-
datik : ellenséges indulat, melly a' soproni con-
ventet ezer meg ezer áldozatokkal szerzett j o -
gaitól meg akarja fosztani. — Ez puszta vád, 
mellyre egyházkerületünk legkisebb okot sem 
adott. A' szabályt a'legsürgetőbb szükség szülte, 
mellyet orvosolni szent kötelessége volt. Sok 
évek óta legsúlyosabb bajai voltak azok, mellyek 
a'papválasztásokból származtak. Ki nem ismeri a' 
pöttelsdorfi, puczinczi, német szentmihályi s. t. 
históriákat! ? Azok közöl, kiket a1 superintendens 
candidált, sok gyülekezet nem akart választani, 
~ kiket pedig sok gyülekezet meg szeretett 
volna választani, azokat a' superintendens nem 
tartotta candidálhatóknak! — A' viszálkodások 
élesztője közönségesen a' soproni papválasztási 
privilégium volt. A' gyülekezetek azt mondogat-
ták : „ha azok nem fogadják el a' candidátiót, 
miért fogadnák el ő k ? " Egyházkerületünk,tartós 
békét és rendet eszközlendő, elvette a' superin-
tendenstől a' kijelelési jogot és a' történhető 
botrányok elhárítása végett, csupán az ellenör-
ködési kötelességet hagyta meg neki, reménylvén, 
hogy igy megnyervén a' gyülekezetek a' kijele-
lési szabadságot, a'soproni gyülekezet pedig nem 
vesztvén a' természetes felügyelés elfogadása 
által semmit, a1 régi súrlódások megszünendenek 
és minden egyházaink testvéri szívességgel si-
mulandanak egymáshoz ! A' reménység nem 
szép-e , és nem válik-e egyházkerületünknek 
becsületére ? De hogy e' szép reményében meg 
csalatott, ő-e annak oka ? 

3 ) Hogyan keletkezett e9 szabály ? — Mon-
datik : rögtönözve, hevenyében, csak t. D. győri 
lelkész űr kérdésére. — Ez kétségkül csipős 
gúny akar lenni; mert megfontolatlan határzat 
csak a' gyávák tanácsából szokott kikerülni; már 
pedig hogy kerületünk nem gyáváskodott, meg-
láthatja ki-ki, ki az 1846-dik győri gyűlés jegy-
zökönyvének 3-dik pontját megolvassa. Az uta-
sítást kidolgozott választmány munkálata nyom-
tatásban köröztetve volt, és minden gyülekezetek 
felszólítvák, hogy követeiket ugy bízzák meg, 
hogy a'munkálat legfontosabb pontjai fölött hatá-
rozni lehessen. Hol előkészített fogékonyság nin-
csen, olt egy gyenge szózatocska általános visz-
hangra nem talál. Mennyire általános össze-egye-
zésböl származott a' papválasztási szabály és 
annak mindenekrei kiterjesztése, kitűnik abból, 
hogy mindeddig nem találkozott, a1 soproni con-

venten kivül, egy gyülekezet, melly ellene e lége-
detlenséget mutatott volna. Ha pedig a' közgyűlés 
igy kielégítette a' közkivánságot: lehet-e igazság-
galmondani, hogy szabályával hirtelenkedett? 

4) Micsoda bántalmakat szerezhetett ez a% 

szabály? Mondatik, hogy a 'pap választási ellenör-
ség kiterjesztése a'soproni gyülekezetre is, ennek 
jogait tetemesen sérti. — Ezt egyházkerületünk, 
mint evangyélmi egyházkerület, a' soproni jeles 
gyülekezetnek evangyélmi müveltségéröli fogalma 
mellett, nem hihette. Nem hihette, hogy olly v a -
lamit külön-jogai közé számláljon, melly a 'Krisz-
tus értelmes hitre, munkás szeretetre, szerény 
reménységre épített anyaszentegyházának sze r -
kezetével ellenkezik. Mert ha abban, hogy egy-
házkerületünk a' kijelelési szabadságot és a' k i -
jeleltek közöli szabad-választási jogot minden gyü-
lekezetnek a' superintendens csupa felvigyázása 
melleit megadta, — csakugyan van valami meg-
bántó : ez bizonyára nem állhat másban, mint 
hogy a' soproni gyülekezetnek fáj más evangeli-
kus gyülekezetekkel egyenlő és nem sokkal m a -
gosabb fokon állhatni. Már pedig, hogy ez neki 
sérelmes lehet, t z a' mi egyházkerületünk hi -
bá ja -e? — 

5J Hát a' superintendens c' sérelmes szabály 
körüli eljárásában mit vétett? Mondatik, hogy 
közbenjárói magasztos tisztét magától elutasítá, 
— a' soproni convent vonakodásának indokait 
félre magyarázá, — azt a' legsúlyosabb vádakkal 
illcté, — utasításának három pontjait megszegve, 
köztudomás szerint, Bécsbe sietett 's mellőzvén 
az egyházi hatóságokat, a' soproni evang. con-
ventet a' löméit, magy. kir. udv. Cancellariánál 
bepanaszlotta, 's világi hatalom-karért folyamo-
dott. — Mit kellett volna a' superintendensnek 
tennie, hogy közbenjárói magasztos tisztében a* 
soproni nemes conventnek helyeslését megnyer-
hesse? azt eltalálni nem nehéz ; és ha ő ezt jobb 
meggyőződésével összeférhetönek találá: minden 
bizonynyal annak kedvében járni el nem mulasztá. 
De valamint minden más dolgokról megvan min-
denkinek saját nézete ésérzése,—ugy a' hivatalos 
kötelességekről is ; és valamint mindenkinek sza-
badságában kell állani, akárhol is legjobb m e g -
győződését követni: ugy főkép a' hivatalos pályán. 
Meg kell tehát engedni a' superintendensnek is, 
hogy ö saját lelkiösmeretét fogadta vezérül. Hanc 
veniam petimusque damusque vicissim! 'S ezért 
tartolta jónak a' nyilvánosság terére kilépni. — 
Most az elsö három vádpontokra nincs mit felelnie. 
Lépéseit kimutató levelezése a' világ előtt van, 
mindenki szabadon megítélheti : ha ugyan köz-
benjárói tisztét magától elutasította-e a' superin-
tendens? a' helyes indokokat félre-magyarázta-e 
's ártalmatlanokat súlyos vádakkal illetett-e? — A* 
mi ezen lúl mondalik, mint új vád, új figyelmet 
igényel: mert csaknem minden szóban van vabmi, 
a' mi a' valóságtól eltér. A' soproni ev. gyüleke-



zet nem-parányi tagja liétségkül sokat akar mon-
dani azzal, hogy: a' superintendens magány-uton 
értesülvén a'már megtörtént papválasztásról,sietett 
Bécsbe. — A'superintendens nem tüstént a' meg-
történt papcálasztásróli értesülés után sietett. 
Mert ekkor még a1 soproni conventnek egy nyilt 
barátságos szava az egész ügynek békés alakot 
adhatott, 's o' nyilt barátságos szóra a' superin-
tendens jó ideig várakozott is; de miután értesült, 
rnilly igen sietett a' nemes convent megválasz-
tottjának megküldeni a' hivó-levelet: ekkor el-
hunyni látta minden jó reményét, és magát lopász-
tori hatáskörének szélponljára állítva érezte, hol az 
erkölcsiség szelíd fegyverével harczolni haszonta-
lanság. Ha ekkor a' superintendens az így nem 
hagyható ügynek orvosságot keresni sietett: ez a' 
sietség szándékának tisztaságát épen nem teheti 
gyanússá. Superintendens nein fiatal, sem pénzes, 
sem fenhéjázó ember; neki tél közepén, zordon idő-
ben, romlott utakon,maga költségén útnak indulni 's 
magát, mint családatyát is, mindenféle viszontagsá-
goknak kitenni, bizony nem lehetett kellemes vala-
mi ; 's ha mindezek daczára mégis sietett: ez a' siet-
ség csak hivatala iránti hűségének lehet tanuja. 
Mert, ha szükséges bizonyságok által is kimutathat-
ja, hogy nem azért sietett Bécsbe, hogy ott a' sop-
roni evangy. conventet bepanaszolja 's ellene vi-
lági hatalomkart kérjen, mert amarra előkészüle-
teket lennie illy sietséggel, körülményeinél fog va, 
nem is volt volna lehetséges, — emerre nézve 
pedig mindenült, hol kellett, egész nyíltsággal ki-
mondotta, hogy : „egyháza árulójának tekintetni 
semmi áron sem szeretne," — hogy ,,még most 
a'kormánynak bele-avatkozását a'dologba semmi 
esetre sem kívánja," — hogy „ezúttal minden 
óhajtása oda irányoz, előre megtudhatni: minő sú-
kere leend folyamodásának, ha az a' legfőbb he-
lyekre felterjesztetik? nehogy most is, valamint már 
egyszer előbb történt, a' dolog elsimíltat van,sze-
mélyét, hivatalát "s az ügyet magát compromitfálni 
kénytelenüljön, — melly esetben inkább az egész 
dolgot mozdítalian egyházi ügyeink szokott sorsára 
hagyandaná." — Felterjesztését, maga által elké-
szítve, utóbb küldötte fel az ilielö helyre Győrből, 
azért, mert ezt világi részünk egyik legkiiünöbb 
capacitása idö-kimélés tekintetéből tanácsolta. 
Superintendens nem hiszi, hogy ezzei utasításá-
nak akánnellyik pontját is megsértette volna. 
Mert: ,.hogy minden fontosalb ügyeket. melly eket 
szelídség's főpapi tehinlé/ye állal el nem intézhet, 
a kerületi gyűlés 's illetőleg egyházi törvényszék 
elébe terjeszszen," ez kétségen fúl ollyan ügye kröl 
értetik, mellyek elinlézhelés elölt még megvita-
tást, alkudozást 's t. e. kívánnak : itt pedig nyilt 
törvényről van a' szó, melly egyenes engedel-
messeget követel. Tudnia kell — y Urnák, mint 
a1 soproni ev. gyülekezet nem-parányi tagjának, 
hogy a'pápai kerületi gyűlés és superintendens jtáslok fölött 
»' felavatás előtt abban állapodtak meg, hogy)mennyek 

utóbbi magát az egyházkerületben a' törvények 
végrehajtójának fogja tekinteni, és [Ilyennek fog 
mindenektől tekintetni! - Arról pedig biztosítva 
tarthalja magát, hogy a' superintendens szándéka 
felöl, az aclák közlése mellett, elnöktársát idején 
tudósította, a' kerületi gyűlést pedig arról l eg-
első alkalommal tudósítani fogja. — így tehát a* 
superintendens tisztán megállhat, valamint saját 
lelkiösmérete, ugy az egész világnak és Istennek 
itélö széke előtt. Mint nyájának föpászlora sze-
lídséget gyakorlott addig, míg attól hatást lehetett 
reménylenie, — komolyabb útra csak akkor tért, 
mikor az engedékenység gyávasággá vált volna. 
— Mi történendik ezentúl ez tig\ben? Isten tudja* 
Annyit azonban a'superintendens is tud, hogy ha 
a1 soproni nemes convent győzni fogna is: g y ő -
zedelme nem a' Krisztus szellemének győzedel-
me lenne! 

Némellyek, 's különösnn az érdeklettek azt 
gondolhatnák, hogy alulirt e' czikknek homlokára 
a' „békítő szó" czímet csak gűnyképen akarta 
kitenni. Bizonyára nem ! Tökéletes meggyő-
ződése a z , hogy békesség, állandó bé-
kesség egyedül az isteni igazság alapján eszkö-
zöltethetik. A1 hibák, gyarlóságok legyczgetéso, 
simogatása pedig egyátalán fogva nem a' kellő 
út az igazságra. Udvezitö urunknak bizony 
nem vetheti senki szemére, hogy mennyei 
instructióját valaha megsértette,-és hogy közben-
járói magasztos lisztet magától valaha elutasüotta 
volna, 's mégis maga mondja (Máté 10 ,34) : , ,Ne 
gondoljátok, hogy azért jöttem volna, hogy bé-
kességet bocsássak e1 földre ; nem azért jöttem, 
liogy békességet bocsássak , hanem fegyvert ." 
Ö békességet adott azoknak, kik kereslek Isten 
országát és annak igazságát : de az igazságnak 
kétélű fegyverével harezoit, senkii sem kárhoz-
tatva , az aljasságok ellen. — Nagy mesterem 
nyorndukil követve tis/telellel fogok viseltetni 
minden tiszteletre méltó iránt: de gyáva enge-
dékenységet no követeljen tőlem a' fenhéjázás, 
noha kárhoztatni én sem fogok senkit I Ami-
cus personae, — iniuiicus saltem causaél — A/ér t 
tisztelendő nemes soproni convent, kedves atyám-
liai I a mit magán-levélben nektek, minekutána 
magatoktól eltaszítottatok, nem mondhatok, — 
neliogy közelítésem tolakodásnak és kegy-vadá-
szásnak lálszassék — azt kimondom itt az egész 
világ elölt : — Egész lelkemből szerellek titeket, 
's kész vagyok az atyafiságos összeegyezés ked-
veért , a' mi az isteni félelemmel és becsületes-
séggel összefér mindent elkövetni; kész vagyok, 
ha szent Írásainkból kimutandjátok, hogy a tévedő 
én vagyok, az egész világ előtt tőletek bocsána-
tot kérni I De ha igaz uton járok •— — akkor, 
kedvesim! ne haragudjatok, hugy ne vétkezze-
tek ! ne hagyjátok a' napot lenyugodni haraglar-

,,Térjelek meg és elközelít a' 
A' kevélyeknek az úr 
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ellenek áll , de az alázatosoknak kegyelmet ad ." 
— N.-Győrött, martius. 7-dikén 1847. 

H a u b n e r . 

A' nóffrádi á|£o§t. Iilfv. esperesség 
kozgjiilése. 

F. évi jan. 27-én az ág. hitv. evangélikusok 
nógrádi egyházmegyéje részéről, — nagys. fel-
sö-kubini és nagy-olaszi Kvbinyi Ágoston, kir. 
tan. magyar nemzeti Muzeumi Igazgató, 's espe-
rességi felügyelő 'stb. cs nagytiszt. Osztroluczhy 
Mihály főesperes urak iker-elnökletök alatt, — 
Losoncz mező-városában, mind két rendbőli szá-
mos esp. tagok jelenlétében, közgyűlés tartatott. 
— Ez alkalommal a' sziveknek szent imábani buz-
gó ömledezése után, a' világi elnök ö nagysága 
megnyitó beszédében, eíöre-bocsátott űjévi szí-
ves üdvözlet után, igy szólott : „Kettős gyász 
lepi meg ez alkalommal dagadó szivemet, midőn 
a* nagytiszt, esperesség minden egyes egyéne 
szeméből olvasom belső bánatát. mert, kérdem, 
lehet-e nagyobb csapás az emberiségre nézve, 
mintha felebarátját éhezni, nyomorogni, 's kíno-
kat szenvedni látja ? A' lefolyt két évi ország-
szerte uralkodó szült termés mindnyájunkat, de 
kivált adózó népünket annyira lesújtotta, hogy 
ezen, csak tulajdon nagy áldozatunkkal, ha a'bajt 
gyökeresen nem orvosolhatjuk i s , mert hiszen 
magunknak is élnünk kell, de legalább jelen ag-
gasztó sorsán könnyítvén, segithelünk. Ezt min-
denkinek tennünk nemcsak keresztyéni, de emberi 
kötelessége is. Felhívom e' szerint a' nagytiszt, 
esperességet, de kivált azokat, kik nagyobb részt 
adózóinktól húzzák jövedelmöket, szíveskedjenek 
e' mostoha időben felebarátaik iránt némi kimé-
lettel lenni *s őket tehetségök szerint tettleg is 
segíteni, gyámolítani. Ez egy, mit elhallgatnom 
nem lehetett. 

A' másik csapás, melly kedves hazánkat 's 
illetőleg esperességünket is e' mostoha időben 
érte, felejthetlen Nádorunk siralmas kimúlta. Ó, 
ki 50 évig dicsőségesen viselt nagy hivatala fél-
százados örömünnepe tartását, mellyet még mult 
év május havában ohajtottak a' megyei hatósá-
gok a' nagy férfiúhoz méltó szertartással, élvez-
ni, csak azért halogatta, mivel a' mult mostoha 
évben hazánkfiait a' nagy költségtől megkímélni 
kívánta ; különben is, mint szilárd férfiú, elég ju-
talmat találván öntudatában, miszerint mindenkor 
's minden időben hazánknak jót tenni főfeladata 
vol t ; ő , ki a' legközelebb lefolyt évben éhező 
jobbágyait, tulajdon erszényéből, sok ezerekkel 
segítette ; ő, ki betegségében is milliók jelen nyo-
masztó sorsán aggódván, minden módon segítni 
készült ; ki országgyűléseinket minden alkalom-
mal a' legbölcsebben vezérlette; ö, kinek nagy-
hatású befolyásával, mi protestánsok i s , ez időre 
a ' legjobb és kielégítőbb törvényeket nyertük ; ő, 
ki alatt kedves magyar hazánk kereskedési, gyári, 

tudományos, művészeti, 's mi legfőbb, nemzeti-
ségi szempontból olly sokat nyert, és haladott; ki 
alptt Budapestünk európai hírre vergődött : a1 

példátlan atya, és szint ollyan férj , nagy Nádo-
runk nincs többé! — F. jan. hó 13-kán voltnzon 
szomorító nap, melly dicsőült Nádorunk kimultá-
val minden hü magyart a' legsiralmasb gyászba 
boríta. 

E' két nagy csapásnak közepette, kettős s i-
ralmas gyászt öltvén magunkra, Geniusunk, di-
csőségesen uralkodó fölséges királyunk, legked-
vesb hazánkfiával István főherczegünkkel vigasz-
talt meg, őt a' legközelebbi országgyűlésig kir. 
magyar helytartónak nevezvén ki. Fölséges urunk 
ezen atyáskodó kegyelmeért fiúi hálánkat 's leg-
mélyebb köszönetünket e' helyen nyilvánítanunk 
édes kötelességünk ! 

A' nagyok nagyokat nemzenek. Istenben bol-
dogult József nádorunk szivét, lelkét 's erényeit 
sziván magába István föherczegünk , méltó már 
jelenben is dicsőült atyjához; 's ö a' gyászos j e -
lenben legjobb ájándok édes hazánknak! — Mert 
ha tekintem, hogy magyarnak született, köztünk 
neveltetett , 's idegen földről akár egyeseknek, 
akár a' kir. magyar természettudományi társulat-
nak, mellynek lelkes föpárli'ogója, írt minden l e -
velei azt tanúsítják, hogy a1 távolban is mind 
nyelvben, mind szívben mienk; ha tekintem meny-
nyire kedveli a' tudományokat, művészetet, 's 
mennyire természete a' népszerűség és felebaráti 
szeretet; ha tekintem, mennyire szerette és tisz-
telte dicsőült édes a ty já t : szerencséseknek tart-
hatjuk magunkat, hogy öt már ideiglen is bírhat-
juk. Vajha a 'nagy természet ura adná, hogy mé-
lyen tisztelt, 's forrón szeretett Istvánunkat ne -
csak ideiglen, de mindig és minden időben köz-
tünk tisztelhetnők! Bizunk azonban a ' jövendő-
ben, hogy valamint egykor a' mohosult Prága, 
Huny ad dicső fiát Mátyást, hit kebelében ápolt, 
szép hazánknak visszaadá 's boldogító kormánya 
alatt n'tudományok, művészet és mesterségek v i -
rágoztak : Istvánunkat is a' budai palotának, 
mellyböl egyidöre elvitte, ugy mint dicsőült, és a* 
magyarok keblében öröklő, forrón szeretett édes 
atyja, mélyen tisztelt József nagy nádorunk méltó 
utódját visszaadván, minket a' legboldogabbakká 
teend. 

Kiöntvén ekép szivem legtisztább érzését, 
mellyben mint látom a' nagytekint. esperesség is 
osztozik : kettőre van szerencsém a' nagytiszt, 
esperességet felhíni. Első az, hogy dicsőségesen 
kormányzott kedves nádorunk gyászos kimúlta 
ünnepét esperességileg is tartanék meg; más pe -
dig, eszközölnők ki a ' jövő kerületi gyűlésen kö-
veteink ál tal , jelentené ez ki fenséges királyi 
helytartónknak, hogy valamint egy részt dicsőült 
édes atyja kimúlta püspökségünket a' legmélyeb-
ben lesujtá : ugy más részt Ő felsége, dicsősége-
sen uralkodó legkegyelmesb királyunk, Istváa 



főherczegünk királyi helytartónak lett kinevezte-
tésével sziveink bánatát nagy részt megenyhítette, 
benne új boldogságot remónylvén" s a' t. 

A' közhelyeslés, mellyel ezen beszédnek min-
den pontjai fogadtattak, tanusíták, mi mélyen ha-
tottak ezek a' jelenlevő gyülekezetre, — 's épen 
azért e' beszéd, nagyérdekü tartalma miatt, köz-
akarattal köröztetni rendeltetett. — Ezek után a1 

tanácskozás figyelme elnök ö nagysága indítvá-
nyaira fordítatván, közakarattal határozattá lön: 
hogy a 'nagv-nevü és emlékű József nádor ö fen-
ségének halála nemes Nógrád megye részéről 
B. Gyarmathon f. évi febr. 1 -én különben is gyász 
templomi szertartással megünneplendett levén, ez 
egy ultal az esperesség részéről törlénendő hála-
emlékül szolgáljon; felszólítatván egyszersmind 
a' jelenlevő esperességi gyűlés nagyérdemű tag-
jai, hogy ezen minél nagyobb számmal megjelenni 
szíveskedjenek; az egyházkerületi elnökség pe-
dig megkérettetni rendeltetett, hogy minél előbb 
egy részletes egyházkerületi gyűlést összehíván, 
abból István és Dorothea ö cs. kir. fenségöknek, 
hozzájok intézendő felírásban, szomorúságukban 
résztvevő fájdalmunkat akkép nyilvánítsuk, hogy 
István ő cs. kir. fenségéhez intézendő felírásunk-
ban Magyarország kir. helytartójának történt leg-
kegyelmesebb kineveztetését, fájdalmunkat eny-
hítő ajándéknak, üdvözlő szavakban, kijelentsük. 
— Ennek befejeztével a" n. mlgu m. kir. hely-
tartótanácsnak kegyes intézményei olvastattak. 
Ezckulán pedig a' buda-lcholai leány-gyüleke-
zetbe kiküldölt választmánynak tudósítása előter-
jesztetvén : valamint ebből, ugy a föe'peres úr 
állal szóval is pótolólag tett értesítéséből kitet-
szett : mikép a' buda-lehotai hivek. helybeli lel-
készükkel egyetértve,egy,Buda-Leholán behelye-
zendő segédlelkész elfogadására készeknek nyi-
latkozván, annak évenkénti fizetését, a' lelkész, 
a'polichtioi iskola-tanító's buda-lehotai hivekön-
kénytes ajánlataikból meg is alapították. Kitetszett 
továbbá: mikép ennek következtében, a' főespe-
res úr befolyásával, Lchollfay Gábor segédpap-
nak és tanítónak legközelebb oda meghivatván, 
főtiszt. Jozéffy Pál lisza-egyházkerüleli püspök 
úr által, a' szokott díj elengedése mellett, nem-
csak fölszentelletett, de a' tisztelt püspök úr által 
a' felszentelésnél megjelenni szokott censorok és 
tanúk bőkezűen meg is v e n d é g e i t e t t e k , v é g t é r e 
a' segéd-papnak kiadott meghívó levél is a ' gyű-
lés elébe terjesztetett. A' gyűlés ezen, az anya-
egyháztól távolabbi fekvése miatt sok idő óta 
magára hagyatott, 's épen azért erkölcsileg par-
lagon heverő leány-gyülekezetnek sorsát mélló 
figyelembe vévén: nagyon helyesnek találta a* bu-
da-lehotaiak közé egy olly segédpapnak behelye-
zését, kinek jellemétől remélhető, hogy nemcsak 
példás életével, de alapos hittudományával is, olt 
egy új, erkölcsöket szelídítő szellemi életet é b -
resutendő leszen. Erre tekintve főtiszt. Jozé/fy 

Pál püspök urnák hálás köszönet szavaztatott, 
hogy a' buda-lehotaiak szegénységét szivére v e -
vén, az oda meghívott segédpapot minden dij né l -
kül fölszentelni méltóztatott; — az esperességi 
elnökség pedig végzésileg megkerestetett, hogy 
általa ezen leány-gyülekezet fölsegélésére, egy 
részről az esperesség körében levő egyházunk 
felvirágzásának pártfogói, más részről pedig a* 
buda-lehotai földes-uraság kegyes ajánlatok t é -
telére felszólíttassék. 

Végezetre az 1845-ki egyetemes gyűlés á l -
tal kinevezett választmánynak egyház-rendezést 
tárgyazó javaslata vitatás alá bocsáttatván, annak 
al'g egy pár pontjait vitathatta meg a' gyűlés, — 
már is meggyőződött, hogy ez sokkal fontosabb, 
mintsem hogy azt rövid órák lefolyta alatt befe-
jezni lehessen. Azért is indilványoztalott egy e s -
perességi választmánynak kinevezése, melly méltó 
figyelembe vévén minden egyes egyház vélemé-
nyét 's meghányván az eddig létezett egyházi in -
strucliókat, szokásokat és viszonyokat, liészílsen 
egy új egyházrendezési tervet, 's azt a' legköze-
lebbi csp. közgyűlésnek terjeszsze elő; a ' melly in-
dítvány egész terjedelmében elfogadtatván, a* 
fent-érintett választmány Pulszky Ferencz tbiró 
és Oszlroluczky Mihály főesperes urak elnöklelök 
alatt, csakugyan ki is neveztetett. — Közli 

B i s z k u p N a t h a n á e 1, 
esperességi főjegyző. 

I s k o 1 a-ü g yt 
lükela-lctegesités. (Foly ta tás . ) 

III. A' reál népiskolák tanulmány-
terve. 

18. JT. Előjegyzelek. 
Miután azon alaki képezés, melly az előisko-

lában megkezdetett, az elemi népiskola k é t é v i 
tanfolyamatában nemcsak ismételtetett,de tovább 
folylattatolt is ; (mert sohasem szabad feledni azt, 
hogy minden tantárgy három alakban tartozik föl 
dolgoztatni, úgymint : megalapítás, ismétlő gya-
korlás , és tovább folytatás állal); 's miután az 
alaki kepezés tovább folytatása a 'reál vagy anyagi 
tanulmányok előkészületévé 's megalapításává 
ment át, még az elemi népiskolában: következik, 
hogy az előkészíttetett anyagi tanulmányokat a* 
reálnépiskolában ismétlöleg tovább kell folytatni, 
vagy, mi az anyagi tanulmányokra nézve az elemi 
osztályokban csak előkészület volt,itt a' gyermekek 
tehetségéhez mért tanulmánynyá emelkedjék,— 
mit a' következő gyakorlati évek alkalmazásilag 
dolgozzanak föl. É ' szerint, midőn az e lő- ós 
elemi népiskolákban az alaki képezés birt túlsúly— 
lyal : a' reál népiskolákban az anyagi képezés l e -
gyen túlnyomó. Az a n y a g i tanulmányokra is, mi-
ként az elemi iskola általi alaki képezésre, két év 
terveztetik. A' növendékek életkora rendesen 
8 — 10 év, — olly megjegyzéssel , hogy a' kik 
alakilag ezen osztályra előképezve nincsenek,v 



azok ide ne mozdíttassanak elö. Mi az órák szá-
mát illeti : első tekintettel ugy látszik, hogy a' 
növendékek ezen osztályban több öntevékenységre 
értek meg, mint az előzőkben: tehát, reájok nézve, 
a ' tanórák számát kevesíteni kellene. Azonban a' 
reál tanulmányok megalapítása itt is a' tanító 
közvetlen munkásságát igényli; az olvasást és 
irást, valamint a' számolást sem lehet egészen a1 

növendékek önmunkásságukra bizni, minthogy 
ezen tan-tárgyak bár ismételtetnek i s , de e g y -
szersmind tovább folytatnak : mikből következik, 
hogy az óraszám itt sem lehet kevesebb, mint az 
elemi osztályban , tehát 22 —25-ó ra épen azon 
módosulásai, hogy egy óranegyedet mindig sza-
badon töltsenek a' növendékek. Mi a'lányiskolák 
anyagi tanulmányait illeti : ezek itt azok lesznek, 
mik a' fiukéban, — csakhogy a' leányok élet-
irányukhoz alkalmazandók. Különösen a' lányis-
kolák anyagi tanulmányaik rövidebbek legyenek, 
tehát egy évben bevégzendök, ugy hogy a' nép-
lányok 11 évökkel a'rendeltetésökhöz mérendő 
gyakorlati tanulmányokat is bevégezik 's a' házi 
munkásságnak adatnak vissza. Átalán véve. a' 
népiskolák reál tanulmányaira nézve meg kell 
jegyezni, hogy azok a'népéletet szem elöl ne t é -
veszszék; legyenek általán véve elemiek és 
népszerűek, nem szorosan rendszeresek, — bár 
az elemi iskola egyenkéntiestanulmány fogalmait 
össze-függesztök. De az élet-irány mellett, v i -
gyázni kell, hogy az anyagi tanulmányok a ' g y a -
korlatiakkal össze ne zavartassanak. Az anyagi 
tanulmányok ugy állnak a' gyakorlatiakhoz, mint 
az alakiak az anyagiakhoz. 

19. .jj\ A9 reál népiskola első évi tan folyamata. 
E l s ő f é l é v . 

1. Vallástan. Ezen osztályban a' vallástan 
erkölcsi része taníttatik, ugy hogy minden e r -
kölcsi igazságok bibliai helyekkel erősíttessenek, 
illetőleg világosítlassanak; mert a' vallástanításban 
hitnek és erkölcsnek egymástól messze maradniok 
nem szabad. (Tartalmat lehet látni a' Rövid utmu-
tatás s'a't. erkölcstani részében.) 

2. A9 szemlélés- és beszéd-gyakorlatok, miután 
egyenkénlies tárgyakat viszonyítottak egymáshoz, 
melly által nemre vagy fogalmazásra fejtették a ' 
lelket, — most fogalmakat viszonyítanak össze,— 
még pedig először érzéki közvetlen, azután érzéki 
közvetett , végre érzék-haladó vagy elvontakat, 
de azért tartalmasan, — majd osztályozzák a' 
fogalmakat, ezeket mind szó- , mind irási gyakor-
lattal dolgozzák föl. (Tartalmat találhatni W . J. 
Oktatástana 84 és 85 lapjain.) 

3. A9 sajátlagos hazai nyelvtan tanítása, 
mellyre eddig a'szemlélés és beszéd-gyakorlatok, 
az olvasás és irás által előkészület tétetett, meg-
kezdetik; még pedig miután már a' beszéd-ré-
szek megkülönböztettek, vagy a9 szótan bevégez-
tetett : megkezdetik ez a' ragok tanításával. (Tar-

talmat láthatni W. J. Magyar nyelvtana második 
részében.) — 

4. Az értelmes olvasás mind gondolkodásta-
nilag, mind nyelvtanilag, főleg a'ragtani fejtege-
tésekre irányozva folytattatik. (Olvasási darabokat 
a' reál tanulmányok nyújtanak.) 

5. Az emlékező-erőt gyakorolják, az anyagi 
tanulmányok betanulása mellett, czélszerü, főleg 
a'tanulmányok tartalmához mérendő és abból me-
rített versek. 

6) Az anyagi tanulmányok közöl (télben) az 
ásványtan taníttatik; még pedig mindig ugy, hogy 
az ásványoknak gazdasági es kézmülani hasznaik 
emeltessenek ki, 's azok iránt ébresztessék érdek 
a' növendékekben. (Illyen könyv szakértő egyén 
által dolgoztassék, addig pedig jeles szolgálatot 
tesz Hanák kisebb természetrajza.) 

7. A9 természettan rövid renddel előadja a' 
szilárd, csöp- és léghígtestek jeleneteit, mint a" 
természettan tanmenetének első folyamatát, vagy 
a' jelenetek miét, a' nélkül, hogy a' törvények 
felállításával és részletes okok fürkészésével tö-
rődnék. Azonban a' jelenetek legközelebbi okát 
legalább átalánosságban felhozni szükséges. (E ' 
czélra ajánltatik Tatai András kis természettana.) 

8. A9 földrajz Magyarországot terjedelmesen 
írja le, mind helyileg, mind természetileg,mind pol-
gárilag, még pedig földabroszutáni szemléltetés-
sel, rajzolás-, szerkesztés- és szó- 's írási elő-
adással. 

9. A9 történettan rendszeresen adja elő Ma-
gyarország történetét, ugy hogy inkább az egyes 
jellemző történetek és egyének emeltessenek ki, 
azon czélból, hogy a' köznép erkölcsileg képez-
tessék, vagy a' haza és uralkodó-ház *s az egyes 
nagy emberek iránt erkölcsi érzelem támadjon 
keblökben. (Erre olly jó-irányú könyv , mint 
Rajcsányié, hasznos szolgálatot tehet.) 

10. Az irás-tanítás a' nyelvtannal párhu-
zamban halad. 

11. A9 számtan ismételi az összetett mivelete-
ket, és megkezdi a' töredékek tudományát, — még 
pedig először fejben, azután jegyekkel A' töre-
dékek tudományából a' tizedes törteket kifeledni 
nem szabad. 

12. A9 téralaktan a' nagyságok mérésére lép 
á t ; jelesül ismételvén a' szögletekről a' már lá -
tottakat, azokat egymáshoz viszonyítani és hatá-
rozottan megmérni tanítja : de ugy, hogy a' mé-
rés mindig szemléletileg történjék, nem pedig el-
vontan tételekből induljon ki. 

13. Az éneklés-tanítás a' hangidömértant 
folytatja 's megkezdi a' hanglejtéstant, — még 
pedig mindkettőt először csak számjegyek sze -
rint. (Tanmódszert láthatni W . J. Oktatástana 
lap 196.) 

14 . A9 testgyakorlat részint természettudomá-
nyi kirándulás, részint sajátlagos testgyakorlat 
által történik. 



M á s o d i k f é l é v . 
1. A' vallástan erkölcstani része foíytattatik, 

épen olly modorban és iránynyal, mint az első 
félévben. 

2. A szemlélés és beszéd-gyakorlatok a' f o -
galmazásról itélet-alkotásra emelkednek, — még 
pedig először érzéki közvetlen , azután érzéki 
közvetettekre. 

3. A hazai nyelvtanból a' ragok tanítása foíy-
tattatik, kijelelten az igéké. 

4. Az értelmes olvasás mind gondolkodás-ta-
nilag, mind a' ragozásra irányzó nyelvtani fejte-
getéssel folytatik. 

5. Az emlékező-erőt gyakorolja a' tanulmá-
nyok megkönyvnélkülözése, valamint a ' t anu l -
mányokhoz alkalmazandó czélszerü versek i s : de 
ezek mellett, a' szép olvasásra nézve, a' növen-
dékek felfogásukhoz mért versek is megkönyv-
nélkülöztetnek és hangváltoztatva fölmondatnak. 

6.^4' természet-rajzból az ásványtan rövid i s -
mételése után, (nyárban) a' növénytan taníttatik, 
— még pedig gazdaság és kézmütani hasznuk ki-
mutatásával. 

7. .P természettan lép a' hő, fény, mágnes és 
villany jeleneteiknek körülményes leírására, vagy 
a' súlytalanok miére, a1 nélkül, hogy törvénye-
ket és szorosan határozott okokat keresne. 

8. /! ' földrajz Magyarországot röviden ismé-
telve lép az Osztrákbirodalom megismertetésére 
helyi, természeti és polgári tekintetben, — föld-
abroszoni szemléltetéssel, rajzolással és szó- 's 
írási előadással. 

9. A történettan a' hazai történetből ismételve 
össze-függeszti az egyenkénties eseményeket, 
ugy hogy az előbbi fok inkább egyéni leírásából 
a' haza történetét népleirássá (ethnographia) emeli, 
a' nélkül, hogy az események azon-időü leírását 
(syuchronistika) sajátlag érintené. 

10. Az irás-tanítás mint az előző felévben, a' 
nyelvtannal párhuzamban halad. 

11. A számtan folytatja a' töredékeket, fi) 's 
megkezdi az egyszerű aránylatok gyakorlati t a -
nítását, először fejben, azután jegyekkel. 

6 ) lleudes tör tek tanításánál leginkább két szikla van, 
mellynél a1 siikeres felfogás hajótörést szenved. Egyik az 
Összeadás- és kivonásnál, másik az osztásnál fordúl elö. — 
E l s ő e s e t b e n a ' n ö v e n d é k fejébe sehogy sem fér azon 
szabály, hogy „csak ugyanazon-alsóú tör teket lehet össze-
adni 's egymásból kivonni : de nagy nehezen mégis csak be-
tanulja, hogy az iskola küszöbén túl könnyen elfeledje. Nem 
foghatja fel p. o., miért kell neki részt előbb ugyan-
azon-alsóúvá változtatnia, hogy az összeadás helyesen t ö r -
t én j ék? Minthogy a' tanító — kire nézve a1 fenálló rendszer 
mellett , tapasztalás után szólva, (kivéve a ' k iveendőket) e g é -
szen közömbös dolog, érti nem érti gyermek a ' tárgyat , csak 
a' szabály szerint ki tudja dolgozni a1 feladatot, — az oko-
kat fürkészni vagy nem a k a r j a , vagy nem tudja, 's kézen-
forgó számtani könyveink nagy része, — 's talán épen az, 
mellyet a' tanító használ, — többnyire irtózik a ' magyará-
zattól : e' tekintetből, ugy vélem, nem lesz fölesleges egy pár 
didaktikai avisó- t , a" nélkül, hogy hasztalan diatribák vád já -

12. A téralaktan mint nagyságmértan lép 
szemléletileg a' területek mérésére. 

13. Az énekléstanítás ismétli a' hangidőmér-
tant, folytatja a' hanglejtéstant 's figyelmet fordít 
a' hangerőnytanra is, és ezeket egyszerübb-ze— 
néü énekeinkre alkalmazza. 

14. A testgyakorlat ugy történik, mint az első 
félévben. A' fördés nyárban, mint igen nagy test-
erősítő eszköz ne maradjon el. 

20. j f . A reál népiskola első évi óratanterve. 
Előre-bocsátván azon jegyzeteket, miket az 

előző osztálynál láttunk az óra-számra, a'csendes 
val illettetném, megemlíteni. — Megmaradván tehát a ' f e l -
hozott egyszerű példa mellett, — mert mi az egyszerű p é l -
dáról igaz, az lesz igaz a' szövevényesről is, 's ha a ' g y e r -
mekkel valamit tisztán felfogatni akaruak, mindig az ő é le té -
ből kölcsönzött lemmákkal kell élnünk, — a' gyermek a g g o -
dalmát, — ha ugyan tudna illyesmin annyi hybridum e lnye-
lése után aggódni , — igy oszlatnám el : Tegyük f e l , hogy 
az idézém törtek egy kenyérből , mint egészből eltört d a r a -
bok, részek, vagy osztalékok gyanánt v é t e t n e k ; nevezetesen 

l pedig négy kis (egyenlő) 

ekkor j. 

az .1. két nagy ( e g y e n l ő ) , az 

darabra töri a ' kenyeret 

lét, az 1 csak egy negyedét fogja jelenteni. 

fö l tenni , hogy egy nagy darab ( = 

( — „ugyanazon keuyérböl 

az egész kenyérnek f e -

Lehetetlen már 

egy kis darab 

^ , - — j , összeadva akár két nagy 

darabbá, akár két kis darabbá olvadjon, vagy hogy egy fél 
és egy negyed akár kétfél, akár két negyed l egyen . " Egyenlő 
darabokra kell hát osztanunk a ' kenyeret , ha a ' darabokat 
nágyságukkal együtt pontosan ki akar juk f e j ezn i , " vagy a ' 
mi mindegy : ,,a' törtek alsó számait (mer t ezek jelentik a' 
darab nagyságát) egyenlőkké szükség á ta lakí tani ." — Igent 
de hol kezdjük a1 munkála tot? a1 nagyobb darabot t ö r j ü k - e 
kisebbre, vagy a1 kis darabot nagyobbra? Az utolsó lehe t -
len : tehát a' felet — mint nagyobbat — törjük kétszer egy 
negyedre, igy : e z t c z é ' t er tünk, 

mert .1- | nem más lesz, mint 
— mi a1 rendes iskolai szabály szerint , melly tudva Yan, 
l- i— 1. — 4 + 2 = 6 — _3} _ amaz azonban világosabb. 

8 
M á s i k e s e t b e n azt nem birja felfogni a ' n ö v e n d é k : 

„miként esik az meg, hogy a1 törtek osztásánál származott 
eredmény, vagy részes színleg sokszor nagyobb-mennyisé-
gűnek látszik , mint az osztó és osztandó együtt , holott ez 
igaz nem l e h e t ? " E ' tévelygés oka a1 magyaráza t , mellynek 
égyíptomi sötété mély , néma , irtózatos. Lássunk egy illy 
épületes magyarázatot . — Tanító : , ,osztás alkalmával, — 
miként a1 szorzásnál is látók, — nem szükség a1 tör teket 
egyenlő alsóra vinni, hanem — az osztás megfordított s z o r -
zás levén — az osztó számait fe l forgat juk , számlálót a ' n e -
vező, nevezőt a ' számláló helyére téve, ' s e ' helycsere után 
az osztó számlálója az osztandóéval, osztó nevezője az o sz -
tandó nevezőjével, vagy is felső felsővel, alsó alsóval s zo roz -
tassék, p. o. .2 ; 2. = 2 . .9 — 1 8 — 3 . A ' részes tehát 

3 e g é s z . " Eddig a1 tanító. Látván ebből a' gyermek, hogy a* 
részes sokkal (t . i. 2 egész- és i^ -de l ) nagyobb, mint 
az osztó és osztandó együttvéve : csuda-e , ha azon igazsá-
got , meggyőződést meriti a ' törtekröli tudományból, ho^y : 
a ' szemfényvesztés, varázslás, rontás, babona, csudák 's t á -
tosok egész légiója mind ugyanok és a m e n - e k ? Pedig egy 
kis sugár a"1 szemléleti rendszer napjából gyönyörűen m e g -
világosít ja e' rémbarlangokat, 's önkénytes exorcismus áll 
elő. Lássuk. Főteendő itt az, hogy a1 szabálylyal ne mystifi-
cáljuk a ' gyönge tehetséget, hanem mondjuk k i , miként av 



<és fenthangoni foglalkozások azon időbeni elren-
dezésére nézve : különösen azt kívánjuk még 
figyelembe venni, hogy itt az anyagi tanulmányok 
birván túlsúlylyal, azokra aránylag több idő for -
díttassák, — valamint az alaki tanulmányok is 
mindig az anyagi tanulmányokból vegyék a* t a r -
talmat 's azok által alkalmaztassanak. Több órát 
mint 2<í—25, egy héten, itt némelly nevelök e l-
lenére, — kik a' testi erő növekedését, tehát a' 
több munka-megbirást veszik tekintetbe, — azért 
nem tervezünk, mert már a' növendékeknek ma-
gános szorgalmára is kell némellyeket bizni; j e -
lesül : az anyagi tanulmányoknak honn vagy kö-
rülményszerüleg iskolábani megkönyvnélkülözó-
sét, minthogy az óráni tanítás a' tudománynak ol-
vasás közbeni felfogatásával foglalatoskodik,'s az 
öntevékenységi erő mindig növekedvén, ennek 
tért kell a' leczke-órán kívül is engedni. Ezeket 
előre-bocsátván, következőleg látnók az órák 
czélszerü elrendezését: 

D é l e l ő t t . 

„szabály szerinti eljárás is csak a ' különböző-alsóuaknak egy 
alsóra vonásán alapszik, p. o . a ' fölebbi törteket 2 ; v izs-
gálván, azt talál juk, hogy a' nagyobb darab Ezt kell h á t a ' 
2. darabjaival egyenlő darabokra vágni. Az egész számot itt 

is egy kenyér jelentse, melly 9 darabra osztva, ' s szét-rakva 
a b c 

igy nezne ki l l l l l TF 9" íTlu" 1 1 1 
T) TTll" = 9 = 1 kenyér . l — 9 

Ebből a' 2 - r a jutna a - f - b osztály, azaz a1 2 - r e esnék a1 

c osztálynak d darabja . Ezen d darabot kell már az a-4-b 
osztályban keresni , midőn 2^-del 2 - o t osztunk ; 's ki nem 
lát ja e l ő s z ö r azt, hogy 2 - e t £ ben 3- szor találunk meg, 

— miként fölebb kidolgozva láthatjuk; — m á s o d s z o r azt, 

h o g y e' 3 , nem három egész . Ezen szemléleti el járás aztán 

szembesíttessék a' szabály szerinti eljárással, 's mondassék 

meg, hogy a' szabályos mód csak kurt í tás, 's akkor használ-

tatik, midőn a ' számmal sokáig babrálni sem kedvünk, sem 
időnk nincs. — Hosszas és sok pepecseléssel társul t dolog 
ez, az igaz : de van is ám sükere. Ollyan, mint a ' lanyha, 
csöndes eső, melly gyökérig hat. — Sorkivülinek az e'féle 
részletes methodikai szemlét azért nem ta r tom, mivel nem 
volt , 's most sincs még magyar közlöny , melly hasábjait az 
iskola belélete vizsgálásának, a1 tanítási e l járásoknak meg-
nyitotta volna , ' s valljuk meg , e ' lap sem felelt meg eddig 
igazán a' raj ta születése óta biggyezkedö „ i sko l a i " czimnek. 
Olvasánk ugyan sokat iskolai tanszemlákről (examen), vagy -
is iskolai d íszköntösök- és velök-rokon morgadalmas ü n n e -
pélyekről : de iskolai hétköznapokról , a1 tanítások zár ta j tók-
náli csöndes, tenyésztő működéséről, semmit nem találánk 
bennök, — pedig, hét köznap adja vasárnapnak is a' k a -
lácsot ! K. I. 

Szerda. 
Emlékező-erő-
gyakorlatok. 

Nagyság-mértan 
számtannal ösz-

sze-kötve . 

Irás és hazai 
nyelvtan. 

D é l u t á n . 

Vasárnap, 

Hétfő. 

A1 növendékek a' szüléi nevelésnek adatnak 
át. 

1 óra . 2 óra. 3 ó ra . 

Számtan, az 
anyagi tanulmá-
nyok tar ta lmá-

val. 

Kedd. 
Irás és hazai 

nyelvtan. 

Te rmésze t - r a j z , 
előbb felolvas-

tatva. 

Te rmésze t - r a j z , 
előbb felolvas-

tatva 

Természettan, 
elébb felolvas-

tatva. 

Természe t tan , 
előbb felolvas-

tatva. 

Szerda. 
Nyárban természet-tudományi k i r ándu lá s , tél-

ben éneklés és testgyakorlat . 

Vasárnap. 
Templom előtt ima, éneklés és bibliaolvasás, min-

dig a1 vallástan tárgyaira irányozva. 
1 óra. 2 óra. 3 óra . 

Hétfő. Vallástan. 
Fö ld ra jz , előbb 

felolvastatva. 

Történettan, 
elébb felolvas-

tatva. 

Kedd. 
Szemlélés és b e -
s z é d - g y a k o r l a -

tok. 

F ö l d r a j z , elébb 
felolvastatva. 

Történettan , 
elébb felolvas-

tatva. 

Jegyz. 1. Csütörtök mint hétfő, péntek mint 
kedd, szombat mint szerda. 

Jegyz. A' téli félévbeni rövid napok miatt, a* 
harmadik óra nem foganíttathatván , egyik a* 
szemlélés- és beszédgyakorlatok, másik a' n a g y -
ság-mértan helyére tétetik át. [Folyt, következik.) 

V e g y e s k ö z l e m é n y e k . 
H a l á l o z á s o k . F. é. mart. l - j é n Michnay 

János Ferdinánd, ó-turai lelkész és a' nyitrai 
egyházmegye főjegyzője, szélütés következtében, 
életének 56. évében, jobb életre szenderült. Néhai 
Michnay János pozsony-nagy-lévárdi lelkésznek 
fia, tanult Győrött és Pozsonyban. Iskolai pályáját 
végezvén, OroszvárottMosony m. mint tanító egy 
ideig hivataloskodott. A' hálái egyetemből vissza-
térvén, Radvanszky Albert és Antalnak nevelője 
lett. 1819-ben kochanóczi lelkésznek választatott 
meg 's utóbb a' trencsényi egyházmegye j e g y -
zöségét is viselte; 1832-töl fogva pedig a' népes 
ó-turai egyházban halála napjáig foytatta lelki-
pásztori hivatalát. Have anima candida! Halálát 
siratják özvegye Bukovinszky Eszter 7 árvái és 
testvéröcscse Michnay Endre pozsonyi főiskolai 
észjog- ós államtanár. 

— _ _ Új bizonyságául annak, hogy Jób 
mondása (15 r. 10 v . ) „mind ősz, mind e lvén-
hedett ember vagyon mi közöttünk," lelkész t á r -
sainkra évről évrekevésbbéalkalmazható r ezek-
kel n. t. Simonyi Hajas Károly urnák, a* nemes-
csoói evang. gyülekezet 39 éven át buzgón h i -
vataloskodott, 83 éves lelkészének, tavaszelő 4 -
dikén történt elhunytát ezekkei jelentem. A' mind 
számra,mind tekintélyre nézve legdíszesebb gyász-
gyülekezet előtt f. hó 8-án t. Tóth János mesz-
leni lelkész ür ,,a' jó pap" — fogalmát fej teget-
vén, előbb (békét oszt), utóbb jutalmát (békél 
nyer) olly remekül festó, hogy benne nem lehetett 
nem lelni fel a' jó pap minden kellékeit. — Kö-
vette t. Turcsányi Lajos köszeghi oktató és m a -
gyar hitszónok úr, ki a' megboldogultat helyeseli 



ősz Simeonnal hasonlítá össze, életrajzát eiöadván. I 
— Könyörögni szíveskedtek a' megboldogult fe - i 
lett K. G. és T. J- esperes urnák. — Hajas urnák < 
bokros érdemeiről,különösen a'gyakorlatilelkészet < 
kö rü l , kevés szóval nem értekezhetvén: azon 
óhajtással zárom hirleményemet, hogy bárcsak 
sok olly pap volna még, mint ő C„ó modorú pro-
testáns p a p , " ) ! bárcsak arra i s , ki a' gyülekezet 
pásztora és vezetője ezután leend, szállana a sze-
lídség azon mennyei ihlete, vallásos kenet és buz-
góság mellett, melly jellemzé azt, kinek porait 
fiuilag áldjuk! H a j t a y . 

Alig mult egy éve, hogy t. Ángyán 
János lelkész úr pormarad ványit temeté a ' v e s z -
prémi ref. gyülekezet: íme utóda tiszt. SzűcsKároly 
is, gyülekezetünknek egy évig volt, felejthetlen 
lelkésze, a' páratlan szónok, a' széles-tudományu 
férfiú, a' szépmüvészetek lelkes barátja, a' jó férj 
és atya, tavaszelő 13-án , élete 34- ik évében, 
öröklétre szenderült. Végtiszteletére, a ' háznál 
t. Faa István barnaghi lelkész úr mondott gyö-
nyörű, szivhez-szóló imát; — egyházban t. Sö-
rös József, kádártai lelkész úr szónokolt, Máté 
2 5 - i k rósz 23- ik verse szerint fejtegetvén, 
hogy : „Isten kevésen hív szolgáit is megjutal-
mazza ; " a' sír szélén t. Dobi József tótvázsonyi 
lelkész úr tartott egy, valóban megragadó jeles 
emlékbeszédet. A' vigasztalhatatlan özvegyen és 
a ' két éves árva fiún kivül, gyászolja az elhunytat 
mindenki, ki közelebbről i smeré; mert nem volt 
egyén a' még Veszprémben nem látott roppant 
gyászkiséretben,ki igy nem sohajta fe l : „a1 béke 
és mennyei örömök angyala lebegje körül magas 
sze l lemét!" S z o k o d i I s t v á n . 

Tiszt. Porubszky János ksinnai ev. 
lelkész f. é. januar hó 13-án meghalt, élete 61 - ik 
évében, magtalan 's életnemüvel bőven ellátott 
özvegyet hagyván maga után. 

Homiletikai tár mi lat, Pápán. Olly 
korban élünk, mellyben a' naponta fejlődő szel-
lem hatalma csoda-müveket 's jótékony társula-
tokat teremt 's hoz elő, az embervilág anyagi s 
szellemi magasultságát eszközlendö. E' kor lelke 
hatotta át fötanodank papnövendékei keblét is 
midőn 1847 . febr. 1 7 - é n olly nyilvános társula-
tai alkottak vhomiletikai" czimmel, helyettes lel-
kész tiszt. Dömjén Ferencz úr elnöklete alatt, 
mellynek czélja , tagjait e r ede t i , vagy idegen 
nyelvből fordított vagy átdolgozott egyházi be -
szédek készítése 's bírálatában, — a' szónoklati 
müvek készítését 's előadását elméleti 's gyakor-
lati oldalról illető értekezések önmunkásságutjáni 
kiállításában, — 's a' practicai lelkészeiben lehe-
tőleg gyakorolni. A' tagok száma, kik ernyedet-
len szorgalommal igyekeznek a' társulati létkört 
szélesbítni, egyre szaporodik; 's ha a' reménység 
-sneg nern szégyenít : lesz idő, mellyben felviru-

land a' kis növény, az ápoló kezek gondos ő rkö-
dése alatt, 's gyümölcsöt hozand a' hon 's ker . 
egyház oltárára. Szép a ' c z é l , szent az akara t ; 
elérésére adjon az ég a' társulat tagjainak e r ő t , 
kitartást, ügy-szerető barátokat, hogy felvirul-
ván, viszály ne érje a' napok végéig! 

M o l n á r S á m u e l . 
Sopront lyeeum. E'főtanodában a' f. é. 

téli közvizsgálatok egészen elmaradtak. Mi okból? 
azt a' sopr. ev. conventen kivül senki sem tudja. 
De annyit tudhat mindenki, hogy ezen intézkedés 
az egyetemes conventben nincs végezve, a' f ö n -
álló kir. rendelésekkel ellenkezik, és a ' t anu ló 
ifjakra nézve sem megköszönendő. 

Csernle* panasz. „Mi hír a' kisviiágban?" 
irója igen gyéren ír: pedig mennyi tenger új hirt 
lehelne közölni! Például: hogy Bécsben új t em-
plom épül, a' József- külvárosban, pompás és d i -
cső, paplakkal; - hogy a1 lőcseiek mikép jártak 
templom-építésökkel, melly kétszer összedűlt, 
kősziklán épülve, 's káruk, 30 ezer ez.ft., a' gusz-
láv-adolfi gyámoldától nekik kifizettetett; — hogy 
Haubner superintendens úr kieszközlötte, hogy a' 
soproni meghívott pap, Wagner, útjában felakadt, 
— hogy Kollár Zafa-Egerszegnél egy kápolna 
alól ritka koporsót ásatott ki 's öt tavaszra Olasz-
honba utazni készítik tót patrónusai; — hogy a1 

móriczhidai ekkla régen üres, versenyt ajánlkoz-
nak lelkészek, saját költségökön helyökbe menen-
dők ; —- hogy közelebbi april 14-dikén Győrött 
dunántúli superintend. gyűlés leend; — ide t a r -
toznak a ' lelkészekre nézve sérelmes és sajáturaik 
által eszközlött hibás tagosztályok példái, 'stb. 

Il ly, valóságos napi eseményeket óhajtana 
olvashatni J. P . 

Dunamelféki egyházkerület sryii-
Sé»ének határnapja. A' helvét vallásté-
telt követő dunamelléki főtiszt, egyházkerületnek 
közgyűlése, sz. k.Pest városában,e' folyó 1847-ik 
év május hava 3- ik napján fogja kezdetét venni; 
az ezt megelőző két napokon pedig a' papi kije— 
lölteknek küldöttség előtti megvizsgáltatása fog 
véghez menni. 

B á t h o r y G á b o r , 
egyházkerületi jegyző. 

Megjelent s minden könyvkereskedésben 
kapható : 

Elemi fiu- és leánytanulók sza-
v a i é 's o l v a s ó k ö n y v e . Mindkét nemű elemi 
tanodák, ugyszinte kisebb magányos növendékek 
használatára 's éldeletére szorosan a' gyermeki 
korhoz, fölfogáshoz ós érdekhez, szintúgy mint a ' 
nevelési szempontokhoz alkalmazva, jobb Írókból 

t több oktatóval egyetértésben szerkeszté Tatay 
r István. Pesten 1847. Kilián Gy. tulajdona. VIII 
• és 1768- ré t lap. Ára ? 



PROTESTÁNS 

EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP 
14. szám. Hatodik évi folyamat. April. 4. 1847 . 

Megjelenik e' Lap 17a íven minden héten egyszer : vasárnap. — Előfizetési ár félévre Buda-Pesten házhozhordással 2 ft 40 kr, 
borítékban 3 ft 40 kr., postán küldve 3 ft 40 kr. pgő pénzben. Előfizethetni Pesten hatvani-utczai Horváth-házban 483. sz. alatt 

földszint Landerer és Heckenast könyvnyomdája iigyszobájában és minden magyar- és erdélyországi kir. postahivatalnál. 

TARTALOM: Nyilt-level prot . paptársaimhoz. T e r h e s S á -
m u e l . — G y ű l é s e k : A1 pápai, mezöföldi,b. somogyi és é r -
melléki ref . egyházmegyék közgyűléseik. S z a b ó M i h á l y , 
F á b i á n I s t v á n , H a z a i—tói- — I s k o l a ü g y : I sko la -
létegesítési terv. Készítette S z i g e t i W a r g a J á n o s , — 
közli K á r o l y i I s t v á n . — S z e n t - l a n t : Fohász a' 
temetőben K i s s Á r o n . Húsvét. B. J . — Gyász-enek. 
L o s o n c z y L á s z l ó . V e g y e s k ö z l e m é n y e k . 

Nyíltlevél prot. paptársalmlioz. 
Miután Egy. és Isk. Lapunk, ez űjév reáde-

riillével, magának igazabb irányt ve t t , 's a' nem 
test és vér, de szép 's jólélek-sugalta új programm-
készítő előttünk Ígéretet tett, hogy e' díszes e g y -
házi térről a' patvarkodókat, személy eskedöket le-
szorítandja, más piaczra gyümölcsárosokhoz uta-
sítandja, és itten hely csak azoknak engedtetik 
ezután, kik a'tisztább keresztyénség ügye mellett 
működnek; igenis csak azoknak, kik,Pál ap. ma-
gas-szellemű szavai szerint, kezökbe a' lelki fegy 

ösapai vaskos fegyverek ugyancsak villognak, és 
nálunk —túlzott szerénységgel —hallgat felőle aa 
egyh. literatura, 's nevetségesen el van hanya-
golva. Az elmúlt insurrectiókkal megszűnt ez is, 
's meg kellett szűnnie, mert egyikben mint má-
sikban, semmi nemes czél, irány, erő, valódiság 
nem létezett, csak bűvölt, bájolt, igézett, i jesz-
getett. Ha igy maradunk, tartok tőle, hogy mi-
dőn egyszer-másszor, valami ártatlan kis polé-
miái kérdés elő talál fordulni, (mit pedig ki nem 
lehet kerülni); kivált ha valamellyik jámbor me -
zei gazdának vasárnap délután kezébe akad, nem 
mondom, egy biblia, de csak egy kis igazság pai— 
zsa : — nem leszen képes a' ludnivágyót senki, 
nern maga sem a' gyülekezet angyala értesíthetni. 

Jertek hát, tisztes férfiak! mutassuk meg a' 
világnak, hogy van ártatlan, kellemes, üdvös, s zó -
val: keresztyén polémia ; vessük ki belőle a' régi 
kovászt, azt az avas átkozódó theologi haragot., 
gyűlölséget; olly szelíden beszéljünk, mintha a ' vert, melly Isten beszéde, veendik, derekaikat 

igazmondással övedzik be és lábaikat békesség (jeruzsálemi első zsinatban ülnénk ; olly lelkiösme-
evangyéliomával saruzzák meg (Efez. 6 ) ; — retesen, Isten és felebarát iránti szeretettel poie-
miután, mondom, az éjszaka elmúlt, a' nap elkö- jmizáljunk, mintha tüstént a' világ itélöbírája elébe 
zelgel : (Róm, 13) most már örvendve a' kelle- kellene indulnunk; mindent Isten dicsösségére mi -
mes új világosságnak, sietek én is, ki eddig kö- véljünk, 's ba polemizálunk is, az Urnák polemi-
nyezö szemtanúja valék sok nem-szép dolgoknak, záljunk. Ámbár az ellenfél még ma is haragosan 
vallásos ismeretünk , egyházi életünk 's jobblé-
tünk alapjára (minthogy ezüst is igen szűken van, 

kérdezget , mint régen; bár gyanúsítgasson 's 
mondogossa : „Meddig részegeskedtek még ? " 

arany 's drágakő pedig épen nincsen) fát, szénát, j mi szelíden feleljük ama kegyes aszszony-
pozdorját, (1 Kor. 3) , a ' m i tőlem telik , össze-j nyal : „Nem részegek vagyunk m i , u ram! 
hordani. Kész vagyok igen is, miként ama haza- jne hasonlíts istentelenekhez, mert nagy keserű-
szabadult 's Jeruzsálem falait újított zsidók, e g y i k s é g b ö l , búsulásból szólottunk ez ideig." (1 Sám„ 
kezemben fegyvert, másikban pedig nemcsak k a - j 1.) „Vigyázzunk és imádkozzunk, hogy kisértet-
lapácsot tartani : de, mint kisebb-rendű munkás, be ne jussunk," a' régi vétkes modorra ne v e t e -
téglát, meszet is nagy kedvvel adogatni, és a ' k e z -
dett czélirányos épületet, minden áron, semmi fá-
radságot nem kímélve, magosabbra emelni segítni. 

Számtalan 's különböző teendőink közt mire 
hívjam föl figyelmeteket, kedves tiszttársaim! alig 
tudám magamat elhatározni. Azonban, minek-
utána a ' Reügio és Nevelés czimii folyóirat eddigi 
lapjait szorgalommal olvastam és e' napokban 
különösen szemügyre vettem : elbámultam, hova 
jutottunk, gyáván miily régóta hallgatunk; pedig 
annak, a' kit érdekel, hitünkről számot adni min-
dig tartozunk. íme a' római katholika polémiát 
most is a' Pázmán Kalaúza modorában irják az 

medjünk: de azzal az indulattal,melly Jézusban volt„ 
igenis — azzal polemizáljunk. Bízván azért, t iszt-
társaim ! kedvezéstekbe, íme egy kis próbával szol-
gálni bátorkodom, 's fölveszem vizsgálat tárgyául 
imez themát: Hogy cí római ekklézsiát Péter apostol 
alapította volna, nincs világosan bebizonyítva. 

Hogy e' tételt hozom szóba, ennek oka az 
igen tisztelt új pápának minap a1 hírlapokban i^ 
megjelent föpásztori levele, melly nincs ugyan 
már a' XVII-ik századbeli VIII. Orbán pápa „In 
Coena Domini(e czimü bullájának világi hatalmat 
követelő haragos modorában írva : de szellem© 
mégis kedvetlenül hat mindnyájunkra, kik nem 
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vagyunk a' róm. anyaszentegyház kebelébe fog--
lalvák. Valóban, bár Mát. XVI-ik részében, — 
honnan, mint eredeti oklevélből, a' nagytisztelelii 
róm. k. klérus Péternek apostoli elsőségét, hely-
tartóságát 's az egész római hatalmas hierarchiát 

kozfa volna. — Egyszerűen véve föl a' dolgot, 
Péter és társai igen gyenge-értelmű tanítvány-
kák valának még akkor Jézus iskolájában, midőn 
őket az említett részben, vájjon nevekednek-e 
már az isméretben ? Urok próbálgatta. Az egész 

kiolvasni szokta, — Jézusnak Péterrel tartott be- j tanítványkartól kérdezte a' fenséges rabbi: kinek 
szélgetése azzal végződnék is,- hogy öt Rómába 
püspöknek kinevezi, minden utódainak lajstromát 
évezredekig Máté előszámlálja, többek közt a ' k e -
gyes olvasó az új főpásztor becses nevét is ott 
találja ; bár továbbá az egyházi 's világi történet-
tanban jártas-keltes tudós világnak, a' Péterre hi-
vatkozó hierarchia előállására nézve, semmi, l eg-
alább olly halomra gyűlt ellenvetései nem volná-
nak is ; bár végre a* róm. k. hívek, kik Krisztus 
helytartójának 's utódjainak leikipásztorságuk, sőt, 
mint mondatik, a' sz. léleknek most is rendkívüli 
kegyelmével teljes anyaszentegyház fölvigyázata 
alatt vezéreltetnek 's legeltetnek, az Isten és f e -
lebarát iránti szeretetre 's minden erényekre 
nézve, minden népek és nemzetek fölött kitűnné-
nek, jobbak, szentebbek, tökélyesebbek volnának 
i s ; igenis , bár az előterjesztett czikkek ellen 
legkisebb szót nem emelhetnénk is : bizony, b i -
zony mondom, velünk protestánsokká!, 's a' több 
különböző felekezetekkel, kik már erős meggyő-
ződésünkért, istenfélő, királytisztelő, hazaszerető 
elveinkért, annyit 's olly számtalanszor szenved-
tünk ; kik a' XLII. zsolt. 8. 9. verseit : „a nyo-
morúság egyik mélysége a' másikat követi" 'stb. 
Igazán elénekelhetjük : a' tisztelt kegyes főpász-
tornak nagyobb kímélettel kellett vala bánnia. 
Mert hiszen irva van, hogy maga amaz Atya jobb-
ján ülő s érettünk szüntelen esedező Jézus is 

tart engem, embernek fiját, a' nép, és kinek t i? 
Péter felelte azt, a' mit már a' többiek is épen ugy 
tudtak 's alkalmasint azért ö, mert legelevenebb, 
tüzesebb 's bátrabb volt. Méltó megjegyezni, hogy 
az illyen-jellemű ember sokszor hirtelenkedése 
által nagyot bukik, 's a' legszentebb ügynek is 
árt, mint alább Péter viseletéből majd kiviláglik. 
A' jól-felelt tanítványban megdicsérte Jézus 's 
boldogoknak monda a' többieket is, és hogy n e m -
csak Péternek, de társainak is adá (a ' többesben 
szólt) a'mennyország kulcsait, a'kötöző 's oldozó 
hatalmat : láthatni Máténál a' XVIII-ik 's Ján. 
evangyélistánál a' XX-ik részben. Ámde, miként 
meg szokták dicsérni a' széptüzü 's bátor tanít-
ványt : épen ugy lepirongatják, ha a' nyelv elébb 
jár, mint az ész, és éretlenségböl, hirtelenkedés-
böl szarvas hibákat ejt, mi szegény Péteren épen 
megtörtént. 

Ugyanis, alig végzi az evangyélista Jézus 
dicsérő-beszédét, nyájas kifejezeteit : mindjárt 
utána egy pár verssel, minő szomorú szerepet 
játszott Péter, azt világosan előterjeszti. Szok-
tatni akarván Jézus a' tanítványokat, hogy meg-
rögzött zsidó elöiléletökről mondjanak le, misze-
rint a' Messiást hatalmas világi fejedelemnek, nem 
pedig e' földön megalapítandó igazság és e rény-
országa királyának alakjában képzelték 's várták, 
— tehát jelenti nekiek, hogy ő Jeruzsálembe fe l -

nem ollyan főpap, ki erőtlenségünk érzésén meg menendő, ott az evangyélmi világosság elleneitől 
ne indulna: hanem ollyan, ki maga is megkísér- sok gyalázatot, végre halált is szenvedendő. Erre 
íetett mindenekben, a* bűntől megválva. (Zsid.jszót emel Péter, mint szokott, bátran, hatalma-
4 : 15.) Es ha legbünösebbek volnánk is a' föld |san, ' s kezdi megtámadni Jézust, mondván : „ Ked-
hátán, nem azt í r j a -e a" nagy apostol a1 Galátzia-
beli híveknek, különösen lelkipásztoroknak 'selő-

vezz magadnak, t f ramí ne essék ez raj tad." Az 
Üdvezítő pedig látván, milly veszélyes értelmiség 

járóknak : „Atyámfiai! ha az ember elfoglaltatik nélkül a* túlbuzgalom, szigorú tanítói helyzetbe 
•á' sátántól a' bűnben , t i , a' kik lelkiek vagytok, | tette magát, 's megfordulván, felele nekie: „ T á -
az ollyat építsétek fel alázatosság lelkével, meg- ! vozzál tőlem, kísértő (sátán), bántásomra vagy 
gondolván, hogy te is meg ne kisértessél. Gal.VI.l. nekem: nem vagy bölcs az isteni, csak az emberi 

Ámde az említett czikkekre különben is sok|dolgokban." Gyarló Péter! mit mondjak az egész 
mondani valónk levén: a'közlött hatalmas főpász-! XVI ik részbeni szerepedre? Szánakozva, de 
tori levél által fölhíva érezzük magunkat, vállá- 'kénytelen vagyok kijelenteni:priora tolluntur per 
sos elvünket, e ' részben mintegy mentségül szól--jposteriora. Oda minden későbbi századok által 
gálandót, előterjeszteni; és azt hiszszük, hogy az képzelt dicsőséged 's hatalmad! Ha van okosság, 
Igazság ellen vétkeznénk, lelkiösmeretünk szavát melly képes fogalmazni, a' gondolatokat rendezni, 
fojtanék el , ha mélyen, mindig mélyen hallgat- >ítéletet hozni, és igy, ha Jézus pirongató szavai 
nánk . Mi hát az elsőt illeti: Mát. XVI. egész r é - szerint, azt sem tudta még akkor Péter, hogy az 
Széböl, nézetünk szerint, semmi, a' róm. hierar-
chia alapítására szolgáló oklevelet nem olvashatni 
k i ; még a' Péter elsőségét, több tanítványtársai 

Atya kebeléből aláhozott tudományért Jézusnak 
a' tudatlan, bűnös, kegyetlen világtól halált is 
keli majd szenvednie, — és hogy e' nélkül Isten 

feletti értelmiségét, erkölcsi jellemét, becsét sem; .igazságának elég nem tétethetett, a' megtérő bü-
annyival inkább nem, hogy Jézus öt helytartójává; 
tette, 's valami nagy egyházi hatalommal, kivált-
sággal, méltósággal, a' többek felett megaiándé-

nösöknek az idvesség meg nem szereztethetett; 
ha még azt sem értette Péter, több tanítványtár-
saival együtt, (mint láthatni ugyan ennek a' n e -



vezetesXVI-ik résznek elsőbb verseiben), mit te -
szen Jézusnak ez a' szava : „Oltalmazzátok meg 
magatokat a ' farizeusok kovászaiktól/ ' — minek 
megértésére pedig épen nagy ész nem kívántatott; 
mert tudhatták , hogy egy kis kovász az egész 
tésztát megposhasztja, egy kis farizeusi elv a' 
legtisztább tudományt is megrontja ; és igy, ha az 
Üdvezítö kénytelen volt azon alkalommal is ko-
molyan szemeikre lobbantani gyenge értelmisé-
güket tanítványainak ; igenis, ha mindezen kö-
rülményeket fontolóra veszszük: csudálatra-méltó 
dolog ! kinek juthatott valaha eszébe az a' gon-
dolat, hogy Jézus Péternek, ki a ' Christologiából 
alig tudott az elsőbb egy pár kérdésekre megfe-
lelni, de a'megigazulás módjáról,a' váltság mun-
kájáról, kegyelem eszközeiről 's egyebekről még 
igen keveset, vagy semmit sem tudott, — igenis 
Péternek adta volna át e' mulandó életutáni dicső 
mennyországnak titokteljes kulcsait; őt ajándé-
kozta volna meg határtalan bűnbocsátó vagy bün 
nem bocsátó hatalommal; az ö egyéniségén, je l -
lemén építette volna, mint kősziklán fel az anya-
szentegyházat, a' helyeit, hogy az ő igaz mes-
siási eljövetelének 's evangyéliomának idejét, a' 
már keresztelő János által ajánlott 's elközelgető 
mennyországnak nevezvén annak kulcsaival, 
mint a' zsidók közt is ismeretes rabbi vagy ta-
nítói hivatal diplomatikai czímjével , ugy Pétert, 
mint több társait, az új szövetségi fötanító meg-
ajándékozta, a' megkötözésről 's megoldásról e j -
tett szavaival köztök hitünk fejedelme az egyhá-
zifenyítéket fölállította. 

Szokása volt a' tanítványi karnak, mikor Jé -
zus czélzatait nem értette, tüstént valamelly nyug-
talansággal, mozgalommal, vagy világos fölszó-
lalással kijelenteni, hogy a' szókat nem értették. 
Mát. XVIIÍ. részében láthatni, hogy Jézus Péterre 
's társaira nem ruházott a' kötöző *s oldozó ha-
talom által egyebet, csak a' keresztyének közt 
naponként megeshető vétségek atyai elintézését,és 
hogy a1 tanítványok sem tartották szükségesnek, 
megmagyaráztatni magoknak, mire czélzott egy -
szerű szavaiban az Üdvezítö, onnan megtudhatni, 
hogy miután az egyházi rendszabály elmondatott 
elöttök : ,,Ha vétkezik, ugy mond, atyádfia elle-
ned, dorgáld meg ötteköztedés ö közötte; ha nem 
enged, végy meíléd egy-két embert tanúnak; ha 
ekkor sem enged, add be a' gyülekezetnek; ha 
ennek sem enged,hadd magának Elegyen előtted 
ollyan, mint egy pogány és fukar" nyomba utána 
teszi Jézus: „bizony, bizony mondom nektek, va -
lakiket megkötöztök e' földön, mennyben is kö -
tözve lészen" 's a ' t. Valóban, h r ,gy Péter ezen 
egyszerű 's csupán egyház-fenyítékre vonatkozó 
szók által, sem magának , sem társainak , semmi 
titkos bűnbocsátó, vagy nem bocsátó hatalmat 
adatni nem gondolt, — igenis nein egyebet ezen 
üdvös rendeletnél: „minekutána hiszitik, hogy én 
Jézus Istentől jöttem, Isten íia 's igaz Messiás va- ! 

gyok: tudjátok meg, hogy a' ker. hit- és erkölcs-
tannak 's az ezzel kapcsolatban álló egyházi igaz-
gatásnak 's fenyítéknek sinormórlékül azon igaz-
ságokat mutatom ki, mellyeket tőlem, mint Krisz-
tustól, Istenfiától, tanultok, és a' mit tudományom 
szellemében igaznak, jónak, üdvösnek, vagy ezzel 
ellenkezőnek mondotok, az állani fog, az é r v é -
nyes leend Isten *s emberek előtt;"—?s hogy nem 
érthetett s nem is értett Péter ennyinél többet, 
világos onnan, mert tüstént abban a* perczben k é r -
dezé Jézustól, a' tőle hallott szók szellemében: 
„Uram! megbocsássak-e atyámfianak ha hétszer 
vétkezik ellenem ? " és Jézus a' kedélyes, feltett 
kérdéstméllányolva, felele nekie: „Nemcsak hé t -
szer, de hetvenhétszer is megbocsáss ellened vétő 
atyádfiának." I g e n , de nem mondá, hogy sze -
mélyed érdeméért 's szenlségeért minden bünfc 
megbocsáthatsz 's minden bűnöst az örök kárho-
zattól megszabadíthatsz. — Engedelem! a' Péter 
elsősége 's a' több apostolok feletti becse 's mél-
tósága elleni hosszúra nyúlni talált értekezésért l 
Tolulnak a' jó lelkiösmereítel fölkerekedett gon-
dolatok ós szók az ember tollára. — Igazán mondja 
Philótás Curtiusnál : „Verba innocenti reperire 
facile est, modum verborum tenere diíFicile." Azt 
hiszem, ha Péter, mostani mennyei dicsőségében, 
közölhetné akaratját a' ker. anyaszentegyház azon 
tagjaival, kik a' neki zsidó modorban átadott t a -
nítói 's irás magyarázói hivatalnoki czimeket, t .L 
a" kulcsokat, a' dicső mennyországot akár-kinek 
megnyitó, vagy abból kizáró kulcsokká csinálták: 
bizony azt mondaná, mit hajdan az angyal a* 
lábaihoz leborult Jánosnak monda : „Meglássátok, 
azt ne miveljétek, én is csak szolgatársatok v a -
gyok." Jel. 19. 10. (Vége következik.) 

T e r h e s S á m u e l , 
gömör-kis honti ref. esperes, 

G y ű l é s e k ; 
A.1 pápai ref. egyházmegye köz-

gyűlése. 
A* pápai ref. egyházmegye j . évi febr. 9-ifc 

napjától 12-ig Takácsin (Veszprém vármegyében) 
tartá tanácskozó 's helyosztó közgyűlését. A ' 
megjelenési nap estéjén, 9-kén , a1 mult nov. 's 
decemb. hónapokban egyházinknál látogatásom 
volt esperes és jegyző uraknak naplójok olvas-
tatott. Följegyezvék abban nevezetesebb észre-
vételeik az egyházakról, azoknak lelkészeikről's 
isk.-tanítóikról, — és mi, mint vártuk, ugy t a -
pasztaltuk most, hogy a' tán minden egyházaink-
nál örömmel látott egyházi vizsgálat nem a' men-
nél több bajok 'st.b. összeszedésére, sö t , miül 
másutt halljuk történtnek, szaporítására,— haneru 
inkább azoknak lecsendesílésére *s a ' gyűlés drága 
idejét tekintve, békés utoni elenyésztésére mií-
ködék, régi szokáson alapult hivatásával, — s 
igy lön, hogy most alig volt egyház, lelkész 

f tanító egymás ellen pannszos. Mindazáltal a* r - t 



egyháznak azon panasza, hogy lelkésze a' halot-
takat temetőbe nem kiséri, és hogy Mezö-Örsön 
a' helv. hitűek nagyaszony napján dolgaiktói el-
tiltatván, vallásszabadsági jogaikban megsértet-
tek, némi megjegyzést érdemeinek. Az elsőre, 
több előadások után, megújitja az egyházmegye 
egy már régebben ez érdemben hozott azon ha-
tározatát, ,,hogy a' lelkész a' prédikátziós ha-
lottat a' 2 v. for. díjon kivül még fizetendő 30 v. 
krajczárért köteles a' temetőbe kísérni. A' máso-
dikra nézve hiteles vizsgálat említteték, hogy osz-
tán mint sérelem, felsőbb helyre terjesztethes-
sék. *) A'millyen nehéz szívvel vettük e' sérelem 
megértéséből a' minden csekélységben botrányt 
gyanító 's látó felekezetességet: sokszorta nagyobb 
örömmel hallottuk most az egyházvizsgálat jegy 
zőkönyvéböl is a' dicsőült b. e. kir. udvarnok 
Szalay urnák e' mi egyházmegyénkben is 3 egy-
házróli jótéteményes megemlékezését. Éljen em-
léke mindörökké áldásban! 

A' gyűlés napja reggelén, (a ' templomi) sz. 
áhitatosságból paplakba sereglett atyafiság sze -
ret ve-tisztelt segédgondnokunk,t. Őri Szabó Gá-
bor urnák 's különösen nt. esperesünknek forró 
kebelből buzgott beszédével üdvözeltetvén: 1-ör 
is ft. püspökünk föpásztori levele olvastatott fel, 
meliyben volt kedves fenséges Nádorunk haláláról 
e ' rni esperességünk is hivatalosan értesíttetik, a' 
gyászünnepély megtartásának idejét az esperesi hi-
vatalnak kiválasztani meghagyván. Ennek kö-
vetkeztében a' gyászünnep mart. 7 -kére rendel-
tetett. 2 ) Ezután gyámintézetünk választmányi 
tagjai eskettettek föl az alapszabályokban kitűzött 
3 évi hivataloskodásra. Itt, hogy a' hosszú 's feles-
leges esküforma helyett egy más, kimerítő rövid 
készíttessék, közkívánatul nyilváníttatott. 3 ) E k -
kor közkedvességü egyházmegyei jegyzőnk nt. 
Keserű János úr jelenté, mikép ö, mint ezelőtt 3 
évvel, mikor jegyzőnek szavazati átalános több-
séggel elválasztatott, e' hivatalt csak 3 évre fo -
gadá e l : ugy most is, midőn betölté, fogadását 's 
szavát megállani szentül akarja , mondván : , ,a ' 
foözbizodalom-adta hivatalt, vagy érdemeljük vagy 
nem, bitorolni szörnyű visszaélés *s nagy bün 

a ' jegyzői tollat, hogy most okvetetlen leteendi, 
lelkes beszédében tántoríthatatlan elhatározottság-
gal nyiivánítá. Mi, kik e' tettét is csak becsülni tud-
juk, szándéka változtatására nem is erötettük; má-
sok kísértették a' jó lelket, de ölemondott. Mind-
azáltal szeretetre 's tiszteletre-méltó több jeles-
ségei, igaz szerénysége vonzanak minket szemé-
Jyéhez, 's hiszszük, hogy egyházaink a' lelett hi-
vatalra, jóllehel, mint gyámintézeti elnök 's e g y -
házmegyei tanácsnok, elég elfoglaltatással van is 
különben terhelve, újra megválasztandják. Ugyan 
s ) Hogy kinek ünnepe nincs , dologtalan henyéljen, utczára 

kiülvén, embert szóljon, vagy, a ' mi illyenkor szintén k ö -
vetkezetes , hogy korcsmán Istent 's embert sértsen : e r re 
észszerűen kóuszeriteni nem lehet. S í . 

a' lanácsnokságról illy lemondását már másodíz-
ben nyiivánítá, még a' tavali közgyűlésünkre bea-
dott soraiban, idősb Szabó Sándor, bakon-szentki-
rályi lelkész is, ki érzékeny búcsút vön tisztitár-
saitól , 's tanácsnoki hivatalát a' közbizodalom 
azon kezeibe nyujtá vissza, mellyekböl ö azt á t -
vette. Az agg atyának, mint már az Úr 50 évtől 
fogva hivatalos szolgájának, lemondása méltányol-
tatván, jelesen viselt hivatalának köteleztetéseitől 
fölmentetett. — Hogy a' jegyzői hivatal szavazás 
alá bocsáttassék, elvégeztetvén, 4) Egy kir. i n -
tézmény olvastatott a' lelkek száma összeírása 
iránt. Ez már teljesíttetett. 5 ) Majd az egyház-
ker. j.könyvi rendelet következtében a1 papi 
vizsgálatnak mostaninál jobban leendő tervezé-
sére, az egyházker. gyámintézete iránti vélemé-
nyezésre, és a ' tudva-levő sérelmek megvizsgá-
lására választmány neveztetett. — 6) Ismét, a' 
mezöföldi egyházmegyének a' ker. tanácsnokok 
iránt tett 's a1 suplis jegyzőkönyvben olvasható 
észrevétele 's óvása helyeseítetést nyerve, pár -
toltatni meghagyatott. 7) Ennek nyomán olvasta-
tott superintendens urunk föpásztori levele, melly-
ben, hogy a' Czibor úr elköltözése által megüre-
sült philosophíai szék betöltésére egy, minden 
szükséges kellékekkel alkalmas egyént a' majd 
leendő egyházkerületi gyűlésen a' választásra e' 
mi egyházmegyénk is ajánlhasson, elörei tapoga-
tásért tudósíttatunk, — különösen figyelmünkbe 
ajánltatván Zalamegyében urad. ügyvéd Kerka-
poly Károly úr, ki iskolai pályáján szorgalmáról, 
lángeszéről és sok más jelességeiröl mindig ne -
vezetes volt főiskolánkban. Ez úttal M. D. lelkész 
úr állal a' particularismus 's professor uraknak 
tiszltársuk válaszlásábai befolyásuk ellen szó emel-
tetvén : a' particularismus vádja ellen fölemlító 
segédgondnok úr, hogy Gondol úr lemondása óta, 
a' tanszékre Szönyi Pál és Révész Bálint urak is, 
kik pedig más főiskola növendékei, meghivattak, 
de nem ajánlkoztak. Másik vádpont ellen Széki 
Béla tanár úr védte az oktató-kart. 8 ) Továbbá 
az egyházker. közgyűlés jegyzökönyvének e' mi 
esperességünket illető pontjai 's a' tavali egyház-
megyei gyűlés némelly számai alatt jegyzett vég-
zései olvastatlak. Ez utóbbi jegyzőkönyvben káp-
lánaink sorozata adott sok szót a' vitatkozásra, 
mivel egy gyülekezetbe rendes lelkész kívánta-
tott, — egy seniorságot főiskolánkban viselt papi 
kijelölt barátunk is követelökép lépé fel az e lső-
ségér t , 's füleivel kelle hallania , hogy, ha más 
egyházmegyék a' seniori hivatalt csaknem semmi 
figyelembe veszik : a' mienk is, — miután ú g y -
is csaknem minden ötödik senior itt marad, — a* 
káplánságban szolgált s 50 forintért hivalalos-
kodott s. lelkészeit a' senior sággal 's egyéb sok 
különböztetésekkel eléggé jutalmazott urakért 
hátra többé nem vetheti 's igy lett, hogy a' helyet-
tes Somogyi S. úr Dereskén mint rendes lelkész, 
a' kocsi és több egyházakban rendeseknek m e g -



hagyott s.-lelkéozek sorsa szerint , ott helyben 
meghagyatott. — 9) Végül: szóba hozatott, hogy 
pápai egyházunk némelly tetteiből az látszik, 
mintha magát Sopronnal nálunk több uras egy-
házakkal az egyházmegyei kormányon felülemelné 
^ hogy papilakát bérbe kiadá 'stb.:de minden vá-
doltatást lemosván arról az említett egyháznak né-
hány,kormányunkon ülő s igen jeles tagjai: a' többi 
mondani-való csak susogóba maradt. Uraim! a* ki 
elölmegy, jó példát mutasson. — Említtetett még 
a' főiskolai convictus 's didactrum, de nem jó ol-
dalaikról,— a1 főiskolai ifjúság egyháziatlansága, 
vallástalansága,'s végre, hogy super. pénztárunk 
mílly gazdag lehet, ha abból 1000 forintonként 
lehet a' nem-szegényeknek is ajándékozgatni, — 
Több más apró dolgokat és végzéseket elmellöz-
ve , azt jegyzem még ide, hogy gyűlésünk a' 
Krisztusbani atyafiságot szép jellemben tanúsítá. 

S z a b ó M i h á l y , 
tapolczaföi pap. 

A' mezőföldi ref. egyházmegye hoz-
gyűlése. 

Mezőföld egyházmegye f. évi télutó 17 's 
napjain, Lepsénben tartotta, szokott iker-elnöklet 
alatt, helyrendező közgyűlését, szép-számu egy-
háziak és világiak jelenlétében. Nevezetesebb 
tá rgyak : 1) Fönséges Nádorunk gyászünnepélye 
tavaszelő 7-dikén rendeltetett, egész e . -me-
gyénkben, megtartatni. 2) Főiskolánkba, az ész-
tanszékre, t. cz. Kerhapolyi Károly urat választ 
j u k , — el nem vállalás esetében Domanovszky 
Endre urat ajánlandjuk. 3) Mészáros János, F e -
rencziek szerzetéböli áldozó pap V hitszónok, 
vallás-felekezetünkbe átjővén, — mint lelkészi 
hivatalra szándékozó, a' szokott papi vizsgálato-
kat már kiállván, ajánltatik. 4 ) Papi hivatalra 
vállalkozók megvizsgálása módjáról véleményt 
adni *s tervet készítni, választmány neveztetett. 
5 ) Főgyülési követeink három évre határoztattak 
választatni. 6 ) Pozsonyi ev. könyvtárt építő egye-
sület számára pénz-segély gyűjtetett. 7) Márton 
jeles emléke, olly anyagból, minőt az eddig gyűlt 
pénzerő kibír, minél elébb fölállítandónak Ítélte-
tett. 8 ) Aze . -megye i elnököknek szavazatok ál-
tali megválasztása, mint föjog, az illető egyhá-
zaké levén; a' választó szavazatok fölbontása, — 
hogy sem közvetve, sem közvetlen nem-érdeklett 
birák által történhessék, — kerületi gyűlésen, de 
teljes nyilvánossággal, Ítéltetett végrehajtatni; 
valamint ugyanazok fölesketése is, — az osztó-
igazság hozván azt magával, hogy ezek, kik a' 
kerületi gyűlésnek is lényeges tagjai, legalább 
ez ünnepélyes tény által azon erkölcsi testülettel 
is kapcsolatba jöjjenek. 9) Míg zsinatilag más 
nem fog határoztatni, kerületi gyűléseinket, az 
e.megyénk költekezési 's fáradozási terheit lehető 
egyarányusíthatása tekintetéből, vándorolni, 's 
nem egy helyhez kötni kívánjuk. 10) E .me-

gyénk kebelében több évtizedek óta fönálló nyug-
intézetíinket a' kerületivel kapcsolatba hozható-
nak nem látván, ehez nem járulunk; amannak,, 
's a' fehérvári „Életbiztosító intézetnek" minél 
czélszerübb hasznáíhatása iránt véleményt adni 
pedig választmány neveztetett. 11) A' főiskolai 
ifjúság e ' sanyarú időbeni rendkívüli segedelme-
zésére az egyházak fölhivatnak. 1 2 ) Több e g y -
házainkba , mellyek, ez elég mostoha idők ellent 
nem állva , a' kor kivánatinak teljesen megfelelő 
díszes építkezésekben foglalkoznak, utasító v á -
lasztmány neveztetett. 13) Lajos-Komárom, e l -
hunyt lelkésze helyébe, a' kijelöltek közöl t. c/>. 
B. J. urat választotta. Balhási segédpap P. F. úr, 
helyén hagyatott; K. S. úr Enyingre rendeltetett; 
K. B. úr tovább is e. megyei segéd leend ; P. J . 
úr pedig Lepsénbe redeltetett. 14) Egy kissé ren-
detlen egyházban igen botrányos zavarok tör -
ténvén : választmány fogja az eseményt, hely 
szinén, kipuhatolni. 15) Enyingi egyház, elhunyt 
i. tanítója helyében, egy évig, annak segédjét ugy 
tartja meg, hogy, jövőre, i. tanítói állomását, ugy 
nevezett ,,akademika promotiováu változtatandó, 
Pápáról fog hozni tanítót. 10) Több igen alapos 
panaszok emeltetvén az akademikapromotion levó 
ifjú tanítók ellen, — mintha t. i. némellyek mind-
járt első évökben is, többen pedig leginkább az 
utolsókban, hivatalukban igen hanyagul járnának 
el: — figyeltettek — kiket talán benső öntuda-
tuk 's becsületérzetök, önkint vállalt hivataluk 
pontos teljesítésére nem ébresztene — méltány-
lani az egyházak vércsepjeiböl összezsugorgatott 
évi dijaikat; mikkel ha ezek nekik szolgálnak, 
egyszersmind arra is följogosítvák, hogy őket — 
kötelezvényeikben nagyon is szigorúan bevallott 
tiszteiket kellő szorgalommal nem teljesítvén — 
hivataluktól, az illető felsőbbség tudtával, azonnal 
elmozdítsák.—Mi,az illető egyházaknak.a' nevelés 
magas ügye kellő méltánylata tekintetéből, lélek-
ismeretes kötelességökké is tetetett , megbocsát-
hatlan bűn levén, egyért százakat, szándokosan, 
veszni hagyni! 17) Minden egyházi hivatalosaink 
díjlevele, meghitelesítve, 's egy könyvbe csinosan 
bekötve, levéltárunkba betétetett. 1 8 ) E.megyei 
könvtárnokunk pontosan számolván, mintegy száz 
tallér áru jó könyvek, közmegegyezéssel rendel-
tettek ez évben is meghozatni. 19) E. megyei 
pénztárnokunk is fölmutatta tíz különböző pénz-
tárakról vezetett pontos számadását. 2 0 ) Jövő 
kisgyülésünk helyeül: Székesfehérvár, — idejeül: 
tavaszutó 27-dike tüzetett ki. 

Gyűlésünk — a* párt-szellem párszori, tán 
kissé elhamarkodott, kitörését mellőzve — elég 
higgadt kedélylyel folyt ; bivataltársink, ugy lát-
szik, kezdik magát a' közügyet, nem más, bármi 
mellékes érdeket, figyelmök tárgyává tenni. 

F á b i á n I s t v á n * 
e.megyei jegyző. 



A' belsö-söinogyi[ egyházmegye 
líagj-gyiilése. 

A' b.-somogyi egyházmegye nagy-gyűlése 
f. évi febr. 23-ik 's több napjain tartatott Nagy-
Bajomban, a' rendes világi és egyházi elnöklet 
alatt. Érdekesb tárgyai következők : 1) Az or-
szág Nádorának, József es. k. örökös föherczeg-
nek, az egész hazát köz-bánatba merítő halála kö-
vetkezésében, minden egyházainkban mart. 7 -én 
gyász-ünnepély rendeltetett tartatni. 2) A' nm. 
m. kir. helytartó tanácstól érkezett, 's a' megye-
beli lelkek rovatos összeírását tárgyazóintézvény 
foganatosíttatott. Nt. alesperes úr ez összeírást 
három párban pontosan elkészítvén, kettőt a' fő-
kormányszékekhez felküldött, egyet a ' je len g y ű -
lésen bemutatott,'s e' szerint a 'b . -somogyi egy-
házmegyében 43 ,326 ref. lélek találtatik. 3 ) Á1 

vallásos sérelmek összeszedését 's felküldését tár-
gyazó felsőbb parancs, — mivel sem kanonika 
visitatio alkalmával, sem azóta egyházi elnökünk 
illy sérelmekről nem tudósíttatott, — tudomásul 
vétetett. 4) A' ft. superintendentia az egyházme-
gyei segédgondnok és esperes urakat választó 
szavazatok felbontását, 's hivatalukrai felesketé-
süket, — ámbár az egyházmegyék ezen jogát 
előbbi években elismerte — azon oknál fogva, 
mivel azok nemcsak az egyházmegyének, hanem 
a' ft. egyházkerületnek is hivatalnokai, jövendőre 
ismét csak az egyházkerületen történendőuek ren-
delvén : egyházmegyénk ezt már követei állal is 
nyilvánított, 's különösen a' ft. egyházkerület el-
lenében felhozott azon indokainál fogva, misze-
rint egyházmegyei főhivatalnokaink előbb lesz-
nek e.-megyei, mint e.-kerületi tisztviselők és 
csak mint ollyanok, kiegészítő részei az e. kerü-
leti gyűlésnek; 's mivel e' rendelet szerint, a' 
közigazgatás nem kevés kárával, az e. kerületi 
gyüiésekrei jövés-menés sokféle akadályai miatt, 
az egyházmegyék két-három évig is rendes elnök 
nélkül lehetnének: továbbra is kíván ragaszkodni 
azon jogához, miszerint a' főhivatalnokait vá 
lasztó szavazatok felbontását, 's megválasztott hi-
vatalnokainak felesketését egyházmegyei gyűlé-
sén végezhesse. 5 ) A' fí. egyházkerület minden 
egyházmegyéiben divatozó papi 's tanítói g y á -
moldák vázlatát, 's e' mellett azon választmány 
javaslatát is, melly az összes egyházkerületre al-
kaimazhatólag, egy köznyugdíj-intézeti tervet 
dolgozott, megküldvén : az ezek megvizsgálása 
utáni vélemény-adásra, 's egy új 's czélszerü 
gyámoldai terv készítésére megbízott három tag-
ból álló választmány, — azon oknál fogva, mivel 
a' központosításnak nem barátja, 's mivel egy ke-
rületi köz-gyámolda fölállítását a'localitás tekin-
tetéből sem látja kivihetőnek. — az említett iro-
mányok tiszteleíteii visszaküldését javalta, mit e.-
megyénk is helyeselve elfogadott. Az új gyámol-
dai lerv alapelveiben azonban a' választmány tag-
jai különbözvén, kettő külön, egy ismét magános 

gyámoldai tervet nyújtott be. Amazok a' könyö-
rületesség mellett az igazságot 's ebből folyó kö-
teleztetést vévén alapul, ez csak a'felebaráti s ze -
retet ós könyörületre építvén tervezetét. Mellyik 
fogadtatik e l? szavazat-többség fogja meghatá-
rozni, mi a' két tervnek megrendelt köröztetése 
után nyilvánuland. 6) A' papjelöltek vizsgálatát 
illetőleg, azon választmány , melly e' tárgyban 
te rv- 's vélemény-adásra kinevezve volt, bead-
ván dolgozatát : kevés módosítással elfogadtatott, 
's e' szerint, az eddigi öt-rendbeli vizsgálat h e -
lyett , ezután k é t , de szigorú vizsgálat ajánlta-
tik, u. m. az egyházmegyei és egyházkerületi,— 
más tudományokat mellőzve , csalt a' papi tudo-
mányok minden ágaiból, 's mindenkor valamelly 
tárgy fölötti rögtönzött dolgozat-Írással egybe-
kötve. 7 ) T. P. J. nemeskei lelkész úr a' ft. egy-
ház-kerülethez fölebbezett ügyében, (melly sze -
rint kéri , hogy b. e. édes atyjának, mint hoboli 
lelkésznek 1845. évi jul. 5-kón történt halálától, 
ugyanazon év oct. 23. napjáig járó papi fizetés 
ezen idörei illetéke elhunyt atyja örököseinek 
adassék, — azon okból is, mivel a' papi szolgá-
latot a' hoboli egyházban az idő alatt, mint fiú ö 
teljesítette, 's mellyet mégis az egyházmegyei 
tanács az oct. 23-kán idöközileg Ilobolba rendelt 
t. P.-S. jelenleg m.újfalusi lelkésznek adott) ked-
vező, és az egyházmegye rendeletét megsemmi-
sítő ítéletet nyervén, 's a' mult évi komáromi ke -
rületi gyűlés jegyzökönyvének ezt illető száma 
kihirdetés és végrehajtás végett megküldetvén : 
ez ügybeni komoly 's a' dolog lényegét tárgyazó 
vitatkozások után, az egyházmegyei tanács oda 
nyilatkozott, hogy előbbi ítéletét megváltoztatni 
semmi új s még eddig tekintetbe nem vett indo-
kokat nem látván, — a' ft. egyházkerület ítéletét 
megsemmisíttetni kérje, következő okokból : a ' 
boldogult hoboli lelkész olly örökösöket nem h a -
gyott, kik a' b,-somogyi egyházmegyében diva-
tozó nyugintézet szerint, bármi szín alatt, kegye-
lem-évet igényelhetnének ; de a' nemeskei lelkész 
úr is nem mint fiu, hanem mint legközelebbi lel-
kész volt — segédlelkészek hiányában — a' ho-
boli egyházbani papi szolgálatok teljesítésére r e n -
delve, a' mi ez egyház-megyében rég i , 's eddig 
díj nélkül teljesített szokás, a' minthogy jelenleg 
is az egyházkerület ítéletével terhelt m. újfalusi 
lelkész úr szinte 6 hónap óta viszi — mint l eg -
közelebbi pap — a' megürült gyöngyös-melléki 
egyháznak papot illető terheit. Joga levén e ' s z e -
rint az egyházmegyének a' kérdéses 16 héti idő 
papi jövedelméről rendelkezni, azt — mit m á s -
kor illy esetben a' csurgói közép-iskola javára 
szokott fordítani — azért adta t. P. S, urnák,mi-
vel jól tudta, hogy ö 50 v. forint mellett hét év 
óta segédkedvén, sem szülei, sem rokoni rész-
véttel nem támogatathatva, illy segítő adományra 
méltó volt. 8) Az udvarhelyi egyház elölkönyör-
gője G. J. ellen, vele Ö évek óta versengő egy -



háza a' jelen gyűlésre is elmozdíllatását sürgető, 
sőt nem a' leggyöngédebb kifejezésekkel köve-
telő körlevelet nyújtván : az egyházmegyei fanács 
a' tanítót. — mivel sem benne kánon elleni hibát, 
sem a' vádiratban tekintetbe-vehetö ujabb okokat 
nem látott, — hivatalában tovább is meghagyta. 
9 ) A' nagy drágaság és szükség miatt, a' pá^-
pai főiskola számára leendő rendkívüli segély-
adásra felszólító levél egyházmegyénknél is rész-
vétre talált, 's e' czélra, tehetségünk szerint, ada-
kozandunk. 10) A' pápai főiskolában megürült 
észtani oktatói széknek szabad-választás utjáni 
betöltése elhatároztatván,'s főtiszt.superintendens 
nr ez érdembeni szavazatra szólítván fel e g y -
házmegyénket : szavazatunkat szótöbbséggel t. cz. 
Kerkapoly Károly hites ügyvéd úrra adtuk. 11) 
Az inkei helv. és ágostai hitvallású lakosok kö-
zötti egyenetlenség eligazítására ujolag egy v á -
lasztmány neveztetett, olly utasítással, hogy az 
1844-ik évben már kieszközlött, de az ágost. hit-
vallásúak részéről kiküldött választmányi tagok 
által alá nem irt egyezkedést sikeresítné. 12) 
Örömmel említhető, hogy ezen gyűlésen a' csur-
gói középiskola tökepénzei is tisztába hozattak. 
A' csurgói pénztárnoki számadás vizsgálásakor, 
látta a' választmány, hogy ha az 1845-ik évig 
kin-Ievö, 's 1,800 v. for. haladó kamatok behaj -
tatnak 's tökésíttetnek : a' csurgói iskola pénz-
összege 21 ,755 for. és 26 krt. tesz váltóban. 13) 
A' csurgói közép-iskola oktatóinak választását 
jövőre egyházmegyénk csőd által eszközlendi 's 
elhatározta, hogy a' magokat ajánló egyének, a' 
tanítandó tárgyakból, kellőleg megvizsgáltassa-
nak. 14) Három megürült papi állomások több 
változást idézvén elő, az üres egyházak három 
jelöltekböli választás által töltettek be, 's igy t. 
Szakáll Lajos k.-dombói, t. Nagy Károly mere-
nyei, t. Sáray Gábor kisasszondi, t. Sebők József 
n.-kisfaludi, t. Bélavári István gyöngyösmelléki 
lelkészekké választattak. — Általában jelen gyű -
lésünk hangulata higgadtabb 's szembetünöleg 
csendesebb volt, mint az előbbi években. Ez jó 
jel i 'S ha még a' papi-körnek sokszoros hasznot 
árasztó eszméje is tetté valósuland közöttünk : 
reménylhetö, hogy a' müveit társalgás, eszme-
csere, 's tudományos foglalkozás által egymáshoz 
mindinkább közeledvén, ebből folyó elméleti és 
gyakorlati tudományosságunk növekedése által, 
növekedni fog egyszersmind szellemi haladásunk, 
— növekedni köztünk az egyetértés, bizalom, 
szeretet, — növekedni végre általunk a ' vallás 
és egyház virágzása, jólléte, békessége. H a z a i . 

Ér«<melléki egyházmegye köz-
gyűlése. 

Tartatott ez SzaIacson,mart. 16 és 17-dikén. 
— Miután érdemdús esperesünk, n.t. Kúthy Sándor 
ú r , érzelme dús tárházából merített szavakban 
elmondá székfoglaló beszédéi 's egyházlátogatási 

jelentését az iskolák állapotáról felolvasá : az e l -
választatása által megíiresült jegyzői hivatalra, af 

beküldött szavazatok többsége szerint. , nt. Ungi 
Márton úr, közörömünkre, feleskettetett; ülnökök-
nek t. Vásárhelyi Dániel és Lukács Mihály urak 
választattak, egy ülnöki szék jelenben is betöltet-
len maradt.—Tárgyaltattak az egyházi hivatalosok 
fizetését kevesíteni kívánó egyházak folyamodá-
saik, kiválólag a' széplakiak ügye 's mozgal-
maik , kik magukat az egyházmegyének az e g y -
házkerület által is megerősített intézkedése ellen 
vakmerően fölemelték , a' mennyiben az egyházi 
hivatalosok fizetését felényire levonva, az új fi-
zetésre , esperesi jóváhagyás nélkül, tanítót is 
kebleztek be ; mire nézve az egyházkerület föl-
kérendő, hogy ezen merényletnek anarchikus-
szellemű indítóit, hova hamarább a' megye által 
rendelendő vizsgáló küldöttség nyomán rendre és 
a' törvények iránti engedelmességre annyival is 
inkább térítse, mivel minden bérváltoztatást sü r -
getö egyházak figyelme Széplakon függ. — Ezen 
bajok gyökeresorvosolhatása tekintetéből egyház-
megyénk, szellemdús nt. jegyzőnk azon indítvá-
nyát , mi-szerint, a" főtiszt, egyházkerület köz-
bejöttével , megyei úton, ország-gyülésileg egy 
olly pénztár létre-hozatala eszközöltessék, melly-
ből az egyházi hivatalosok fizettessenek, egyhan-
gúlag elfogadtuk; és e ' nagy-szerü, bár nem új 
eszme minden áron létre-hozatala, valójában, 
népnevelésünk fölvirágoztatására, a' köznépben 
vallásosság-ébresztésre nézve , a' közállomány 
férfiainak legfőbb és legelső teendője volna, — mi, 
csekély véleményünk szerint, a ' közteher-viselés 
általános elfogadása által, legczélszerübben e sz -
közöltethetnék. Szőnyegre hozatott a ' szalacsi, 
úgynevezet t , ócska temetői ügy, hol a' tagosítás 
folytán, új temető kijeleléseért kerestetvén meg a ' 
nagyváradi káptalan, és illetőleg a' tagosító egyez-
tető küldöttség, a' szalacsiak, azon indokból, mivel 
két temetöjök, egy ujabb és egy régi van, melly 
utóbbi amannak beteltével, felsőbb törvények e n -
gedélye nyomán, ujolag használhatandó, ide utasít-
va, ennek birtokában végre a' n. m. k. helytartó ta-
nács által is meghagyatva, régi temetöjöket felár-
kolták, és a'nem rég villám által elzúzott tornyuk 
építési költségének fedezése tekintetéből felszán-
tatván, bevetették. Azonban a' szalacsi fötísztség 
a' termények megdézmálására, másfél év után, p a -
rancsot vön,s' miután a' tisztelt káptalanhoz intézett 
folyamodásaikra sem nyertek nyugtató választ: a' 
helv. hitv. egyházak java 's jogai felett őrködő 
egyházi gyűlés által oda utasíttattak, hogy a' tör-
ténhető dózmálás alkalmával opponáljanak, nem 
reménylett esetben pedig repositiot kérjenek. — 
Indítványoztatott, hogy mivel egy idő óta a1 meg-
üresült jövedelmesebb papi hivatalok káplánok-
kal töltetnek b e : ezentúl rendes papok hívására 
utasíttassanak az egyházak, az igy megüresült hi-
vatalokra pedig az idősb káplánok rendeltesse-



nek. Egyházmegyénk az egyházak hivhatási tör-
vényes jogukat korlátozni nem akarván, ajánlja 
csak az egyházaknak jelen indítvány éleibe-lép-
tetését. — A' vajdai fi- oktató panaszos folya-
modványa nyomán életbe-léptetett ujolag a' 2 8 -
dik kánon, melly szerint, míg az egyházi hivata-
los ki nincsen fizetve, más nem léphet helyébe.— 
Mihályfalvai pap t. V. D. úr azon felterjesztésére, 
hogy nevezett egyházban, alsóbb fi-iskola alapít— 
hatására — melly kisdedóvoda is lenne — e g y -
háza elöljárói, nagyszerű fizetéséből évenként, e' 
czélra fordítandó tizenöt köböl búzát lekérvén: ö, 
ha a' 25-dik kánon büntetése alól felmentetik, az 
egyházvidéki gyűlés állal, bizonyos feltételek 
alatt, erre annyival isinkább késznek nyilatkozik, 
mivel az rendesen kint szokott maradni a'fizetésre 
tehetetlen lakosoknál. Megjegytetett : bármelly 
szép és hasznos a' czél , de az eszköz ennek k i -
vitelére nem helyeseltetik; egyszersmind V. D. 
úr megkéretet t , hogy e' szent és nemes vállalat 
alapításához, mellyet ö tervezett, mivel módja is 
van benne, egyenesebben járulni kegyeskedjék.— 
Végre gróf Mikó Imre ö nagyságának, a' piskolti 
helv. hitv. egyházi hivatalosok számára, évenkénti 
10l/2 öl tűzifa adományozásáért, hálás elismerés-
sel köszönet szavaztatott. 

I s k « 1 a-ü g y : 
Xskola-létegesltés* (Folytatás.) 

21. ff. A' reál népiskola másodévi tan folyamata. 
E l s ő f é l é v . 

1. Vallástan. Miután az első évben az erkölcs-
tan, hitre irányzott bibliai mondatokkal erősítve, 
bevégeztetett: ezen második évben a'hittan tetes-
sék tanulmány-tárgyul, de ugy, hogy a' hilczik-
kek megfordítva erkölcsi-irányu mondatokkal vi-
lágosíttassanak fö l ; igy a' hit erkölcsre, az e r -
kölcs hitre irányzólag taníttassanak, — vagy hit 
és erkölcsi tény egymástól a1 vallás-tanításban 
el ne különítlessenek. (Tartalmat láthatni A rö-
vid utmutatás 'stb. hittani részében.) 

2. A szemlélés- és beszéd-gyakorlatok foly-
tatják a' különböző ítéletek alkotását; jelesül: is-
métlik a' közvetlen és közvetett érzéki ítéleteket, 
's emelkednek érzék-haladókra is. (Tartalmat 
láthatni W. J . Oktatástana 85 lap.) 

3. A hazai nyelvtan, bevégezvén a' ragokat, 
a' mondattanra lép, 's itt az egyes és összetett, 
egyszerű és felékesített, összehúzott és kiszéle-
sített mondatokat különbözteti meg. (Tartalmat 
láthatni W. J . Nyelvtana lap. 123—147.) 

A. Az értelmés olvasás a' mondatok föleleme-
zésével, valamint a' ragok kimutatásával is foly-
tattatik, — tehát mind gondolkodás-, mind nyelv-
tani fejtegetéssel. 

5. Az emlékezö-erőt ugyan gyakorolja a' t a -
nulmányok megköny vnélkülözése : de e ' mellett, 
a ' szép olvasásra irányozólag , czélszerti versek 

is megköny vnélkülözendök, és változtatott hangon 
felmondandók. 

6. A természetrajzból inkább (nyárban) az 
állattan taníttatik, gazdaság és kézmütani hasz-
nok kiemelésével, — ugy , hogy az ásvány-
növénytan legalább főbb vonataikban röviden i s -
mételtetnek. 

7. A természettan első évi foka ismételtetik, 
ugy» hogy a' jelenetek mi-je a' szilárd, csöp és 
léghigak körül körülményesebben iratik l e , 's 
ezen körülményes leírástól , vagy a' jelenetek 
hogyan-jától, törvények vonatnak el. Egyébiránt 
a' részletesebb és szorosabb törvények lehúzása 
a' közép tanodák természettanának feladata, az 
okok szoros meghatározása pedig vagy a1 szoro-
san miért? a' felső-osztályú tanodáké. 

8. A' földrajz Európát ismerteti meg főbb vo-
natokban , mellyek körül a1 földabroszoni szem-
léltetés, rajzolás, szó és irás általi előadás legin-
kább a' polgárzati földrajzra terjed ki. 

9. A történettan az egyetemes történetből 
egyén-leírásokat közöl a1 nélkül, hogy egy vagy 
más nép történetéhez különösen kötné magát. 
(Illyen tanmenetü könyvet , mellyböl ezen fokát 
a' történettannak tanítani lehetne, irodalmunkban 
nem ismerek. Németül illyet irt Böttiger Wel tge-
schichte in Biogrraphien.) 

10. Az Írástanítás a' nyelvtannal párhuzam-
ban halad. 

11. A számtan ismételi az egyszerű a rány-
latok tanítását 's emelkedik az összetettekre. 

12. tér alaktan , mint nogyság-mértan, 
szemléletileg méri a' testek tömegét. 

13. Az éneklés-tanítás számjegyek szerint 
bevégezvén az éneklés-tanítás három fokát, ezt 
kótarendszerre is alapítva ismétli 's alkalmazza 
szokott énekeinkre. (Tanmódszert láthatni W . J . 
Oktatástana lap 197.) 

14. A testgyakorlat részint természettudo-
mányi kirándulás, részint sajátlagos testgyakorlat 
által történik. 

M á s o d i k f é l é v . 
1. A vallástan hittani része folytattatik, azon 

modorban és iránynyal, mint az első félévben. 
2. /I' szemlélés- és beszédgyakorlatok Ítéle-

teket fűznek össze, vagy eszmélkednek, — még 
pedig először érzéki közvetlen és közvetett, majd 
érzéktúli ítéletek után. (Tartalmat láthatni W . J . 
Oktatástana lap 85 — 87.) 

3. A hazai nyelvtan a' mondatok különböző 
fajainak fölelemezése 's változtatása után, lép egy 
's két-tagú körmondatok alkotására. (Tartalmat 
láthatni W. J. Nyelvtana 1 4 7 — 1 5 0 lap.) 

4. Az értelmes olvasás a' mondatoknak gon-
dolkodásiam, az egyes szavaknak nyelvtani fej te-
getésével folytattatik. Egyébiránt a' széptani vagy 
ízléses olvasás is gyakorlatilag megkezdetik. 

5. Az emlékező-erőt a' tanulmányok értelmes, 
megkönyvnélkülözése gyakorolja, valamint czél— 



szerű versek széptani bcíanulása és könyvnélkül 
felmondása is. 

6. A természet-rajz, az állattanban az embert 
is megtalálván, ennek mind testi , mind lelki és 
elébb testi sajátságaival, majd lelki tehetségeivel 
is főbb vonatokban megismerteti a' növendéket. 

7. A' természettanból a1 súlytalanok jelenetei-
nek mi-je ugy ismételtetik, hogy a' jelenetek kör-
nyülményesebben Íratván le, ezektől azok törvé-
nye, vagy hogyan-ja, vonatik el. 

8. A földrajz az Europánkivüli 4 világrészt 
főbb vonatokban szemlélteti, földabroszon rajzol-
tatja és elbeszélteti, 's helyi leírás után, leginkább 
a' főbb városokat emeli ki. Igen czélszerü lenne, 
ha a ' földrajz ezen utolsó foka földgömb után 
szemléltetnék, miről alkalmat vesz a' tanító föl-
dünk égtani leírására i s ; igy ott végződnék a' 
földrajz tanítása, honnan kiindulánk. 

9. A történettan tanítása az egyetemes tör-
ténet első fokáról, az egyén-leírásról, a' külön-
álló népek leírására lép. A'népiskolákban minden 
népek történetét még röviden is bejárni szükség-
felen ; leginkább kiemelendők a' régi történetből 
a ' zsidók, — a' középből a' keresztes hadak, — 
az újból a' németek és a' franczia forradalom, 
össze-kötésben hazai történetünkkel. 

10. Az irás-tanítás a'nyelvtannal párhuzam-
ban halad, vagy a' körmondatok alkotásában to-
vább gyakorolja a' növendékeket. 

11. A szdmtanítds az összetett arány latokat a* 
tá r saság iamat és vegyítés szabályaira alkalmazza. 

12. A nagyságmértan ismétli a' vonalak, t e -
rületek és tömegek mérését. 

13. Az éneklés-tanítás négy-hangu darabok 
öszhangzatos énekeltetését kezdi meg. 

14. A' testgyakorlat természet-tudományi ki-
rándulás, télben korcsojázás 's más tostgyakorlat-
fajok által történik. 
22. §. A reál népiskola másodévi óratanterve. 

Ezen iskola másodévi tanulmányai épen azok 
levén, mik az első évben: a' tanulmányokat épen 
ugy látjuk czélszerülegelrendezhetőknek; követ-
kezőleg az óra-tantervre nézve a' tanító urakat 
az első év tanóráira utasítjuk, azon megjegyzés-
sel, hogy midőn az idő a' természettudományi ki-
rándulást meg nem engedi : az, otthoni tes tgya-
korlattal vagy ének-tanítással foglaltassék el. 
Egyébiránt a' természettudomány a' térmészet-
tant is magába foglalván, minthogy ennek szint-
annyi jelenetei szemléltethetők télben, őszszel és 
tavaszszal, mint nyárban; továbbá minthogy a' t e r -
mészettant nem pusztán könyvből és nem annyira 
szobában tanuljuk, mint a" természetben : ezért, 
a ' hol és mikor lehet, szerdán és szombaton, a' 
természettudományi kirándulások megtetessenek, 
annyival is inkább, mert ezek egy úttal testgya-
korlatok is. 

23. §. A' nép-lányiskolák. 
A' nép lánya épen azon alaki és anyagi t a -

nulmány által képeztetik, mint figyermeke; azzal 
a' különbséggel, hogy lányoknál a' tanulmány 
terjedelme legyen kisebb, de leginkább az alkal-
mazási irány legyen más a' lányoknál, mint a* 
fiúknál; jelesül : a' lányok gyengébb természete, 
valamint rendeltetésök is soha szem elöl ne t é -
veztessék; igy a' lányok az előiskolán kivül, a ' 
fentebb látott négyéves iskola-pályán, 1 0 — 1 1 
éves korukkal bevégzik az iskolai tanulást, 's a* 
gyakorlati nevelést inkább a' háznál, az anya v e -
zérlése alatt, nyerik : tehát a' lányiskolái tanul-
m á n y t e r v iránt tanító urakat a' látott tanulmány-
tervekre utasítjuk; gyakorlati lányiskolákat p e -
dig falukra nem is tervezünk, minthogy az alaki 
és anyagi tanulmányok jól bevégzése után , a' 
gyakorlatot a' szülei háznál is átsajátítandják. 
Azonban mezővárosokon *s talán gazdagabb f a -
luhelyeken is, ha a1 tanítóné ollyan lenne, ki n é -
melly gazdasszonyi munkákban gyakorlati útmu-
tatást adhatna : óhajtandó, hogy illyen lenne; — 
a' gyakorlati népfiú-iskolák mellett azon tanulmá-
nyokat is kijelelendjük , miket mezővárosi vagy 
tehetősebb falusi lányoknak is tanítani kell. 

(Folyt, következik.) 

S z e n t - l a n t : 
Fohász a' temetőben. 

Örök Isten-
Lét 's mulas királya ! 
Nálad esd a ' 
Gyászolók imája ; 
Nyújts v igaszt , ha 
Hullatjuk könyünket, 
Mig a1 sírt rög — 
'S bú borítja szünket. 

Vágyainknak 
Végtelen hazája : 
'S egy araszra 
Nyúl a1 földi pálya ; 
Minden óra 
Szent kegy áradat ja ; 
'S élveinket 
A' sír elszaggat ja . 

Ah! igy múlni 
Szomjú vágya inknak , — 
Igy lehunyni 
Tiszta nap ja inknak: 
Kinos a1 hon 
Érező embernek, 
Es meging rá 
Hite a ' kebe lnek ; 

'S nem bir a ' szív 
Bízni a1 reményben, 
Mint veend részt 
Égi éleményben? 
És remegve 
Kétli, hogy halálunk 
J é g ölén túl 
Jobb hazát találunk. 

De te élsz, 's ha 
Ránk kegyed k iá rad : 

1 4 * 



Bánatunk szűn , 
És könyünk leszárad, 
Ah ! segíts hát 
Hinni szent igédnek, 
Karjaid hogy 
Mindörökre védnek. 

'S míg felettünk 
Rezg az égi pálya, 
Csillagoknak 
Millió hazája ; 
Mig előttünk 
Leng az újra éledt 
Rom felébe 
Kelt növényi élet : 

Lelkesíts te , 
Hogy lehet világ, hol 
A ' halandó 
Üdvezülve hono l : 
És hogy él egy 
Szent erő, melly semmi 
Lényt nem enged 
Semmiségbe menni! 

Jézusunk, hit 
Égi fe jede lme! 
Te, kiben él 
A ' lét győzedelme , — 
Tested is volt 
Fedve sír kövével , 
'S feltöréd azt 
Istenült erővel; — 

A h ! ne engedd 
Köztünk a' mennyei 
Üdv reményét 
Cs "rggedésbe menni ; 
' S nyújts vigaszt, hogy 
Él, ki itt porrá lett : 
T e v a g y a ' f e l -
T á m a d á s é s é l e t ! 

Kiss Áron. 

II ú § v é t. 
Hogy örömnek bú a ' vége, 
Hamvas szerda h i rde t i ; 
Hogy örömnek bú az apja, 
Bizonyítja húsvét napja, 
Mint azt Róma ü n n e p l i . 

Da kevés van, a1 ki másért 
Búsul a ' nagy böjtön át, 
Mint, mivel a ' húsevéstől, 
Lakzi, táncz és zenéléstől 
Tartóztatni kell magát. 

És kevés van, a1 ki másért 
Megörül nagyszombaton, 
Mint mivel a ' húsevéshez, 
Lakzi, táncz és zenéléshez 
Visszatérhet szabadon. 

Húsevés és nemevéstől 
F ü g g az öröm, függ a ' bú ? 
Hol az ünnep komolysága? 
Hol magasztos tanúsága, 
Ha csak gyomrod szomorú? 

A1 tanítás szabadsága 
Bántatott nagypén teken ; 
Ez azon nap komoly gyásza, — 

Ezért kelt a ' föld fohásza , — 
Szíve megrepedt ezen. 

De a1 tannak gyózedelmét — 
Bár meghaljon mestere — 
Ezt jelenti sok Tamásnak 
A' dicső feltámadásnak 
Bámulandó ünnepe ! 

B. J . 

G y á s z - é n e k . 

(Élte szép reggelén sirba hanyatlott néhai P. N. E. halálára. 
Gyönkön, febr . 2 0 . 1 8 4 7 . ) 

I. 
Gyenge virágszál, Májusi bimbó 

Voltam az élet Szép tavaszán; 
Függve szüléim Karjain, édes 

Égi reménynyel Játszadozám. 
' S ím most hervadt virág vagyok, 

Korán síromba hanyatlók 
Szüléim1 láng-kebeléről . 
Ollyan sárga levék, mint hideg öszszel 

A' fáknak hulló levele i , 
Mikkel büszkén játszadozik 

A' zivatar. 
Sirba viszem szülőim, 
Testvérim 's minden kedvesim örömét.. 

Ah de virúland Szebb tavasz egykor , 
Túl a ' síroknak Durva telén ; 

Hit szava biztat, Túl sirom álmán 
Szebb kikeletre Virradok én. 

Hol a ' szív édes köteli 
Szálait el nem tépdel i 
Többé a ' rémletes halál. 

Ártatlan kebelem újra ölel majd 
Egy boldog napon kedveseim, 

'S minden mélyen keseredett 
Bús feleim! 

Hintse az ég rózsával 
Ösvényeteket , — Isten veletek!. 

II. 

Isten, szent Atyánk! 
Bút áraszt reánk 

E ' gyászos alkalom. 
Oh ! mi közel áll 
Hozzánk a1 halál, 

'S a ' zordon sirhalom ! 
Te állsz Jehova! 
Mi ide 's tova 

Hullunk mint fa levél ; 
Alig születünk, 
Rövid életünk 

Bús enyészetre ké l ! 
Segíts bennünket 
Hogy életünket 

Rendeljük józanon. — 
'S örök hazádba 
Szent országodba 

Juthassunk egy napon! 
L o s o n c z y L á s z l ó . 

V e g y e s k ö z l e m é n y e k . 
Szézat annak idejében, az 99<> 

Graduál" ügyében. A* dunántúli evan-



gyélmi gyülekezetekben négyféle magyar énekes 
könyvek forognak közkézen: l - s ö „A'zengedező 
mennyei kar" vagyis ó-graduál, készülvén még 
1740-ik év táján, melly mai napiglan is néhol, ki-
vált alsóbb néposztályból álló ekklézsiákban, mind 
magányos, mind nyilvános áhitatosságra használta-
tik; 2 - d i k , i z új énekes könyv, melly az ó-graduál 
szerint czélszerü igazításokkal, és a' régi elavult 
énekek helyett, ujakkal jobbítva, készíttetett a' 
főtisztelendő egyházkerület által, még a' 19-dik 
század elején , 's ez legtöbb egyházainkban ot t -
honos; 3-dik -1' győri énekes könyv, melly tartalmi 
jelessége- 's tárgyilag helyes elrendezésénél 
fogva, evangyélmi hitfeleink bármilly-müveltségü 
tagjának őszintén ajánlható; 4-dik A Beliczay-
féle halotti énekes könyv. — De hagyjuk most 
ezeket, 's térjünk vissza az első helyen említettre. 

Nem czélom gúnyolólag szólani az ó - g r a -
duálról, mert atyáink, borús ós derűs napjaikban, 
Igen becses könyvül tekintékazt; azért, szent é r -
zeményekkel eltelten, zengedezték belőle az U r -
nák dicsőségét, 's csillapíták vele szivök keser-
veit ; sőt jelenleg is még, több százan olly hő és 
édes ragaszkodással csüggnek ra j ta , mint cse-
csemő kisded édes anyja emlőjén; pedig itt volna 
az idő, vele immár felhagyni! Mert tagadhatlanul 
igaz, hogy, a 'sok jó mellett, az elmúlt idők gyen-
geséginek iszonyú sok jeleit hordozza magán. Az 
elfogulatlan vizsgáló özönnel szemléli benne a' 
buzgóság-háborító, pórias, darabos, nevetséges, 
homályos, ábrándos mondatokat. — Hogy hossza-
dalmas ne legyek, sok fogyatkozási közöl elég 
legyen csak néhányat idéznem, mint például a' 
479-dik lapon a '9-dik vers elején ez áll: „ R é g -
ulta immár csak veszekedem fohászkodásimmal." 
— A' 460-dik lapon a' 12-dik versben ez ol-
^vastatik: 

„I t t vágj , itt égess, 
Itt üss, itt mess, 

Itt ösztönözz , 
Itt sújts, öklözz, 
Itt köpölözz, 
Bátor kemény irral kötözz, 
Csak örök életet szerezz ." 

A'454-d ik lapon, az 5-dik versben ez fordul elő: 
„Ájul szivem, fájnak bélim"'sat. Ismét az 566—ik 
énekben ez vagyon: 

, ,Támodjon föl bár a ' sátán, 
„De nincs hatalom botja vállán." — 

Az 573-dik hallott! ének szavai pedig igy hang-
zanak a* 2-dik versben: 

„Is ten , de mit adhatna 
Jobbat , im kiragada 

Az ördög tőréből, 
Ki mint fene oroszlány 
Ordít , és dühös sárkány, 

Míg épen, minden öszvedül? 

A ' 965-dik lap 7-dik versében ez mondatik: 
„ A ' világ meg nem jobbúl , 

Ama sok fejű vad 

Mig verembe nem ború i , 
Honnan föl nem támad ." — s. a. t. — 

Példák idézete nélkül is hitelt adand e* czikk t ü -
relmes olvasója nyilatkozatomnak, hogy az emlí-
tett ó-gráduálban előforduló nyelvészeti, költészeti 
s.at. hemzsegő hibák, mint, még a' 18-dik század 
első felében készült műre, igen homályos á rnyé -
kot vetnek. — Végre még csak azt említem meg, 
milly szemet-szuró nagy fogyatkozása ó - g r a d u -
álunknak — több árnyoldalait most nem is é r in t -
vén —, hogy sem a' hittan nevezetesebb á g a z a -
tiról szóló, sem a' különbféle kötelességeket 's 
erényeket tárgyazó, sem különös esetekre alkal-
mazható énekek benne fel nem találtatnak. 

Már régen átlátta e' tenger hiányt a1 ft. e g y -
házkerület, valamint szem előtt tartván azt is, 
hogy az evangyélmi vallás szelleme igényli, mi-
szerint karöltve szükség haladni a' növekedő v i -
lágosság 's józan műveltség fokozatával ; azért 
készített is a' czélnak megfelelő énekes könyvet; 
azonban mivel ennek általános elfogadása érde-
mében, kényszerítő szigorú eszközökhez nyúlnia 
nem vala tanácsos,a' következmény az lön: hogy 
i t t -o t t , részint a' régihez vonzó konok ragasz-
kodásból , részint a' lelki kenet kisebb mértéke, 
's részint — mondjuk ki az igazat — némelly 
lelkész uraknak hidegvérüségök miatt, az idejét 
elélt silány, a'tökéletesb újnak mind ez ideig sem 
engedte az érdemlett elsőséget kivívni. — Egy 
pár évtized óta, az ó graduálnak kinyomatása 
szinte szigorúan tilalmaztaték ; ezért a' példányok-
annyira megfogytak, hogy egy-egy avult, de újra 
bekötött példányért 4 —5 forintot is kellett a' nye -
részkedő zsidóknak érte fizetni: holott az új éne -
kes könyvekből l / z áron, csinos é3 tartós bekö-
tésben lehet a' könyvárusoknál vásárolni. — N é -
melly gyülekezetek, az ó példányoknak nehéz 
kaphatásuk miatt , mások önmeggyőződésük su-
galtából is, készeknek jelenték már magukat, az 
új énekes könyv bevevésére. Örömünk, ennek 
hallására nöttön nő t t ! ! De halljunk szót, uraim! 
Wimmer Ágoston, különben érdemdús atyánkfia, 
a1 mult öszszel megfordulván a' Bakony vidékén 
is, szemfüleskedését nem kerülheté el, hogy még 
néhol tájunkon, 's Győr megye vidékén is , ,a ' 
zengedező mennyei ka r" szerepel; — mint h i -
teles kútfőből merítve nyilváníthatom, önkölt-
ségén szándékozik azt, hihető, Lipcsében, újra k i -
nyomatni, mert szerinte az abban foglalt énekek 
a' valódi evangyélmi egyháziasság jellemzői. L e -
gyen hite szerint! de tudósító 's többen is, kik 
meghallánk, hogy B. . T. .-ról egy ép példány 
már W. Á. urnák kezeihez küldetett, érintett szán-
dokát elősegítendő : ezen méltán megütközénk,. 
mert meggyőződésünk szerint, Wimmer úr r á k -
haladást akar tenni, 's erötetése csak zűrzavart 
idézendne elő. Tudva van előttem, 's azért b á -
mulom, hogy W. úr, a' régi visszaéléseknek ós 

j silányságoknak milly erős-karu bajnokaként tün*-



tette ki magát : most pedig a' régi silányt öleli 
hév karjaival! 0 a' józan haladás zászlóját lo-
bogtatta előttünk elvben 's tettleg : most egy-
szerre Sittig, Layritz 's Hengstenberg *) hát-
ráló táborába látszik szegödöttnek lenni 1!! Uram! 
ha ön olly nagy-Ielküen kész a' vallás oltárán 
áldozni ; fordítsa pénzáldozatát néhány száz új 
énekes könyv példányai megvevésére's azoknak 
eddig nélkülözött szegényebb gyülekezetekben 
olcsó ároni kiosztogatására! Ez által hir-koszo-
ruját is illatozóbb virágokkal diszesítendi, 's az 
egyházkerületteli daczolás kellemetlenségitö! is 
magát megkimélendi. Sapienti pauca! — 

Közlő, itt a' nyilvánosság térén, csak szót 
emelni 's figyelmeztetni kiváná a' ft. egyházke-
rületet, hogy rníg nem késő, W. úr ferde lépéseit 
éber figyelemmel kisérje; sőt szándékával fel-
hagyni öt kényszerítse, hogy egyszer immár éne-
kes könyveinkre nézve, elmondhassuk Sz. Pállal: 
„ A ' régiek elmultak, ime mindenek megujultak." 
2 Kor. 5, 17. Különben is „Senki nem foldja új 
posztófolttal be a' hitvány ruhát; mert annak új 
posztófoltja a1 hitvány ruhát megszakasztja, és 
azután nagyobb szakadás lészen rajta.4 ' Máté 9 : 
16. B a k o n y t á j i . 

Jelentés é§ felszólítás Fali 1BC-
é m ügyében . Fali ABC-émnek tudtommal 
harmadik kiadása a' napokban megjelenik 's kap-
ható leend 12 kr. p. tiszt. Kiss Károly ref. segéd-
lelkész és Eggenberger uraknál Pesten. Azért 
mondom : tudtommal harmadik kiadása, mert mig 
több dolgozataim mellett ezen ujabb kiadásnak új 
kézi ABC-ém bezí illesztésével foglalatoskodom, 
és mig az első lapok Beimel urnái nyomatnak, 
minthogy Kecskeméten betühiány miatt nem nyo-
mathattak: az alatt régibb Fali ABC-ém — mellyet 
eddigelé a' magyar nemzeti Akadémia nyomatott, 
mint jutalmazott munkám mellékletét, de a' hon-
nan a 'saját i jogmár reám visszaszállt — igen cse-
kély módosulással; Trattner Károlyi urnái után-
nyomatik és árultatik 20 p. p. k ré r t ; még pedig, 
miként értésemreesék, utánnyomatott a ' so l t ih .v . 
egyházmegyei tanítóegylet megbízásából, melly 
egyletnek hogy magam is tagja vagyok, örömmel 
vallom meg. És épen ezért is sajnálom a' mi tör-
tént. Hogy két Fali ABC-e leend, az még nemhi-

*) A"1 „deutsche Eisenbahn" czimü heti lap 7 1 ~ik számában 
1 8 4 6 - r ó t következőleg ir egy tudósító : „Der sogenannte 
evang. Bücherverein zu Berlin, bei dem Herr H e n g s t e n -
b e r g die Hauplflöte spielt, will e i n n e u e s G e s a n g b u c h 
herausgeben, das die ganze „ s i n g e n d e K i r c h eu ver t re -

títen soll. Kein einziges ererbtes Kirchenlied soll unterdrückt, 
jkeins — wie Herr H. iu seiner papiernen Kirchenmuhme sagt, 
soll verpfuscht und ausgebessert , vielmehr — wie wir sagen, 
j ede r a l t e U n s i n n , von neuem, darin a u f g e w á r m t w e r d e n . " 
— Nem tudom f e1 bók mint tetszik a ' Hengstenbergianu-
s o k n a k ? ! B a k o n y t á j i . 

ba, ámbár egy czélért két oldalról költséget tenni, 
csakugyan gazdálkodatlanság. 

Én az érintett Fali ABC-e utánnyomatásával 
mind anyagi, mind szellemi tekintetben sértve v a -
gyok. Anyagi tekintetben : a' mennyiben lelkem 
szüleményéből, tehát legbensőbb sajátomból a1 

jövedelmet más akarja zsebébe tenni; szellemi-
leg : a' mennyiben lelkem munkásságának g y ü -
mölcse más név alá rejtetik. 

Ezért tehát teljes tisztelettel fölszólítom az ál-
talam igen tisztelt tanító-egyletet, különösen a n -
nak tisztelt elnökét, hogy a ' j ó irányú egylet t ag -
jait, szeretett tagtársaimat, oda-vinni szívesked-
nék. míképen az utánnyomott Fali ABC-ém s a -
játságától álljanak el, vegyék ki a' jövedelemből 
költségöket, 1s néhány igenczélszerüleg beszőtt 
szavakért fáradalomdíjokat is. De fölszólítom a* 
megbízott könyváros urakat is, hogy utánnyomott 
Fali ABC-émröl velem is számoskodjanak. Teljes 
reményem van , hogy a* fölszólított egylet és 
egyének engem arra nem kényszerítendenek, 
miszerint azon törvényeket, mellyek az ausztriai 
örökös tartományokban, mint írói sajátot biztosí-
tók, a' napokban hirdettettek ki, hazánkban foga-
nítani megkísértsem. 

Kelt N.-Körösön 1847, mart. 14-kén. 
W a r g a J á n o s , neveléstanár. 

Megjelent s minden könyvkereskedésben 
kapható : 

Dr. martin ftuthers : Eine feste 
Burg ist wnser Gott. a. Mit Luthers ur-
sprünglicher Melodie und Textesworten. b. Mit 
Harmonie für Sopran, Alt, Tenor und Bass. c. Für 
den vierstimmigen Mannerchor und dann d. 
Vierstimmig für dieOrgel oder das Pianoforte al-
léin. Megjelent Lipcsében Kloss Károlytól a' wi t -
tenbergi székestemplom zenedirectorától, Luther 
halálának három százados évfordulati napjára. 
Ara 15 pengő kr. Kapható Eperjesen ntiszt. 
Schwarz M. esperes urnái, Pesten Székács J .-nél . 
A' begyülendö pénz e g y , jó organistákal képző 
intézet alapítására fordíttatik. Több-számu példá-
nyokért, kivált ha iskolák hozatják, az ár csak 
10 kr. leend. Egyébiránt Kloss úr, ha nem csalat-
kozunk, erdélyi-születésü hazánkfia,'s porosz k i -
rály ö felsége magas pártolásában részesült. „Ihm 
hat Seine Majestat der König von Preussen die 
goldene Huldigungs-Medaille, wegen seines Or -
gelspiels, verliehen und durch Rescript des Cul-
tus- Ministeriums befohlen, dass er tüchtige Orga-
nisten bilden und für seine Bemühungen desshalb 
aus königlichen Staatsmitteln remunerirt werden 
solle" — ir hozzánk egy külföldi levelező. 

Kímélkedések a' nőnem erkölcs-
t a n a körébő l . Közli Nagorszki Bódognő. 
Pest 1847. Geibel K.-nál kis 8 - r é t 128 l.Ára 1 ft. p 



PROTESTÁNS 

EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP 
15. szám. Hatodik évi folyamat. Aprfl. 11. 1847. 

Megjelenik e' Lap 1 <i íven minden héten egyszer : vasárnap. — Előfizetési ár félévre Buda-Pesten házhozhordással 2 ft 40 kr, 
borítékban 3 ft 40 kr., postán küldve 3 ft 40 kr. pgő pénzben. Előfizethetni Pesten hatvani-utczai Horváth-házban 483i sz. alatt 

földszint Landerer és Heckenast könyvnyomdája ügyszobájában és minden magyar- és erdélyországi kir. postahivatalnál. 

TARTALOM: Nyilt-levél prot . paptársaimho.:. T e r h e s S á -
m u e l . — Szabad kir. városi convent és egyházkerület . 
G. — Igénytelen szózat a" győri kerületi gyűlés előtt . 
K ő i b e n h e y e r M ó r i c z . — I s k o l a ü g y : I sko la -
létegesítési terv. Készítette S z i g e t i W a r g a J á n o s , 
— közli 's jegyzetekkel kiséri K á r o l y i I s t v á n . — 
V e g y e s k ö z l e m é n y e k 

N y í l t l e v é l p a p t á r s a i m l i o z , 
(Vége . ) 

Eddig azt igyekeztünk megmutatni, hogy 
Péter, sem észre, sem szívre, sem rendkívüli ke-
gyelemre nézve, nem állott felébb a' többi tanít-
ványoknál ; nem volt nagyobb becsben Jézus előtt 
p. o. Jánosnál, kit annyira szeretett, hogy sokszor 
Ölében nyugodott, — nem Jakabnál, ki az Úrral 
vérszerinti atyafiságra nézve is édes-kedves vi-
szonyban volt : most azt vizsgáljuk meg, vájjon 
Rómában, mint Jézus helytartója, alapíthatott-e 
Péter ekklézsiát 's felállíthatta-e a? római hatal-
mas hierarchiát? Teljes lehetlen ezt is megismer-
nünk 's ellene szót nem emelnünk, — mert vezér -
fonalul semmi körülményeket az egyházi *s világi 
történettanban nem találhatunk. Még azt sem le-
het világosan megmutatni, vájjon Péter volt-e 
Rómában valaha? mert az elsőbb századokban élt 
egyházi írók 's szent atyák e' dolog felől ben-
nünket nem értesítnek. Csak később, a ' reforma-
tio után láthatni derék-talentomu tudósokat, minő 
ama hires sorbontsla franczia Arnaud Bapt. Ca-
sal és ama kót-szinii görög-római Leo Állatim, 
kik ugyancsak minden érlelmiségöket reá fordi-
ták, hogy a' római ekklézsiának Péter és Pál á l -
tal lelt alapítását, egyiknek vagy mind kettőnek 
pápaságuk általi kormányzását, megbizonyítsák. 
De hasztalan minden igyekezet , midőn ezeknél 
sokkal több tudósok, a' római anyaszentegyház-
ból is p. o. Joh. Aventinus Bapt. Mantuanus, Mi-
chael Coesenas, Marsüius Palatínus, utánok pe-
dig száz prot.irók, vagy kételkednek nagyon,hogy 
Péter valaha Romában lakott, ott ekklézsiát a la-
pított, annyival inkább 25 évekig püspök lett vol-
na, — vagy fontos okokat hordván elő, tagadják 
*s lehetlennek mondják. Mitévők legyünk e ' nagy 
homályban? honnan várjunk világosságot ?—Igen 
természetes, hogy egy apostolnak, kivált, mint 
mondatik, a' legtöbbnek, Krisztus helytartójának, 

viselt dolgait, lakhelyét 's a' t. az apostolok dol-
gairól Lukács által irt, szent lélektől ihleteit, k a -
nonikusnak ismert könyvben kell keresnünk. Ám-
de ott, hol különben Pál fenséges csudadolgai, ' s 
az általa kimutatott isteni hatalom, — hasonlóan 
Péterről , nemcsak a z , mit általa véghez-vitt az 
isteni kegyelem, de még az is irva van, hogy 
Joppéban egy Simon nevü szíjgyártónál lakott: ott, 
mondom, Lukácsnál, hogy Péter Rómába ment, 
ott tanított, szenvedett, annyival inkább, hogy ott 
25 éveken keresztül, mint püspök, lakott, söt utó-
dainak számukra örök helytartói, apostoli szent 
széket alapított, — erről legkisebb szó sem t a -
láltatik ; mit pedig kifeledni Lukácsnak, ha ugy 
van a' dolog, mint mondatik, lehetlen volt; épen 

.olly lehetlen, olly menthetlen hiba's méltatlanság 
j lenne, mintha az iró Rómát 's egész Olaszorszá-
got a' geográphiából, — Nagy Sándort, Caesart, 

! pedig kifeledte volna a1 vitézek biographiájáböl. 
Mark evangyélista segédje 's útitársa volt 

Péternek jártában-keltében; tőle is csak megér -
demlette, hogy, legalább néhány szóval, adja tud-

j tára a' keresztyén világnak, Rómában-laktát P é -
!térnek, 's ottani apostolkodását; annyival inkább, 
hogy némellyek szerint, Rómában nézegette át ' s 
erősítette meg Péter a ' Mark evangyéliomát: de 
sem Marknak, sem másnak nem tudatik valami 
illy munkája, mellyben erről szó volna. Az e^ész 
alkotmánynak gyenge alapja hát , Eusebius IV. 
századbeli iró egyházi históriája 2-ik könyvének 
15-ik részében van letéve, hol, mint nem bizo-
nyos dolog, csupán csak említtetik, hogy Papias 
terjesztette volna legelőször Péternek Clauriius 
császár alatt Rómába-mentét,ki is ott, szerinte. S i -
mon Mágust legyőzte, 's az elsőbb közönséges 
levelét irta volna. És ime ez a' Papias beszéd© 
hitelt talált később több kegyes jámbor atyáknál^ 
p. o. a' hozzá-hasonló chiliasta, érzelgős Nepos— 
ndl 's igy készült el a ' római alkotmány. Dehogy 
maga Eusebius szent atya 's első egyházi histo-
rikus sem igen tartá hitelre méltónak a' szen tes -
kedö Papias beszédét, megtetszik onnan, mert öt 
csekély itélötehetségü embernek mondja, mint a ' 
ki, apostoli eredmény szín alatt, sok nem igaz 
dolgokat árulgatott. Hogy Papias szava nem hi-
hető, legvilágosabb onnan, mert a' nálánál remibb 
's nagyobb-tekintetű Római Kelemen, kit Péter* 
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egyenes 's legközelebbi utódjának mondanak, egy 
körlevelében, (melly levélnek authentiája ugyan 
nálunk nincs, de róm. atyánkfiainál igen is van) 
hol előszámlálja ugyan Péternek, Pálnak minden 
utazásait, viselt dolgait, — irja nevezetesen, hogy 
Pál Néró alatt halált szenvedett,-—de Péterről ke -
veset szólván, sem azt, hogy nyugot felé ment 
volna, sem mártiromságának helyét, annyival in-
kább római püspökségét, a' mi legkülönösebb, azt 
sem említi , hogy ő Római Kelemen, lett volna 
Péternek Rómában , mint püspök, utódja. 

Utoljára is a' Legendákra 's a' Decretales 
Epistolákra kell szorulnunk : ott láthatni, mikép 
lehetett a1 gyenge hagyományi alapon olly ma-
gasra fölemelkednie az épületnek. Isten őrizzen, 
íiogy £Ún}nyal akarnám illetni a' Legendákat 's 
azért hoznám elő! tudom , hogy minden vétkes, 
gúnyos szóról, sőt gondolatról is számot kell ad-
nunk. A' Legendák eredetileg ártatlan olvasmá-
nyok voltak, mellyekben sok érzékeny történe-
tek , nevezetesen az üldöztetett vértanúk életök, 
szenvedésük 's haláluk körülményei, Istenbe-ve-
teif erős bizodalmuk egyszerűen leíratott, és a' 
keresztyén hit erősítése végett, mindenütt, külö-
nösen a1 kolostorokban, szorgalmasan olvastatott. 
De ezek alább szállottak beesőkben, midőn a' XII. 
és XIII. században a' tiszta egyszerűségtől eltá-
voztak. Őszintén elöbeszéli a1 XVI. században 
Valerius Augustinus, veronai püspök, de Rheto-

ríca Christiana czimü könyvében, mikép aljasod-
tíik el 's mesékkel elegyes számtalan Legendák 
keletkeztek az egyházi világban. Ugyanis az apo-
stoloknak életöket, csodáikat, utánok sok kegyes 
híveknek üldöztetésöket, vértanúknak kínszenve-
déseiket, kimulásuk körülményeit, kiedván a' fő-
nök (Prior) gyakorlatra themául a' kolostorbeli, 
ifjabb szerzeteseknek ; ezek szabsdjdgot veitek 
magoknak, mint kik tüzesebb képzelő tehetséggel 
bírtak, és a' szenvedő vértanúknak 's kegyetlen 
gyilkos zsarnokoknak helyzetökbe tevék magokai 
•egészen, azokat szabadon beszéltették, foglalkoz-
tatták. Később ezeket a' gyűjteményeket vélet-
lenül megtalálván, a' kolostorok falai közöl ki-
hozván , a' szabad poetai szellemet nem tudlák 
az eredeti egyszerű igazságoktól megkülönböz-
tetni , igy végre gyermeki, szerfelett nagyított 
beszédekké váltak. A' I í l - ik századból egy pél-
dával szolgálunk. Lörincz, római diakónus 's ár-
tatlan vértanú biographiája eredetileg ebből áll : 
Midőn püspökét Xistust (Eufropius és Eusebius 
szerint Faibianust) halálra vitelni látta Lörincz, 
fölkiáltott hozzá, mondván : „Atya ! hová mégysz 
fiad nélkül?" A' püspök pedig erre felelte : vi-
seld gondját az ekklézsia kincseinek! Ámde De-
cin;* és kincsszomjas, istentelen szolgái aranyat, 
ezüstöt gondolván, tüstént Lörinczet is megfog-
lak. A' kincsnek összeszedésére a' vértanú dia-
kónus időt kért és nyert, 's ime harmadnapra 
számtalan koldusokat, szegényeketDecius szolgái 

elébe állított, mondván : Ezek az ekklézsiának 
igaz kincsei, mert a' mi ezeknek adatik, el nem 
vesz, de bő nyereséggel adatik vissza az egek-
ben. Erre megboszankodván az arany 's ezüstre-
ásítozó szolgák, kínos halál nemét gondoltok ki 
számára , t. i. vasedényre, rostra fektették, alá 
tüzet raktak, 's keserves kínok között igy ölték 
meg. Eddig van az egyszerű történet. 

Ámde a' mennyi és a' mi ehez még loldva 
van, Ambrosiustól kezdve a ' Legenda Sanctorum 
vagy História Lombardicában, a 'XIII- ik század-
beli Aurea Legendában, mellynek szerzője Jaco-
bus de Voragine, egészen Prudentiuslg, ki ezen 
szomorú történetet mesterileg fölékesítve, érzel-
gős tollal elöadá, p. o. hogy a' tüzes roston fekvő 
Lörincz mondotta volna a' körüle-állóknak:,, hajh! 
mi kedves hívest érzek !" és a' mellette ál lóprne-
fectushoz igy szólt volna : „Fordíttass meg, egyél 
már , megsült a' fél oldalom" 's a' t. ezek már, 
tudnivaló, mind köllemények 's a' tüzes, ifjabb 
szerzetesek szüleményei. — Hlyen, a' Valerius 
Augustinus derék püspök értelmében feldolgozott 
materiák voltak kétség kivül a1 napnyugoti ko -
lostorokban ím ezek :- Primátus Petri, Vicarialus 
Petri, Claves regni coelorum Petro deditae, Mar-
tyrium Petri et Pauli, Universalis Episcopatus, 
Mortes persecutorum s a't , , mellyeket pompásan \ 
kidolgozott a' szép-tüzü 's kedélyes ifjabb klérus, 
tudnivaló, hogy nagyon kedvezvén Rómának, hol 
már a' II— ik században Viclor háhorgani kezdett, 
csekélység miatt a' napkeletiekkel, István pedig 
már o* Il l-ik században magát az aírikaiak felébe 
emelni szándékozott; ámbár akkor még Cypria-
nus sz. atya hatalmasan ellene-állott, mert 74-ik 
levele szerinl, igy írtak az afrikaiak Istvánhoz : 
Neque enim quisque nostrum Episcopnm se esse 
Episcoporum constituit, aut tyrannico terrore ad 
obsequendi necessitafem collegas suos adigit. 

Végre meg kell vallani, Péter római püspök-
sége 's helytarlósága felőli hiedelemben aligha 
megerősítette valami annyira a' keresztyénség 
nagy részét , mint az első római püspököknek, 
mint szerzőknek, tulajdoníttatott levelek, Episto-
lae Decretales, mellyek nyolez századon keresz-
tül abban a' hiedelemben tartották a' keresztyén-
séget, hogy azokat, a' Vl- ik század vége felé,, 
egy sevillai kegyes Isidorus atya szedte volna 
össze, mint igaz szüleményeit az első római püs-
pököknek. Ezekben a' Decretalisokban, mellyek-
ben gondoltatnak alapulni a' pápa jogai, azon k i -
vül, hogy sok határozatok mondatnak lenni, arról, 
hogy a' római pápa a' világon legelső, hogy a' 
papokat, különösen a1 püspököket, világi ember-
nek bevádolni tilos, hogy minden kétes ügyet n* 
római pápa elébe keli apellálni, — ezenkívül, 
mondom, még sok csodálatos dolgok foglaltatnak, 
p. o. hogy egyet-kettőt említsek : irva van benne, 
hogy mindjárt az első pápa Sz. Péter után, Kele-
men rendelkezett, felőle, hogy a1 püspök infulá-



ban, pálczával, keztyükkel, czipökben, — az ér> 
Dsek palliumban, a' pápa, cardinalis és legátus pe-

dig keresztes zászlóval menjen és kocsin misére 
- é s predikátizóra; Anacletus parancsolja, hogy a' 

papnak szakállat, hajat nevelni nem szabad, és a1 

püspöknek 3-nál kevesebb püspökök által föl-
szenteltetnie tilos; Orbán rendeli 's megengedi, 
hogy a' hivektöl ajánlott praediumokat, funduso-
kat az ekklézsia elfogadhatja ; Eutychianus, hogy 
csak lépcsőkön által juthasson el valaki a' püs-

pökség re . Sok századokon keresztül gyanú alatt 
'voltak ugyan ezek a' Decretalisok, mert az el 
nem fogúit 's lelkesebb tudósok nem tudták azo-
kat soha megegyeztetni a tisztább keresztyén 
vallás szellemével, és ugy gondolkodtak, hogy 

^azon ártatlan szent férfiaknak, minők lehettek 's 
voltak az első római püspökök, ollyan rendelete-
ket tulajdonítani nagy sérelem's megalacsonyítás. 
Hiszen a ' I I - ik század közepéig különösen, szün-
telen remegésben éltek, üldöztettek, szorongat-
tattak a' kegyes hívekkel a' tanítók is, 's minden 
püspökök, elöljárók, magoknak és hiveik életök-
nek megtartásáról gondoskodtak, a' mondott ha-
tározatokat tenni módjok nem vo l to l l yanok ró l 
álmodni sem tudtak. De végre világosságra jött 
a' magdeburgi Centuriátorok, a' római k. anya-
szentegyház atlás-tudósai, mint Petamus , Sir-
mondus által, különösen a* prot. Blondellus-nak, 
Pseudo Isidorus et Turianus Vapulantes czimü 
munkája után, hogy a' nevezett Decretales Epi-
stolae, valami későbbi hamis Isidorusnak , ki kü-
lönben Mercatomak neveztetett , gyárában , N. 
Károly idejében, készíttettek, és ma már a' felvi-
lágosodott egyházi világban, mint alá-tett szüle-
ményeknek, semmi joguk, semmi becsök nincsen. 
Mindezekhez bátorkodom még nagy tisztelettel 
adni azt, hogy bár Péter primatusa, helytartósága, 
római püspöksége 's utódaimellett a 'melly a rgu -
mentumok mondatnak, mind erősek, kült örvé-
nyes- színezetűek lennének is: akkor hatna ki még-
is jótékony erővel reánk, a1 küldetni szokott fő-
pásztori levél, ha a' római k. hívek a1 protestán-
soknál jobbak, erényesebbek, tisztább-keblü 's 
nyugodtabb keresztyén polgárok volnának : de 
tudja a' világ, 's közelebb Villers, utána Tzschir-
ner< bebizonyították,hogy az Olasz-,Nápoly-,Spa-
nyolhon róm. kath. lakosainál nem vagyunk bű-
nösebbek 's erkölcstelenebbek; és igy senkinek 
sincs oka , "s nincs joga mindig csak a1 más, 
különbözö-felekezetü keresztyéneket rovogatni, 
— mint igaz hit nélkül tévelygőkre, s a' t. czé-
lozgatni. Minél fogva a' föpásztori levélnek más 
felekezetekre czélozó sorai ellen óvást teszünk és 
kijelentjük , hogy mi, bár sem a' bibliában, sem 
az egyháztörténettanban jogszerű megalapultát 
a ' római hierarchiának nem látjuk; bár azt, hogy 
az egész keresztyénség hatalma, egyházi dísze 
^s méltósága Rómában központosuljon, méltányos-
nak 's igazságosnak nem tartjuk is : mindazáltal 

a' római kath. egyház beligazgatásába avatkozni,, 
annyival inkább mint különböző-hitüeket gúnyol-
ni, gyűlölni nagy véteknek hiszszük ; a' keresz-
tyén tökélyesség pályáján egymás mellett béké-
vel haladni óhajtunk, őket mint keresztyén fele-
barátainkat ugy nézzük, ugy szeretjük, és az id-
vesség Istenéhez sokszor felkiáltunk, mondván : 
Uram! tégy minket és minden keresztyéneket 
alkalmasokká a' mennyek országára ! Ugy légyen í 
írtam Rima-Szombatban. 

T e r h e s S á m u e l , 
gömör-kis-honfi ref.1 esperes*. 

Szabad kir. városi com ent és egy-
házkerület. 

Olly hazában élünk, hol jogokra és előjogokra 
gyakrabban hivatkoznak és azokhoz makacsabban 
ragaszkodnak , mint a' müveit világ sok más r é -
szében. Például szolgálnak erre a' szabad kir. 
városi gyülekezetek is, valamint a'Kárpátok alján, 
ugy a' Dunán túl. Ezek általában azt bizonyítják^ 
hogy édes hazánk, és ebben evang. egyházunk is, 
még nagyon fészke a ' fe lekezet iségnek, melly 
szűk udvarából kiemelkedni nem tud, melly a 'köz-
jólétben keresni egyéni jólétét nem ér t i , melly 
társokkal nagy és erős lenni nem v á g y , társai 
közelében gyönyört nem érez : hanem elválás-
ban, elszakadozásban, különkodésben keresi di-
csőségét és leli kéjét. És ez szomorú : mert nem 
igy épülnek az üdv oszlopai, és igy távol állunk 
még az igaz keresztyénség ideáljától. 

Hogy ezen visszás állapot eredetének g y ö -
kerei nem feneklenek a' külviszonyok mostoíia-
ságában is, hogy azt egészen csak embertársaink 
konokságának kelljen tulajdonítni, — állítani nem 
akarom: de tagadhatlan, hogy a'hiúságnak , a* 
túlzó bizodalmatlanságnak 's féltékenységnek ö r -
dögei igen is öntözgették a rosz gyümölcsöt termő' 
fának gyökereit. Igy a' városi gyülekezetek pol-
gári elemének bizalmatlansága az esperességek-
beni arístokrat elem iránt nem mindenkor alapta-
lan. De kár felejteni, hogy nem épen akkor v a -
gyunk magunk is leghibátlanabbak, mikor mások-
ban hibákat találva keresünk és keresve ta lá -
lunk, — 's hogy leghajlandóbb az ember önhibáit 
látni embertársaiban. 

Nálunk, Dunántúl, e' sz. k. városi gyülekeze-
tek azt igénylik, hogv egyenként véve, külön es-
perességekül tekintessenek, 's ez némileg hely-
ben-hagyható, mennyiben ezen igényt a' nagyobb 
népesség, tehetség, tanintézetek, vagy az a' k ö -
rülmény isigazolhatja, hogy itt több-o^dalu levén 
az élet, az álladalom érdekében is állhat, ho<ry a" 
felsőbbség rendeletei ide rövidebb uton jussanak 
el. De kérdezze valaki: Ki az illy dunántúli városi 
esperességben az esperes? 's mit fogunk felelni?' 
Talán azt, bogy minden héten más lelkész: mert, 

it 



itt az a'gyakorlat, hogy egyik lelkese csak ollyan, 
mint a' másik, semmi sub-, merő coordinatio, miből 
aztán következik, hogy egyik sem akarván ke-
vesebbnek tartatni, — ez a' nem mindig legne-
mesebb versengésnek szüntelen égő és égető 
taplója, a' mi a' lelkészi tekintélynek csak árt, a' 
gyülekezet belügyeinek nem mindig használ. Vagy 
íalán a' városi esperességnek esperese a' világi 
felügyelő ? Úgyde ez csaknem mindig olly férfiú, 
kinek az egyházon kivül sokkal több más és más-
nemű foglalatosságai vannak, hogysem helyes 
-volna öt tenni felelőssé mindenről, mi egyházi 
ügyben elmulaszlathatik. Igy tehát nálunk, Du-
nán túl, a ' s z k. városi gyülekezetek esperességek 
esperes nélkül. 'S nem lehetne-e egyúttal az illy 
városi gyülekezet superintendentia is, superinten-
dens nélkül ? 

Különös dolog sokszor az emberi világban az 
a ' jogpengetés , 's általa nem ritkán üres árnyékká 
silányul a' magasztaltemberiség,—főképen mikor 
előjogokról vagy kiváltságokról van a' szó. Ki 
adós maradni nem akar, becsületes : de a' ki ke-
vesebbel kiván tartozni, rendszerint kevesebbet 
ér másoknál, kiknél többet érni szeretne. Közön-
séges gyengeség, hogy az emberek szégyennek 
tartják engedni, 's azt hiszik, becsületökben áll az 
elődeiktől reájok hagyott kiváltságokat utódaik-
nak is örökül hagyni. Én pedig méltányolni tudom 
sizon kegyeletet , mellyel valaki egy régi bútort, 
habár hasznát nem veszi is, ősének emlékeül, la -
kában megtart : de csak sajnálkozva tudnék mo-
solyogni azon, ki ősének olly ruhájában járna ki, 
' s erre még maradékát is kötelezni akarná, melly 
sem diszes, sem kényelmes, és szabad mozgásá-
ban gátló volna. Pedig aligha nem igy vagyunk 
gyakran ősi előjogainkkal. — Tetőtől talpig vas le-
mezébe burkoltan a' harezba indult egy izmos haj-
dani vitéz, lepattantak vas lemezéről az ellenség 
nyilai, eltört erős paizsán sok hatalmas dárda, 's 
győzelmeit hirdeti történetiró és költő. Föllel-
l e s ü l erre vékonyabb-alkatu unokája, magára 
*ölti ősének hatalmas fegyverzetét, kínos-nehéz-
kesen mozog alatta és egy kevés légsavba merí-
tett gyapot és egy darabka ólom kigúnyolja min-
den készületét 's a' kórházba küldi a' vitézt. Nem 
a ' nagy ős lesz igy nevetségessé, de igen a1 kis 
unoka. Mintha a ' dicső Ősek csupa jogokat hagy-
tak volna utódaikra és nem kötelességeket is ? ! 
mintha küzdéseikben a' fegyver győzött volna és 
nem inkább a' lelkesítő szellem !? mintha a'jogok 
betüjeért vivtak volna és nem valami szentebb-
é r t ! ? Bizony, bizony kár a ' szere te t *s buzgó-
ság tüzét, — mellynek nem egykönnyen lehe-
lünk feles bövével — puszta haszontalan jogezi-
mekért lobogtatva vesztegetni! 

A' dunántúli ág. hitv. egyházkerület egyik 
gyűléséből választmányt küldött ki, melly super-
antendensi utasítást tervezzen ; a' következő 
gyűlésen a' választmányi munkálat felolvastatott 

és a' gyűlés határozatára kinyomatván, az e g y -
házkerületben köröztetett; a ' harmadik gyűlés 
végre a' munkálatot átvizsgálta, lényegében nem 
változtatva elfogadta, egyes pontjait megmagya-
rázta és szorosabban meghatározta és igy az egé-
szet a'kerületben közszabálylyá emelte. Lehet-e 
ennél törvényszerűbb eljárás ? A* munkálatnak 
egyik érdekesb része a' Jelkészválasztást tár -
gyalja; ebben a' sz. k. városi gyülekezetek külön 
nem voltak megnevezve, mert, közönséges logika 
szerint, a' szabály alatt csak a' kivételeket szokás 
nóvszerint kitenni. A' következés mufafja, hogy 
szükséges volt e' helyen egy hátulsó ajtócskát 
bezárni. A' sz. k. városi conventek a' gyűlésen 
mind képviselve voltak , a' kőszegi képviselők 
egyenes utasítással ellátva, hogy a' kijeleltek 
előleges felterjesztését gyülekezetük részéről d e -
precálják, a' soproniak egyszerűen jogiakat kí-
vánták fentartatni. A' két városiak, a' több v á -
rosiaktól sem pártoltatva, a' gyűlésen viszhangra 
nem találtak; kijelentetett, hogy a' kivételnek itt 
nincs helye, 's meghatároztatott az érdeklett pont, 
ugy , hogy minden félremagyarázásnak utja z á -
rassék. 'S igy akkor a' dolog csakugyan be fe -
jeztetett. A' soproni convent azonban a 'negyedik 
gyűlésre ujabb óvást küldött be az előbbi végzés 
ellen, és ugy kívánja a' dolgot látni, mintha még 
függőben levén az ü g y , az érintett pont neki 
szabályul nem szolgálna. Hogy igy folytonos el-
lenmondásokkal 's ujabb meg ujabb óvásokkal 
mindent igen könnyen hosszú időre fel lehetne 
függeszteni, az szembetűnő. 

Az említett superintendensi utasításban az 
egyházkerület megadta minden gyülekezetnek a* 
szabad-választási jogot, a' superintendens ellen-
őrködése alatt, 's ennek csak örülni lehet. Azon 
kitétel pedig: , ,as evang. egyházban az egyenlő-
ség törvénye szolgál minden rendnek alapul, ke-
belében kiváltságosnak létezni nem szabad*4 l e g -
szebb tanúja annak, hogy a kerületi gyűlés a' 
dolgot kellő szempontból fogta fel 's Isten oltára 
előtt a' szeretet vallásának szellemében határo-
zott. Itt nem megszorításról, nem valamelly sú -
lyos teher hordoztatásáról, itt szabadságról és 
szép rendről volt a1 szó, — annak bevallásáról, 
hogy az anyaszentegyházban egyiránt evang. 
keresztyének vagyunk, 's valamint lelkiösmere-
tünkben szabadok egyiránt kivánunk lenni, ugy 
a' jó rend fentartását egyiránt tartozunk eszköz-
leni, a" törvényeknek és szabályoknak, mellyeket 
közösen alkotunk, egyiránt engedelmeskedni. 
Most már a' csupa szegény adózó jobbágyokból 
álló legkisebb gyülekezet is teljes evangelmi sza-
badsággal, minden erőszakoló külbefolyás nélkül 
választhatja meg lelkészét : más részről a* sok 
nemes urakkal fényeskedő legnagyobb gyüleke-
zet is, hódolva a1 rendnek, felterjeszti a" kijelel— 
teket a1 superintendenshez és megerősítteti általa 
a'papi meghívó levelet 5 mert jó az ellenörség és 



szükséges, az önkénytől pedig nincs mit tartani. 
Mindenek megnyugosznak ebben, csak egy sz. k. 
városi convent kiált fel panaszosan az evangé-
liomszerü szabadság ezen teljességében, hogy az 
egyházkerület törvénytelen határozata által az ö 
szabadságán, az ö jogain tetemes csorba ejtetik. 
Honnan e' panasz'? 

A' soproni convent részéről állíttatik, hogy 
gyülekezetének őseitől öröklött, évszázados gya -
korlat által szentesített joga, lelkészeit egészen 
szabadon, minden külbefolyás nélkül választhatni, 
valamint általában belügyeit külbefolyás nélkül 
önmagának elintézni. És ez ellen semmi ellenve-
tés ; illy joga minden evang. keresztyén gyüle-
kezetnek van, ezt az egyházkerület legutóbbi ha-
tározata egyenesen elismeri, csakhogy azért a' 
rendes, hivatalos felügyelést feleslegesnek nem 
tar t ja , nem tarthatja. A' soproni convent pedig 
ugy kel ki a' felügyelés ellen, mint külbefolyás 
ellen. 

Nem hiszem, hogy a' soproni gyülekezet ve -
zértagjai a' felügyelés és beavatkozás között kü-
lönbséget tenni ne tudjanak. Nem hiszem, hogy 
kicsinyhitüen attól tartsanak, ha a' rendes hiva-
talos felügyelésnek helyt adnak, az önkényes, hí-
vatlan beavatkozásnak, annak idejében, ellenállani 
képtelenek leendenek. Nem hiszem, hogy a ' r en -
des felügyelést egyházunkban általában szükség-
telennek tekintsék 's ne lássák, hogy e' nélkül 
egyházunk érdekei szélnek és veszélynek leende-
nének kitétetve. De látom ós csudálom, hogy nem 
akarnak, mint elsők, példát mutatni abban, mint 
kell a* közrendnek hódolni és mégis szabadnak 
lenni. Sajnálva csudálom, hogy ma is azon téren 
kívánnak állani, mellyen az 1742-diki utasítást 
készítő őseik; hogy azon időre kacsingatnak vissza, 
mint valami aranykorra, mellyben gyülekezetök 
meg magán állott, a' superintendentiával csupa jó 
szomszédi viszonyban. Csudálom, hogy onnét: 
még ma illyforma allegatiokat olvashatni, mint: 
nem jelentünk fel kijelelteket,mert eddig sem je-
lentettük fel; nem Íratjuk alá a' meghívó levelet, 
mert ez gyülekezetünk részéről eddig sem történt; 
jogunk van magunkat a' kerületi gyűlés-hozta 
ezen szabály alól kivonni, mert elődeink is 
minden, a' kerületi felsöségtőli függés ellen, 
egy század óta, óvást tettek ; a' kerülettel 
most már csupa szomszédi viszonyban ugy nem 
lehetünk, tehát a ' dunántúli evang. egyházkerü-
lethez tartozunk, vele ugyanazon superintenden-
sünk van , de reánk fel ne ügyeljen , nálunk ne 
ellenőrködjék, nekünk csak barátságos szolgálatot 
tegyen, közölvén velünk a' közlendőket; a' kerü-
leti gyűlésen küldötteink is ülnek és annak hatá-
rozataira befolynak, de azért utt bennünket is kö-
telező szabály ne hozattassék, — mert mi ez e l -
len mindenkor protestáltunk, protestálhattunk és 
protestálhatunk, 's mivel ellenmondásaink vagy 
elfogadtattak vagy elnézettek, mivel illy gyakor-

latban voltunk,ebben akarunk maradni, 's reményi-
jük, hogy lesznek, kik ebben pártolni fognak ; a' 
gyakorlatból jog származik, erről lemondani nem 
dicsőség, 's ha tőle megfosztatnánk, az szörnyű 
igaztalanság lenne ! — Megvallom, hogy mindezek 
értelmemet meg nem győzik, sem rokonszenvet 
az iránt, ki igy suae semet consvetudini ínvolvit, 
nem képesek gerjeszteni. 

Végül óhajtóm és reménylem, hogy lecsilla-
pulván a' felháborodott kedélyek, lesz közöltünk 
béke és pedig jobb alapon, mint az 18ö6-ki k i -
egyenlítés, melly,nézetem szerint, csak ollyan első 
szükséget pótló lapasz volt, a' sebet ideiglen b e -
fogni 's felületesen behegeszteni képes, de nem 
képes azt meggyógyítni. Míg gyülekezeteink n a -
gyobb része választási szabadságában megszo-
rítva volt a'superintendens kijelelő joga által, — 
mit, ha jól értesültünk, leginkább egy városi elhi-
bázott papválasztásnak köszönhetni: — addig 
azok, kik szabadabban választhattak, nem annyira 
kiváltságosok, mint egyszerűen szabadosok, t e r -
mészetes, hogy az egyenlőség kedveért jogukról 
le nem mondottak. De miután a' többiek szabad-
ságban melléjök emelkedtek: szükséges-e, hogy 
még mindig legyen valami kiváltság, melly a' 
testvért a' testvértől megkülönböztesse ? Azért 
igen is reményiem, hogy legelőkelőbb gyüleke-
zeteink abban keresendik az elsőségét, hogy 
mindenekben a' legjobb példát adják; egyházke-
rületünk pedig fenlartandja az elvet, mellyet leg-
utóbb elfogadott, és jelszava marad : evangéliomi 
szabadság, de mellette rend és ellenörködés min-
denütt ! G. 

Igénytelen sz&zat a' gj őri kerületi 
gyűlés előtt. 

Közéig a' f. é. april 14-kén N.-Györött t a r -
tandó kerületi gyűlés. Sokan e' határidőnek feszes 
várakozással néznek elébe, mint azon alkalomnak, 
mellyel egy fontos elvkérdé? meg fog vifattatni 
's talán meg is döntetni; sokan, meglehet, minta ' 
törvénynapnak, melly egy, háromszázados jogát 
védelmező egyház felől végitéletét ki fogja mon-
dani. Azok legalább, kik Nyiltfy fenyegető sza-
vait helyeslik : „Vagy azt hiszik (a ' soproniak), 
hogy a'kerület ellenében tovább is ellenszegülési 
szerepet viendenek?" mást, mint a' soproni con-
vent felett pálezát törő törvényszéket egy köny-
nyen nem várhatnak.—Bár milly gondolatokkal 's 
érzelmekkel gyülekezendnek is össze, a' kitűzött 
napon, tanácskozandó vagy bíráskodandó roko-
naink : gondolom,nem árt, mindnyájoknak jó eleve 
eszökbe juttatni a' nagy apostol eme mondatát: 
„hogy jóllehet a tagok sokak, mindazáltal egy test. 
És ha egy tag szenved, minden tagok egyetemben 
bánkódnak : ha egy tag tisztességgel illettetik, 
egyetemben örülnek minden tagok." Megakad ta-
lán nem egy, ki midőn e' gyenge szózat szerző-
jének a' dunántúli kerületben teljességgel i sme-



retlen nevét olvassa, csodálkozva csodálkozik, 
hogy ini módon merek én, az e' superintendentiá-
ban hivataloskodó lelkészek közöl a' fiatalabbak 
egyike, illy roppant-fontosságú ügyben felszói-
Jani. Ennek szolgáljon válaszul 's illetőleg meg-
nyugtatásául, hogy kevés hét múlva lelkipásztor-
kodásom tizenkettedik évébe lépek 's hogy épen 
a' mai napon egy éve, mióta Sopronba érkezvén, 
eddig a' tiszai kerületben viselt szent hivatalomat 
itt folytatom. E' nevezetes, a' honi egyházszol-
gálatban általában, a1 soproni gyülekezetben kü-
lönösen eltöltött időszak felbátorít, sőt köteles-
ségemmé teszi, a' fenforgó kérdéses ügyben 
igénytelen véleményemet az apostol által ajánlott 
szabadsággal [xaQfyoía') kijelenteni. A' nagy Is-
tennek legyen hála! szabad országban élünk, sza-
bad anyaszentegyház tagjai vagyunk mindnyájan, 
és ha az ismeretlenebb is hallatja magát, reája 
alkalmaztatható azon szabály, hogy ne nézd, ki 
beszél, hanem mit beszél. 

Mindenekelőtt felhíva érzem magamat, erős 
meggyőződésemet nyilvánítani, hogy akármiilye-
nek legyenek is az indokok, mellyek a' pápai 
jegyzőkönyv XXX- dik pontja értelmében ez idén 
Kőszegen tartandó rendszeres közgyűlésen k i -
vül — egyházainknak tavali, négyszeri összejö-
vetel által igénybe vett erszényének, kivált e' 
szükség idején, nem csekély terhére — a 'győri , 
rendkívüli gyűlés tartását sürgetik : ez minden 
esetre egész egyháztestülelünkre áldást-árasz-
tólag fog tartatni. Hisz testvérek testvéri szívvel 
gyülendnek össze; Üdvözítőnknek, ki szelíd és 
alázatos-szívü volt, lelke vezérlendi tanácskozá-
sainkat, intézkedéseinket, hogy eloszolván 's haza 
sietvén,azt fogjuk érezni mindnyájan, miképenPál 
aranyszava szerint: „a'léleknek gyümölcse minden 
jóságban, igaz, cselekedetben és igaz-mondásban 
vagyon 

E' szép, kívánatos czél elérhetése végett, egy 
kis tájékozás a' jövő győri közgyűlésen alkalma-
sint tárgyalás alá veendő föügy körül — értem a' 
soproni papválasztás-ügyet — nem lesz talán 
fölösleges. E' tájékozást minden Egyb. ós Isk. 
Lapunk olvasójánál elősegíteni, jelen soraim 
feladata. 

Három rendes lelkészei egyikének hosszabb 
idő óta megürült székét betöltendő, a'soproni gyü-
lekezet m. é. december 6-kán papját megválasz-
totta, e* fontos ügyben ugy járván el, hogy szem 
előtt tartva a' hazai törvény parancsolatát, majd-
nem háromszázados papválasztási gyakorlatához 
ragaszkodnék. Ezt ugyan nemcsak azért tette, 
mivelhogy boldogult eldödeink három század le-
folyta alatt így 's nem máskép — t. i. minden 
külbefolyás nélkül — választották papjaikat :<ha-
nem kivált azért is, mert egyedül e' háromszáza 
dos Választási módot tartotta mindig 's tartja ma 
is sxabad protestáns gyülekezethez illőnek, de-
mokratiko-presbyterialis alapon nyugvó egy-

házunk autonom szerkezetével összeférőnek. Su -
perintendentialis utasítás ellenében tette azt, igen-
is, a' soproni gyülekezet, nem figyelvén azon 
pontra, melly azt rendeli, hogy papválasztás ese-
tében sz. k. Sopron, Győr, Kőszeg és Komárom 
gyülekezeteik azoknak neveiket, kik közöl papot 
választani akarnak, magok, közvetlen a 'superin-
tendens elébe terjeszszék : de csak akkor tette 
azt, miután emez, a' sz. k. városi gyülekezeteket 
illető, az eredet i ' s kerületünk minden egyháza 
által vizsgált utasításban nem található 's csak 
későbben — y úr véleménye szerint jog nélkül 
beigtatott — záradék ellen követei által ünnepé-
lyes óvást tett volna. Azt állították ugyan akkor 
és állítják sokan még most is, hogy egyes gyü-
lekezetnek nem szabad egész kerület végzései 
ellen óvást tenni. Nem akarom vitatni, helyes-e 
ezen állítás vagy nem ? Annyi mindazáltal előttem 
bizonyos, hogy a' melly kerület és egyes gyüle 
kezet között királyi parancs nyomán 's kétoldalú 
egyezkedés kövezkeztében külön viszony áll 
fen, mint a' dunántúli kerület és a' soproni g y ü -
lekezet között: ott új egyházi törvény alkotása-
kor nem lehet, nem szabad kerület részéről csak 
amúgy „Roma loquuta est, res judicata es t" mo-
dorában intézkedni. Hasonló viszony létezik a" 
tiszai superintendentiában sz. k. Bárlfa, Szeben, 
Kassa, Eperjeo, Kézsmárk és Lőcse városi gyü-
lekezetek és kerület között. Tudva levő dolog, 
hogy az említett városi gyülekezetek 1734-ig 
külön superintendentiát képeztek. Miután pedig 
III. Károly királyi parancsa következtében a' tiszai 
kerülettel egy superintendentiába olvadtak össze, 
a 'két félDobsinán 1743. januar 11-kén olly szer -
ződésre lépett , hogy felváltva, minden második 
superintendens az említett városok német papjai 
közöl választassék. Már kérdem, ha nivellirozási 
viszketegből,ürügy ölt egyenlőség nevében a'tíszai 
kerület eme szerződést egyoldalúlag akarná felbon-
tani,mivelhogy Nyiltfy véleményeszerint„kebelé-
ben kiváltságosoknak létezni nem szabad.4, vájjon a' 
hatsz. k. városi gyülekezetek követei egyéb 114 
község általános többsége elleni óvástételének 
nem volna-e semmi érvény essége ? Eme, mások-
nak áldozattal szerzett jogait összetipró szellem 
mutatkozott ugyan immár 1842-ik évi, Iglón t a r -
tatott, kerületi gyűlésen a' hegyaljai esperesség 
részéről: hanem olly általános roszalással utasítta-
tott vissza, hogy e' részben nyilvánult jogérzésnek 
nem lehetett nem örvendeni. Hogy pedig ezen, a* 
hat városok 's az egyéb kerület közti történeti 
előzményeken alapuló viszony nz egész tiszai 
superintendentiára káros-hatásu volna, soha sem 
hallottam, 's azért bátor vagyok főtiszt, üaubner 
superintendens úr második levelében található 
költői szavainak valóságán i s , miszerint t. i. a' 
soproni gyümölcsfa a' dunántúli kerület kertében 
köröskörül tenyésző, különféle veteményekre 
kártékony árnyékot vetne, minden alázatossággal 



kétkedni. Avvagy ugy volna-e valósággal, hogy 
a' soproni evang. anyaszentegyház egyéb, du-
nántúli egyházaknak kárára lenne? A' vád súlyos, 
de- hadd lássuk, vájjon igazságos-e egyszers-
mind 1 ? Vagy csakugyan kárt okozna az egész 
kerületnek azon előkelő gyülekezet, melly száza-
dok óta legnagyobb áldozatokkal csaknem egye-
dül tartja fen honunk e' részeiben virágzó egyet-
len egy főiskolánkat ? Igaz, hogy a' kerület is 
hozzájárúl bizonyos részben e1 képző intézet éven-
kénti költségeinek fedezéséhez : de hogy nem a' 
legnagyobb pontossággal, arról tehetnénk szük-
ség esetében tanúbizonyságot. Vagy kárára le-
hetne-e a1 dunántúli superintendentiának, hogy a' 
helybeli gyülekezet jámbor eldödei tetemes a la -
pítványaikból az egész kerületnek szegényebb-
sorsú ifjait, kivált papi pályára készülőket, mind 
soproni tanuló koruk, mind külföldi egyetemeken 
való tartózkodásuk alatt, segélypénzzel bőven 
ellátja, 's az által tudományos elömenetelöket, a' 
magyarhoni protestantismus javára, atyailag elő-
segíti, elannyira, hogy e' vidéken főtiszt, super-
intendens úrtól kezdve, egész a' legfiatalabb f a -
lusi lelkészig, alig lesz egy, ki a' soproni con-
ventnek illyképen reá halmozott jótéteményeiben 
nem részesült volna? Vagy kártékony árnyékot 
vet egyéb gyülekezetekre a* helybeli egyház az 
által, hogy évről évre szaporodván a' saját ke-
belében létező szűkölködők száma, 's kivált ez 
idén könnyen ezerre menvén, mégis a' minden 
felöl hozzánk folyamodó pap- és tanítóözvegye-
ket, a' mennyire csak tőle kitelik, ápolja? Tudják 
a' soproniak, hogy mindezekben szoros köteles-
ségöknél többet nem teljesítnek ; tudják, hogy mit 
mond az irás : ,,mikor alamizsnát osztogatsz, ne 
tudja a' te balkezed, mit cselekszik jobbkezed ; " 
nern is dicsvágyból, ,,hogy az emberektől láttas-
sanak," szándékoznak tetteikkel fényleni; azon-
ban midőn azzal vádoltatnak, miképen cselekvés-
módjuk kártékony-hatású egyéb gyülekezetekre 
nézve : a' szerénység határát nem vélik az által 
áthágni, ha mindazoknak, kiknek egyszer jólte-
vöi valának és kik e' körülményt látszatnak elfe-
lejteni, azt eszökbe juttatják, ömagukra alkalmaz-
ván Krisztus urunk parancsolatát; „Ugy fényljék 
a' ti világosságtok az emberek előtt, hogy lássák 
a' ti jó cselekedeteiteket és dicsőítsék a ti meny-
nvei Atyátokat!*' 

De menjünk a' dologra. Mert nem arról van 
szó, vájjon a' soproniak az egész kerületet foly-
tonos jótéteményekkel tetézik-e vagy sem : ha-
nem arról , hogy Nyiltfy úr által ugy nevezett 
,,kiváltságaikkal" mostani egyházi főnökünk rend-
fentartási igyekezetét lehetetlenné teszik. Lássuk, 
miben állanak a' soproni gyülekezetnek ol lyany-
nyira veszedelmes és gyűlöletes kiváltságai ? Tán 
nem hódol jelen superintendens úrnak, mint az 
egész kerület általános szótöbbséggel megválasz-
tatolt főpapjának? Távol legyen tőle! Söt mikor 

püspöki méltóságra emeltetésének hirét hallotta 
a' helybeli convent, tüstént nyilvánítá ö főtiszte— 
Iendöségének, egyházunk nevében, örömét és"' 
szíves üdvözletét, hódolatteljes, de mindeddig 
legkisebb válaszra sem méltatott, iratban. Vagy 
talán vonakodik a' kiszabott superintendensi tisz-
teletdíj fizetéséhez aránylag járulni? Korántsem. 
Ilisz a' reá, püspökűzetés fejében, kivetett össze-
get pontosan lerójja. „Kiváltságai" abban álla-
nak j hogy protestáns szabadságba legkevésbbé 
sem ütköző, söt abból egyenesen eredő három-
százados papválasztási módja mellett tovább is 
maradni akar. Én azt nem kiváltságnak, mint in -
kább nagykorúság! jognak és szabadsággali élés-
nek nevezem. Kiváltságot ott látok, hol egyesek 
bizonyos anyagi adakozásoktól másoknak terhére 
mentesek, p. adót nem fizetnek : ellenben nagy-
korúságot szemlélek ott, hol egy erkölcsi testület, 
századokon keresztül, minden külbefolyás nélkül, 
önállólagugy intézte's kormányozta ügyeit, hogy, 
szabadságával vissza nem élve, rendeltetésének 
meg tudott felelni. Kiváltságról lemondani, köte-
lesség : szabadságot feláldozni, nagykorusági á l -
láspontról lelépni, gyávaság. Ezelőtt, Istenben 
dicsőült föpásztorainka' városi conventeknek ezen 
nagykorúságát és szellemi érettségét szívesen el-
ismerve , önkormányzási jogainkat nem akarták 
kisebbíteni; 's noha, például, bold. Kis János s u -
perintendens úr számára 1813. kidolgozott utasí-
tás egész általánossággal azt rendelte, hogy a* 
candidálás egyedül a' superintendenst illesse: még-
is a' higgadt-lelkü fönök nem tartotta czélszerü-
nek, ezen rendszabályt a' városi gyülekezetekre 
is alkalmazni; jól tudván, hogy a' protestáns é r -
zelemmel homlokegyenest ellentétben áll, szelle-
mi jogokat valakitől el akarni vonni, miket száza-
dok óta háborítatlanul gyakorolt, senkinek kárára. 
'S ime nem hallottuk, hogy e' részbeni díscretiója 
rendfentartási igyekezeteiben akadályoztatta vol-
na. Avvagy ezelőtt, mind a' mai napig, a 'dunán-
túli kerületben rendetlenség uralkodott 's csak 
most köszön be azon szerencséskor, melly a' i e -
rum anima-t, a' jó rendet, mindenben be fogja 
hozni ? Hajdan, mikor egyházi elöljáró 's alatt-
valói közt meghasonlás történt, itthon törekedtek 
kiegyenlíteni az egyenetlenséget, szem előtt tar t -
ván, a' mi a' korinthusbeliekhez küldött J. levél, 
6. r é sze , 5. versében mondatik : „Nincsen-e 
ti köztetek egy bölcs ember is, a' ki Ítéletet 
tehetne az ő attyafiai között?": most, mielőtt 
a' kérdéses soproni papválasztás-ügyet, ' uta-
sítása értelmében, az illető hatóság, t. i. a' ke -
rületi gyűlés elébe terjesztette volna, főtiszt: su-
pers úr, Bécsbe siet 's a* soproni conventet. a' 
főméit, magy. kir. udv. Cancellariánál bepana-
szolja. ítéljen a1 magyarhoni protestáns közönség, 
a' mostani rend tetszik-e jobban, avvagy a' ha j -
dankori ? — A z mondatik, ha a 'papválasztási 
módra nézve minden községek között tökéletes 



egyformaság nem létezik; ha egyenlően minden 
választó egyház nem tartozik kijeleltei neveit a' 
snprns elébe terjeszteni: a' rendet fentartani nem 
lehet. Csodálatos! Mit mutat e' részben más o r -
szágok példája, hol tagadhatlanul virágzóbb álla-
potban van a'protestantismus ügye és hol az egy-
házi fenyíték is jobban tartatik fen, mint nálunk 
Magyarhonban Nem tudjuk-e, hogy, például, 
Szász- vagy Bajor-országban néhány papi hivatal 
betöltése a' patrónus kinevezésétől, néhány pedig 
a ' község szabad választásától függ ? Nem tud-
juk-e , hogy ugyanegy Berlin városában, egy 
lelkészi állomásra maga a' király, másra a' városi 
tanács , harmadikra pedig a' presbyterium hívja 
meg az alkalmatosoknak vélt papi egyéneket? 'S 
ezen egyformasághiány vájjon felzavarja-e a' 
minden gyülekezetek közli jó rendet? — Továbbá 
állíttatik, hogy ezen rendszabály által, melly sze-
rint a' kijelöltek neveik a' suprns elébe terjesz-
tendök, az olly annyira szükséges és üdvös ellen-
őrködés gyakoroltatik. Hadd bonczoljuk ezen á l -
lítást minden részletében! — Hogy a' papi sze-
mélyzetre nézve protestáns egyházunkban szük-
séges az ellenőrködéf, azt józan észszel senki sem 
tagadhatja. Hogy ezen ellenörködés épen a ' sup -
rens főfeladata, már maga a' neve mutatja. Csak 
azt vonjuk méltán — szabad és nem consistorialis 
egyházszerkezetünknél fogva — kélségbe, hogy 
épen pap-választáskora'kijeleltek neveinek super* 
inlendens elébe terjesztése volna a' legczélsze-
rübb eszköz emez ellenörködés gyakorlására. 
Minden bizonnyal leghívebben ellenőrködik az 
egész kerület lelki javára nézve a* suprns, hogyha 
a' leendő lelkészek tudományos előmenetelét 's er-
kölcsi és vallásos életét folyvást szemmel tartja 
s őket mind a'candidatusok sorába lépés-, mind 

felszenteltetésök alkalmával szoros vizsgálat alá 
vonja. Ha csupa jól elkészült, t iszta-erkölcsü's 
vallásos-életü míveseket fogad a' suprns az Úr 
szőlőjébe: legbiztosabban veszi elejét minden, a1 

Krisztus juhainak béresek által okozható, árta-
lomnak. E' praeventiva censurája a' lelkipásztor-
ságra készülő ifjaknak az egyházi fenyíték és el-
lenörködés legczélra-vezetöbb neme. Ezt gya -
korolja minden szigorral a' kezeibe adott ifjak 
felett, a' suprns, 's mondhatjuk bizlosan, hogy ál-
dás fogja követni főnöki intézkedéseit 's többet 
nyerend az egész egyház, mint azon, a' gyülekezet 
autonom öntudatát sértő, felterjesztési rendszabály 
által. — Annyi bizonyos: ezen rendszabály ellen-
tétben áll mindazon előnyökkel, miket egyhá-
zunk körében elérni ohajlunk. Szabad egyházat 
akarunk 's ime illy törvényt alkotunk, melly min-
den consistorialis rendszabálynál szolgaibb. A' 
hol consistorium van, mintáz örökös tartományok-
ban, olt is tartoznak a' lelkészt-választó gyüle-
kezetek a' kijeleltek neveit az említett ellenőr-
ködő hatóságnak elébe terjeszteni. A'consistorium 
ezen felterjesztést tarlo/.ik helyben hagyni, ha a \ 

felterjesztettek megválaszthatók, — hanem azo-
kon kivül nincsen joga másokat is ajánlani. Mert 
ezen másokat is ajánlhatási joggal mit érni el 
egyebet, mint épen azt , mit kikerülni akarunk, 
tudniillik rendetlenséget ? Vegyük a' dolgot p ra -
ctice! Több izben összegyűl a'gyülekezet presby-
teriurna 's történnek vitatkozások a' kijeleltek fel-
állítása felett. Végtére megállapodnak szavaza t -
többséggel, hogy kik legyenek azon hármak, kik 
közöl a' lelkész választandó. Átküldik a kijeleltek 
lajstromát a' supmsnek. Ez helyben-hagyja ugyan 
a' felterjesztést , hanem azokon kivül másokat is 
ajánl, meglehet, ollyanokat, kiket egy nevezetes 
kevesebbség ki akart jeleltetni, kik azonban a* 
majoritás végzése következtében kimaradlak a' 
jelölésből, 's íme újra kezdetnek az izgatások. Mert 
azok, kik minoritásban maradtak, kedvenczöknek 
a' suprns általi ajánlása nyomán feljogosítva é r -
zik magokat,nem másra, mint kedvenczökre sza-
vazni, sőt másokat is arra birni erőnek erejével 
iparkodnak, I g y , meglehet, négy, öt, hat közöl, 
eloszolván választáskor a* szavazatok, az e red -
mény az , hogy A. vagy B. a' lehető legnyomo-
rúbb relatív szótöbbséggel papnak választatik_ 
Már kérdem : megfelelő-e illynemü intézkedés a* 
jelenkorunkban mutatkozó szellemmek, melly 
mindenütt, kivált papválasztásnál, általános sza-
vazattöbbséget méltán követel ? Vagy azt mond-
ják némellyel?, hogy ozon záradék, melly a' su -
pmsnek másokat is ajánlhatási jogát magában fog-
lalja, üres formalitásnál nem egyéb!? Azoknak 
véleményében nem osztozhatom, sőt erősen hi -
szem és vallom, hogy minden törvényt, világit 
ugy, mint egyházit, illyformán kell szerkezni, hogy 
üres*formalitás benne ne lappangjon. A ' törvény-
nek minden betűje világos és fontos legyen, n e -
hogy a1 rabulisticai fondorkodás, melly, fájdalom! 
egyházunkban is ollyannyira lábra kapott, alkal-
mat nyerjen zavarban halászni. Szabadságot, ren-
det, békét akarunk az egyházban's íme illy ren-
deléseket léptetünk életbe, mellyek által a' legna-
gyobb rendetlenségeknek 's örök hareznak nyit— 
tátik ajtó! Olvastuk az 1846. egyetemes gyűlés-
nek egyház-rendezési tervét. Ennek 19-dik § -
ában következő sorok találtatnak : , ,A' (lelkész) 
választás az esperes és esperességi felügyelő 
vagy esperesi helyettes és egyik esperességi ül-
nök elölülése alatt, de egész szabadsággal, min-
den kijelölés nélkül történikAzon terv-
nek függelék gyanánt hozzácsatolt indokolásában 
pedi<; ezen megjegyzésre akadunk: , ,Ugyanazért 
mellőztük tercünkben a9 kijelölést minden egyházi 
választásoknál, miután már e9 kijelölés is a' sza-
badság korlátozása 9s a1 közbizodalom némi erő-
szakoltatása. Mellőztük még a lelkészek megvá-
lasztásánál is, mert minél fontosabb életkérdés a' 
lelkész választása az egyes gyülekezetekre nézve, 
annál kivánatosabb a'szabad és korlátlan válasz-
tás elvének szabafos alkalmazásaKérdés : az 



e fervben nyilatkozó, valódi protestáns öntudat-
tal hogy fér össze a' dunántúli suprns számára 
mult évben kidolgozott utasításnak a' kijeleltek 
felterjesztését tárgyazó pontja ? A' fenidézett 
egyházrendezési terv indokolása szerint, már 
maga a' kijelelés a' szabadság korlátozása 's a' 
közbizodalom némi eröszakolfatása levén, v jjon 
hogy láthatja Nyiltfi úr a' felterjesztést parancsoló 
pontot ,,o' sérthetlen szabad-választás szent ér-
dekében hozott végzésnekmeg nem foghatom. 
Fótiszt. suprns úr második levelében e' kérdést 
intézi a' soproni conventhez : „Nem hiszitek-e, 
hogy a' lelkészek megválasztása körüli korlátlan 
szabadság kerületünkben számtalan és képtelen 
rendetlenségeket idézne elö?" Viszont bátor va -
gyok azt kérdezni : Hát az önkény nem idézett-e 
elő mindenkor számtalan és képtelen rendetlensé-
g e k e t ? ^ továbbá: Vájjon csak itt, e' dunántúli ke -
rületben kell félni illy lelkész választáskor történ-
hető rendetlenségektől? Mert honunk egyéb super-
intendentiáiban, mikor lelkész választatik,illynemü 

, főpapi ellenörködést nem tartanak szükségesnek's 
mindazáltal senki sem mondhatja, hogy amott több 
rendetlenség fordúl elö. Avvagy csak itt a' dunán-
túli kerületben ment annyira a' zabolátlanság,hogy 
suprns által fékeztetnie kell ?Vajjon itt köztünk k e -
vesebb az értelmiség,kevesebb a' vallásosság, ke -
vesebb az evangyélmi érettség, mint a 'más három 
kerületben ? Azon kivül, valóságos e, hogy hiá-
nyozván valamelly gyülekezetben a' jézusi szel-
lem,a' testvéri szeretet, a' béketűrés, — elejét fogná 
venni a' superintendentiális ellenörködés minden 
rendetlenségnek? Ne altassuk magunkat! Hol az 
evangyélmi községből Üdvezítönk lelke eltávo-
zott ; hol nem a' valódi protestáns, hanem akármi 
néven nevezendő 's a' korszellem hősei által fel-
magasztalt más érdekek előmozdítása körül bu-
zognak ; hol a' vallásosság helyét ármányos kor-
teskedés tölti be : ott, minden föpásztori ellenör-
ködés mellett, alig lesz mód a1 tévútnak indult 
kedélyeket zabolázni. Ellenben hol a' patriar-

—chalis viszony , melly hajdan a' superintendenst 
a 'gyülekezetekkel összekötötte, még most is fen-
á l l ; hol a' suprns az ekklézsiák bizodalmát birja, 
mert a' prolestantismus szent érdekeit védi, nem 
pedig compromittálja : ott a' nélkül is, hogy törvény 
által arra kényszeríttetnék, a'választó gyülekezet 
főpapi tanácsát fiúilag fogja kérni. — Azután, 
senki kétségbe nem hozza, hogy a' suprns tagad-
hatlan jogaihoz tartozik, hol papválasztás hibásan 
történt, ott hivatalosan eljárván annak megsem-
misítését az illető hatóságnál sürgetni; miképen 
a' vármegyék 's sz. k. városok is szabadon ugyan 
és minden külbefolyás nélkül választják tisztvise-
lőiket, mindazáltal fenmaradván a'királynak azon 
joga , valahol törvénytelenség követtetett el, a* 
megtelt választást megsemmisíteni 's ujat rendelni. 
Meg is kell vallani, hogy az utasítás eme pont-
jában, melly superintendensi ellenőrködést rendel, 

következetlenség rejlik. Mert ha szükségesnek 
tarlatik, hogy papválasztáskor a' suprns ellenőr-
ködjék : mennyivel szükségesebb ellenörködése, 
mikor azon férfiak választatnak meg, kik a' j ö -
vendőbeli papokat képezik, értem a' főiskolai t a -
nítókat. Söt azt sem lehet hallgatással elmellözni, 
ha egyszer az ellenőrKödési elvet felkaroljuk, 
ugy magát a' suprns-válaszlást is illynemü con-
trőle mellett kell elintéznünk. Mert, — valljuk meg 
töszintén — mindenült rövid-látású 's szenvedélyes 
emberek lehetnek azok, kik választanak. Különös 
érzelem vonúl át keblemen, a' midőn egyházi tör-
vényhozásunk utolsó eredményére, a' mult- évi 
utasításra függesztem szemeimet. Úgy látszik, 
hogy kik az utasítás kidolgozásában résv.tvettek, 
azoknak ragyogott ugyan szemeik előtt a' szabad 
egyház mennyei képe: de a' helyeit, hogy utána 
indultak volna míg el nem érték, útközben meg-
állapodtak, elfelejlkezvén Jakab apostol szép sza-
váról : yhogy csak az.a1 ki betekintend a szabad-
ság tökéletes törvényébe és megmara-
dand abban, az lészen boldog az ő cselekedetében 

A" hosszas beszédnek már mi a' rövid ér tel-
me ? A' dunántúli kerületben mindenfelöl az 
egyenlőség szava pengettetvén, én is parányi 
egyéniségemben annak szükségét elismerem, ' s 
szivem mélyéből óhajtóm, hogy ezentúl a' soproni 
gyülekezet ne más okkalmóddal válasziza lelké-
szeit, mint akármelly egyház egész kerületünk-
ben. Csak az a' különbség köztem 's a' fel ter jesz-
tési rendszabály barátai között, hogy magasabb 
szempontból fogván fel az egyenlőség elvét, nem 
lehet nem kívánnom, miszerint immár a' dunán-
túli superintendentia azon papválasztási módot 
karolná fel, melly honunk egyéb superintenden-
tiáiban divatozik. Ott tudniillik igy megy végbe 
a' pápválasztás, hogy a' gyülekezet egész sza-
badsággal , minden külbefolyás, nevezetesen a' 
kijeleltek felterjesztése nélkül, vagy szavazás, 
vagy közfelkiáltás utján választja lelkészét 's irja 
a' meghívó levelet. Ezt az utolsót azonban tarto-
zik megerősítésül az esperességi hatóságnak á t -
küldeni. Talán nem ártana e' rendszabályt itt ná -
lunk is azon oknál fogva behozni, minthogy az 
által a' nem fizetéses esperességi hivatal több 
tekintélyt nyerne. 

'S ime ezek volnának o' kérdéses ügy körüli 
nézeteim, mellyeknek elösorolásával nem e g y e -
bet szándékoztam elérni, mint sajátságos körül-
ményeinknek el nem fogúit megbirálását 's a' r ö -
vid időre megzavart békének helyreállítását elő-
segíteni. Adja Isten, hogy igénytelen soraimnak 
az legyen a' sikerök! Ha hibáztam, útbaigazítta-
tásomat hálásan veendem, az levén meggyőződé-
sem, hogy hibát ejleni emberi ugyan, de azt meg-
ismerni 's javítani isteni; melly elvet nemcsak 
egyes emberre, hanem egész testületre is alkal-
maztathatónak vélem. Sopron 22. mart. 1847. 

K o l b e n h e y e r M ó r i c z , evang. lelkész. 
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I s k a l a-ü g yt 
Isfe^la-Iéícgesités. (Folytatás.) 

IV. A' gyakorlati népiskolák tanul-
mányterve. 

24. §. Elöjegysetek. 

A' gyakorlati fiaiskolák tanulmánytervét csak 
egy évre rendezzük, azért, mert kevés remé-
nyünk van, hogy a' nép gyermeke, az elöiskolán 
kivül, mellyben 6 éves korig tartozik lenni, még 
egész hat évet töltsön az iskolában; annyival is 
inkább, mert a' látandó tanulmányokat ügyes ta -
nító, körülményszerüleg, két évre kiterjesztheti. 
De azért is kell itt a' tanító egyéniségére bízni, 
mert némelly tudományok egy, mások pedig más 
helyen foganíthatók inkább. Igy veszszük a ' gaz -
daságtant, melly ilt főszerepet játszik. Ennek né-
melly ágai egy helyen inkább foganíttatnak, mint 
másutt, p. o. a' marhatenyésztést szüli legelői 
helyen virágoztatni nem lehet, a' méhtenyésztést 
kopár legelök nem engedik meg. Egyébiránt a' 
népiskola ezen gyakorlati osztályába 10 — 12 éves 
gyermekek járnak, — ezek is csak olly esetben, 
ha az alapító alaki és anyagi tanulmányokat jól 
bevégezték, — másként ide nem léptethetnek elő. 

25. §. A1 gyakorlati népiskolák tanfolyamata. 

E l s ő f é l é v . 

1 - ö r . Vallástan. M.dőn a' hit erkölcs által 
erősítve, az erkölcsi igazság hit által fölvilágo-
sítva van : következzék a' vallás tanmenetének 
utolsó foka, a' keresztyén vallás története, melly 
rövid és a'népiskolák állásához mérve legyen; 
emelje ki a' keresztyén vallás viszontagságait, 
hogy az által is a' növendékben Isten iránt hit, 
bizalom és szeretet ébredjen 

Hol gyakorlati néplányiskola nem létezhetik, 
a ' keresztyén vallás igen rövid történetét, leg-
alább a' különböző hitfelekezetek előállásukra 
irányzólag, a' hittan után kell előadni. 

2 -o r . A szemlélés és beszéd-gyakorlatok, 
mint illyek, pályájukat bevégezték; ilt már önte-
vékenységre emelkedve, a' látottak és hallottak 
körülményes elbeszélésére mennek át. Ezt gya-
korlati néplány-iskolában is tenni kell, a' lányok 

jövendő rendeltetésökre irányzólag. 
3 -or . Hazai nyelv a1 körmondatok Íratását 

Jolytatja; egyszersmind hosszabb kötetlen és kö-
tött beszédekből kikeresteti az egyenkénties mon-
datokat, leveleket, nyugtatványokat és kötelez-
vényeket fogalmaztat. (Tartalmat láthatni W. J . 
Nyelvtana 154-től 164 lapig.) Ezt is tenni kell 
a' lányok rendeltetésére vive. 

4 -e r . Az értelmes olvasás a' tanulmányok 
gondolkodás és nyelvtani fejtegetésével folytat-
tatik : de nagy figyelem fordíttassék ilt némelly 
czélszerü kötött darabok izléstani felolvasására 
is, mellyek egyszersmind, mint emlékező-erőt 
képezök, meg is könyvnélkülöztessenek. 

5-ör . A vegytan elemeiből, minden tudomá-
nyos rendszer nélkül, azok szemeltossenek ki, 
mellyek a' gazdaságés mütanban, mint tényezők, 
jöendnek elő. A1 házi mütanra irányzólag ezt is 
kell lányoknak tanítni. 

6 -o r . A* külső gazdaságtanból a' földészet, n ö -
vény- és állattenyésztés. A* külső gazdaságtan 
helyett lányoknak a' kertészet és selyem-tenyész-
tés taníttassék. (Tartalmat mindkettőnek szol-
gáltat a' Gazdasági Kistükör. 

7-er . Gazdasági műtan, körülményszerüleg , 
borkészítés, pinczekezelés, szesz-égetés, ser fő-
zés'stb. Lányoknak e' helyett házi mütan taníttas-
sék, jelesül kenyérsütés, főzés 'stb. 

8 -o r . Géptan elemei, a legközönségesebb 
gazdasági alkalmazással inkább gyakorlatilag 's 
számtannal összekötve, mint elméletileg. 

9-er . Az Írás-tanítás a' nyelvtannal párhu-
zamban halad. 

10 -e r . Az összes számtan az élet, főleg a' 
gazdaság minden lehető ágaira kiterjed, 

11 -e r . A téralak és nagyság-mértan, a' l eg -
mindennapiabb esetek gyakorlati mérése mellett, 
a' legközönségesb gazdasági és házi eszközök 's 
földterületek rajzolásává magasul. 

12-er . ízent énekeink mellett az életet vidá-
mító szerény dalok is ollykor helyt foglalnak. 

13-or. A testgyakorlat a' gazdaságtan g y a -
korlati elfoglaltatása által történik; ezért az e z -
zeli foglalkozásra minden iskola mellett egy t á -
gas kert legalább is szükséges. 

M á s o d i k f é l é v . 

1-ör. A vallástanítás, mint az első félévben, 
folytattatik. 

2 -or . A szemlélés és beszédgyakorlatok az 
első félévi iránynyal folytaltatnak. 

3-or. A hazai nyelv az első fél évi élet—irá— 
nyu iratokkal folytattatik. 

4 -e r . Az értelmes olvasás, ízléstanival páro-
sulva , valamint emlékező-erőt gyakorlólag is , , 
folytattatik. 

5- ör. A vegytanbóli szemelvények, mint a? 
gazdaság és mütan előkészítői, folytaltatnak. 

6 -o r . A külső gazdaságtanból az állat—te-
nyésztés folytattatik s a'benső vagy házi gazdaság 
vagy házi rendtartás-tudomány megkezdetik. Ez 
lányokra nézve legszorosabban a' benső házi 
rendtartásra szorítkozik. 

7 -e r . . í ' gazdasági műtan a' fiúkra, a házi 
műtan a' lányokra nézve folytattatik. 

8 - o r . A rendőri, úrbéri és a' kereskedelmi 
törvényczikkekből legalább a' fuvarozást illetők 
taníttatnak. Azonban mind ezek körülményszerü-
leg taníttassanak, azért, mert hol szabad község 
van, tehát úrbér nincs, ott a' gyermekeket úrbéri 
czikkekkel fárasztani czélszerütlen. (Tartalmat; 
láthatni Sipos Imre törvénytani kistükörében vagy 
Zsoldos Ignácz rendőri ezikkeiben.^ 



9 - e r . Az irás-tanítás a' nyelvtannal párhú-
zamban halad, mint az első félévben. 

10-er . Az összes számtan, valamint 
11 -er . A téralak- és nagyság-mértan az első 

félévi gyakorlati rajziránynyal folytattatik 
12-er . Az éneklés-tanítás mint az első fél-

évben. 
13-or. A testgyakorlat az év azon hónapjai-

Jban, mellyekben gazdaság-gyakorlat nem tetet-
hetik, sajátlagos testgyakorlatra szorítkozzék. 

26. §. A gyakorlati népiskolák óratanterve. 
Elörebocsátván azt, mit fentebb is mondánk, 

hogy a' gyakorlati népiskolák másodévi tanul-
mányaik, ott, hol a' körülmény a" másod évet meg-
engedi, épen az előszámlált tudományok lesznek 
kiszélesítve, — valamint aztis, hogy az órák szá -
ma a1 mindinkább növekedő önlevékenység és 
méltán igénylendö önszorgalom mellett 22—25 
lesz : az órákat következőleg látnók elrendezhe-
töknek, azon megjegyzéssel, hogy egy versben 
itt is csak három óranegyedig legyenek a' növen-
dékek iskolában : 

D é l e l ő t t . 

Vasárnap. 
Isteni tisztelet előtt biblia-olvasás, ima és 

éneklés. 
1 óra . 2 óra . 3 óra . 

Hétfő Vallástan. Vegytan. 

Kedd. 

A' látottak, h a l -
lottak és tanu l -
tak szabad e lbe-

szélése. 

Gazdaságtan. 

Vegytan. 

Gazdaságtan. 

Szerda. 
Éneklés, és midőn gazdaságtani kirándulások 

nem tetethetnek, testgyakorlat . 

Jegyz. 1. Csötörtök mint hétfő,péntek mint kedd, 
szombat mint szerda. 

2 -o r . A1 délutáni 3- ik órák a' téli rövid n a -
pokon elmaradnak, de mihelyt a' napok hosszasága 
engedi, foganatba veendők. *) 

(Folyt, máskor.) 

* ) AB egész , , i skolaIé teges i tés"- t magosabb szempontból 
{Vogelperspec t iv) tekintve, véleményem e"1 következőkre von-
ható : A' meglepő logikai rend, a 'kü lönböző 's helyes tapin-

V e g y e s k ö z l e m é n y e k , 
le lkipásztori beavatás. F.évi mart.. 

21-én köszönte 's iktattaték be a 'győr i ev. e g y -
házmegyéhez tartozó móriczhidai ev. gyülekezetbe 
t. Zathureczky József, előbb somogy-sz.-királyi 
lelkész úr. Alapigékül felolvasván 1. Péter 5 , 
2 — 4 verseit , szívből eredt 's szívhez irányzott 
hatályos szókkal adá elő : Mit tartson szeme előtt 
a' lelkipásztor, hogy hivatalának haszonnal meg-
felelhessen*. Ugyanis: 1) hivattatásának czéíját, 
2 ) a1 gyülekezetteli összeköttetését és 3) azt a* 
nagy számadást, melly rea várakozik. — Áldás 
kisérje sz. munkáját ezen beiktatott lelkész urnák 
i s , hogy haszonnal munkálkodjék sok ideig az 
urnák szőlőjében! — 7*. 

A' „csendes panasz" írójának fe-
l e l e t Eiöeséről. A' „csendes panasz" írója 
J . P., a ' Prot. Egyh . ' s Isk L. 13. számában köz-
lött új hirek között, a'löcseiekröl is akart valamit 
mondani, 's „«% valóságos napi eseményeket 
óhajtana olvashatni." De néha a' hír, bár jó 's új 
legyen is, —nem valóságos-, ' s a 'm i t kapzsi h i szé -
kenység napi eseménynek vesz, azt a' dolog v a -
lódiságát ismerők régiségnek nevezik. így járt 
J. P. is, kinek szándéka, inkább gúnyolva csipni, 

Szerda. 
Értelmes és íz -

léses olvasás. 
Műtan. Irás. 

D é l u t á n . 

Vasárnap. 
Szüléi nevelésnek adatnak át a' 

növendékek. 
1 óra. 2 óra 3 óra. 

Hétfő. Számtan. Géptan. Törvénytan. 

Kedd. Rajz. Gazdaságtan. Gazdaságtan. 

tattal választott tantárgyak sorozatának egyik évről másikra 
fogaskerekkénti egymásba vágódása , a* tanulmányokban!— 
szigorúan az évekhez alkalmazott — lépcsőzetes elöhaladás. 
szintén megragadja az elmét, gyönyörködtet i a* lelket , mi-
ként egyenes töltést szegő, hosszú topolyasor az ú tazó- . v á -
rosi, szabályosan mért utczak, egymáshoz lánczolt házak, a" 
falu jámbor lakójának- , tisztelgő katonaezred a1 bámuló sze -
meit. De utas a ' vidék szép arczát e l takaró fasorok közli s é -
tát mihamar egyhangúnak, — természet embere az utczák 
pórázára fűzött házak közti léget szorí tónak, — szabadság 
barát ja a ' vonalba állítottak parancsszóra történő m o z -
dulását merevény - , g é p s z e r ű - , következésképen é l e t t e -
lennek fogja találni. Igy ő szabadságot az élet egyedül i 
fö l té tének , feszességet a ' szabadság elrontójának 's t e r -
meszetelleninek tartja , mert szemével látja , szivében 
mélyen érzi, hogy a1 természet ura is, az élet ú t já t nem 
lineáris, hanem cirularis, — miként ezt a' napgömb izzó r e -
gulusától kezdvén, le a ' harmatcsepp gyémán t -gömbjé ig l á t -
juk — és igy mozgékony alapra helyze. Ugyan azért ö r ö -
mestebb nézi ő a ' lombüstökü hegyeke t , vidám halmokat,, 
naiv elszórtságukban , a' folyókat k igyózó ögye lgésokben , 
mint szemlélné amazokat sinórra fűzött g ö m b s o r o k , — 
emezeket egyközü egyenes szalagok alakjában. W . ű r 
tantervében is hiányzik a' m o z g é k o n y , elevenítő , k ö r r e n d -
szeri elem. Merevény test ez , hajtó izek és csiklók n é l k ü l ; 
t oborzó- in t éze t , drama , mellynek csomója csak az utolsó 
felvonásban oldatik meg. Ugyanis , a ' tanulmányok ugyan 
azon tárgyai h a t , — v a g y , ha a' kisdedóvodai e lö-
iskolát i s , melly e ' terv szerint a ' népiskola napjának , 
föltétlen aurorája , legalább is n y o 1 c z — éven s z ö -
vődvén keresztül : ha már növendék az iskolát előbb e l -
hagyja — mitől W. barátom is tart — mit fog az életbe á t -
vinni ? Fe le l e t : „ e x omnibus aliquid, ex toto n ih i l . " És ez 
áll. Segíteni tehát e ' körülményen, véleményem szerint , ugy 
lehetne, ha a ' kitűzött tanulmánytárgyakra nézve szemelvény 
történnék, 's legalább az élet első szükségeit fedező tanu lmá-
nyok h á r o m é v a l a t t bevégeztetnének, hogy így az iskolát 
ekkor elhagyó gyermek is valami tud< mány-egésze t vinne 



mint igaz tényeket közleni, czikkéböl kiviláglik. 
— Hogy a' löcseiek templomot építettek, az nem 
napi esemény, inert felszenteltetése óta már tize-
dik éve múlik ; hogy a' templom „kétszer össze-

liaza magával. A" gyakorlat i népiskola tanfolyamával, og¥ 

látszik, ezen czélt nkará W. űr megközelíteni : de ezen pály a 

i s , miként a ' szövegből kitetszik, kisebb nagyobb mértékben, 
az egész tanfolyamon átvonuló,szigorú ferrea catena bilincsei 
közé van verve, 's nem önálló iskola. — Remény ahoz, hogy 
a ' n é p , gyermekét 6 egész éven át iskoláztassa, csak bét utón 
l e h e t : 1 ) Ha e r re polgári vagy törvényes uton szorittatik ; 
2 ) Ha tanításbért nem fizet. Ez utóbbi út üdvösebb-hatásu 
volna. Egyébiránt , még azon kedvező esetben is, ha a ' n ö v e n -
déket a ' hatévi iskoláztatásnak megnyernők, helyesebb volna 
a 1 tanfolyamot három év alatt — a' jegyzeteimben i t t -o t t 
aiánlém tanmód szerint — röviden bevégezni, az utóbbi h á -
lom év alatt pedig ismétlőleg já rn i el a ' tanításban. Mert ha 
a ' növendéket évek hosszú során végig ugyanazon szellemi 
táppal dugga t juk — minthogy a ' tan tárgyak folyvást ugyan -
azok belterjelmileg (intensive), csak külterjelmileg (extensive) 
vá l toznak , — izét veszti előtte a" tudomány, 's illy g o n d o -
latra jöhet : „Két dolog van, mellynek vége nincs, *s e' két 
dolog a" „vi lág és az én tudományom." Az „ugyanazonság" 
nehézsége a' három éves osztályzásnál is fenmarad : de a' 
kö r t , mellyben forog , ismervén a ' gye rmek , nem hat rá semmi 
nyomasztólag. — Van még egy nagy akadály. Egy tanító, 
ha még olly ügyes is, miként teend annyi tudományra nézve 
eleget ? Hogy pedig a ' csekély-népességű helyeken egynél 
többre számítsunk, ahoz erős kalvinista hit 's vérmes biza-
lom kell. 

Mi ez , . i sko!alé legesí tés"-ben maradandó, elvi tázhat lan-
becsü : az a" j ó z a n p h i l o s o p h i a i a l a p , — mellyen 
minden szükséges tételek nyugosznak, — és a" t a n u l m á n y -
t á r g y a k n a k népszükséghez alkalmazott, czélszerü k i j e -
l ö l é s e 's lépcsőzetes e l rende lése ; ugy hogy ha a ' n é p i s k o -
lai tanfolyam varians Iectioú épülete lerontatnék is , ugyan -
ezen anyagokból kellend azt viszont fölépítnünk. Haec ultra 
ci traque nequit consistere r ec tum." Olly szellemi tápot nyuj t -
nak ezek a' nép g y e r m e k é n e k , mellyek ha vérébe mennek 
at , nem lehet aggódni azon , hogy honunk értelmes, okos, 
iigyes közpo lgá rok - 's polgárnőkben szükséget látand. — 
Kér jünk hát Istentől sükerl működésünkre ! 

Nem hallgathatom el, hogy nekrológként meg ne eml í t -
sem W . úrnak azon nemes buzgalmát, hogy ő az elemi n é p -
iskolák javítását élte főfeladataul tűzte ki magának. Több éve 
annak, ho.<ry ő e ' — fájdalom! nálunk még eddig — dicste-
len, igen is s z e r é n y , az öntudat megnyugtató érzetén kivül 
majd semmi jutalommal nem kecsegtető , de annál több e rő fe -
szítéssel , resignatióval halmozott pályán, férfias erélylyel 
k ü z d , egyengetve a ' darabos ösvényt, müveive az elhagyott 
árva telek kopár földét. Igazolják e z t , gyermekek számára 
irt több kézi könyvei 's reszben koszorúzott nevelési, oktatási 
tiasryobb müvei. Jelen terve is, mellyet fait accompli— bevég-
zett tényként tekinteni maga sem k i v á n , út törő akar lenni a' 
népérdek egy ű j templomához, mellybe ha neki, mint Isten 
népének, egykoron a 'gózsen földébe eljutni engedtetnék, a b -
ban senki nala szivesebben hálatömjényt nem gyújtana. Ha 
leend emlék, mellyhez népünk gyermeke egykoron gyöngéd 
érzéssel , ellágyult kebellel, szent pietas zarándoklatával fog 
bözelítni : e" hódolatból az ő emléke ki nem maradand. — 
Jutalmat neki fáradalmaiért mi sem nyújthatunk de vegye 
4Őlün1í jutalmul, a' nép n e v é b e n , e ' gyöngéded el ismerést , 
a ' szívből eredt méltánylás .gényUlen szózatát. 

K á r o l y i I s t v á n . 

dilitaz nem igaz, mert nagy különbség van egy 
boltív megrepedése 's leszedelése, egy boltozat 
részének a' támaszok elvétele utáni beszakadása 
és a' kész templomi egész épülőt összedülése k ö -
zött. Hogy a' templom „kősziklán épültaz igaz, 
mert máskép nem is lehetett, •— 's bizonyosan 
nem tudja J. P., hogy az egész város kőszikla-
dombon áll , sőt a' templom kősziklákból épült, 
mint most a' városi torony építtetik. De ezen i n -
cisum vagy nyájas, de mardosó tréfa, vagy mél-
tatlan káröröm. — Az eddigiekből kitetszik, hogy 
a' megrepedt boltív 's beszakadt boltozat épít-
tetése által okozott kár nem lehet 30000 pengő 
forintnyi. Ezen összeg kétharmada a' rézre 
esik, mellyel a' templomot befedni legfelsőbb 
helyen kötelességünkké tetetett; e ' föltétel e l -
fogadása nélkül nem építhettük volna t em-
plomunkat a' városi piaczon. Ha J. P. az egész 
ügyet valóságosan ismerné, a' számadásokba b e -
nézhetne : bizonnyal tisztelné 's megkövetné a? 

löcseieket, az elienök irányzott 's ellőtt nyilakért. 
Tévedni azonban valóságos napi esemény, 's igy 
lön, hogy J. P. minket azon örvendetes — fájdal-
munkra, alaptalan hírrel, — ö szerinte „valóságos 
napi eseménynyel" — lepett meg, hogy kárunk 
„30,000 ez. ft. a' gusztáv-adolfi gyámoldától ki-
fizettetett." Vajha ezen jóslat minél elébb tel je-
sülhetne! a mihez — ha csak idővel is — Istenbe 
vetett hitünk által reményünk lehet, minekutána 
ezen nagyszerű, igaz keresztyéni egyesület, f o -
lyamodásunkat 1844-ben szeretetteljes kezekkel 
elfogadta 's már kétszer vigasztalt meg minket 
segedelemmel, — eddigelé az J. P. által kitett 
summának tized részével. Minél fogva ezen se -
gedelemre tekintve, dicsérjük az Úr Istent, ki 
mellettünk áll, 's erős várunk volt és marad. 

A'mlszlai iskola kegyes jóm-vöt. 
Miszlán, Tolnamegyében, a ' tavaszi közvizsgálat, 
nálunk reformáltaknál, tartatott virágvasárnapján, 
melly alkalommal fiumei Kormányzó, Csász. Kir. 
Tanácsos, méltóságos nemes-kéri Kis Pál úr és 
neje jelenvoltak közvizsgálatunkban. — Iskolás-
gyermekeinket végig kihallgatván, állalok a' sze-
gényebb 's jobbtanuló iskolásgyermekek számára 
53 v. for. 20 kra jczár , és 4 koncz papír, — az 
iskolatanító számára pedig 2 keszkenő a jándé-
koztatott. — Ezenfelül egy jótanuló fiúgyermek 
számára, szinte egy leány számára 5 v. forint 
tetetett általok a' takarékpénztárba a' végett, hogy 
a' pénz azon gyermek nősziiléséig, ós a' leány 
férjhez menéséig ott maradjon kamatjával együtt, 
's belőle nagyobb öszveg legyen. Melly jótéte-
ményt az egek ura jutalmazzon meg mennyből, — 
a' fentebb megnevezett méltóságnak és nejének 
becses élelöket terjeszsze számos évekig,mint p é l -
dák tündököljenek a' magyar Sionon! 

P a t k ó I s t v á n , iskolatanító* 



PROTESTÁNS 

EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP 
16. szám. Hatodik évi folyamat. April. 18. 1847. 

Megjelenik e' Lap lVaiven minden héten egyszer : vasárnap. — Előfizetési ár félévre Buda-Pesten házhozhordással 2 ft 40 kr, 
borítékban 3 ft 40 kr., postán küldve 3 ft 40 kr. pgő pénzben. Előfizethetni Pesten hatvani-utczai Horváth-házban 483. sz. alatt 

földszint Landerer és Heckenast könyvnyomdája ügyszobájában és minden magyar- és erdélyországi kir. postahivatalnál. 

TARTALOM: Egyházi Independentismus S z é k i . — Főtiszt. 
Haubner superintendens ür 's a' soproni ev. gyülekezet 
közt, a" lelkészségre kijelöltek neveinek fölterjesztése t á r -
gyában , keletkezett vita. E g y s o p r o n i p o l g á r . — 
Élet-biztosítás. B o r o s s M i h á l y . — I s k o l a ü g y : Szó-
zat a" főiskolai ifjúsághoz. B l o c h M ó r i c z . — E g y -
h á z i i r o d a l o m : Magyar prot . egyházi könyörgéses-
könyveink ügyében. S z i l á d y L a s z l ó imakönyvei. D o -
b o s J á n o s . — V e g y e s k ö z l e m é n y e k 

figyházl Independentismus. 
Deus laetatur in u n i t a t e fidelium, et revelat quaeren-

tibus veritatem. S. G r e g o r i u s , epist. 1. IV. e 4 9 . 

Félelem és aggódás nélkül prot. keresztyén nem 
szemlélheti egyházunk jelenkori történeteit, — a' 
sokféle zavargások rémes jelenetei között, hajónk-
nak az elsülyedés örvényébei sodortatását kép-
zelheti , ha az ostromló hullámok zajában, erös 
hite Urunknak isteni védsegélylyel biztató szavát 
nem hallja. Midőn egy felöl a' hitféltékenység, 
dühöngő Saulusként, a lelkek nyügözésén mes-
terkedik; más felöl a' világ bölcsesége, melly 
Pál apostol szerint Isten előtt bolondság (1 . Kor. 
III. 19 v.)— az arany-borját bálványozott Izrael-
hez szegődik, és önistenítéssel tévelygő eszét 
imádja : akkor egy harmadik irányban a' fejet-
lenség, mint pokoli szörny, száguld elö, hogy a' 
törvény igáját neheztelöket békétlen hadához csá-
bítván, rendbontással emészsze föl a' legszentebb 
alapra épült társulatot. Illy mostoha körülmények 
közt Isten országa minden bajnokinak ébren kell 
lenni, hogy lélek-éberségében kiki jól megítél-
hesse a' felötlő sajátságos jeleneteket, ós hitelt 
egy könnyen senki se adjon azoknak, kik egy -
házunkat Bethesdának tartván, a' jellemzett fo r -
rongási mozgalmakat benne jótékony gyógyerö-
nyilatkozatoknak képzelik} mert, midőn a ' B e -
thesda nagy betegségeket megorvosol, vizét az 
Úr angyala hozta forrásba, nem pedig a' világi-
ság szelleme, nem az érdekeknek szenvedélylyel 
párosult hatalma. De tétlen-elmélkedö éberség, 
nemleges állás magában mitsem használ, — hanem 
míg időnk van , a' bajt hitfeleinknek, örizkedés 
végett, kimutatni, tovaterjedését lehetőleg gátol-
ni, munkás részvéttel törekedjünk. Elővigyázat 
és ajánlott föllépés, testületek ugy mint egyesek 
részéről, magyar prot. egyházunkban, annyival 
inkább kétszeres kötelesség, mert nálunk a ' va l -

lást, egyháziasságot társalgási div«tköpenyül hasz-
náló pharisaeusok szaporodását csuk vak nem lát-
ja, és a ferdén értelmezett, annyira magasztalt 
egyházi autonómiánk elve Sopronban már mog-
termette gyümölcseit, 's némelly reformált e g y -
házmegyék ma holnap még több illynemü g y ü -
mölcsöt fognak fölmutathatni. Igen-is, köztünk I n -
dependentismus emelte föl fejét , — a' soproni 
ágost. hitval. convent — mint a' Prot. Egyh. és 
Isk. Lap folyó évi 4. és 6. számaiban olvashatni 
— legközelebbi pap választásánál a' dunántúli ágost. 
hitval. egyházkerületnek fölmondta az engedel-
mességet, — és nem egyben a' reformált egyház-
megyék közöl, viták hangzanak, az egyházkerü-
leti határzatok kötelező erejét kisebb, nagyobb 
mértékben tagadók. Nézzük meg 1) Ugyan miért 
történnek ezek. Van-e észszerű alap-ok illy szem-
beszökő ellenzési mozgalmakra? 2 ) Vizsgáljuk 
meg, hogy egyházunk társulati életében, belölök 
minő eredményeket várhatunk ? 

1) Azon súrlódásoknak alap-okául, mellyeket 
kormány és kormányzottak közt létesülni tapasz-
talt az emberiség, különösen megemlíthetjük a* 
helyes és helytelen jogféltékenységet, független-
sógrei törekvést, uralkodási vágyat. Ha már ezen 
okok minőségét vizsgáljuk, jogaink féltését ma-
gában nem állíthatjuk bűnnek : söt olly jogokat, 
mellyek nélkül önállóságunk, lételünk veszélyez-
tetnék, önkényes megtámadások ellen bátran vé-
deni , erény 's erkölcsi kötelesség. Rabszolgai 
nyomasztó helyzettől idegenkedni, és egy művelt, 
nemes-irányú szellem hatalmával mások fölött i n -
téző befolyást nyerni, dicséretes tulajdon. De av 

többség akaratának nem engedni; elöljáróink r e n -
deletének mellőzésével, társulati rendszabályok 
kijátszásával, törekedni függetlenségre ; ellenzéki 
harczot, ujjhúzást kezdeni ott, hol jogainknak a ' 
közérdek alá rendelése igényeltetik : ez olly irány, 
mellyet talán szépítgetni lehet, de hiú uralkodási 
viszketeg, féktelenség, és az önzés méltó vádja 
alól kimenteni nem. — Fájdalom! ha a' dolgot 
simítani nem akarjuk, az őszinteség igényei s z e -
rint, mást nem mondhatni, mint azt, hogy a' prot* 
egyházunkban helylyel-közzel mutatkozó auto-
nómiai mozgalmak mind illy színben tűnnek föl.. 
Mindegyik egyházkerület, országos törvény alap-
ján társulatilag viszonyult egyházmegyék e g y e -
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t e m e , és igy olly testület, mellynek intézkedé-
seiben a' tevőrészek szabadon választott tisztvi-
selőik, akarat-nyilvánítási szabadságuk által cse-
lekvékeny befolyással bírnak, miből természete-
sen azt lehetne okszerüleg következtetni, hogy 
az egyházkerület rendeletei, minden egyes ki-
egészítő részeinél kötelező erővel bírnak. Azon-
ban csalódik, ki illy jó hiedelmet ápol kebelében; 
mert — ide nem értvén a' dicséretes kivételeket 
— némelly egyházmegyéknél a' szabadelmüségi 
viszketeg dialektikája, korunkban más rendet 
ajánl és készül behozatni. Ugyanis a' kerületi 
gyűlés határzatai, bizonyos helyeken, csak akkor 
nyernek érvényességet , ha a' superrevisorium 
fórummá alakult részek gyűlése, ujabb megvitatás 
után, méltóztatott azokat kegyesen elfogadni. Mi-
ből származik mindez ? Minmagunk hibás túlbe-
csüléséből, melly szerint királyosdit, vagy urasá-
got szeretvén játszani, nem tudjuk tűrni az olly 
intézményeket, mellyeket társulati körünkhöz köz-
vetlenül nem tartozó hitrokonok befolyása g y a -
korlatba veendőknek határozott. Szűkkeblű ön-
hittség jogfóltése lehet csak tiszteletlen, hitrokon 
többség akarata iránt, — 's a' különzö autonomia 
palástja alatt függetlenkedés rejlik. A' bölcs Mon-
tesquieu szerint, ott van szabadság, hol a' törvény 
despotizál, — 's midőn mi protestánsok, egyhá-
zunk önalkotta rendszabályait vagy elhanyagol-
juk, vagy épen részletes érdekek miatt bűnös ne -
íí éddel megvetjük: szabadosságot kÖvetünk,raelly-
nek előbb-utóbb prot. szabadságunk esik áldo-
zatául. És, Istenem! milly sokan vannak közöt-
tünk, a* kik ezen igazságot nem értik, vagy in-
kább belátni nem akarják ; világi bölcseség kezd 
szentegyházunkban uralkodni , ezért jóformán 
büntetésül te mivelted azt, Uram! hogy hitfeleink 
ne lássanak szemökkel, fülökkel ne halljanak, szí-
vökkel ne értsenek, hogy megtérvén meg ne gyó-
gyuljanak (Ésa. VI. 10.) Jaj az engedetlen fiak-
nak, ezt mondja az Úr, kik tanácsot tartanak ná-
lam nélkül és oltalmat keresnek magoknak az én 
lelkem nélkül, hogy bűnöket megneveljék! (Ésa. 
XXX. 1.) — Az Urnák lelke, ki az e.vangyéli-
sták és apostolok által szólott, engedelmességet 
parancsol elöljáróink iránt, és azt kívánja, hogy 
az egyházban mindenek ékesen és jó renddel le-
gyenek. Mi prot. keresztyének ezt mindnyájan 
tudjuk, 's mégis milly botrány támadt körünk-
ben! A' soproni ev. convent, a' dunántúli ágost. 
hitv. egyházkerületnek, mellynek ö egyik jeles 
kiegészítő része volna, legközelebbi papválaszlá-
sánál, tétleg nem engedelmeskedett; — ugy lát-
szik, ő a z egyházkerületben, mint valami státus a' 
státusban, függetlenül akar létezni; ugy látszik, 
hitfelei többségének akarat-nyilatkozatát elfogad-
ni, a' nevezett fényes gyülekezet méltóságát ala-
csonyító, prot. szabadságát veszélyeztető bűnnek 
képzeli; hogy is n e ? hiszen ha kerületi határzat 
szerint, választásra kijelölt papi egyéneit az il-

lető püspöknek, czélszerű ellenörködhetés végett, 
bejelenti, némileg hasonlítania kell a' többi gyü-
lekezetekhez : igy pedig mindjárt oda lesz önálló-
sága, oda tekintélye; — és e' példájával Sopron 
ama veszélyes tant pártolja, mintha a" rész na -
gyobb és tekintélyesebb lehetne az egésznél. 
Úgyde a' soproni ev. convent, ezen pro tes t -pro-
testantismusnak nevezhető irányát igazolandó, 
kiváltságra, gyakorlat-szentesítette szokásra hi-
vatkozik. Én a' tisztelt conventnek, történeti ada-
tokkal kimutatni szándéklott önrendezési, papvá-
lasztási előjogát nem hozom kétségbe : csak azt 
bátorkodom nyilvánítani, hogy evangyéliomi e g y -
házunkban nem dicső 's épen nem üdvös olly ki-
váltsághoz ragaszkodni, melly testvéri csatlako-
zás helyett, az elsőszülöttség keleti jogának szá-
munkrai biztosításával, testvérinktöli önérdekes 
szakadásra vezérel ; — olly kiváltság, melly t á r -
sulatban törvényen kívüli állást láttatik pártolni, 
átok inkább mint jótétemény, — olly egyházke-
rületi határzat ellen, mellynek szent czélja a' t e s -
tületi részek összeköttetésének észszerű szilárdí-
tása, a' nélkülözhetlen jó rend fentartása, előjo-
gok fegyverével küzdeni, nem egyéb szentegy-
házunk közérdeke elleni bűnös merénynél; — *s 
épen ezért, ha valakitől, ugy az értelmes, müveit 
soproni gyülekezettől a' prot. egyház méltán meg-
várhatja, hogy olly előjogról, melly korunk túl-
zásaiban a' közrend felforgatását könnyen e lő-
idézhetvén , szent egyletünknek kiszámíthatlan 
károkat okozhat, nekie pedig lényeges hasznot 
nem ad, — tegyen le 's a' különben is szabad-
elvűleg intézkedett, egyes gyülekezetek jogait 
nagyon méltányolt egyházkerület hatóságát t isz-
teletben tartsa. Igy tenni, illy szép példával menni 
elő, sokkal dicsőbb, mint gyakorlat-szentesítette, 
ártalmas szokáshoz, minden tágítás nélkül, r a -
gaszkodni ; annyival inkább, hogy egyházi téren 
az igazság irányában nincs helye az elévülésnek, 
mert Tertullián szerint (libr. de veland. Virg. c. 
1.) Veritati nemo praescribere potest, non spa-
tium temporum, non patrocinia personarum, non 
privilégium regionum; — 's evangyéliomi állás-
pontunkon soha sem s z a b a d elfelejteni Ágoston 
hittudornak ama fontos i n t é s é t : Nemo consve-
tudinem rationi et veritati praeponat, quia con-
svetudinem ratio et veritas semper excludit. — 
(Vége következik.) S z é k i . 

Főtiszt. Haubner superintendens 
úr 's a' soproni evang. gyülekezet 
között« a' lelkészségre kijelöltek 
neveinek folterjesztése tárgyában, 

keletkezett vita. 
Hogy magatokat megszégyenljétek, ezt azért irom. Nin-

csen-e ti köztelek egy bölcs ember is, a" ki Ítéletet 
tehetne az ö atyafiai közö t t? I . Kor. 6 . 5. 

Ha vétkezik ellened a ' te atyádfia , menj el és dorgáld 
meg öt csak te közötted és ö közötte : hogyha s z ó -

dat fogadja , megnyerte d a1 te atyádfiát. Ha pedig 



szódat nem foeadja , végy melléd még egy vagy két 
embert, hogy két vagy három bizonyság szájából az 
egész dolog bizonyosabb legyen. Hogyha azoknak is 
nem fogadja szavukat: mondd meg a ' g y ü l e k e z e t n e k ; 
hogyha a1 gyülekezetnek is nem fogadja szavá t : l e -
gyen te előtted ollyan, mint valamelly pogány vagy 
fukar . Máté 1 8 : 1 5 — 1 7 . 

Az említett ügy, ezen lapokban, már ismételve 
tárgyaltatott és főtiszt, superint.úr a '13- ik szám 
ban közölte, békitö szóként, mart. 28-kán kelt 
válaszát. Minden elkeserítés távoztatása végett, 
kerülvén minden recriminatiót, csak egy-pár ész-
revételt legyen szabad felhoznunk főtiszt, úr v á -
laszára. — Különösnek találjuk, hogy főtiszt, úr, 
midőn méltán visszautasítja azon vádat, misze-
rint az evang. egyháznak árulója akart lenni, nem 
vette észre,hogy azon mentség, miszerint bécsi utja 
által csak bizonyossá akart lenni,vájjon feladásának 
lesz-e sikere vagy sem ? csak roszabbá teszi az 
ö ügyét , minthogy nem birt elég bátorsággal, 
hogy képzelt jogát, kötelessége szerint, minden 
tekintet nélkül védje : hanem előlegesen biz-
tosítani akarta magát, hogy vádjának lesz-e si-
kere vagy sem ? Ez csak súlyosbítaná hibáját. 
Távol legyen , hogy azt árulásnak nevezzük: 
söt inkább hajlandók vagyunk ezen eljárást hely-
telen túlbuzgóságnak, minden esetre elhamarko-
dásnak tulajdonítani. Igen jól tudjuk, hogy super-
intendens úr sokkal jobban szereli az evang. 
egyházat , hogysem képes lehetne azon árulást 
ejteni. — Bátrak vagyunk továbbá megjegyezni, 
hogy superint. ú r , midőn ama válaszában az 
evangéliumra hivatkozik, a' külső szerkezetre v i-
szi által, a' mi ott a' tanra nézve mondatik. Végre 
meg kell jegyezni, hogy a' kerületi gyűlés köve-
teinek utasítása, a' kijelöltek neveinek felterjesz-
tése tárgyában, csak a' falusi gyülekezetekre vo-
natkozott, a' városi gyülekezetek iránt pedig 
igenis esakex abruptolörlénla' határozat. Szán-
dokunk tehát a' kérdéses ügyet , az eddig mon-
dottakrai tekintet nélkül, felvilágosítani 's n é z e -
teink felhozása által annak megoldását elősegíteni. 
E ' végre szükséges, hogy a' dolgot eredete 's 
alapja szerint tárgyalás alá vegyük. 

A' dunántúli kerületben 1846-ig az ág. hitv. 
lelkészek választása körül azon szokás divatozott, 
miszerint a* superintendens jelölte ki a' válasz-
tandókat; ez azonban csak a' falusi 's mezővárosi 
gyülekezeteknél történt: a ' kir. városok kivételt 
tettek. Ezen szokásnak az volt az oka, hogy gya -
korta a' Iegméltatlanabb, s ugyanazért cselszö-
vényekre kész hitjelöltek, mindenféle alacsony 
fogások által, a' magok részére birván a' közsé-
geket, a' legalkalmasabb 's legérdemesb egyé -
neknek elébe-tetettek. Minthogy boldogult su-
perint. Kis Jánosnak alkalmatossága volt a" so-
proni Lyceumban tanuló ifjakat közelről megis-
merni ; 's minthogy, még csak mintegy öt évvel 
ezelőtt is, nem volt azon rendelés, hogy a' hitje-
löltek , csak minekutána kerületi papivizsgálaton 

kimutatták alkalmatos voltukat, nyerjék a' candi-
datus czimet 's a' megválasztathatási jogot : ezen 
szokás igen szükséges 's czélszerü volt. Ezen 
jeles superint. halála után azon kifogás tetetett 
ezen szokás ellen, hogy általa igen nagy tér ny í -
lik a' superintendens önkényének. Ennek követ-
keztében azt végezte a' kerületi gyűlés, hogy a* 
superint. ezen joga jövőre megszűnjék és neki 
csak a' kijelöltek neveik terjesztessenek fel a* 
választás elölt, hogy a* választás méltatlanra ne 
essék, vagy valami törvény meg ne sértessék* 
Ezen végzés kiterjesztetett a' sz kir. városokra 
is, mellyek, Sopront kivéve, azt elfogadták. A' s o -
proniak tiltakoztak el lene, felhozván a' többek 
között, miszerint a' convent sokkal több jó -be lá -
tásu férfiút számlál 's sokkal inkább érzi a' maga 
méltóságát, mintsem, hogy méltatlant választhatna, 
vagy törvényt sérthetne; azonkívül százados 
gyakorlatára is hivatkozott, melly — ha egyéb-
iránt is jogszerű — mindenütt tövényes-erejü . 
A' kerület ezt azonban el nem akarta fogadni ' s 
ezen különös indokot használta, hogy a' superin-
tendenst az elveszett nagyobb jogért mintegy 
kármentesítni kell az által, hogy új, csekélyebb 
joga a' sz. kir. városokra is terjesztessék ki. 
Furcsa ok biz ez! mintha biz a1 superintendens 
jogai holmi kelme vagy birtok volnának, mel ly-
nek elveszteért neki kárpótlást kellene adni! ' s 
mintha azokat nem a' czólszerüség 's a ' szükség 
feltételezné! Ha valami rendelés haszontalannak 
mutatkozik, töröltessék el , vagy pótoltassék 
valami czélszerübb által. Főtiszt. Haubner s u -
perint. úr már most kötelességének tartá, utasítása 
érteimében, a' kerületi gyűlés ezen új rendsza-
bályát életbe léptetni: de, nézetünk szerint, épen 
ez által, túlment utasításán. Mert az új superin-
tendensi utasítás magában foglalja ugyan a' k i je -
löltek felterjesztését is; minthogy azonban ezen 
felterjesztés a' k. városokra nézve előre nem 
tárgyaltatott, és a' kerületi gyűlés a' városokat 
régi jogtól akará megfosztani, a' soproniak pedig 
ez ellen óvást nyújtottak be : a' gyűlés azt ha t á -
rozta, miszerint az utasítás maradjon ugyan, de 
a'soproni óvás csak a'legközelebbi kerületi gyű -
lésen vetessék bővebb tárgyalás alá. Ennél fogva 
az utasítás, Sopronra nézve, jogszerüleg f üggő -
ben van , ' s az ügy sub judiee fés-nek tekintendő, 
's főtiszt, superint. ú r , bepanaszlása által, m e g -
előzte a' gyűlésnek a' tárgyban hozandó végzé-
sét, 's igy utasítását áthágta. Melly elhamarkodást 
azonban készek vagyunk a' rendmelletti dicséretes-
buzgalmának tulaj donítni. 

Azt tartjuk, hogy superint. úr hibázott abban, 
miszerint a' helyett, hogy a' törvény értelmében, 
melly a ' protestánsoknak az 1791—diki sarkala-
tos törvényében is el van ismerve, az egyetemes 
gyűléshez vagy zsinathoz folyamodott volna, az 
ügyet azonnal a' kormány elébe terjesztette. Ezen 
ügy pedig egyedül az egyház belső szerkezetét 



illeti, melly ha békés uton el nem intézhető, min-
den törvényes egyházi forumon keresztül viendő, 
's csak akkor lehet a' kormányhoz folyamodni, ha 
a 'végső határozat nem teljesítéséből, a'legfelsőbb 
egyházi hatóság (zsinat) elfogulatlan Ítélete sze-
rint is, szükségesképen veszély háromlanék az 
egyházra. Igy ítélt már a1 mély-belátásu Balogh 
septemvir. Ez volt a1 keresztyén egyháznak el-
járása, midőn először folyamodott a' világi ható-
sághoz, Aurelian császárhoz, belső szerkezete 
ügyébon; ez volna, ai1 jeligeül idézett szent írás-
beli helyek értelmében. 

Elhamarkodás volt továbbá superint. úr részé-
ről, a' mi nézetünk szerint, az is , hogy a' bécsi 
consistoriumot felszólítá, miszerint t. Wagner 
úrtól tagadná meg az elbocsátást, mire az semmi-
kép sem lehet feljogosítva. Ezen lépés annál k e -
vésbbé helyeselhető, minthogy t. Wagner úr sze-
mélyéről itten szó sem lehet, semmi kifogás sem 
tétethetvén ellene, 's minthogy superint. urnák 
jelenleg, még kérdéses joga, ha el leendene is 
ismerve , csak jövő esetekre alkalmaztatható, mi-
vel a' soproniak, a'jelen esetben, még jó hiszem-
ben jártak el régi joguk szerint. 

Azonkívül mindenütt és kiki csudálkozik, hogy 
superint. úr a' lelki gondviselést olly kevésbe lát-
szott venni, miszerint a' kérdéses ügy eldöntéseig, 
melly évekig is húzódhatnék , a' gyülekezetet a' 
neki annyira szükséges harmadik lelkész nélkül 
akará hagyni. 

Nem szándokunk mostan azt vitatni, hogy So-
pron ezen ügyben teljes jogában van; hogy nem 
kénytelen magát a' kerület többi városaihoz al-
kalmaztatni , mellyek jogukról lemondtak — hi-
szen volenti non fit injuria — : hanem inkább azt 
akarom mutatni, miszerint a' kerületi gyűlésnek 
ezen határozata egészen felesleges és egészen 
ellenkező a 'magyar institutiók szellemével, melly 
minden bureaukratiai irdogálásnak ellensége. Már 
megmutattuk fentebb, hogy a' most megszünte-
tett kijelölési jog miért adatott volt a' super-
intendensnek , hogy tudniillik elejét vegyék 
annak , hogy a' választás méltatlanokra es -
sék , kiket a' felavatási vizsgálat alkalmával, ha 
semmit sem tudtak is, már nem lehetett szép sze-
rével elmozdítani. De ezen ok már most megszű-
nik, minekutána a' Némethonban szokásos con-
sistoriumi vizsgálathoz hasonló, szigorú, kerületi 
vizsgálatra köteleztetnek mindazok, kik a' pap-
jelölt czimre vágynak, melly vizsgálaton képes-
ségüket be kell bizonyítani. Ha azon megbukik, 
nem nyer választathatási jogot, a' papjelölt czimet 
nem viselheti, 's az illy vir obseurus természete-
sen a' clarissimus czimben sem részesül, ha aka-
démián lett volna is. Csak csúfjára a ' tudomány-
nak neveztethetnék clarissimusnak. Már ha ezen 
szigorú — mert illyennek kellene lennie — vizs-
gálat a' hitjelölteknek képességét az egész kerü-
iet képviselői előtt kimutatja 's arról oklevél is 

adatik : minek aztán a1 választás elölt azok n e -
veinek a' superint. elébe fölterjesztése ? Ez nem 
anny i -e , mint a' lelkészi hivatal betöltését, a* 
lelki gondviselés kárára, késleltetni ? különösen, 
ha a' superint. úr épen egyházi látogatáson vagy 
súlyos betegségben találna lenni. Félre az illy 
szükségtelen bureaukratiai irdogálással! Nem ele-
gendő-e, hogy az esperes, vagy, annak megaka-
dályoztatása esetében, az esperesi felügyelő, a* 
városokban pedig az egyházi tanács aláírja a* 
meghívást ? Ezen aláírás szükséges, részint azért, 
hogy bizonyítsa, miszerint a' meghívott semmi 
fondorkodással nem élt ; részint azért, hogy bi-
zonyítsa, miszerint semmi erkölcstelen tett által 
sem tette magát a' lelkészi hivatalra érdemet-
lenné. Ha tehát a' kijelölteknek valami elöljáró 
elébe leendő fölterjesztése csakugyan szükséges 
volna a ! választás előtt : azon Senior elébe kel-
lene mennie, kinek közelében tartózkodott a' h i t -
jelölt, 's k i , kötelessége szerint, őrködött annak 
szorgalma 's erkölcsei felett, — nem pedig a ' t á -
vol lakozó superintendens elébe. Szintúgy az e s -
peresi felügyelő is aláírhatná a' meghívást, mi-
nekutána, rendszabályaink szerint, különben is 
jelen van a' választáskor, őrködvén a' felett, ha 
vájjon a' kijelöltben megvan-e minden, a' meg-
választathatásra szükséges, kellék, p. o. ha birja-e 
a1 kerületi vizsgálatról szóló oklevelet ? érti-e a1 

nemzeti nyelvet ? 's a' t. 

Végre szükségesnek tartjuk még azon meg-
jegyzést, hogy nagyobb városi gyülekezet t ag -
jainak, különbféle viszonyainál 's összeköttetésé-
nél fogva, sokkal több alkalma 's módja van, mint 
a' superintendensnek, hogy magának valami ki-
jelöltnek erkölcsi jelleme iránt tudomást szerez-
zen, — a' mi csak a' városokra nézve szemügyre 
veendő. 

A' kijelölteknek a' superint. elébe fölterjesz-
tése tehát, szigorú kerületi vizsgálat mellett, szük-
ségtelen, sőt, a' választás késleltetése tekinteté-
ből, épen káros. A' kerületi gyűlésnek e' t á rgy-
bani határozatát tehát még a' falusi gyülekezetek-
re nézve is meg kellene szüntetni: a' helyett meg 
a' kerületi vizsgálatot 's az espereseknek a ' c a n -
didatusok feletti őrködését szorosabban venni. Ez 
által magától megszűnnék az egész vita, melly a* 
világi hatóságokon szükségtelenül alkalmatlanko-
dik 's elrabolja tölök a' drága időt. 

Az itt felhozott nézetek mellett szól a' többi 
kerületekben, névszerint a ' dunamelléki kerület-
ben, divatozó gyakorlat is, a ' hol csak a' válasz-
tás megtörténte után irja alá az esperes a' meg-
hívó levelet. — Reményünk van, miszerint su -
perint. úr maga is az illy szükségtelen, magának 
's magas hivatalának sok idejébe kerülő rend-
szabálynak megszüntetésére, nemcsak káros volta 
tekintetéből, hanem az áldott béke kedveért is, 
örömest segédkezeket nyujtand. Azt azonban 
minden esetre meg kell állapítani, miszerint akár 



falusi, akár városi lelkésznek halála az esperes, 
illetőleg- városi convent által, nem különben, ha 
már hivatalban-levŐ lelkész választatott, a' meg-
történt 's elfogadott választás az említett uton su-
perint. urnák bejelentessék, hogy az a' rendes 
uton és nem csupa hallomásból vegyen tudomást 
a1 leikészetben történendő minden változásról. Ez 
utóbbit a* soproni convent sem mulasztotta volna 
el, ha csak superint. urnák elhamarkodott bepa-
naszlása azt nem mutatta volna, hogy a' megtör-
tént választásról bizonyos tudomása van. Sopron, 
apr. 10-dikén, 1847. E g y s o p r o n i p o l g á r . 

Élet-biztosítás. 
Volt idő, midőn jelen lapok hasábjain, mint köz-

legény, én is vitézkedtem : de mivel igaz mon-
dásomért fejemet akarták a' kegyetlenek bezúzni, 
mint ügyes katona, életem biztosítása végett, visz-
sza vonultam, és letévén tollfegyveremet, mellyel, 
meglehet igen elevenre találtam, elhallgattam. Ez 
volt ám az igazi életbiztosítás! De az, mellyröl 
jelenczikkemben szólani akarok,'smelly e'Iapokban 
újra föllépni késztet, sokkal nagyobbszerii, sokkal 
magasztosabb. Mielőtt azonban előadnám, mi 
az az élet-bíztosítás, a'tisztelt lelkész urak figyel-
mét 's elfogulatlanságát kérem föl. — Minek ra j -
zoljam a' prot. lelkész sorsát, helyzetét, jövedel-
mét ? Elég, ha ök tudják, ha ök érzik. Ki segít 
rajta, ha nincs akarat? Sanyarú az, 's ha csekély 
évi jövedelme elég is közhasznú életét a' kopor-
sóig eltengetni : az özvegy és árvák, kik több-
nyire neveletlenek szoktak lenni, honnan vesz-
nek segélyt 's ápoltatást a' kenyérkereső apa 
hunyta után ? A' prot. lelkészt a' mennyire meg-
nyugtatja , 's édes örömben ringatja azon tudat, 
hogy ö világít a* világtalanoknak; hogy ö a" sö-
tétben tapogatóknak fáklyát gyújt, 's nem kell 
neki véka alá rejteni a' meggyújtott gyertyát; 
hogy Ö Isten országának utait egyengeti; hogyö 
a' menny kapuinak őre ; hogy tőle ezrek lelki 
élete 's üdve függ; 's hogy végre reá sokak e r -
kölcsi kiművelése bízatott; kétszeresen elkeserít-
heti azon gondolat, azon fájdalmas érzet, hogy 
ezen terhes munkáért, ha magában nem, magán 
kivül nem találhat jutalmat, nem reménylhet mél-
tányló megnyugtatást; — azon gondolat, hogy ö 
míg él, egy nép boldogsága 's jóllétéről gondos-
kodik, özvegyeket vigasztal, árvákat istápol: 
mégis, ha lehunynak szemei, özvegyének nyo-
morral kell küzdenie, 's árváiról a ' jó Istenen ki-
vül senki sem fog gondoskodni; azon gondolat, 
hogy az apa jó tettei elhalnak a' halálban, 's az 
özvegy és árvák azok gyümölcseit nem élvezhe-
tik. Prot, lelkész — ha csak apjától nem öröklött, 
úgyde mellyik öröklött? hiszen csak szegények 
veszik fel a' Jézus igáját — csekély jövedelméből 
annyit félre nem tehet, hogy, halála után is, özvegye 
's árvái tisztességesen ruházkodjanak 's éljenek. 

Tisztelt barátim Jézusban! Ha akarjátok, ha 

készek vagytok , ha tieitek jövöiért reszkettek : 
itt az alkalom, itta* mód, mellynek használása által, 
eloszlik szívetekről a'bánat, megszűnik a'jövötöli 
félelem, *s csak azon boldogító élv marad számo-
tokra, hogy ti prot. lelkészek lehettek. 1H47. e le-
jén Székes-Fehérvárott egy boldogító különösen 
állatotok czélszerüleg használható,jótékony intézet 
nyiltmeg „Első magyar kölcsönös Életbiztosításs( 

czíme alatt. Ezen intézet czélja a1 hon, embe-
riség boldogítása, hasznai elszámlálhatlanok. Gon-
dos családapa , kinek gyermekei jövője *s özve-
gye sorsa szivén fekszik, lehetlen, hogy ezen in -
tézet jótékonyságával élni ne akarjon, ne siessen. 
Többet használ ez a' családnak, mint bármelly 
más-nemü üzérkedés, takarék-pénztár, vagy k a -
matozás végett kiadott csekély töke. Mert bár 
mibe kapjon is a1 családapa, ha a' halál véget -
vet életének, tevékenysége, munkássága azonnal 
megszűnik, 's csak mennyit haláláig gyűjthetett, 
megy át maradékaira : de az Élet-biztosító intó-
zetbeni részvét által egy óra, egy nap, egy év 
alatt annyit gyűjthet , annyit szerezhet családja 
javára, mennyit különben tíz, vagy húsz év alatt 
sem gyűjthetett volna. Furcsának tetszik ugy-e? 
pedig ugy van. Példa legjobban világosít, 's a* mi 
tán fentebbi soraimban furcsának tetszett, vi lá-
gossá leend. Vegyünk fel egy harminczkét óv»s 
embert — többnyire lelkészeink illy életkorban 
szoktak nöszülni "s lesznek családapákká. N. 
lelkész kívánja övéit biztosítani: úgyde csekély 
jövedelme alig elég háza fent rtására. vagy l eg -
fölebb évenként 10 - 20— vagy 40 pforintot k é -
pes elszakasztani, *s félretenni, — a' szegényeb-
beket értem ! Már most tegyük fel. hogy N. le l -
kész évenként 40 forintot képes elszakasztani 
jövedelméből, tíz év alatt öt gyermekkel áldotta 
meg Isten, tíz év alatt félre rakott 400 forintot, 
's ha N. lelkész tíz év múlva meg talál halni, marad 
özvegye 's öt neveletlen árváira 400 forintnyi 
töke. Beh csekély összeg arra, hogy egy tisztes 
özvegy öt árvájával abból megéljen! Hátha még 
a' családapa két 's három év múlva meghal, és 
évenként csak tíz forintot tehetett félre, Istenem! 
be sanyarú sors vár özvegyére! — Az élet-biz-
tosításnál egészen máskép áll a' dolog, mert itt N. 
lelkész évenként félre-rakható 40 forintjával egy 
év alatt is többet szerezhet özvegye számára. 

N. lelkész, mintegy harmincz éves, ha az in-
tézetbe felvéteti magát, beléptekor száz forint tö-
kétől fizet 2 ft. 34 kr. 1 fillért. Már most zsebé-
vel számot vetvén, a' hányszor képes a fentebbi 
procentot befizetni, annyi száz pengőt biztosított 
— halála esetében — Özvegye számára. N. lel-
kész második évben fizet minden biztosított 100 
forint tőkétől 1 ft. 25 kr. 2 fillért, - 3- ik évben 
1. ft. 26 kr. 3 fillért, 's így mindig a' látható 
arányban életkorával emelkedőleg, ugy hogy N. 
lelkész, ha az Isten élteti, 50 éves korában minden 
100 forinttól fizet 2 ft . 56 kr. 1 fillért. Igaz, hogy 



ha N.lelkész 2 0 — 3 0 évig elél, 'a mindig berakja 
az életkorára megkívántatandó összeget, szép sum-
mát berak az intézetbe : úgyde tudja-e azt előre 
N. lelkész, hogy ö 2 0 — 3 0 évig él még belépte 
után ? 's nem halhatott volna-e meg belépte első 
vagy második évében ? a ' mi ha megtörténik is, 
N. lelkész özvegye a' biztosított összeget azért 
kikapja. Vagy k iván-e N. lelkész meghalni azért, 
hogy sokat ne kelljen az intézetbeberakni, 's övéi 
minél elébb megkapják a' biztosított összeget? 
Én legalább N. lelkészről józan észszel nem tudom 
feltenni, hogy örömmel ne nézné a' napot, tudva 
azt, hogy bármikor történjék is halála, övéi biz-
tosítva vannak. 

Uraim 1 nincs boldogítóbb helyzet, mint midőn 
családapának nem kell reszketve nézni a ' j ö v ő 
e lébe: ellenben micsoda keserű érzések sajgatják 
a'családapa szivét,midőn végvonaglásiban bágyadt 
szemei síró özvegyére 's neveletlen árváira es 
nek, azon a'halálnál is keserűbb gondolatnál, hogy 
ezek az enyémek, ezektől elválok, és a' nyomor 
vas-kar ja ölelendi helyettem! — Ezen keserítő 
pillanattól minden családapa megmentheti magát, 
megmentheti övéit, ha jövedelme elszakasztható 
részét az élet-bíztosító intézetbe övéi számára 
lerakosgatja, mert minden filléren e g y - e g y árva 
könyüt vásárol meg a' nyomorúságtól. 

De legyen most elég ennyi, majd másszor jelen 
intézetről bővebben szóiandok, 's ha a' tisztelt 
szerkesztőség illy-nemü közléseimnek becses 
lapjaiban helyet engedend: vallásom papjainak 
használhatni mindannyiszor életem fögyönyörü-
sége leend, 's következő czikkembenazt adandóm 
elö, mikép lehet az élet-bíztosító intézetet , mint 
papfizetés-alapítót, használni ? Csak egyet látok 
még szüségesnek megjegyezni. A' Székes-Fehér -
várott létesült Életbiztosító intézetbei belépés min-
den királyi és nevezetesebb mező-városban fe l -
állítandó ügynökségek által eszközöltetik 's köny-
nyíttetik, kinél aztán a 'belépni-kivánó az egész-
ről tökéletes ismeretet szerezhet. Az intézet csak 
most lépvén életbe, ezúttal csak két ügynöksége 
van, egyik Pesten tek. Ruttkay József iparegye-
sületi pénztárnok ú r , a ' másik Székes-Fehérvd-
rott Hamvassy Emér intézeti meghatalmazott, 's 
alulirt. Az elsőnél, Pesten zöld-fautcza Szalazdr 
házban a' Pest, — a'másodiknál, Fehérvárott me-
gyeház- t é ren Zuberházban a' fehérvári vidéki 
lelkészek bővebb felvilágosítást nyerhetnek. * ) 
Adja Isten, hogy hiába ne ír tam! (Folyt, követ .) 

B o r o s s M i h á l y . 
élet-bíztosító intézeti titoknok. 

*) Magamnak is adnom kell ez úttal, némi É l e t - b i z t o -
s i t á s i k a l a u z t . — Midőn az életbiztosító intézet , alapsza-
bályait a1 Pesti Hírlap és Budapesti Híradó mellett az olvasó 
közönség kezeibe juttatá : koránt sem gondoltuk, hogy annyi 
zavart fogalomra adjanak alkalmat az általunk, — meglehet, 
mint szakértők által — olly világosan értett alapszabályok. 
Azonban, miután ugy tö r tén t , mint nem remenylettük, illő, 
hogy az eltévedteket néhány sorban útba igazítsuk. — E1 

I s k o l a-ü g ys 
Szózat a' főiskolai ifjúsághoz. 

— — Oh hon ! meghallasz-e engem, 
'S nagyra- törö , tehetösb fiaid hal lgatnak-e s z ó m r a ? 

V ö r ö s m a r t y . . . 

Haladási vágy , és a' jelennél szebb jövőnek 
reménye elolthatlan hatalommal él az ifjú keblé-
ben. A' fakadó erő még harczba nem szállt az élet 
viszontagságival, 's akadályt nem ismerve, k o r -
látot nem sejtve, csak előre törekszik a' távolban 
derengő jövő felé. Boldog! ha a ' világ, melly k ö r -
nyezi, az erényesség élőképeivel kínálkozik, — 
ha valódi nagyság lengi körül életét. Boldog! ha 
magasztos példák magokkal ragadólag lelkét túl-
emelik az életmindennapiságán, 's feltüzelik nagy 
tárgyak fontolgatására, jog és igazság iránti le l -
kesedésre. — De boldogtalan az ifjú, ha lelkének 
szabadabb emelkedése közönynyel, szive szebb 
gerjedelmei gúnynyal találkoznak! boldogtalan, 
ha a' társaságbani állás, melly után, hogy e r e j é -
nek hatáskört nyisson, törnie kell, nem az é rdem-
nek jutalma, hanem valami vak történetességnek,, 
születésnek, pártfogásnak gyümölcse, vagy, a* mi 
még roszabb, nem ritkán árulás 's alávalóság b é -
r e ! ha az életre-valóság nem munka-szorgalom-
ban, ipar-ügyességben, hanem abban áll, hogy a* 
bűntől meg nem rettenve, a1 nyájas illedelem sz í -
nét adhassuk leggazabb tetteinknek. 

Fájdalom ! nektek is, hazám i f ja i ! olly korban 
és olly társaságban jutott születnetek, hol viszo-
nyok és körülmények egyre az erény m e g - b u k -
tatására i rányozvák; hol maga a' nyilvános szel -
lem valóság helyett színt ölel, ős inkább a' lármás 
szóhöst veszi szárnyaira, mint a' szerény cselek-
vés fiát. Fájdalom ! hogy külszintöl vakítva és hiú 
csillogás által elcsábítva, nem is sejtitek, hogy a" 
tér, mellyen jókedvtől szállongó hévvel ma vigan 
tomboltok, holnap szabadságunknak gyászos s í r -
jává válhatik.— Engedjétek, hogy a'fátyolt, melly 

tárgyban a-1 Pesti Hírlap hasábjain és a ' Budapesti Híradóba 
is írtam egy -egy felvilágosító ér tekezés t : de mivel sokan az 
említettem lapokat nem olvashatják, czélszerünek látom itt is 
szólani a' dologhoz. 

Sokakat az rémít el az intézetbe- lépéstől , mivel az 
alapszabályokhoz csatolt B. mellékleten az évenként fizetendő 
összeget kiszáiEÍtandók, mind a ' négy rovatot összeadták, 
miből természetesen olly tetemes összeg jött ki , hogy bárkit 
is visszaijeszthetett. A' tábla egyszerű használata ez : 

A' résztvenni kivánó az említett B. mellékleten keresse 
ki az első rovatban é l e t k o r á t , akkor vegye a ' 3 - i k és 4 - i k 
rovatot , adja össze e ' ké t rovatot , ' s azon összeget fizetendi, 
felvételi évében, minden száz forintjától. A' felvételi év után 
következik az első kivetési év, akkor ismét keresse ki é l e t -
korát , vegye a1 harmadik és ötödik rovatot, adja össze, ' s 
a ' mi k i jő , azon összeget fizetendi tíz évig. Tíz év múlva 
csupán az 3 - i k rovatot fizetendi. Ki ezen felvilágosítás mellett 
az alapszabályok 9 — 1 0 — 1 1 — 12- ik § § . figyelemmel 
megolvassa: lehetlen hogy az intezetnek öt érdeklő oldaláról 
tökéletes fogalmat ne szerezhessen. Még másszor is ta lá lko-
zandunk, mikor az alapszabályokról bővebben szóiandok. 

B o r o s s M i h á l y . 



ügyeink színét szemetek előtt borít ja, fölleb-
bentsem! 

Az átalakulási forrongásnak korát éljük ha -
zánkban. Elkorhadt formák és ébredő új élet harcz-
ra keltek egymás ellen, és az új nemzedék új kort 
akar felidézni az ó helyébe. Ezen elvharcz, melly 
minden politikai újjászületésnek elmulhatlan fölté-
tele, csak vagy két évtized előtt tünt fel hazánk 
egén, 's azóta az ifjúságnak állása is új szint öltött. 
A' mint ugyanis, vagy két tized előtt, Széchenyi és 
vele rokon-érzetü más lelkes hazafiak szavai ál-
tal a' nemzet jobbjai, álmukból felriasztva, a' haza 
terén körülnézni és irányzódni kezdtek : mind-
nyájok szemeik az ifjú nemzedék felé fordultak, 
mert az új eszmék kivitelére fogékony elmék, el 
nem fogúit lelkek kellettek. Üdves volt a' dol-
goknak e' fordulata az ifjúságra; mert, kik az-
előtt az élet magán-gondjaitól menten, a' köz-
ügyek iránt részvétlen, csak vad kicsapongások-
ban találtak kedvet : most a' haza ügyeire kez-
dék fordítani figyelmüket; a' bennök helyzeti b i -
zalom önbizalmat, maga-megbecsülést szült 's 
ezzel egy ugrással ifjaink a' müveitek soraiba 
léptek. Azonban, azon jeles honfiak, kik e' vál-
tozást eszközlék, szent buzgalmukban észre sem 
vették, miként a'fiatalság tomboló-tért cserélvén, 
a' helyett, hogy idejét lelke kiművelésére, jelleme 
szilárdítására fordítaná 's teljes erővel jövő élet-
pályájára készülne : most figyelmét inkább a1 

nyilvános viszonyok újjáalakítása, a' nem-ismert 
fenállónak felforgatására irányozá ; egy szóval: 
másoknak dolgaival bíbelődve, önmagáéit ellia-
nyagolá. Most a' pártdüh, melly hazánkat has-
gatja, és az életet mérgesíti, ifjaink legjobbjait 
elragadá, 's a' kortesség és a' tobzódás mirigye 
örvényébe sodrá; a' lármás szó pedig, melly mi-
nél kevesebbet tud valaki, annál hangosabb, az 
ifjút ékesítő szerénység helyébe lépett; ifjak, kik 
az ősök bölcs törvénye szerint, saját ügyeikben 
rendelkezni nem képesek, kormányozni akarnak, 
és a' nemzet sorsa felett vetnek latot. — Némelly 
túlbuzgók e' természet-ellenes állapotot a ' l ibera-
lismus következményének és folyadékának mond-
ják, 's észre sem veszik, milly rosz szolgálatot 
tesznek saját szent ügyünknek illy eszme-zavar 
ral. Mi a' liberalismus ? Azon tisztelet, mellyel 
viseltetünk az ember, mint ember iránt, — nem 
követelvén a' társaságban magunknak többet, mint 
a ' mennyit akármelly ember-társunknak is meg-
adni készek vagyunk. — Minél több hasznos mun-
kásságot fejt ki valaki a? társaságban, és minél 
kevesebbet igényel magának abból, annál liberá-
lisabb. Egy szóval : minél nagyobb-becsű valaki 
előtt a' személyes érdem, 's minél kevesebb fon-
tosságot tesz születésre, helyzetre és más törté-
netes dolgokra: annál liberálisabb.Hasznos mun-
kásság, fáradhatatlan cselekvőség 's nem fényes 
szavak 's üres declamatiok teszik a' liberalismus 
alapját; és az ifjú, ki készületi éveiben a'helyett, 

hogy megfeszített munka által hasznos polgárrá 
képződnék, éretlen politizálásban emészti erejét : 
tettel rontja le azt, a' mit szavakban dicsőít, — és 
valóban árulója lesz a' szabadelvüségnek, melly 
gyökere-metszetten elkényszeredik, és utoljára is 
a* bűn zsoldjába lép. Ifjú barátim! Egy egész évez-
rednek átkos ferdeségei nyomorgatják közéletün-
ket, ne tetézzétek új bajokkal a' régieket! elég, 
hogy egy némelly fonák institutiok, a1 helyett, hogy 
a' bünt elrezzentenék, azt honossá tették körünk-
ben, 's annyira jutottunk, hogy a' bün-divat mel-
lett, az egyesnek, erényével , alig marad egyéb 
hátra, mint koldulni ' s a ' mellett kinevettetni; leg-
alább míg e' viszonyokon kivül álltok és ama ra -
gályos befolyásoktól mentek vagytok, jobb álla-
potok létre-hozásán kellene dolgoznotok. Nem 
akarok politikáról sokat szólani, de vegyük csak 
a' megyei pályát. Egy nemes ifjú megyei hiva-
talra készült, — most fel akar lépni, — igen, — 
de itt a' korteskedés. A' fiatal embernek van egy 
kis ősi vagyona, a' korteskedés fölemészti. No se -
baj, hiszen hivatalt kap; igen, — de a' hivatal-
beli fizetés még egészen más viszonyok szerint 
van kivetve, 's olly korból való, midőn még pol-
gári intézkedések, mint például a' váltójog, a' 
gondtalan nemes családok vagyonát nem juttatta 
volt idegenek kezére ós a' gazdag nemes család 
ivadéka, jószágaiból é lve , a' hivataltól czimet, 
rangot, de keresetet nem várt, és azért midőn a* 
hivatalos fizetések kivetésébe befolyt, azt lehető 
legkisebbre szabta. Mi marad most hát a ' jószága-
fosztott , sok kényelem, de annál kevesebb mun-
kához szokott ujoncz-hivatalnoknak egyéb hátra, 
mint egy bizonyos hivataloskodási rendszerhez 
folyamodni, melly az igazságot a' pénz mérlegén 
méri, 's melly hazánkban annyira divatos, hogy 
a* kivételek a' szerencsés ritkaságok közé ta r -
toznak ? Illyen és hasonló bajok környezendenek 
világba léptetekkor benneteket minden életpályán, 
's mi csoda, hahogy nélkülözéshez nem törődve, 
— bajhoz, küzdéshez nem szokva , — a' csak 
szavakból ismert erényt elhagyjátok 's azon útra 
tértek, mellyet közönségesen követni láttok,melly-
re a' jólét virágait hinti, és mellyet becsület 
is koszorúz ? ! mi csoda, hahogy illy körülmé-
nyek között a' legszebb föltételek, a' legszentebb 
remények, mellyek jövendőtöket hímezik, szap-
pan-buborékok gyanánt enyésznek el a' szeren-
csétlen valóság legelső fuvallatára!? 

Ezen erkölcsi bajok irányában, miután itt az 
egyes lelkesedése elégtelen, minden lelkesb i f -
jaink szövetkezését kívánnám. Szövetkezést k í -
vánok pedig azért, mert a' mi egytől gyakorolva 
különczködés, élhetetlenség jele, nyomorúság : 
az, többség jóváhagyásától, tapsaitól szentesítve, 
dicső tetté, jólétté magasul. Apáitok a' cselekvő-
ség színéről nem soká lelépvén, ti reátok kerül 
a' sor tenni a' hazáért és önjavatokért, és akkor 
rajtatok álland, a ' j ó t és a ' s zépe t , ha azt most 



gyakorolni megszokjatok egyetértöleg létesíteni; 
nem csupán javított institutiok által, mi tán soha 
egészen hatalmatokban nem álland, hanem társas 
éltetek erkölcsi nemesbülése utján, melly, vala-
mint a' jólét érzete, csak önmüvetek lehet. 

Ki az élet-forrongás piaczán, csak kis ideig 
is, körüi-nézett : lehetetlen, hogy ne tapasztalta 
legyen, miként rang, tekintet, pénz és külfény 
nemcsak az iskola, az erkölcs-katechismus tan-
jai szerint, hanem valósággal is , csak igen a l á -
rendelt tényezői a' jólétnek, a' boldogságnak; 
hogy mérséklethez, önmegtagadáshoz, nélkülö-
zéshez szokott és törődött kebel, edzett férfi-aka-
rat, egy nagy eszme mellett, melly lelkünket el-
foglalja, boldoggá tesz rang, külfény és pénz né l -
kül is : holott megfordítva az üres lélek, a' rang, 
a' fény ölében és gyönyörökben úszva is, élet-
unalomnak lesz martaléka. Ki magának nagyot 
tűzött ki czélul; kinek lelkét egy szent eszme he 
víti : nem érzi a' pillanatnyi szükség zaklatásit, 
— még kevéibbé fog képzelt, henyesóg-terem-
tette szükségek által szorongattatni. A' Róma jö-
vendőjén merengő Camillus, ekéje mellett, nem-
csak nagyobb honfi, de boldogabb ember is, mint 
Crassus, kit egy világ ural, de ki a' nyomorult 
pénznél magasbat nem ismer, és arany halmazai 
felett nyavalyog. 

Hazám reményei! A' világ nagyot változott, 
az emberiség sokat hányatott a' Camillusok kora 
óta : de a ' nemzetek nagysága és az egyesek jó-
léte mai nap is csak azon erkölcsi alapokra épül, 
mellyeken évezredek előtt létesíttetett, — szerény 
mérsékleten és hasznos munkásságon. Fölszólít-
lak azért, kik együtt vagytok a' főiskolákban, ho-
nom nemesb lelkű ifjai, szövetkezzetek frigyben 
testetek és lelketek edzésére, szilárd tevékeny-
ségre és férfias mérsékletre, nemcsak munkában, 
de mulatságban és kedvtöltésekben is! Távol az 
ugy-nevezett nagy világtól, semmi nem szorít 
benneteket osztakozni lerdeségeiben,bohóságiban, 
társasági viszonyaik szerencsétlen csillagzatin még 
kivül állva, nem kényszerültök erénytek feláldoz-
tával vásárolni meg a' társasági állást. Éljetek e' 
szép kiváltságaitokkal ugy , hogy midőn a' cse-
lekvés pályájára léptek, nézeteiben javult szellem-
mel találkozzatok. Fogjatok kezet jóra, midőn az 
érdek egyfélesége lelkeiteket még egybe-füzi és 
lerontandjátok a' roszat, mellyet az érdekek szét-
ágozásakor az önzés szül. Miután a' nyelvmivelö 
társaságokat, — hála a százados álmaiból kitört 
nemzeti buzgóságnak!—a' honi nyelv érdemében 
tett törvényes intézkedések jó-formán felesle-
gesekké tették: tűzzetek ki új czélt fenálló szö-
vetkezéstöknek, 's a' czél, az eszme, melly t á r -
saságtok egyes tagjait össze-füzze, a' mellett lel-
keteket szent buzgalommal betöltse, legyen er-
kölcsi ujjá-születés l 

Két bün rongál, vészt szórva, legelöl soraink-
ban : henyélési vágy és telhetetlen élvezet-düh. 

E ' nyavalyás bajok, mint minden bűnök előfutno-
kai , igénylik legfőbbképen figyelmeteket. Mind 
a' kettő rosz szokásnak fajzati. A' cselekvéshez, 
munkához-szokottnak a'tétlenség ép olly kiállha-
tatlan, mint a' henyesóghez, heveréshez-szokott-
nak a' munka. A' munkával vagy munkátlanság-
gal szoros kapcsolatban áll az élvezetek minősége. 
A 'mi munka-edzett és természet-hü parasztaink-
nak élvezet: attól az elpuhult, finnyás úrfi m e g -
csömörlik , megtörödik. Rajtatok áll tehát vagy 
férfias munkához, egyszerű, ártatlan élvezetekhez 
szokni, 's az által társasági bajainknak elejét venni: 
vagy munkátlan puhálkodást választani, és a' v i -
szonyok örök szolgáivá szegődni. A' munkához 
szokott férfi, ha a' mellett kívánatit is mérsékelni 
tudja, egyhamar nem fog kisértetbe jöni, hogy az 
erény és tisztesség útjáról eltérjen. Csak aka r -
notok kell tehát, és a' puhálkodást munkakedv, 's 
ennek nyomán erényessóg váltandja fel. Hogy 
e' czél eléressék, nincs biztosabb út, mint a' tár-
sulati ösztön. Irbonban megrögzött részegesek, 
a' mérsékleti társulatba lépve, örökre le birtak 
mondani olly szenvedélyről, mellytöl ön- és 
családjok veszedelme, sőt orvosi szerek sem 
tudták elválasztani. Annyi erő rejlik a' társulati 
szellemben. Hátha még az a' könnyen-hajló ifjú 
lelkét ragadja meg , milly dús gyümölcsöt nem 
várhatunk tőle, viszonyaink ujjá-születésóre ! ? 
Tűzzön ki a' társulat fokozatos munka-gyakorla-
tokat, mind testi, mind lelki körben! állítson föl 
mérsékleti szabályokat, mellyeknek a* társulat 
minden tagja magát alávetni köteles ! és öröm-
mel tapasztalandjátok nem soká, hogy szorgalma-
tok más irányt, kedvtöltéseitek más szint n y e -
rendnek. — Van minden jól-rendezett iskolában 
egy intézet, melly játékotokat ép olly hasznossá 
teheti, mint a' tanulási szorgalmat, értem a' test-
gyakorlati intézetet. E' téren, isten szabad ege 
alatt, legyen az iskolai munkától szabad órákban, 
szabad emberekhez illő mulatástok! A' férfias 
munka után legyen játéktok is férfias játék, tes -
tetek 's lelketek edzésére. Gyalázat a ' g y á v á r a ! 
ki a' hitvány kártya mellett görnyedni, vagy eszét 
a' szédítő boritalba fulasztani, száját lélekszep-
lösítö rút szólásokra nyitni nem átall. Az illy g y á -
vának ne legyen társaságtokban helye : ellenben 
az önkénytes nélkülözésnek , erő-gyakorlatnak, 
munka-szorgalomnak legyen kitüntetés a' díja í 
legyenek versenynapjaitok, mellyeken az ügyes-
ség, a' művészi tökély ülhesse diadalmát, 's me-
rítsen a' köz-helyeslésből új erőt új törekvésekre! 

'S hogy mindezekben semmi eröszakoltatást 
ne érezzen a' jóra-elszánt lélek, tegyétek a' b e -
csület szavát szent szövetkezésteknek őréül. Ki-
nek keblében a' szebb-lét tüze kigyulad, hogy 
biztos erőben frigyeteket, a' jónak és szépnek 
frigyét keresendi, kösse le becsület-szavát ü n -
nepélyesen zálogul, hogy a' kártya, a' borivás, 
a ' rút szólások, az undok káromkodás és minden-



nemű korhelységről lemondva, a' helyett, fogla-
latosságban serény munkásságnak, testet, lelket-
edzö gyakorlatoknak, művészeti élvezeteknek 
szentelendi napjait! A' ki szavát, akár a' társaság 
irányában, akár valami másban megszegi: annak, 
hogy társaságtok neve ne undokíttassék, közte-
tek helye ne legyen I 

De minek a dolog részleteibe ereszkednem ? 
A' haza jövője int felétek, és a' jelen hangosab-
ban szól, mintsem hogy ki gondolkodni akar, föl-
adatát meg nem értené. Ha tehát szavaimat nem 
hiába ejtettem, és biztat a' remény, hogy gyönge, 
de hü kebelből szakadt szózatom nyom nélkül el 
nem hangzandik : akkor magatok a' helyköri vi-
szonyokat, a' bajokat és előnyöket latba vetve, 
legjobban kitalálandjátok, mit kelljen körötökből 
tiltanotok, mit közétek bevennetek. Nem olly 
gyérek, hála Istennek! hazánkban az ifjak, kik-
ben nemes akarat buzog, csakhogy máiglan, 
egyenként széledezve, erejöketczélra-hatás nél-
kül, egyesnek kivihetlen szándokokban, emész-
ték, 's végre is eröfogyottan simulniok kellett a' 
tömeghez, és a' nemes akarat a'mindennapi nyo-
moruságnak lön áldozata. Azért mondom nektek : 
Egyesítsétek a' szétszórt erőket, és vessetek be-
lölök mély alapot önnön javatok és közvetve a' 
haza jövendőjének! A' helyett, hogy eddig az el-
szigetelten-állott egyes jót a ' roszaknak tömege 
magával sodrottá : most a ' jók egyesülése a ' szét-
riasztott roszak egyeseit magával ragadandja, — 
és gyérülend a' bün és bövülend az erény, és 
lesztek jövendőtök irányzói a' helyett, hogy má-
iglan viszonyok ós körülmények rabjai voltatok; 
egy szóval: lesztek férfiakká, a'szó nemes értel-
mében, — a' mi mindnyájunk hő óhajtása. 

Dr. B l o c h M ó r i c z . 

E g y h á z i i r o d a l o m : 
magyar prof* egyházi könyorgéses -

könyveink ügyében. (Folytatás.) 

III. Szilády László, evang. reform. pap, 
ságvári lelkész, somogyi egyház- 's vármegyei 
táblabíró, — Hit, Remény, Szer elet ájtatos el-
mélkedésekben. Műveltebb protestánsok számára 
1844. Szilády Károly betűivel és költségén. 

Magyarhoni fiatalabb ima-készítőink között egy 
sem közelítí ugy meg az erdélyi könyörgések 
raegrovott hibáit, mint szerző. *) Szintszakasztott 
ollyan pathószszal és magas szemöldökkel beszél 
ott, hol meg akarja nyomni a' szót, gondolatot és 
érzést, minőt Séra úrtól láttunk és hallottunk; 's 
bár Koronka szépségével 's termékenységével 
nem bír is: de azért ott, hol sz. imái ellágyulnak, 

* ) Sokan vannak, kik nagyon szeretik követni a1 tüzrö l -
pattant erdélyieket. Igy tudnám nevezni a ' t i sz te le tes és tudós 
férfiakat Magyarhonban, kik egy halotti orat iót addig m e g -
irni nem tudnak, mig azér t valamellyik erdélyi tárat föl nem 
ver ték. Ezt jól is teszik, de azt már nem, hogy a1 maguk n e -
r ö k alatt ki is nyomatják. D. J . 

vagy megereszkednek, szintannyi vizet merit, 
mint bármellyik, azaz , hamis érzelgés között 
szintúgy elnedvül, mint bármellyik. A* német-di-
vatos imairók közöl választottak-e mustrát, melly-
ről aztán magyar vászonra varrtak hímet; vagy 
szívok teljességéből csergedeztek ki e' buzgó vi-
zek forrásai? nem tudom: annyi bizonyos, hogy a* 
Cleymann- és Glatz-féle napraforgóhoz hasonló, 
üresbélü imákat már meghaladják színben és 
ürességben 

Sz.ugy tetszik keveset imádkozott az élet azon 
szakában, mikor az ember legtisztábban merítheti 
kebléből az imádkozás érzéseit 5 keveset imádko-
zott ifjabb korában, mikor imáink rendesen olly 
melegek és egyszerűek; ö imádkozni akkor kez -
dett e l , mikor imáit irta; mikor már a' szív és a* 
kedély átadta functióit az észnek, — ez pedig csak 
ollyan mesterkélt és fuvalkodó már, mint az a g g -
legény szerelme. Lehet, csalódom, de én ugy h i -
szem. Én legalább nem találtam meg imáiban s e -
hol ama gyermeki , természet-sugallta egysze-
rűséget , melly nélkül valamint mi, ugy imáink 
sem mehetnek be a' mennyek országába. 

Az ima nyelvének nem szabad tudósnak, nem 
szabad keresett-nehéznek, nem szabad nyalkának 
lenni. Mit keres a' könyörgés gyermeki nyilat-
kozatain ama csomókra-fojtott kötél, mellyel so -
kan derékon szorítják? 's midőn keblünk boltja 
alatt, imádságközben, mintegy templom ivezetén, 
szép angyalfök mosolyognak: nem képtelenség-e 
ez angyalarczokat tudós parókákba duggatní ? 
nem képtelenség-e e'mosolygó arczokat keresett 
szokatlanságokkal megríkatni? — Quintilianus 
már hajdan megrótta a'szónoklatban azt, mi eilen 
íróink annyiszor vétnek, — meglehet, vétek én is, 
— bár távol tőlem a' hiúság, hogy magamat az 
irók közé zavarjam. **) Az ima-irónak, vé lemé-
nyem szerint, e 'három feladata lehet: l )Cz i f ráza t 
nélkül ékesen, dagály nélkül kenetteljesen irni. 
2 ) Érzelgés nélkül hozni fel a' szív mélyéből a' 
gondolatot, a' szót, 's ezt az ájtatosság szent t ü -
zénél imává olvasztani. 3 ) A' szív vallásos é r -
zelmeit nem erőszakosan, hanem csendesen é b -
reszteni 's emelni ég felé. Ezt csattogó előadás, 
német, puha érzelgés vagy hidegvette elmélke-
dés nem teheti; nem szinte a1 phrygiai énekhez 
hasonlító czikornya, melly keblünk érzelmeit, a>l 

helyett, hogy csöndesen emelné, sarkukból f o r -
gatja ki. — 

Sz. imakönyyében, a' hit, remény, és szeretet 
fölötti három, nyalka elmélkedés után vannak : 

**) Multa impropr ia , obscura , tumida , humil ia , sordida* 
effoeminata non modo Iaudantur a plerisque, sed quod peius 
e s t , propter hoc ipsum, quod sunt prava, Iaudantur. Nam 
sermo rectus , et secundum naturam enunciatus, nihil habere 
ex ingenio videtur : illa vero quae utcumque deflexa sunt , 
tamquam exquisitiora m i r a m u r ; non aliter quam distortis et 
quocumque modo prodigiosis corporibus, apud quosdam maius 
est pretium, quam iis, quae nihil ex communis habitus bonis 
perdiderunt. etc. D- .T, 
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reggeli , es t i , ünnepi, úrvacsorai könyörgések; 
szomorú és bizonyos körülményekhez szabott 
imák. Lássuk őket sorban. 

Hit. 
Hogy mivé telte Sz. a' hilet ? mint önte a' 

hit positiv ágazatira temérdek híg-levet? mint 
sűrítette, mint altatta meg azt a* kétkedés hideg 
lehelletével ? : Sz. ezen eljárása fölött nem szán-
dékom bírálatot tartani ezúttal. Ennyit mégis 
mondhatok, hogy a' ki hitét üres érzelgésben, 
vagy híg ábrándozásokban akarja feloldozni: 
ezen elmélkedésen végig-hevülve, végig-hiilve, 
megteheti. 

Fiatalabb papjainkat, kik között már egy super-
intendenst is tisztelhetünk, három osztályban kép-
zelhetjük: l.Az eredetiek osztálya. Igen kis osz-
tály. 2. Az imitátorok osztálya, két fiókjával; 
egyikben a' német-magyarok, másikban a' magyar-
németek. 3. A' halászok osztálya, kik, különbség 
nélkül, kifognak mindent, mi vasárnapi hálójukba 
akad. Sz. a' második osztálybeli nevezetesség, 's 
mint illyennek, lehetlen vala más imakönyvet k é -
szitnie; közönsége nagy van szerzőnek egyhá-
zunkban , 's hogy közönségét vigasztalás nélkül 
nem hagyta, ebbeli fáradságát méltánylani tudom. 
Sz. az osztályt, mellynek számára irt, műveltnek 
mondja: én ezt el is hiszem,'s azt is tudom, hogy 
ugy-nevezett művelteink nagy része vagy nem 
imádkozik, vagy ha néha imádságra áhítozik, 
illyen imakönyvet szeret tenni feje a lá , hogy 
rajta vallástalanságát kialudja. Szerettem, sőt 
megkívántam volna azonban a' szép-tehetségü 
szerzőtől, hogy több eredetiséggel, nemzeti nyel-
vünk és jellemünk sajátságai iránt nagyobb figye-
lemmel, irta volna könyvét, mert mig eredetiségre 
nem törekszünk: mindaddig irodalmunk nem lesz 
egyéb nyomorult zsellérnél, ki téli fűtőre idegen 
tarlón gereblyél össze kórót és avart. Ám olvas-
sunk, tanuljunk össze mindent: de, ha irunk, itt 
legalább magyarok legyünk, s mutassuk meg a' 
sógornak, hogy nyelvünk sokat köszönhet ugyan 
neki, de arra még nem szorult, hogy az elhányt 
üres diókat utána szedegesse. 

Sz. nagyon gyönyörködik az ugy-nevezett 
erős-kitételekben (Kraftausdruck), mellyek több-
nyire erőtlenséget árulnak el. Illyenek : ,, Hit, te 
keblem sziklavára." E' mondatba sok szép hang 
szorult, trochaikus verslábakon gyönyörűen le j t : 
de a' gondolat benne nagyon köves — ha szabad 
ugy szólnom — calculusokban szenved. ,,Hil ál-
tal tudom a' törvényt , öntudatom alapját." Ho-
mályos . ' , ,A ' fenyí tő vessző felettem suhogott." 
Régi, iskolamesteres czifraság, mintha az ember 
vesszőt futna. „Gyarlóságomból kierősödöm.'* Ez 
épen annyi, mint: gyarlóságomba belegyöngülök. 
A ' kierősödés nem e g y é b , mint belegyöngülés. 
„S í r ! te hát csak a' mennyország kapuja vagy, 
túl rajtad van a' végetlenség mélysége, honnan 
az örökkévalóság szellője leng felém." E'gondo-

lat, vagy inkább képzelet szépségét tagadni nem 
lehet, — magának Uhland iskolájának is becsü-
letére válnék : de , ha rajta a' képzelet végig-
futott, kialszik nyom nélkül, mint a' dörgés né l -
küli villám; édes, mint a' czukor sülthabja, mit 
spanyol-szélnek neveznek. 

Remény. 
Mind remény-szinü az, mit sz. a ' reményről 

elérzeleg; sok helyen lehetlen tőle megtagadnia1 

szépséget és a' mélyebb érzelmet: de nincs meg 
elmélkedésében az a' kebelbez-szóló, szelíd hang, 
melly édesen kérleli meg a' kétkedés panaszát, ' s 
a' földi élet sok méltatlan fájdalmára enyhítő bal-
zamot cseppentet a' reménynyel; nincs meg amaz 
erő, melly az embert magán túl-emelve, legyő-
zeti vele, biztatva, a' jelennek minden baját. L e -
het, csalódom: de én legalább ritkán tudtam ma-
gamat bele-taláíni sz. érzelmeibe, — és ennek 
oka vagy sz. maga, vagy énmagam.Vagy én nem 
foghatom fel szerzőt : vagy sz. érzelmei nehéz-
felfogásuk ; vagy a' kitétel, a' külalak sajátsága 
rontja el az érzelem és a' gondolat béltartalmát: 
vagy az érzelem és a' gondolat nem birja átme-
legítni sz. nyelvének és kitételeinek erős kérgeit. 
Azonban minél tovább latolgatom sz. munkáit; 
minél közelebb igyekszem hozzá-férkezni : any-
nyival hajlandóbb vagyok hinni, hogy sz. sokkal 
több gondot fordít arra, hogy millyen alakot ad-
jon érzelmeinek , gondolatainak, — mint arra, 
hogy mit érezzen és gondoljon. 0 igen sok helyen 
érzést gondol, gondolatot érez. E' nevezetes t é -
vesztésben áll íróink nagy részének hibája; ki-
vált hibája ez egyházi szónokainknak: pedig igaz, 
mit a' nagy német poéta, Göthe mond : 

Wenn ihr 's nicht fühlt, ihr werde t 's nicht e r jagen , — 
W e n n es nicht aus der Seele dringt 
Und mit urkráf t igem Behagen 
Die Herzen aller Hörer zwingt . 
Sitzt ihr nur immer! Ieimt zusammen, 
Braut ein Ragout von andrer Schmaus, 
Und blast die kümmertichen Flammen 
Aus eurem Aschenhaufchen ' raus ! 
Bewunderung von Kindern und 
— Wenn euch der Gaumen darnach s t e h t ; 
Doch werdet ihr nie Herz zu Herzen schaflen, 
Wenn es euch nicht von Herzen geht . 

Lássuk ez elmélkedésnek néhány nehezebb k i -
tételeit, mellyek zátonyok gyanánt feneklenek 
végig benne. , ,A' szárnyas idő hirtelen elröpül, 
's minden müve tünö szárnya körül l e b e g " ' s a ' t . 
Berzsenyi ódájában igen szép: de imában floscu-
lus. „Boldog, jelenemhez képest, csak ugy v a -
gyok , ha 's a' mint bizvást reménylek." A ' két 
egymás melletti 's egymást-aggató igehatározó 
bántja a' fület, — kivált kellemetlenül rászaggat 
az ájtatos figyelemre. „Szelídebben sírnak rémitö 
lánczai." Ne quid nimis! „Innen van már, hogy 
sokan számtalan csalatkozásokután sem hagynak 
fel hiú kecsegtetésökkel, 's nem szorítkoznak vá-
gyaikkal a' szerénység korlátai közé" 8. 1. a' 



negyedik soron kezdve egészen le, valami n e -
hézkés, valami száraz; illyen helyeken egyszerre 
meglassúdik a' szellem menetele, mint meglassú-
dik a' kocsi haladása, mikor homokot ér. „Képzelt 
aranyhegyeim hányszor elfüstölgének ? " Miért 
nem füstbe mertének ? mert füstbe megy magya-
rul az aranyhegy, elfüslölög pedig az üszög és 
a ' pernye. , , 'S ugy-e , remény! nem szégyeni-
tesz m e g ? " Alku. Nagy szorultság, mikor az em-
ber igy kénytelen kokettezni a' vak reménynyel. 
„Mint kelő nap előtt aranyszegélyű szárnyain a' 
hajnal , ugy szállsz te, a' teljesülés nagy napja 
előtt, angyal-alakban, vágyó szivem felé ." Szép, 
's mégis van rajta valami, mint a' festett arczon, 
mit nem szerethetünk. „Reményem messzelátó-
ját a' halhatatlanság virányira irányzóm." Auch 
gu t ! Eddig a' remény horgonyt emelt , most már 
teleskopiuma is van. „Mint hitemnek szép virága, 
gőzöld illatodat az ég felé." Vastag metaphora, 
a' remény hónát, a' sirt , egy virággá tenni, 
mellyet az ég szagolgasson 's a' t. 

Szeretet. 
Sokan megénekelték már a' szeretet édes ha-

talmát; Pál apostol után sokan elmélkedtek róla, 
— többek között elmélkedett Sz. is. Elmélkedése 
sok helyen szép és nyugtató, — mert hiszen olly \ 
szép tehetségnek, minővel Sz. bír, nehéz feladat 
silányon elmélkedni a' szeretetről. Főhibája ez 
elmélkedésnek azonban a ' sentimental modor, 
mellybe a 'szeretet áztatva van, — ésa ' rendszer, 
mellyre a' szeretet, mint avatás után a' posztó, 
feszítve van. Kónyi János strázsamester pásztori 
darabjaitól fogva Bácsmegyei levelezéseig, í ró-
ink sok sentimental holmit belekevertek nemzeti 
irodalmunkba : darab idő óta azonban költésze-
tünkből, még regényinkböl is, mindinkább apa-
doznak ezen egészségtelen áradozások. Egyházi 
szónoklatunk nem bír tőle menekülni : pedig itt 
volna már ideje szegényt e' vízcura alól fölmen-
teni; mert ez ép, egészségesnyelvünktermésze-
tével, de nemzetünk jellemével sem fér össze. 
Nemzetünk érzelgése mély, mint a' vulkánok tü -
ze, melly a' katlan fenekéről buzog fe l ; mi sirva 
vigadunk, és vigadva sirunk. Ama sentimental 
tyúkleves, mellyel még néhány írónk ellakni s ze -
ret, 's a' mellyben dolgozatai eviczkélnek, csak 
salonokba való, hol az érzés üres sentimentali-
smus, az erő felpézsmázott frivolitas. 

Van ez elmélkedésben is néhány kifejezés, 
mellyet szó nélkül nem hagyhatok. „ T e lobban-
tod lángra az akaratot, az akarat lángra Iobban-
tával megszületél tettben." Biráló nem tudta még 
a' szeretet munkái fogamzásának és megszületé-
sének sz. által ekként felfedezett titkát. Az aka-
rat egy kéjhölgy, kinél mindegyik indulat kedves 
vendég, 's a' tetteket felszedi, létrehozza, keveset 
gondolván vele, hogy mellyik indulatra üssenek. 
„Enmagam erkölcsi és anyagi szeretete, azok a' 
csábító, a' vágydús érzékiség szűkkeblű dajkái." 

Szószerént ezt furcsán lehet értelmezni : az ön-
szeretet egy szűkkeblű dajka, a1 dajkáknál pedig, 
mint tudjuk, a' kebel külsője fő-szerepet játszik. . . 
„Allatok, növények iránti szeretet ." E ' kitétel 
nagyon kelendő már ma az erkölcstanban : e n -
gem rendesen botránkoztat. A' keresztyéni okos 
szeretetnek csak a1 viszonyosságban van és lehet 
elegendő alapja : ez állat, növény és közöttem 
nincs. Már a' latin amo és diligo megmenté a ' s z e -
retet tiszta fogalmát; a 'német lieben és gern ha< 
ben szinte különböztet; nekünk az egy szeretet 
szónk van, mellyet én növény és állat irányában 
kímélet és ápolás alakban mutathatok ki egyedül. 
Ha már közbeszédben mondanunk kell is illyene-
ket, elég képtelenül: szeretem a' lovat, szerelem 
a' spárgát 's a' t. legalább az erkölcsi föfogalmat 
kíméljük meg — ,,Istenem, hát te szeretsz en-
gemet ? " Mintha Istentől a1 szeretet vallomását 
ugy érzelegné ki sz. Ez is koketteria. „ F ő tö-
kély, te légy az én ideálom !" Isten bünül ne v e -
gye e' kitételt, de ez is a' földi kokett-tan phra-
seologiájából van kicsempészve.„Indulatom, aka-
ratom, tetteim, mind az én jó atyám zsámolya alá 
borúljatok." Ki érti itt szerzőt, hogy mit akara 
mondani? hanemha igy segítünk magunkon, hogy 

! a' boruljatok helyett bújjatok-ot olvasunk. 
(Vége következik.) D o b o s J á n o s . 

V e g y e s k ö z l e m é n y e k . 
Iskola-felavatás M.-Nemctfafn-

ban* Hazánk 's l. Zala megye határszélén f e k -
vő, és a' hajdankor őreiről úgynevezett örségi 
egyházmegyei , sz. györgyvölgyi a. egyháztól 
1837 d. évben, elvált, — és magát, a. egyházak 
sorába emelt k. német falusi gyülekezet, nép n e -
velési ügyét tekintve, kívánok szólani. 

Korunk átalános kívánsága, — a' népnevelés, 
de nem is ok nélkül, mert anyagi és szellemi jobb-
létünk, 's nemzetünk jövendőjének egyedüli alap-
ja. Mi volna hát kívánatosabb, mi boldogitóbb, az 
egész nemzetre nézve, — mint közakarattal, mun-
kásságra ébredni föl ? Míg ez nem történik, — 
népnevelésünk mostani sorsa,jobbra nem válloz-
hatik. Hírlapjainkból többször olvashatni, miként, 
ez a'földes úr, majd amaz, jószívűségből,népne-
velésre, őszinte járulnak segedelmükkel, az Isten 
oltáraihoz. — Ezen ha bár örülni lehet i s , meg 
kell vallanunk, hogy mind az, ami eddig történt, 
csak egy csép víz, az oczeánba. Csaknem egészben 
illy kegyes adományok filléreiből épített a ' n e v e -
zett a. egyház is, templomot, pap-és tanító-házat. 

Helyén van hát már minden , 's ime csaknem 
semmiből hoztuk-létre a' népnevelést, mellynek 
állandó alapját mi letettük. 

F á j , — de ki kell mondanom, hogy mikor a' 
szegény adózó népet nevelökkel megörvendeztet-
tük : ugyanakkor, szűkön kimért fizetések örök 
adójával, elszomorítotluk. Hallgatással vetek leplet 
e' két állás szánandó jelenére, a' boldogabb j ö -



vendö édes reménye alatt, és csak azért jajdultam 
fel, a' már megszokott teher alatt, nehogy az em-
beriség nemtői, ezután is elmondhassák: néma 
gyermeknek, anyja sem érti szavát. 

De a' rózsa-szedés is tövissel jár, tudjuk ezt, 
és tapasztaljuk is. Miért csüggednénk hát mi is, 
nyomorözönünk reánk csapó habjai között, kik 
a' vallás és erény üdvarásztó gyümölcseit termő 
magvait hintegetjük a' haladás és művelődés tö-
vissel benőtt pariagain? Hiszen megsegíti Isten az 
erőtelen szíves igyekezetét, felderíti annak bána-
tos szivét is, kire még vesztett édenében kimondá 
a ' megváltozhatlan ítéletet:,,orczád véres verí té-
kével egyed kenyeredet." Igy lön megáldva pa-
rányi erőnk, igy derült fel örömnapunk, — midőn 
m. évidec.hó 13-ik napján, elsőben megnyitottuk 
elkészült neveldénket 74 iskolásaink számára. Az 
egész keresztyénség által, buzgón megünne-
pelt ez advent vasárnapján, a' mi kiskorú gyüle-
kezetünk kettős örömünnepén, a'sok eső és nagy 
sár daczára is, reggeli áhitatoskodásunk végez-
tével , olly nagy, minden-rendü ós felekezetű 
sokaság lépett be megnyílt iskolánk küszöbén, 
hogy a' négy • öl tág terem zsúfolva várta a' 
később érkezőket. A' csend és kevés várokozás 
után, egy a' kis tanulók közöl, — ki csak fél év-
vel ezelőtt látta édes hazánkat elsőbben, anya-
nyelvünkön fogadott minket, röviden fejezvén ki 
örümüket, hogy velek ez napi ünnepélyökben 
részt venni kívántunk. Megzendült ekkor Patkó 
István tanítójok szerény jeladására az ének, 
mellyet, ha nem egészen mesterileg betanulva, 
de legnagyobb vigyázattal és érzéssel zenge-
deztek mindnyájan. Ennek végeztével, követke-
zel egy rövid ima felolvasása, melly egy 13 éves 
tanuló szájából milly szívre hatólag hangzott, 
érezni igen, de leírni lehetetlen. Szavaltak ezután 
több fi, és leány tanulók felváltva, beszédük fo -
nalán hálát rebegtek Istennek, és annak felken-
tének a' fejedelemnek, — köszönetet mondának a' 
f. n. földes uraságnak, — a' t. Zala megye fő, és 
alispánjának, — uradalmi fő ügyvéd és minden 
tiszt uraknak. Egyház megyénk segédgondnokát, 
minden világi, és egyházi igazgatóinkkal „hogy 
az Isten éltesse," mindnyájan hálás érzelmeiktől 
buzdulvák, egy szívvel és szájjal kiálták. 

Szólott röviden a ' néphez alulirt is, midőn elő-
sorolá az napi e. tanítása jeligéje fonalán Mát. 
II. 1 , - 1 2 . kiket kell egünkön felkelő csillagként 
tisztelnünk , követnünk, hogy az üdvezitö Jézust 
feltalálhassuk. 

így fejeztetett be iskolánk felavatása, mit imán 
kezdettünk és végeztünk. Midőn már estvéledni 
kezdett, látám az intést mindnyájuk arczán: „Bo-
csásd el a' sokaságot, hogy menjenek el a' fa lu-
kon, és vegyenek maguknak eleséget. — Fájda 
lom! nem mondhatám Jézusommal: „Nem szükség, 

hogy elmenjenek, adjatok ti nékiek enniek," — 
mert itt nem volt, semmi eleség, — sem öt kenyér, 
sem két hal. Máté 14. 15, 17. 

L u k á c s M i h á l y , 
k. németfalusi ref. lelkész. 

S o p r o n b ó l . A' soproni conventet a' Prot. 
Lap 13-dik számában azon vád érte, hogy ön-
kényüleg megszünteté a' fötanodai ifjúság vizs-
gálatit 's ez által az egyetemes conventet 's kir. 
rendeleteket elmellözé. A' feljelentő a' felöl meg 
lehet győződve, miszerint a'soproni convent igen 
jól tudja 's érzi , hogy minden olly ténye, melly 
az itteni főtanoda dolgában egyházunk értelmesbei 
's jobbjai egyetemének, azaz, az egyetemes con-
ventnek tekintetbe vétele nélkül, sőt ellenére, 
elszakadólag vagy különczileg tétetnek, csak egy 
lépés volna tanintézetünknek országos jellemből 
kivetköztetésére 's zugiskolává alakítására. Illy 
mostohák pedig miképen lehetnének hív utódok 
az eldödeik—alapította főtanoda 's illetőleg saját 
nemesb érdekök iránt ? Ha tehát a' soproni con-
vent mégis önkényüleg tön ez egyszer : ugy itt 
egészen a' stalutarius jog körében mozgott, az 
egyetemes egyházi törvényhozásunk és önkor-
mányzatunk iránt tartozó hódolatnak korlátin be-
lül, nem túl. Ugyanis a' fönálló tanodai rendsze-
rünkben a' téli vizsgálatokra nézve egyenes meg-
hagyás nem létezik; másfelöl a ' t é l i vizsgálatok 
tartását meghagyó kir. rendelet, mellyet mi jóval 
megelőztünk, szinte melléktérbe lőn szorítva azon 
tavali , n. m. kir. Helytartótanácsi rendelet által, 
melly ezután, a' félévenkénti hivatalos ér tesí tvé-
nyek helyett, az év végével az egész esztendőről, 
melly e' szerint egy vizsgálatnál többet nem fe l -
tételez, szólókat igényel. Igy lévén a ' dolog, mi 
azonban is, mig egyetemes intézkedést indítvá-
nyozni szerencsénk leend, egyedül tanítási idő-
nyerés tekintetéből 's így nem másítási viszke-
tegböl, hanem szűkség érzetéből, — ugy hiszem, 
egyátalán helyesen, felsőbbség megbántási i rány-
zat nélkül, igen is a' soproni convent nagyobb 
részének abbani megegyezésével szüntetők meg 
téli vizsgálatainkat, — olly feltéttel, hogy az addig 
elvégzett tudományok a' nyári szokott vizsgála-
tokkor szinte előforduljanak. 

S z a b ó , 
ez évi igazg. tanár. 

Az eperjesi fcer* collegiiim tanaié 
ifjuságáiiak száma 184^-ben. 
1. Felsőbb osztálybeli: A' hittani pályán 1 3 ; 

joghallgató 9 0 ; bölcsészet-hallg. 101 ; Összesen 
204. 

2. Alsóbb osztálybeli : Szónoklat-költészeti 
oszt. 51; felső nyelvtani 45; közép nyelvtani 41; 
elemi nyelvt. 49; összesen 186. Mind. 390. Ezek 
közöl tápintézetben: 112. V* 
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EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP 
17. szám. Hatodik évi folyamat. April. 25 . 1847. 

Megjelenik e' Lap 1 »íven minden héten egyszer : vasárnap. — Előfizetési ár félévre Buda-Pesten házhozhordással 2 ft 40 kr, 
borítékban 3 ft 40 kr., postán küldve 3 ft 40 kr. pgő pénzben. Előfizethetni Pesten hatvani-utczai Horváth-házban 483. sz. alatt 

földszint Landerer és Heckenast könyvnyomdája ügyszobájában és minden magyar- és erdélyországi kir. postahivatalnál. 

TARTALOM: Egyházi Independentismus S z é k i . — Az é le t -
biztosító intézet, mint alapító. B o r o s s M i h á l y . — Kül-
ső-somogyi egyházmegye jelen évi rendes közgyűlése. 
S z i l a g y i A n t a 1. -— E g y h á z i i r o d a l o m : Magyar 
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Egyházi Independentismus. (Vége.) 

De 2) vizsgáljuk meg már azt is, milly ered-
ményeket várhatunk egyházunk társulati életében 
az önkényes ellenszegülési mozgalmaktól? Nem 
egyebet pusztulásnál. Ha egyházmegyék és f é -
nyes gyülekezetek, büszke jogféltékenységgel 
fognak állani az egyházkerület irányában, és t e -
kintélyűk , autonomiájok fentarthatása véget t , 
erejüket a' kerületi többség akaratának tisztelet-
len mellőzésében kisértendik meg : rendbontó 
visszavonások kártékony magvait hintik e l , 's 
példájokkal tanulságot nyujtandnak gyülekezetek-
nek ugy, mint egyéneknek arra, hogy, a' prot. 
szabadság ürügye alatt, mikép gyakorolhatni a' 
törvénytelen szabadosságot, társulati önállóságun-
kat 's elöljáróink tekintélyét veszélyeztetőt. Hogy 
ez könnyen igy lehet : nagyon természetesnek 
találhatja mindaz, valaki csak tudja , mennyire 
megszaporodott korunkban az Istentől nem kül-
detett álproféták száma, kiknek életök, dicsősé-
gük, izgatásaikban, anarchikus eszméik győzel-
mére, a' használható adatokat fölhasználni. Rizony, 
ha egyházmegyéknek 's némelly ári gyülekeze-
teknek szabad, az egyházkerületnek nekiök nem-
tetsző végzéseit megvetni, 's érvényességöket 
megtagadni azér t , mert azok akaratukkal 's el-
veikkel nem egyezöleg hozattak a' rendelkező 
többség által : akkor,szinte hasonló oknál fogva, 
az egyházmegyék intézkedéseinek ellenszegül-
hetnek az egyes gyülekezetek, — és a' gyüleke-
zeti rendszabályoknak nem engedelmeskedni, 
szinte jogosítottaknak érzendik magokat az egyes 
tagok. Illy túlságos elveket követve, lesz e g y -
házunk valódi mása az ős chaosznak, puszta és 
ékesség nélküli zagyva, — lesz a' társulatok sa -
tyrája, hol a' függéshiánya lehetlenít minden ösz-
szefüggést, lehetlenít minden elöhaladást, erélyes 
működést. Haladás elvével dicsekedünk, 's még-
sem lesz előmenetelünk, — különködés miatt a' 

Iegüdvösebb reformi tervek, születésök után k ö -
rünkben mindjárt elhalnak, — a' függetlenkedés 
sokbeszédü harczaiban meggyérül a' czélravezető 
hasznos tett, — végre nem hajtás miatt dugába 
dűlnek a1 legsürgetőbb intézmények, — s ábrán-
dozásokban elfelejtkezve helyzetünk minőségé-
ről, a1 szabad skót egyház után addig mintázga-
tunk , hogy utóbb az Independentismus részekre 
szakadozott testületünket elsorvasztván, erőtlen 
szabadosságban szolgaságra jutunk, ellensé-
geink a' németek pusztulásán gúnykaczajra f a -
kadt régi rómaival fölöttünk is elmondhatják : itt 
vannak ők, nem a' mi fegyvereink, hanem, a' mi 
sokkal dicsőbb, önmaguk által legyilkolva, ö r ö -
münkre és szemeink legeltetésére; Fröreisen 
strassburgi tanárnak 1743-ki jóslata szerint, a' 
prot. egyház hasonló leend egy apró részekre 
daraboltatott féreghez, mellynek szétdarabolt r é -
szei közöl mindegyik addig mozog, míg van egy 
kis ereje, de végre lassanként életét , 's ezzel 
együtt mozoghatási erejét elveszti; — beteljese-
dik igy rajtunk, hogy nem láthatjuk Sionmkat 
mint nyugalomnak hajlékát, mint olly sátort, melly 
helyéből ki nem mozdíttatik, mellynek szegei soha 
örökké el nem vitetnek, és mellynek kötelei soha 
el nem szakadoznak (Ésa. XXXIII: 20 . ) — Meg-
lehet, fognak találkozni, kik rosz néven veendik, 
hogy én a' nálunk egyházkerületeink irányában 
autonomiát követelő maga fölött igazgató tek in-
télyt ismerni nem akaró ellenzék függetlenkedé-
sét a' brittek honában nem csekély zavarokat 
okozott Independentismus nevével jellemeztem : 
mind e1 mellett is maradok állításomnál, és ö n -
igazolás, valamint kellő összehasonlíthatás tekin-
tetéből elöterjesztendem a' független egyháznak^ 
megkülönböztető ösmérvül szolgáló alaptanát, 
melly az Independensek egyik bajnoka, Robinson 
János leideniseparatista lelkész által 1619-d. é v -
ben kiadott Apología nyomán (cap. 5 ) ez : Coe-
tus partieularis — reete institutus et ordinatus 
— tota integra, et perfeeta Ecclesia ex suis par-
tibus constans immediate et independenter, quoad 
alias Ecclesias sub solo Christo, — melly nézet 
pártolóinak ellenzéséről Hoornbeck tanár ezt. nyil-

j vánítja : Non id spectat adeo Ecclesiam inslitu-
f endam, ac quidem conjungendam cum aliis; vei 
nec hoc proprie, nam Synodos Ecclesiarum ad-
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miitunt ipsi etiam , celebrantque, sed depen-
dentiam, veipotius combinationem Ec-
clesiarum in Synodos, et karúm authoritatem in 
illas. Ili duo axes sunt, super quibus volvitur om-
nis disputatio. Existimant, Ecelesiam vei congre-
gationem partieularem totam sui juris esse, e/ ha-
bere in se omnem potestatem ecelesiasticam su-
premam, raora alteri Ecelesiae, aut Ecclesiis, aut 
Ecelesiarum DeputaHs vei synodis subjectam, ö e -
</WE M M U S ÖC Episcopis : adeoque et conveniente 
synodo, huie nullám proprie et directe in aliam 
Ecelesiam potestatem competere quidem ut con-
silio, et auxilio Ecelesiam juvare possit, «?e/ ad-
versus peccantes etiam procedere censurá, at non 
ex polestatis alicujus, sew superioris vi, sed col-
lateraU et pari judicio, etpronunciandae non ex-
cummwicationis, quod fit modo in inferiores (ab 
Ecclesia in membra, in quae potestatem habefy, 
sed non - communionis, utiin pares. *) 

Ezeket elöre-bocsátva , szabadjon kérdeni : 
soproni ev. atyánkfiai más elvet pártolnak-e? 
midőn az illető püspök, főtiszt. Haubner urnák 
apostoli buzgalmat tanúsító kétszeri hivatalos le-
veleiben tett alapos fölszólítása! után is, az e g y -
házkerület világos rendeletének megvetésével, 
kijelölteiknek az ellenörködésre megbízatott püs-
pöknéli följelentése nélkül, lelkészt választottak, 
nem azt tanusították-e. hogy ök, mint önálló egyes 
gyülekezet, saját dolgaik elintézésében teljesen 
függetlenek a' többi hitrokon gyülekezetek ren-
delkezésétől ? a' kerületi kormány-gyűlés ható-
ságának tényleges megtagadásával, az Indepen-
dentismus elvét gyakorlati térre vitték. Más r é sz -
ről azon reform, egyházmegyék is, mellyek a' 
particularismus érdekszerü latolgatásai után fo-
gadják vagy nem fogadják el az egyházkerületi 
végzéseke t , bizonyos mértékben nem a! fölebb 
jellemzett Independentismus szellemének hódol-
n a k - e ? — Isten bocsássa bününket, rosz uton 
haladunk, — 's ideje van, hogy evangy. egyhá-
zunk kormánygyüléseinek rendeltetését, irányát 
elfogulatlanul vizsgáljuk, 's különösen figyelmünk-
ben tar tsuk, mit ezekről a' már idézett tudós 
Hoornbeck tanár olly tanulságosan mond : Syno-
dorum vei usus vei potestas nihil officere potest 
aut debel Ecclesiarum particularium hbertati et 
potestati, estque non pr ivativ a, sed cumu-
lativa potestas, ecclesiaque particularis 
quaelibet manet subjeclum proprium et adaequa-
tum plenae potestatis ecclesiasticae. Neque Sy-
nodi in alias sub ea comprehensas Ecclesias po-
testatem usurpant imperantem, quae Dominorum, 
et superiorum est in inferiores sibi subditos ; sed 
ex communi et liberó Ecclesiarum con-
sensu in Synodum, haec potestatem 
habét delegatam, et auxiliarem vei mini-

* ) J . H o o r n b e c k S u m m a c o n t r o v e r s i a r u m 
re l ig ionis . Ed. 2 - a Fraocofur t i ad Viadrum. 1 6 9 7 . — Libr. 
X 1. 7 8 0 . 

strantem, Ecclesiisvoluntariá consen-
sión e, ob necessitatem or dini s et a e-
d i f i cationis, Synodis se subjicienti-
bus. Uti quando in rebus-publicis, vei alibi, ex 
communi aequalium consilio Collegium erigitur, 
ad quod communes causae devolvuntur tractandae 
et definiendae, quod in illas nullám habét pote-
statem, nisi earum arbitrio et mutuo consensu. 
Quod in circulis vei dioecesibus Ecclesiarum, 
quare hae isti, illae alteri Synodo se adjungant et 
submittant, apparet. A' ki már illy tiszta, helyes 
értelemben veszi az egyházi kormány-gyűlések 
jelentőségét : az, ellenszegületi bűnös merény-
nyel, nem fogja társulati fejlődésünk rendes me-
netelét zavarni, 's nem adand alkalmat prot. e g y -
házunknak a' státus-kormány elötli gyanúsítására, 
— nem fog azon túlzó szabadelvűek nyomdokain 
járni, kik elöljáróik iránli engedetlenkedéssel ma-
gokat mint fejetlenség barátait megbélyegeztet-
ték. — Mulhatlanul szükség illy kijózanulás, mert 
ha ez nem történik, saját körükben megférni nem 
tudó hitsorsosinknak szabadossági visszaéléseik 
által, státuskormányunk azon hivatásánál fogva, 
melly szerint kötelessége fölügyelni, ne quid de-
trimenti respublica capiat, kényszerítve érezhetné 
magát prot.egy házunk ellenében föllépni,'s erélyes 
intézkedései utján minden illetőkkel azt megtu-
datni , hogy Magyarország alkotmánya önálló 
ágostai és helvét hitvallású evangyéliomi egyhá-
zat ugyan ismer, de independens egyházat nem. 
A' szabadságot csak egy határvonal választja el 
a' szabadtalanságtól, — e' határvonal átlépése 
könnyen öngyilkolást idézhet elő. 

Ha tovább vizsgáljuk a' magyar prot. egyház-
ban némelly helyeken keletkezett botrányos e l -
lenszegülési mozgalmak lehető eredményeit : á t -
láthatjuk, hogy ezek az illető testületek evangyé-
liomi jellemére nézve leverő bizonyságot tesznek, 
's alkalmat nyújtanak római kath. atyánkfiainak, 
vádaik megújítására. Igenis. Evangyéliomi 
jellemünket ugy ismertetjük meg a' v i lág-
gal, ha a' szentírásban nyilatkozó isteni bölcse-
ségnek hódolunk minden dolgainkban, és Isten 
lelke által engedjük magunkat vezéreltetni, — 
midőn ezt tettük, cselekedeteinkben szeretet, öröm, 
békeség, békestűrés, kegyelmesség, jóság, hit, 
alázatosság, mértékletesség fognak nyilatkozni, 
mert ezek o' léleknek gyümölcsei (Gal. V. 22 . ) 
Az evangyéliomi egyház igaz tagjai vagyunk ? 
ugy társulati viszonyunkban, Pál apostolnak i . 
Kor. XII. 12 — 31. a' tagoknak a1 testteli össze-
köttetését tárgyazó üdvös tanításához alkalmaz-
kodunk, és ugy teszünk mindent, hogy ne legyen 
hasonlás a' testben, hanem a' tagok egyenlőképen 
egymásért szorgalmalosok levén, a* testet táplál-
ják. Igaz evangy. keresztyének vagyunk? ugy 
negédes ellenszegüléssel nem véljük meg ezen 

* ) Hoornbeck, Summa controversiarum rel igionis . L ibr . 
X. 1. 7 8 1 , 7 8 2 . 



apostoli parancsot : Engedjetek a ti előttetekjd 
róknak, és hallgassátok azokat, mert vigyáznak 
ők a' ti leikeitekért — ugy mint számadók, hogy 
örömmel miveljék azt és nem bánattal: mert az 
néktek nem használj Zsid. XIII. 17. Bizony, bi-
zony, a' kik világi parlicularismus érdekeiért az 
egyház békéjét zavarják, a' testületi szoros össze-
függést megrontani vakmerők,— a'kik törvényes 
elöljáróiknak nem engednek : kétségbe hozzák 
evangyéliomi jellemüket, és a' Jakab apostol által k. 
levele III. 14—16. kimondott Ítéletet idézik ma-
gukra. - Egyházunk gyalázatára vannak a' belhá-
borúságok és visszavonások, — a' meghasonlott 
kedélyek zajongása fekete szint mázoltat e g y -
letünkre, ós vallásunkat üdvtelenné bélyegez-
teti, mert, a' mint Ágoston hittudor szól: Benedi 
eunt Dominum, qui habitant eoneorditer. Nam in 
diseordia non benedieis Dominum, — és Hieronymus 
szerint**) Haereticorum inter se eorda divisa. et 
contrariis repugnare sententiis, etiamipsi non ne-
gant, dum diversa sentiunt. Unde disperdentur, et 
confringet sive suffodiet Dominus simulacra vei al-
taria eorum, quae de suo corde finxerunt, et vasta-
bit titulos, quibussinguli appellantur nominibus, 
et vocaverunt nomina sua super ter-
ras, ut nequ a quamChr ist i E e c les i a e, 
sed illius vei illius essedieantur.— Secundum 
avaywy/jv hoc dici potest: Quod Ephraim, qui 
eruditus fűit in Lege Dei, ut teneret aream Scri-
pturarum, et meditaretur in ea die ae noete, coe-
pit diligere con tentionem etjugum Le g is 
abjieere e t contendere contra Eec le 
siasticos in subv er sionem audien-
tium. Unde Dominus elevatam eervicem. et sibi 
sublimia pr omittentem , vei jugo premet, 
vei ipse transiens ealeabit pedibus suis, et ascen-
det super eum, utseiatse habere Dominum. — En-
gedjük csak köztünk tovább is uralkodni a' ke 
vély függetlenkedés czivakodásait: római kath. 
atyánkfiai fogják tudni, az idézett egyházi atyák 
hatályos nyilatkozatait még többekkel szaporítva 
ellenünk alkalmazni; — engedjük csak a' külön-
ködöknek vitatkozási lármás ügyességüket tovább 
is rendzavarásra használni : dicsekedhetünk ak-
kor vallásunk szellemi fenségével, hitünk evan-
gyéliomiságával, — dicsekedésünk hiába-való 
leend, rosz-akaróink győzelmi hangon fogják a' 
világ előtt szemünkbe mondani : hited minőségét, 
protestáns nép! megmutattad cselekedeteidből; — 
pedig önhitt zavargók miatt, kiknek veszélyes 
nézeteit magyar evangy. egyházunk nagy több-
sége épen nem oszthatja, szent társulatunknak 
rágalom, gúny és megrovatás tárgyávái alacso-
nyíttatását, van-e becsületérzö vallásos ember, 
ki gyalázatnak ne tartaná ? 

Miután röviden előadtam a' körünkben terjedő 
Independentismus tárgyában mindazokat, mely-

*) Comment. in Hos, cap. X. 2 , 11 . 

lyeknek elmondására az Úr háza iránti szeretet 
inditott:azzal a' vélemény-kijelentéssel fejezem be 
igénytelen soraimat, hogy társulati autonomiánk 
fentartására legjobb biztosíték a' törvényjelölte 
körboni mozgás, és Önállóságunk érdekében ó v a -
kodnunk kell olly mozgalmaktól, mellyek a' f en -
álló rend fölforgatására vagy kijátszására czéloz-
ván, a' világi hatalomnak dolgainkba avatkozását 
szükségesítik; — kötelességünk minmagunk á l -
tal választott elöljáróinknak engedelmeskedni^ 
mert hiszen ők intézményeikkel saját törvényeink 
tekintélyemellett örködnek egész szentegyházunk 
javára . 's midőn illy törvényeknek hódolunk , 
minakaratunkat tartjuk tiszteletben ; — közáilo-
mányi helyzetünket félre nem ismervén, tisztünk 
oda munkálni, hogy az ugy-nevezett voluntari-
smus elve, mellynek képviselői Vinet lausannei 
tanárral, a' hívő néptömegek egyháza — églises 
de masses — helyett csak sokasági egyházakat, 
vagy jobban szólva független gyülekezeteket, — 
églises de multitude — óhajtanak, — közöttünk 
lábra ne kapjon, mert egy részről illy elv párto-
lását státuskormányunk nem fogná tűrni , más-
részről pedig szétosztásra vezető szerencsétlen 
szakadásokat szülhet; — azon legyünk inkább, 
hogy versengés, háborúság körünkben ne is ne -
veztessenek, — mert Istennek igaz tisztelői békes-
ségben gyönyörködnek, és a' szent irás hitlenek 
ről mondja ezt , hogy ollyanok lesznek, mint aT 

megháborodott tenger , melly nem nyughatik, és 
annak vizei minden rútságot és sárt hánynak ki 
Esa. LVII. 20. Törvény- és rendszeretet által á l -
landósítsuk meg egyházunkban a' békességet, mert 
igy szól az Úr Isten, az Israelnek szente : Nyu-
godalomban és csendességben maradhattok meg % 
csendességben és reménységben lészen a ti erős-
ségtek. Ésa. XXX. 15. — Szent legyen előttünk 
a közérdek (Filip. II. 4) , — szent legyen az e g y -
ház becsülete, dicsősége, —e' végre Pál apostollal 
különösen kérlek titeket, atyámfiai! a' mi Urunk 
Jézus Krisztusnak nevére,hogy mindnyájan ugyan-
azon egyet szóljátok, és ne legyenek köztetek ha-
sonlásoh, de legyetek egybekötöztettek egy akarat 
és egy érlelem által: 1 Kor. I. 10. S z é k i . 

Az életbiztosító Intézet, mint ala-
píté. 

Ezer eszmék tűnnek fel agyamban, midőn jelen 
czikk Írásához fogok; mindegyik eszme hasznos 
és üdvös a' papi statusra, 's alig tudok közölök 
választani; mert gondolatim át-futották papjaink, 
nevelő intézeteink helyzetét; szóval: szegénysé-
günk óriás alakban tűnik fel előttem. Ezen nyo-
masztó szegénységen, melly leveri a' szellemet, 
gátolja a' műveltségi haladást, csonkítja a' tekin-
télyt, melly visszataszít, visszalök; ezen szegény-
ségen, melly megköti kezeinket, midőn tenni akar-
nánk, — melly még gondolatinkat is elkeseríti^ 
— van út és mód segíthetni, csak akarjuk, csak 



kitörés legyen lelkünkben. Meglehet, az út és mód 
nem ollyan, hogy egyszerre dús eredményre ve-
zetne: de hát mellyik fejsze vágja le egyszerre a' 
f á t ? 's hol van dicső, nagy és fenséges, melly-
nek kivitele- 's létesítéséhez kitürés, erö 's küz-
delem nem kívántatott? Meglehet a' fa, mellynek 
még most csak magvát vetem e l , csak a' késő 
maradéknak fog gyümölcsöt teremni, 's szelíd ár-
nyában csak unokáink fogják élvezni a' boldog 
nyugalmat: de hát azért ne ültessünk, ne ves-
sünk? Kivált papnak meg kell barátkoznia azon 
eszmével, hogy ő másnak tesz, másnak munkál 
és másnak él : mégis szívesen kell tenni, mun-
kálni és élni. 

Jelen czikkemben három főpontról fogok é r -
tekezni. 1 -ö r . Mikép lehet a' protestáns superin-
tendenst olly helyzetbe tenni, hogy az, a nélkül, 
hogy ekklézsiához lenne kötve, illő fizetéssel lát-
tathassék el, a" közönség terheltetése nélkül? 2 -
szor. Hogyan lehet főiskoláinkat olly helyezetbe 
tenni, hogy az , oktatóit, fáradságukhoz mérten 
díjazhassa minden eddigi adózás és segélykére-
getés megszüntetése mellett is? 3-szor . Mikép 
lehet a' protestáns lelkészt azon sanyarú hely-
zetből kiemelni, hogy az hallgatói kezéből kapja 
évi fizetését ? 

Szinte látom, hogy ezen három kecsegtető pont 
olvasta után mikép változnak az arczok. Egyik 
gúnyosan elvonja ajakát, és mosolyogva mormolja 
magában. „Ennek is elment ám az esze"! A'má-
sik fájdalmasan sóhajt fe l : „Bár adná Isten, hogy 
ugy lehetne valaha 1" A' harmadik, mivel semmit 
sem tart lehetetlennek, a 'mi emberi erőt nem ha-
lad, szinte dologra készen olvassa tovább, 's fent-
hangon kiáltja : ,,En is ember leszek a' gáton, 
csak mutassatok pályát!" A' negyedik pedig 
édesdeden elszenderül e ' sorokon, azon gondo-
lattal : „Hála Istennek! legalább nem a' paraszttól 
kell fizetésemet várnom !" Csak kitürés és akarat! 
ez legyen jelszavunk, és boldogok leendünk. 

1 - szö r . Mikép lehet protestáns supérintendenst 
olly helyzetbe tenni, hogy az, a1 nélkül, hogy 
ekklézsiához lenne kötve, illő fizetéssel láttassék el, 
a? közönség terheltetése nélkül ? Elöre-bocsátom, 
hogy o' dunántúli fötiszteletü superintendentiát 
legjobban ismervén, nézeteimet leginkább ahoz 
intézendem: de azért a ' mit leányomnak mondok, 
menyem is értheti. Sokan dicsekednek vallásunk 
egyszerűségével, — hiszen, szó a' mi szó, szebb 
is az egyszerű, mint a* czil'ra : de midőn sokan 
embereink közöl a' szerfeletti egyszerűség kere-

. sésével egytígyüségbe esnek : lehetlen azokon 
nem csudálkoznom,'s lehetlen öketis együgyűek-
nek nem neveznem. Van az egyszerűség cs egy-
ügyűség közt egy közép vonal , mellyet magá-
nos, mint nyilvános éltünkben követnünk nemcsak 
okosság, hanem jogosan követelhető is. Sokan 
némi dicsőséget látnak abban, hogy isteni-tiszte-
leteink olly egyszerűek , olly czifra szertartás-

nélküliek. Megvallom, nem tarthatok azon urakkal, 
mert, hiába! emberek vagyunk, testi érzékeket is 
viszünk Isten hazába, 's ha kül-behatás által lel-
künk föl nem melegittelik: a1 puszta szóra, hozzá 
gondolva még az égre kiáltó czikornyás éneklést, 
az egész isteni tisztelet alatt hidegen és buzgóság 
nélkül marad. Sokan azt tartják, hogy a' prote-
stáns superintendens csak ollyan szolgája Jézusnak 
és vallásának, mint a' többi papok , azért semmi 
különbség ne legyen superintendens és közpap kö-
zött. Megvallom, ezen urakkal sem foghatok kezet, 
mert már csak elvnél fogva sem lehet superinten-
dens, felügyelő az, ki csak egyenlő-jogu és kö -
telességü azokkal, kikre felügyel. Képzeljük ide 
— és bízvást tehetjük, — hogy a' superintendens, 
mint közpap, alá van vetve a 'nép között megesni 
szokott bujtogatások, paraszt, illetlen kifakadások-
nak : hogyan legyen hát az független felügyelő, ki 
maga is függ? „Nem kell tekintély a' mi superin-
tendensünknek, nem kell gazdagság, mert könnyen 
zsarnokká lehet! ezt is rebesgetik némellyek. Ezen 
urakkal sem lehetek egy véleményben, mert s ze -
retném, ha superintendenseink nem kényteleníttet-
nének gyakran ronda falukban lakni,egyszerű fize-
tésükből igénytelenül élni, ruházkodni; tudván azt, 
hogy műveletlen köznépünkre igen nagy hatás 's 
befolyással van a' külszín, a' tekintély; tudván 
azt, hogy azon nép, melly a'legutolsó világi tiszt-
viselő előtt mélyen hajol, főpapjának kalapot sem 
emel, részint mivel rá sem ismer külsejéről, r é -
szint mivel azt gondolja, hogy az is csak pap. 
Azért véleményem — nem hiszem, hogy magá-
nyosan állanék— az, hogy superinlendenseink no 
legyenek bizonyos gyülekezethez kötve: hanem le-
gyen rendes székhelyűk, hol egyszersmind az 
egyházkerületi gyűlések is tartassanak; legyen 
illő és fényesebb fizetésök, hogy a' világ előtt 
rangjukhoz illöleg léphessenek fel. Es hogy ezt 
elérhessük, csak akarat legyen bennünk, a1 miké-
pen-1 mondandom el. 

Mindenek előtt meg kell barátkozni az életbiz-
tosítási eszmével, 's azzal, hogy ingyen semmit 
sem adnak, és sült galambot ne várjunk. Két, vagy 
ha akarjuk, három forrás van a' „miképen" k i -
viteléhez: a) A" superintendentialis pénztőke k a -
matjai, — b) Némelly vállalkozó-szellemű, 's 
adakozásra-kész protestáns urak önkénytes ada-
kozása, — és c )Az egyes gyülekezetekre éven-
kénti egyszer mindenkorra kivetett igen cse-
kély adó. 

Vegyük tevőlegesen a' dolgot, mert példák és 
mondott szóból szokott érteni a' magyar. Csinál-
junk a' légben légből pénzalapot. A' dunántúli 
egyházkerület évenként elszakaszthat alaptökéi 
kamatiból — ha akar — 200 pengő forintot, és 
ezt teheti maga megerötetése nélkül is, vagy ha 
áldozni kell is, áldozzék a' később nyerendő ha-
szonért. Ezen egyházkerületben van mintegy 
275 gyülekezet, — ezek osztályoztassanak négy-



felé : az első osztálybeliek fizessenek évenként 
egy bizonyos, számadás alatt álló pénztárba 6 p. 
krt, a' második osztálybeliek 12 p. kr. — a' 3- ik 
o. 18 p. krt, — a' 4- ik o. 24 p. krt. Az ekkénti 
adakozásból egyre-másra lehet számítani 100 p. 
forintra, 's igy az egyházkerület 200 p. forintjával 
3 0 0 p. forint gyűlik össze a' fentebb érintettem 
pénztárba. Miután ennyi pénz van rendelkezés 
alatt : ennyi pénzzel biztosíthat az egyházkerület 
superintendense számára 4000 pengő forintot, 
így például: kiszemel 40 jó egészségben levő 45 — 
5 0 — 5 5 éves egyént, ezen egyéneket az intézetbe 
felvéteti, 's mindegyik életére 100 ezüst forin-
tot biztosít, 's évenként azon 40 egyén életkorára 
's 100 forint tökéjére megkívántató összeget az 
intézetbe befizeti. Azt csak az Isten tudja, hogy 
azon tisztelt negyven egyén meddig é l : de hogy 
egyszer valahára mind meg fognak halni, én is 
tudom; mikor tehát azon 40 egyén meghal, az 
egyházkerület 4000 ezüst forintnak lép birtokába, 
sőt az is megesik, hogy azon idő alatt 6000 pengő 
forintot gyüjtend; mert nagyon valószínű, hogy 
azon 40 egyén nem egyszerre fog meghalni. Ve-
gyünk példát: N. a ' 4 0 egyén körül két év múlva 
meghalhat; 's az egyházkerület az N. életére biz-
tosított 100 pengő forintot azonnal öröklendi; — 
ezen száz pengőt azonnal kamatra adja, 's a' ka-
matból ismét egy más egyént biztosíttat, 'slesz 41 
egyén biztosítva , mert azt felteszem, hogy a' 
megholt N. helyébe a' 40-ik helyre mást válasz-
tand 's a' 300 p. f. alapból biztosíttat. 

Sőt mivel a'felvételi évben pénztári előlegezés 
és belépti díj czimek alatt — mellyek az első ki-
vetési évben elmaradnak — minden száz forinttól 
csaknem kétannyi századék fizetendő: az ekként 
megmaradt pénzösszeggel ismét rendelkezhetik 
ugy a ' f . t. egyházkerület, hogy azon összeget leg-
alább 20, ujonan biztosítandó egyén életére rakván 
be, 61 egyén halála után reménylhet 1 0 0 — 1 0 0 
forintot. Már most tegyük fel : a' 61 egyén közöl 
ha egyszer nem, másszor 1 0 — 2 0 meghal 10 év 
elforgása alatt : akkor 81 egyén után reményi 
1 0 0 — 1 0 0 ezüst forintott. Tíz év elforgása után 
a ' részvét-di jak ismét leesnek, és akkor ismét 20 
egyénnel meg lehet szaporítani a' biztosítottak 
számát, 's a' f. t. egyházkerület 10 év múlva 
101 egyén után reménylhet 1 0 0 — 1 0 0 p. forintot, 
és így tíz év alatt 10,000 pengő forintnak lett a' 
f. t. egyházkerület tulajdonosává. És bátran me-
rem kérdeni: van-e vállalat széles világon, melly 
olly csekély évi pénz-forgatás után 10,000 pengő 
forint hasznot ígérne 's adna, mint az élet-bizto-
sító intézet ? Sőt, ha tervemet a' f.t . egyházkerü-
letek elfogadják, hatalmukban áll — természete-
sen, tetemesebb áldozattal — a' 10,000 pengőt 
20, vagy 30 ,000- ré tenni, 1 0 - 1 5 év elforgása 
alatt. Ha e' tárgyról és pontról bővebben akarnék 
irni 's értekezni, könyv lenne belőle; e ' lapok 
hasábjai pedig nem épen czikkeimnek szentelvék. 

Csak annyit vélek még megemlítendőnek , hogy 
a1 biztosított egyének halála után nyerendő 100 
p. forint kamatjából nemcsak egy egyén életére 
kerül ki az évenkénti biztosítéki századék, hanem 
két halálra három biztosítandó egyén szaporodá-
sát bízvást lehet számítani. Egyébiránt , bár -
mennyit irjak is e* tárgyról, tervem csak kölcsö-
nös szóbeli felvilágosítások 's számtani kiszámí-
tások után léptethető életbe, mi legsikeresebben 
eszközöltethetik, ha a' f. t. egyházkerületek ki-
nevezett bizottmányai az intézeti igazgatósággal 
jönek érintkezésbe. 

Némi fogalom-szerzés és hozzá vetőleges ki-
számítás tehetése kedviért, egy példát hozok fel: 
B. 50 éves egyént biztosíttatja a' f. t. egy. ker. 
100 p. forintig Felvételi évben fizet pénztári 
előlegezés és belépti díj czim alatt 5 f. 37 krt. 
Első kivetési évben 2 f. 56 kr 1 fillért. Innen 
világos, hogy a'második évben már csaknem egy 
biztosítandó egyén évenként fizetendő diját nyerte 
meg az e. ker. 2- ik kivetési évben 3 f. 1 kr. 2 
f . , 3 ik k. é 3 f. 10 kr. 2 f., 4 - ik k. é . 3 f. 19 kr . 
3 f., 5- ik k. é. 3 f. 30 kr., 6 - ik k. é. 3 f. 40 kr. 
2 f., 7-ik k. é. 4 f . 1 f . ,8- ik k. é. 4 f. 19 kr. 1 f., 
9 - ik k. é. 4 f. 39 kr. 2 f., 10-ik kivetései évben 
5 f. 1 kr. 3 fillért fizet az 50 éves a' mikor a' 60 
évet érte el. Tíz év múlva a' tíz évig fizetni 
szokott, ugy-nevezett pótlékok elmaradván, B. 61 
éves korában fizet csupán rénzvétdíjt 4 f. 14 kr. 
1 fillért, a' melly összeg 65 évkorig felemelkedik 
5 f. 30 kr., a'hol aztán megáll, és ha emelkedik — 
mert kiszámítás szerint emelkedni is kell — az 
előlegesen fizetett belépti, és 10 évig ráfizetett 
potlékdijakból egészíttetik ki. Ezen kivetés után 
számítsa ki bárki, hogy általán véve a' 100 egyént, 
tudniillik,hogy egyik idősebb,másik fiatalabb,egyik 
elébb meghal, másik tovább él, befizetendi 20 év 
alatt a' f. t. egyh ker. a' 10,000 pengő forintot? 

Hátra van még a' másik biztosítéki kamatfor-
rás, mellyet b) alatt fentebb említettem : a' jobb-
szellemű 's adakozásra-kész protestáns világi 
urak önkénytes adakozása. Ismerve kerületünk 
fiait, bízvást merem mondani, hogy negyven t a -
lálkozik köztük, ki főpapja jobblétiért, 's vallása 
virágzása 's szi'árdításaért, néhány évi adónak 
alávetendi magát. Értsük meg egymást. Nem azt 
akarom, hogy negyven világi úr azon említettem 
pénztárba évenkénti bizonyos összeggel adózzék: 
hanem 40 világi úr biztosítson a' saját életére 
100- vagy 200, vagy a' mennyi forintot tetszik; 
ettől az évenkénti kiszámítás szerint kívántatandó 
századékot fizesse, míg él, olly feltétel alatt, hogy 
azon biztosított összeg halála esetére, a ' tervezett , 
de majdan virágzandó superintendens - fizetési 
pénzalaphoz csatoltassék. Vagy, ha a' 40 vállal-
kozó világi úr közt sok lenne fiatal, ki még magá-
nak hosszú éveket ígér : ám tegye, hatalmában 
áll, biztosíttasson egy nála sokkal idősebb, és igy 
való-szinüleg hamarabb meghalható egyént, annak 



életére rakja be az életkorára esendő részvétdíjt, 
' s azon biztosított egyénnek bármikor történendő 
halálakor nyerendő összeget tegye a' tervezett 
pénztárba. A' illykép beszivárgandó pénzekből 
ismét új egyéneket biztosíttasson az e. ker. 's így 
folytonosan szaporodandik azok száma, kik után 
örökséget reménylhet. 

Azon édes reményben közlöm tervemet, hogy 
azok, kiket leginkább illet, nem fognak siketek 
lenni. Igaz, hogy évtizedek fogják azon összeget 
összeteremteni, mellynek kamatjából superinten-
denseink illöleg fizettethetnek: de azon tudattal, 
hogy az utókor hálája jutalmazandja munkássá-
gunkat, fogjunk a' dologhoz. Mit perez 's óra, 
vagy napok megtenni nem képesek, évek 's év -
tizedek megteendik azt , 's a' dicsőség mindig 
csak azok sírjára fog visszasugározni, kik e 'nagy 
czél élén állottak , kik megtörték az ismeretlen 
pálya göröngyeit. 

Most vegyünk egy kis időre lélekzetet, 's a' 
következő két pontróli tervemet akkor adandóm 
elö, ha ezen elöadottróli vélemények viszhangjai 
fülembe ütődnek. Különben is jobb a' kevés, de 
Ízletes, mintáz egyszerre feltálalt ismeretlen éte-
lek halmaza. 

B o r o s s M i h á l y . 

Miilsé-sowiogyt egyházvidék jelen 
évi rendes közgyűlése 

Tartatott f. hó 7-dik 's ezt követő napjaiban 
/ r e b b e n . Világ elébe bocsátásra méltóbb pont-
jai ezek : 

Az igazság lelke velünk közöltetésének buzgó 
kérése után, röviden elmondá föesperes úr, mik 
történtek esperesi hivataloskodása közelebbi évei-
ben? Kiemelé különösen, hogy a' fölebbi né-
hány évek esemény- dús szakaiban, daczára azon 
számosabb példáknak, mellyek együgyű 's az 
értelmi műveltség alsó fokán álló némelly gyü-
lekezetek romlását, anarchiára törekvő indulatát, 
bizonyítják, sikerültkebelbeliegyházainkat, mind 
illy mételytől , mind némelly túlzók ostromitól 
megmenteni. Édes örömmel adta elö püspökké 
választatását azon derék férfiúnak, kit mindnyájan 
tisztelünk, kinek is midőn fölszenteltetését tudató, 
egyszersmind az egyházak 's iskolák boldogítá-
saért lángoló neble indulatit tárgyazó levelei föl-
olvastattak: hangos és lelkes „é l jen" kiáltás tölté 
be a1 jóformán megtölt termet. 

Majd kisded egyházvidéki koszorúnk ismeretes 
Demosthenjének szava rezegtetett bús érzeteket 
keblünkön végig , midőn az itt is elsiratott nagy 
Nádor hü fiához 's özvegyéhez küldendő gyász-
levél iránt szólíta föl bennünket. Ehezképest az 
egyházkerületet kérendi meg egyházmegyénk, 
érzelmei tolmácslására, illőbbnek látván e' tárgy-
i á n ekként cselekedni. 

'S ezen előzmények után szorosan gyűlési tár-

gyakra menénk. Legelébb is egyházvidéki tanács-
nokot választó szavazataink bontatának föl egy 
e' végre elnökileg kinevezett választmány által, 
— kisült, mikép mi, azon egy férfiú helytt, kit a* 
szerencsés Jászok tevének sajátukká, jelenleg t i -
zenkettőt akarunk, mert 12 külön egyénekre sza-
vazánk. 

Az iskola-vizsgáló lelkészek relatiói nyomán, 
kitértünk az oktatás, nevelés tövises mezejére 
is. Beszéltünk sokat, mondtunk temérdek érdek-
telent, 's parányi érdekest, — sok régit, és sem-
mi ujat. 

N.-körösi oktató W— úr „Nevelés tan" czimü 
könyvét illetőleg, abban állapodánk meg, hogy 
mivel a' mi neologiához nem szokott gyülekeze-
teink gyermekei azt meg nem érthetik ; g y é r -
fizetéssel bíró oktatóink pedig, ha tán megértenék 
is, meg nem vehetik: tehát sem az egyházak, sem 
a' tanítók nyakára tolatni nem fog; a' tisztelt szerző 
munkálkodásának méltánylása, *s irántai jó indu-
latunk megbizonyítása tekintetéből mindazáltal, 
egyházvidékünk néhány példányt megtart m a -
gának. 

Olvastatott volt ságvári 's jelenleg kis-éri lel-
kész Szilády L. úrnak az egyházvidékhez intézett 
érzékeny búcsú-, mint szintén mocsoládi ok ta -
tónak, egy oktatói egylet alakítása iránt beadott, 
folyamodási levele; amaz„é l j en" - t , — emez pe-
dig, bárczélja érhetése felöl csekély remény mu-
tatkozik, engedelmet kapott. 

'S most itt a' darázsfészek! Szőnyegre jött 
ugyanis ama nevezetes, 's már tán az egész egy-
házkerületben tudva levő, itt pedig részletesen 
(?!) gyakorlatba is vett indítvány, a1 kegyelem-
évre, miszerint minden, akár pap halálával, akár 
elköltözésével, egyházba lépő egyén, elsőbb eset-
ben ugyan az özvegynek, utóbbiban pedig a' pénz-
tárnak tartozzék fizetni, közép ár szerint fölszá-
mított jövedelmének felét. Tüzes vita folyt, 
szinte egy óráig, a' tárgy fölött. A' zöldasztal 
helyhatósági jogait emlegette, közrendű paptár-
saink egalité-t kiáltottak; amaz indítványa jósá-
gá t , történetit beszélte, — bár az alsó ba ra -
nyai egyházvidék, mint az 1846-ik évi hivatalos 
jelentése 7-ik 's a ' jegyzőkönyv 116- ik pontjá-
ból kitetszik, ezt el nem hihette : emezek illy-
nema köteleztetés miatti szenvedéseiket — mely-
lyeket azonban minden bizonynyal nem szenved-
tek — rajzolgatták. Mások pedig ellenokaikat 
halmozták torony-magasságra. . . Mind hasztalan! 
az okok nem g y ő z t e k ! . . az egyházvidék maradt 
elébbi határzata mellett Természetes!?!. . . . 
Azonban másnap mégis irgalomra lágyultak az 
indítvány mellett kemény szívek; választmány 
neveztetett ki, melly működése tárgyául ezen in -
dítvány hiányai kipuhatolását (hiszen kiáltanak), 
kiigazítását (csaknem lehetetlen!), — vagy ha 
netalán alapjában volna rosz (ez bitem és meg-
győződésem), egy másiknak tervezését tüzendiki.. 



-A* választmány, elnöki fölszólításra, tán Gyönkön 
jövend össze, a' minden károst irtani 's minden 
jót elömozdítni buzgón igyekező gondnokunk párt-
fogása mellett. 

A' szinte 10 éveken keresztül többnyire za -
vargott Cs...., és sokat hányatott lelkésze, e l -
végre tán nyugalomban is részesülendenek. A.... 
és Cs.... lelkészei ugyanis megcseréltenek, az 
egyházak legkisebb ellentmondása nélkül. Illy 
cseré t , mai időben, 's igy eszközölni, ha nem is 
csak kizárólagosan a* k.-somogyi egyházvidék-
nek, de bizonyosan mégsem mindeniknek adatik. 

A' parányi J... egyház most is megtevé szokott 
lépéseit. Hivségesen gyűjtött adatokat, mellyek 
egy longae litis processusnak is elegendő anyag 
' s alapul szolgálnának. Ősz lelkésze azonban, 
minden elmozdíttatását kérő folyamodások daczára 
is, meghagyatott. Sőt iszonyú hallani!.. mint ki 
semmitől sem fél, semmmit sem érez,— maga is kí-
vánt megmaradni. Vaskeblet a' szenvedőnek!. 

Indítványoztatok egy részről az esperesi lá-
togatás alkalmával föltétetni szokott kérdések mó-
dosítása : más részről magának a' visitatiónak el-
törlesztése. Amaz iránt az egyházkerület fog 
megkéretni: emez az egyházkerületek egyetemes 
gyűlése elébe tartozó tárgynak Ítéltetett. 

'S ezek a' gyűlés nevezetesebb pontjai.. Most 
azért azon, már sok derék egyházi férfiak buzgó 
óhajtásának magamévá tételével fejezem be rövid 
közlésemet : Vajha mielébb tartatnék synodus, 
orvosolandó egyházi életünk 's igazgatási rend-
szerünk kinövéseit!.. 0 da bonedeus! sed statim! 

S z i l á g y i A n t a l , 
ságvári ref. pap. 

E g y h á z i i r o d a l e m : 
Magyar prot. egyházi könyorgéses-

kftnyvetvik ügyében. 
Szilády László imakönyvei. (Vége.) 

Könyörgések. 
ígéri Sz., hogy nem mesterséges szóalkat, ha-

nem egyszerű értelmesség jellemzendi imádságait. 
Vajha ! . . Én magát szerzőt nem okolom, hogy 
szavát nem tartotta : hanem okolom az elmélke-
déseket, mellyek után egyszerűn értelmes imákat 
szintúgy lehetlen vala neki irnia, mint Fördős és 
Sorosnak , sápadt elmélkedéseik után, egészsé-
ges imákat ragasztniok. Azonban örülök rajta, 
hogy Sz. az egyszerű értelmességet ima-kellék-
nek vallja lenni. 

Reggeliek. 
Vasárnap : A' sok andok , endek, melly Sz. 

imáiban ugy hemzseg, mint az örökös vala a ' r é -
gibb magyar költészetben , itt ritkábban kerül. 
Ujabb íróink rendkívül szeretik ezt az andok, en-
dek indát. A' maga helyén tagadhatlanul szebb 
ez a' régi fogok-nál: azouban mérték nélkül már 
csak azért sem jó , mert a' fogok kiszorításával 
e g y alakkal kevesebbje lesz nyelvünknek : 

de van az andok-, endekben, ha sokszor kerül, 
valami kellemetlen nyögés, eröködés is. „ E v a n -
geliont adtál." Sok eröszakot szenvedett már 
nyelvünkön ez a' hellen jövevény; az evangéli-
kusok evangyélmiságot csináltak belőle ; hagyjuk 
meg a ' régi , tisztes evangyéliomot, 's ha már ma-
gyarul evangélikusok nem lehetünk, azértne süs-
sük nyél-be a' veterán szót. Hétfő .-„A1 te gond-
viselésed csillagi őrködtek fölöttem.44 Sz. talán 
csak nem hiszi, hogy uralkodó plánéták alatt szü-
lettünk, 's hogy ezeknek bűvös sugáriból ki nem 
bontakozhatunk teljes életünkben : különben mi-
csoda örcsillagi lehetnének a' gondviselésnek? 
A' 37. I. az irás egyszerű, méltóságteljes szavai 
melly különösen hangzanak a' sok pipere között! 
39.1. „Ernyedt életmüszereimet te hangoltad v i -
szont fel ." Rideg gondolatot szokatlan szókba öl-
töztetni, kettős tévesztés. Ernyedt életmüszereim 
húrjait te hangoltad fel, — már igy valamivel 
érthetőbb, bár igy is megmarad a' kerengés, mert 
hamarjába nem tudja az ember magát minek kép-
zelni; nem tudja, hegedű-e vagy czimbalom? pe -
dighigye meg Sz., mind ezen operatiókat megkell 
elébb tenni a' figyelemnek, mielőtt az illyeneket 
véribe átvihetné. — „Nem nyomhatál-e ajkaimra 
keserű, iszonyú-keserű pohárt?44 Mire va lóé ' 
szép gondolatnál amaz erős drastikus kitétel? 
melly szerint a' jó Istent látjuk lélekben, mint 
hozza feltűrt karokkal felénk a' pohárt, 's mint 
nyomja azt elpityeredett ajkainkhoz? „Igyekezni 
fogok." Ki tudja, kíván-e igyekezni az imádkozó, 
's ha nem kíván, kár ráfogni németesen, hogy 
igyekezni akar. 44. 1. „A'mul t szenvedések jajjai 
helyett ajkimból a' boldog hála angyali éneke 
zeng." Az angyali epitheton, magyarban igen sok-
szor nem-angyali. „Egészségben tenyésztem fel 
a' nyájas reggel ébresztésére/ ' Ezt csak gyer -
mekágyas nő mondhatja, kit hajnalra Isten egy 
ép gyermekkel áldott meg. 46 lapon végre kifej-
tik a' szép imádsághang a' vizenyős német a r e -
tologia kétkedéseiből: de ismét visszaborúl e* ki-
tételen: „De én nem fogom azokat követni." Csak 
ollyanokat ne fogadtasson sz. az imádkozóval, 
millyeneket teljesítni esze ágában sem volt. Álta-
lában, mikor a' német imákban megszóllal a' sok 
ieh will, ich werde : én rendesen becsukom a' 
könyvet, mert én rögtönözve akarni nem akarok. 
Nincs is annál fonákabb imában, mint mikor nyo-
morult akaratunkkal neki-biztatjuk magunkat , 
sokat ígérünk, keveset tehetünk, rendesen hazug-
ságban maradunk. Mi legfölebb ennyitmondhatunk: 
Tied, Uram! az erő, a'dicsőség, mienk az orczapi-
rulás. 47 1. „Hálásan csüggnek rajtad gondolatim." 
48. I. „Szent gerjedelme minden tettein átrezge-
dez." Az illyen kitételekhez, mint némellyeknek 
a' mákony-nyeléshez, elébb szoknunk kell. 

Este. 
Vasárnap : „Mint minden nap után az éj, ugy 

minden hét után az úrnap megújulás, megnyugvás 



ideje." Igen rosz hasonlítás, mert igy a' vasár-
nap majd az egész hétnek éjszakája leend, mellyet. 
szokás szerint, sötétben végig-alszunk. , , 'S ki e' 
napot rendeltetésével egyezöleg tölti e l " — Sz. 
után a' vasárnap az egész hét éjszakája, — azt 
ez dolgaiban nem hátráltatja, söt sikeresebb elö-
haladásra képesí t i . . . „Nem kétlem, atyám" s. a. t. 
Száraz, magában-zörgő imádság, mint mikor a' 
malom üresen garatol. 56. 1. „Restelkedve kö-
vettem el kötelességemet." Jól magyarul csak vét-
ket szokás elkövetni, kötelességet, teljesítni. 57. 
1. „Honnan csillagid andalító fénye, föl a' dicső 
végetlenség mélyébe ragadja téged é r z ő . . . lel-
kemet." Itt Sz. elfelejti, hogy földön jár, 's ugy 
járt, mint ama régi tragikus költész, kit, Philostra-
tus szerint, az olympiák elnöke Polemon, azért, 
mert Jupitert kiáltva földre, 's földet kiáltva égre 
mutatott, — elejtett a' jutalomtól. Föl a' véget-
lenség mélyébe, igaz, hogy a' concavumnak föl-
felé van mélysége : de ez nem mélység, hanem 
ür. „Akkor, atyám! akkor halld meg bádjadt tes-
temben, szivem háladobbanásait. . ." „Bocsánat-
ért esdő szivem már ujabb áldásid elöérzetében 
andalog." Már mint lehet imában illyesmit mon-
dani? vagy, a1 ki Sz. után kíván imádkozni, hol 
talál az illyen helyekhez vallásos érzelmet? mert 
nem mindegyik müveit ember bír azon magassá-
gokban és ürességekben szédelegni, hová szerzőt 
holdja felszívta. „De én, én. . . " Iliyen a' német 
Doppelgangerei. Hál a' szerda-esti ima, az Isten-
ért ! hol jár a' csillagos ég magas ivezetén ? Ez 
imát léghajóban lehetne elmondani s. a. t. 

Ünnepi könyörgések. 
75. I. „Mindent, mindent, mindont." Hármas 

minden ! Hiszen az egy mindenben benne van 
már minden. „Nem, nem." E' kettöztetések, hár-
maztatások nem egyebek, mint érzelmi árverések; 
épen ollyanok, mint a régi helyesírásban a' sok 
tattatom, tettetem. Az egész újévi könyörgés szá-
raz okoskodás, németes soliloquium, és alkudozás. 
Nagypénteki. „Megváltóm kínos elvérzésének 
emléknapja."Elébb meghalt édes Idvezilőnk, mint-
sem elvérzett volna. Mire való e' keresettség? 
Anyagi, romantikus költészetünk nagyon testes 
kitételekben gyönyörködik, 's a' hol tollát vérbe 
márthatja, mellőzi rendesen a' szellemet, mintha 
a' halál nem többet je/entne száz állatias e lvér -
zésnél. „Kíntépte-keblü szent anyád." De kár 
volt még a' hét fegyvert is bele nem szúrni su-
gárosan a1 szent anya keblébe ! igy könnyebben 
forgott volna a' képzelödés előtt. Az egész ima 
sustorgó habdagály. Húsvéli. , ,A' tisztelet szent 
borzalmával látom, mint alkalmaz kegyes gond-
viselésed érzékgyőzö okokat a' hinni gyönge em-
beriség körül." Tisztelet borzalma ! Ez a1 német 
heiliger Schauer. Ez már magában is képtelen-
s é g : hát még a'tisztelel szent borzalma! „Mely-
lyet belőlem a' pusztulás minden jeleivel sem irt-
hat ki a1 sírgödör." Czukorral behintett ízetlen-

ség. Áldozói. A' szívvel tartott beszélgetésen k i -
vül, az egész ima csöndes, méltóságteljes. — 
Pünkösti könyörgésének eleje olly tömött és s o -
katmondó, millyennek imának, de még szónok-
latnak sem szabad lennie; vége jó. — Kardcso-
ni. „Angyali a jkak." Nagyon empirikum. „Siket 
fülekbe zúdítá fohászit." Ha fohászinknak, mint 
a' malom vizének, zsilipjei volnának, mellyeket* 
felvonva őket, a' fülek kerekeire zúdíthatnék, — 
akkor, igenis, nagyon helyén volna ez a' hydrau-
likus kitétel: de igy siker nélkül zúg el. „ G y ö -
nyörködsz." Hiba. Év utolsó napján. „Milly f á -
sult kebel felejthet ma hozzád imádólag fellobog-
n i ? " Festői művészet helyett diszitményi mázo-
lások, — mély érzés helyett czifra mondatok. 

Urvacsorakor. 
Űrvacsorai elmélkedése kezdetével szelíden 

fogja meg kezünket, és biztosan vezet Megvál-
tónk asztala felé. Örömest elfogadjuk szerzőt v e -
zérünknek, hogy a' szentasztali magasabb érzel-
mek közé útmutatónk,kalaúzunk legyen; megyünk, 
megyünk utána egy darabig, és jól esik szivünknek 
mindaz, mit tőle hallunk : de egyszerre megra-
gadja szerzőt szokott oestruma, s az utána eredt 
elmélkedöt magától elcsapva, elzúg a' forgószél 
szárnyain, és mi porát sem látjuk többé. A' 112., 
1. olvasható soliloquiumban ugy tetszik, mintha 
Mesmer beszélne. „Kegyszer ." Ad formám f ű -
szer, tüzszer s. a. t. Örömest elvállalnám a' hosz-
szú kegyelemeszköz helyébe : de nyelvemen 
megakad és ketté-szakad. 116.1. „Mint fűződik 
hamvaiból föltenyészö hűséggel, bánatos zokogás 
között szerető Megváltója mellére." Szinészeti 
flosculus. A' bűnbánati könyörgésben nincs mit 
megbánnunk. Az úrasztalához járulás előtti ima 
meleg, mély és jó. Kenyér- és borvétel alatti 
imáiban sok paralytikus hánykódás van. — Az 
úrvacsora utáni ima, Sz. szavaival : a' lekeser-
gett bűnbánat utózengése. 

Szomorú körülményekben. 
„Zord kebellel vad kaczaj közt tántorgva." 

Dithyramb. Ki hallott illyen bicarbonázott, illyen 
kétszersült kitételt imában? Maga ez a' hat szó 
képes egy egész imakönyvet megposhasztani; 
illyen erős szerekből és költészeti morzsákból k é -
szül a' keresztyén imák eczetágya. „Reményvi-
rágot tűztök bánat-epesztetfe keblemre, melly 
boldogabb jövő illatjával üzi el a ' jelen bú ködét." 
Már hogy egész legyen a' hasonlítás, oda kelle 
vala tenni : a' jelen bú rosz-szagú ködét; mert 
csak igy lesz értelme a' mondatnak, igy üz el a' 
remény virág illatja más szagot; 's ekkor kész lett 
volna a' divatos parfutne, készen az egész p o -
made, mellyel a' müveit vallásosság árva fejét 
bekenhette volna. . . 142 I.„Szivem, szivem ! t é -
ged tán a' csalatkozott nagyravágyás emészt? . . 
Oh! ne vétkezz." Igaz, — szokott az ember néha 
magával illy meghitt hangon beszélgetni : László, 
László! ebből nem jó lész; . . . szokott az ember 



néha csalárd szivével igy suttogva enyelegni, 
vagy i s , kötődni : de mint lesz e' párbeszédből 
könyörgés? azt nem tudom. — Van sz. könyör-
gései között egy véletlen sérülés alkalmával mon-
dandó, mellyben a' szenvedővel fogadtatja, hogy 
babonához, kuruzsoláshoz nem folyamodik. Vég-
tére még rendőri czikkek is jutnak imáinkba! Az 
ifjú beteg könyörgése igen jó... 146. I. Mit keres 
a' kóranyag szó ? 154. 1. „Meglehet, e' nyavalya 
nem egyéb életmüszerkezetem pusztulása termé-
szetes módjánál, vagyis átalakulásom kissé hosz-
szú kínjánál. . " Az ilEyen dilettant helyek nem 
egyebek dulcamaráknál; utoljára vényt—receptet 
— is írunk! .Sz. továbbá megköveti az ősi bűnök 
gyümölcseiért az eldödök lelkét. Valóban nagy 
szerénység, — tán azért, hogy minket is meg-
kövessen kölcsön fejében valamellyik görvélyes 
unokánk ? „Lesulytott féreg nyögése" Kraftaus-
druck, magyarul : kemény beszéd, vagy ropog-
tatás. 

Vannak versek is elhintve sz. imái között, 
mellyek, mint.pipacs-virágok a' vetésben, viritnak 
a' sorok között. Illyen : 

Újra kérlek, ú j ra e s d e k ; égben 
Szirttá nem kövült az i r g a l o m . . . . 

Illy mesterkélt szóalkattal csak embert szo-
kás ámítni. Kinek is jutna eszébe az isteni töké-
letességeket petrificálni ? „Nem leszel." Hiba 
„Ajándékozzd, nyugtasd" mind megnyomott,com-
primált kitételek. í'szüle gyermekéért. Tégy gon-
dos őrjévé a1 kedves életének," imában ízetlen 
gyöngédség, s. a. t. Ismét ve r s ; 

Véghetet len, né*d esengve 
Csergedeznek könnyeink, 
Zsámolyod körül rezegve 
Omlanak le térdeink 

A'trocháusz lábak könnyen lejtnek a 'nehéz gon-
dolatok alatt. 175.1. „Önvád súlya nélkül fogom 
elsajogni veszteségem fájdalmát. ' A' seb, igenis, 
sajog : de maga a ' sebes, soha. Beteg kimultdval, 
„ A ' kedves, dicsőült kedvesem . . . angyali ked-
v e s " ! . . . . Higye el sz., ez a* sok kedves az 
imádkozónak nagyon sok kedvetlenséget okoz. 
Az özvegyé egy a'legjobbak közöl. 182.1. „Nagy-
atyám!" Mit értsünk itt, öreatyát-e, vagy mag-
nus pátert? — Egy tiszaháti nemes fiút ismertem, 
kisoványolván a ' , .mennyei atyám" megszólítást, 
helyette mindig mennyei uramatyámat mondott. 
— s. a. t. 

Van Szerzőnek más könyörgéses-könyve is, 
illy czím ala t t : 

Köznapi imák protestáns egyhdzbani haszná-
latra. Irta Szilády László. Kecskeméten 1846. 
— 230 1. — 

Találtatik ez imakönyvben nyolcz hétre való 
r egge l i , és négy hétre való esti ima; ezenkívül 
néhány bünbánatos már nem olly dramatikus 
* ) Az imádkozó lehet bünbánatos, de maga az ima nem. D. J . 

modorban, mint a' hit, remény és szeretet után 
hullámzó imák. 

Sz. ez imák készítésében főczéljául tűzte ki, 
hogy a' nép nyelvét csinosítsa, és hogy a1 népet 
a' kéregető könyörgések helyett ajtatos szabad 
elmélkedésre szoktassa. — Az első , mellékes 
czélul felhasználható, a ' másik egyenesen e l l en -
kezik magának az imának természetével. Az e l -
mélkedésnek még túlsúlyt sem szabad foglalni az 
imában; ha pedig egészen elmélkedéssé szabadult 
el : azon nyomon megszűnt ima lenni. Új imaké-
szitöink épen itt szoktak legnagyobbat téveszteni, 
's imakönyvükböl épen azért lehetlen a' népet 
imádkoztatni; mert imáik nem imák, hanem sza -
bad elmélkedések, mellyek érintetlen hagyják, 
vagy legfölebb bizonytalan mozgásba hozzák a* 
szivet, és a' vallásos kedélyt. Mióta imáink s za -
bad elmélkedésekké hidegültek: épen azóta nem 
kelnek szivünkből ama kimondhatlan fohászko-
dások, mellyeket ama mennyei szellem ihletésé-
nek hittünk lenni. Imában szabadon elmélkedni 
csak annyi, csak olly eröszakot tesz az ima be l -
sőjén, mint az ima külsőjén az elszavalás, a' d e -
clamatio. Mindkettőre rá akar bennünket szerző 
kapatni élőbeszédében; igen természetesen, mert 
sz. imáit szavalni igen, de imádkozva mondani 
nem lehet. Fiatalabb egyházi szónokaink már va -
lóban annyira mentek, hogy még imáikat is ta»-
lejtéssel mondogatják, 's szónoklati és imaköz-
beni hanghordozásuk között semmi különbség.. 
Ez, hitem szerint, nagy hiba, mellyet Sz. tekin-
té lye, a1 mütani szabályok ellenére, soha jóvá 
nem tehet. — Mindinkább erősödöm azon hitem-
ben, hogy ezen urak nagyon keveset imádkoztak, 
kivált fiatalabb korukban. — Az előszóban e m -
lített megesések, vagy tévesztések nélkül, furcsa* 
dolog! az egész imakönyv keveset érne, és itt a' 
tisztelt Sz. ugy járt imakönyvével, mint az özvegy 
ember második neje levesével, mellyen csak azért 
nem talált jó izt, mert boldogult első neje levese 
mindig kozmás volt, mint Sz. első imái mindig a" 
vallásos érzelem oldalához égett szabad elmélke-
dések. 

Tovább nem bírálok, nehogy azt mondja valaki^ 
hogy kedvem telik az eféle odiosumokban. H i -
gyék meg tisztelt olvasóim, a' hányszor bírálnom 
kell, mindannyiszor kellemetlen óráim vannak; 
mert ki gyönyörködnék abban, hogy másoknak 
kellemetlen érzéseket okozzon ? E' férfiak szép 
munkásságát senki nálam jobban nem tiszteli: vi-
szont senki jobban nem óhajtja a' ker. ájtatosság 
terjedését nálam; magam is nemcsak templomban, 
nemcsak betegeim ágyánál, hanem imádkozni 
szoktam életem bár mellyik szakában. Tudom azt 
is, hogy embernek első és utolsó lánczszeme, 
melly öt Istenéhez köti, az okos könyörgés, melly-
nek szakadtával ember is elszakadt Istenétől : de 
épen ezért szóltam néhol keményen, ezért r o s -
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táltara részrehajlatlanul, hogy visszatérjünk a1 

jézusi imádkozás egyszerűségéhez, 's imairóink 
nagyobb pietással — mert itt van egyedül helye 
a ' pietasnak — nyúljanak a' nehéz munkához. 
Szóllnom kellett azért i s , nehogy könyörgés-
íróink olvasván új imáink átalános dicséretét, an-
nak ne csak jó, hanem hibás oldalát is elsajátít-
sák, 's az imát minden keresztyénségéböl, e g y -
háziasságából kivetkeztessék. 

Nem birálom Székácsot, nem Szivost és Für-
dőst; bárha e* két utolsó kivált megérdemelné, 
hogy velők, a ' férfiak nevében, néhány férfias 
szót váltsak a'nÖk előtt, kiknek szép fejébe, elég 
ügyetlenül, annyi prücsköt ugrattak; megérdemel-
nék, hogy ama nyögdécselő galamboknak, m e l y -
lyeket ök a1 szép keblek felé, ima-alakban, e l r ö -
pítének — együl -egyig nyakukat kitekerjem. 
Székács könyörgései, si nonum premantur in ö»-
num, jók volnának : de igy nagyon észrevehető 
rajtok a' pongyolaság, a ' hirtelen dolgozás 's e n -
nek minden eredménye. Nem tudom, ugy van -e 
vele más, de én ez imákban az eredeti Székácsra 
csak néhány saját kitételekben akadok : a' többit 
mintha valami sebes vízár hordta volna rakásra 
messze-vidékekről. — Szivos és FördÖs a ranyfe j -
kötős könyvében — néhányat kivéve — alig van 
egyéb sápadt elmélkedés után ragasztott beteges 
könyörgésnél. Semmi jobban nem jellemzi ez 
imákat annál, oiitGöthe mond egy helyen Uhland 
schwáb iskolájáról : Ein sittlich-religiös-poéti-
scher Bett lermantel ," azaz ; erkölcs-, val lás- , 
költészetből össze-aggatott koldúsköpönyeg. . . 
N e higyétek, nők ! ne higyétek! mi férfiak nem 
ugy szoktunk imádkozni, mint veletek e' férfiak 
és az Őrangyal el akarná hitetni. 

No már most Török barátom, fogd össze Péter 
lepedője négy sarkát, 's tedd a' hová akarod, . . 
Majd mikor alligator-nagyságu, egy évre szóló 
imakönyvedet *) szerkezted — mellyben talán 
legroszabbak lesznek az enyémek — kérlek a' 
Jézus nevében, kí minket imádkozni megtanított: 
adj népünknek, adj papjainknak egy könyvet, 

*) Ezen leendő a l l iga tor -nagyságu imakönyv a l ig -a l ig 
mozog 's igen lassan növekedik. Azon ludós és buzgó f é r -
iiakon kivül, kik a ' m. évi Frot . Lap i i 7 4 - d i k hasábján 's 

f. évi 3-d ik számaban fö l j egyezvék , e' mai napig csak 
M i s k o l c z i S z i g y á r t ó l s t v á n s z . márton-kátai , S z é 1 e s 
E n d r e sz inyér-váral ja i , V i t á n y i J ó z s e f megyaszói l e l -
kész uraktól vettünk e g y - e g y hétre szóló imákat 's B a d i c s 
I s t v á n sz.-lörinczi lelkész úrtól dolgozatrészt. Elhallgatjuk 
ezúttal azok neveiket, kik a* munkától visszavonultan részük-
ről tagadólag nyilatkoztak : csak azt említ jük, mikép többen 
a ' beküldés határidejének késöbbre- té te lé t kívánják, kik hogy 
vállalatunk elősegélésébe befolyhassanak, mit szívesen óha j -
tunk, a ' dolgozatok végső határnapjául f. évi novemberi pesti 
vásárt tűzzük ki. így reméljük, Sz. B., Z. L,, Sz. L., oktató 's 
lelkész urak sem vonulandnak vissza a' vállalattól, "s más tiszt, 
férfiak is elegendő időt nyerendnek munkálhatni. Mi pedig az 
alatt az Egyh. Beszédek gyűjteményének szerkesztés alatti 
3 - d i k kötetét jut tatandjuk sajtó utján a ' közönség elé. 

T ö r ö k . 

melly, mint Illés próféta mennyei tüze, megemész-
sze a' vizben-úszó oltárokat. Amen. 

D o b o s J á n o s , 
péczeli reform, pap. 

S z e n t - I u n t : 
Dávid zsoltárai* 

XL VI. Zsoltár. 
Az Isten nekünk reménységünk, 
Mikor reánk tör el lenségünk; 
Ha kísértetünk próbával, 
Védelmez erős ka r j áva l : 
Azért benne hitünk nem hűlne, 
Bár ég és föld össze-rendülne, 
És a' tenger mélységébe 
Minden hegy nyögve dűlne be. 

L. Zsoltár. 

Az erős Isten uraknak ura : 
Ha szól, világokra dörög szava; 
Támadattól míg a ' nap estig megy, 
Birodalma szélét nem leli m e g ; 
Országlása nem kezdődött , — végtelen, 
Belé foglaltatvák : mult, jövö, je len. 

Emésztő láng ajka lehellete, 
Ha vétkezőt büntet Í té lete; 
Nyög a1 föld, a1 hegytetők reszketnek 
Karjai alatt , ha fenyegetnek: 
A ' m e n n y , hol ég ezer nap tűz- tábora , 
E1 nagy Felség kihímzett lak-sátora . 

Halandó! add ez Urnák magadat, 
Felejtsd el veszendő hatalmadat 1 
Neveztessél bár e ' föld urának, 
Mid van, mit kezei nem a d á n a k ? 
Te elmúlsz, — örökséged a ' sírhalom: 
Az Ur országa örök birodalom. 

Ll. Zsoltár. 

Mindentudó ! kegyelmezz meg nékem I 
Ne keresse azt ítéleted ra j tam, 
Hogy ösvényimen igazán nem jár tam, 
Rá nőt fejemre, mint tenger , vétkem. 
Felejtsd el, Atyám! sok ese t ime t ! 
Vedd ki a ' bűnnek fulánki ' szívemből, — 
'S mellynelt búja megemészt engemet, — 
Törüld ki a1 multat emlékezetemből I 

Gyarló vagyok én, bűnöm végtelen, 
Mellyet ellened, Uram! cselekedtem ; 
Sok botlásimat, mellyekre tévedtem, 
Zúzott szívvel siratom szüntelen. — 
Vétkeztem, Atyám ! szemeid előtt, 
Igaz lesz boszúd, méltó ítéleted, 
Ha a1 törvényről megfeledkezőt 
Kezednek egész súlyával bünteted. 

Bűnös ember volt, ki által let tem, — 
Vétkes anyámtól, ki sok fájdalmának 
Közötte szült romlandóság fiának, 
Örökségül bűnnek vágyát vettem. — 
Oh, teremtsd újjá romlott szívemet, 
Szánd meg siralmiinat, Örökkévaló! 
Vedd le lelkemről nehéz szennyemet, 
Tégy ollyanná engem, mint a1 tiszta h ó t 

Ha tudnám, vele kedvedet lelem, 
Néked áldoznám e' föld j ö v e d e l m é t : 



De többre nezed a ' szív töredelmét, — 
Bűnbánóké nálad a" kegyelem. — 
Atyám ! sír egy szent fájdalom bennem, 
Bánom tév-úton elvesztett é l temet : 
Engedj irgalmad ölén pihennem, 
Fogadj magadhoz megtéröt, engemet 1 

LVII. Zsoltár. 

Irgalom Atyja ! légy védőm nekem ! 
Te rajtad csügg, benned reményi l e lkem; 
Más segedelmem kivüled nincs sohol, — 
Szárnyad árnyékában nyugszik fejem, 
Ha rám üt a ' balsors, inség ost romol . 

Én az Örökkéélöben bízom, 
Hiszem, jóra viszi minden dolgom; 
Atyai ölén találom men-helyem, 
Ha vész-pályám kifáraszt, ' s fájdalom 
Epesztő italát kóstoltat Yelem. 

Nyelvem és lantom zendüljetek fel 
A ' Láthatatlanhoz dicsérettel! 
Az est ' halk csendében, a1 nap ha elment, 
És ha tetőkön vírad a ' r egge l : 
Zengje énekem mindenkor az Istent. 

LXI. Zsoltár. 

Kiáltásom halld meg, Isten ! 
Ki segítsen, 
Ha te elhagysz engemet ? 
Hozzád siralom völgyéből, 
Messze földről 
Nyögöm fel keservemet. 

Vígy fel engem kősziklára 
Épült vár ra , 
Hol bátorságom lelem : 
Mert te vagy én erősségem, 
Reménységem, 
Ha ret tent a ' félelem. 

Te hajlékodban lakásom 
Óhajtásom, 
Melly égeti keblemet ; 
Szárnyaidnak árnyékában 
Nyűg-helyem van ; 
Oh, rej ts oda engemet 1 

Te meghallgatsz kérésemben, 
ínségemben 
Gyámul nyújtod kezedet, 
Örökségüket kiadod, 
És megáldod 
A' kik félik nevedet. — 

A' királynak jussanak sok 
Naphoz napok, 
'S hír, melly tartson örökre . 
Sokasítsd meg örömeit, 
Nyújtsd éveit 
Számlálhatlan időkre . 

Fény, mellytől ragyogjon széke, 
Legyen béke, 
Jár jon nyomán dicsőség; 
Pálczájával bírt hegyeken, 
Nemzeteken 
Tenyésszék áldás, bőség. 

LXII. Zsoltár. 
Lelkem ringatva édesen 
A ' hit békés ölén pihen, 

Ebben lelem én idvességem ; 
Ha pályám harcz-mezőn járom, 
E ' nekem olly biztos várom, 
Hol nem törhet rám ellenségem. 

Azért , ha csal földi remény, 
Istenemre tekintek é n : 
Itt nem vét szívem hiedelme ; 
0 bizodalmam kőszála, 
Hol nyugvó révét találja 
Kétségi közt a1 fáradt elme. 

Ne kapjatok porral rokon 
Múló világi birtokon : 
Örömitek elhervadandók. — 
Ha megsokasúl kincsetek, 
Ne csüggjön azon szivetek : 
A' sors kerekei forgandók. 

LXIII. Zsoltár. 
Iste ! te vagy én Is tenem! 
J ó reggel kereslek tégedet 
Hozzád ömlengvén elepedett 
Óhajtás szárnyain lelkem. 
Szívem csak hozzád áhítozik, 
Fohásziban elhalt szinten 
E 1 puszta fóld' száraz színén 
Hol öröm gyéren virágozik. 

Ég szívem hív kívánságában 
Látni e rőd- 's dicsőségedet, 
És megadni tiszteletedet 
Szentségednek templomában. 
Mert nekem kedvesb életemnél 
Kegyes atyai hűséged, 
Mellyért ajkimról a ' t é g e d 
Magasztaló ének zengve kél. 

Rólad el nem felejtkezem, 
Még ágyamban is emlegetlek, 
És midőn álmomból felkelek 
Csak te rólad emlékezem. 
Elmém, ntint tengerbe, elmerül 
A ' jókba , miket tői velem, 
Most is nyugalommal fejem 
Szárnyaid árnyékában örül. 

B a k s a i D á n i e l . 

V e g y e s k ü z l e m é n y e k . 
H a l á l o z á s o k . Mély fájdalommal tudósítom 

a' tisztelt közönséget egy olly gyászeseményröl, 
raellyet — jól tudom — sokan a' távolban is ve -
lem együtt megsiratnak. — Ritter András József> 
a' majosi evangyélmi gyülekezet lelkésze, f. hó 
8-án esti 7 órakor élni megszűnt, ós hült tetemei 
tegnapelölt, úgymint 10-én, eltakaríttattak. Lát -
tam a' könyüket mindenki szemében, hallottam a* 
zokogást, midőn nyughelyére vitetett. Általáno-
sabb, őszintébb részvéttel vajmi rilkahalottat ki-
sértek a' sirhoz! Az egész kornyékből minden-
kilü és rendűek összesereglettek, megsiratok azon 
férfiút, a' ki becsületessége, nemes szive, szép-
szellemü műveltsége, hivatalbani fáradhatatlan 
buzgósága, és illy szép tulajdonaimellett olly r i t -
ka igénytelenségénél fogva köztiszteletben és sze-
retetben részesült. — Ti, oktatói és tanulótársai! 
a' soproni lyceumnál és bécsi theologiai taninté-
zetnél, hisz ismerétek a 'szép-tehetségű, munkás* 



szerény, minden szép és jóért lelkesült remény-
dús ifjút. Jól fog esni sziveteknek, ha megmon-
dom, hogy a' szép reményeket, mellyeket az ifjú 
általánosan ébresztett, soha férfi nálánál tökéle-
tesebben nem igazolt. Szellemének ezen szép 
virágiból csak egyet sem szakasztolt le az élet, 
hanem tapasztalással és bölcs mérséklettel szapo-
rítá. Innét mindnyájok tisztelete és szeretete, kik 
Öt ismerék; innét a' vesztesége feletti általános 
fájdalom esperességünkben 5 innét gyülekezeté-
nek és családjának vigasztalhatatlansága, melly-
nek köréből olly korán, ah olly korán ! életének 
43. és papi hivataloskodásának 20. évében kira-
gadtatott. 

Hiven szeretett nőt és öt példásan nevelt re-
ménydús gyermeket hagyott maga ulán. De mit 
szólok „neveltéről, — példásan nevelni kezdet-
iekről kellett volna szólanom; mert hisz egyike 
öt kedveseinek alig öt éves. Három fia az ifjú 
korba lépett át, és mint egykor atyjok, szintolly 
meleg buzgalommal szentelték magukat a' tudo-
mányoknak. A' legifjabbik Pesten, — a' kát idős— 
bik — ikrek — jelenleg Eperjesen tanulnak. — 

Tisztelt közönség! bocsánat ezen részletesség-
ért! Figyelmedet a' derék ifjakra akarám fordíta-
ni ; mert ezen reménydús ifjak tudományok iránti 
égő szeretetükben a* szegényebb-állapotú szülők-
től eddig is csak gyengén lámogattathattak. Kora 
elhunyta atyjuknak ezen csekély segedelemtől is 
megfoszthatná őket. Ti nagy befolyással bírók, 
oh méltassátok figyelmetekre ezen ifjakat! Valóban 
mondom, érezhető veszteség volna az édes ha-
zára nézve is, ha a' tudományok iránti olly sze-
retet, olly tiszta erkölcs és jeles tehetségek, se-
gedelem hiánya miatt,tökéletesenki nem képez-
tethetnének. 

Az elhunyt felett szónokoltak t.Schneider Ká-
roly apáthi és t. Knar Sámuel mekenyesi lelkész 
urak, miután nagytiszteletü Borbély József espe-
res úr az udvaron és sír szélén szívböl-fakadt 
imát mondott volna. Mind a ' két szónok a' dicső-
ült érdemeit és jelességeit kellő méltánylattal ki-
emelék és mély megilletődéssel szólottak. Bár 
teljesüljön, a' mit az egyik szónok, beszéde alap-
igéjeül választott: „az igaznak emlékezete ál-
dot t !" B e r g m a n n L a j o s , izményi ev. lelkész. 

— — — Kőszegen f. é. febr. 12-én, életének 
39—ik évében, tüdősorvadás következtében meg-
halt t. Gamauf Károly ú r ; ki miután a' soproni 
főiskolában pályáját dicséretesen végezte, a' há-
lái egyetemben foglalkozott másfél évig ernye-
detlenül azon tárgyakkal, mellyek egy tökélete-
sen kiképzelt lelkésztől követeltetnek. Onnét az 
idő jólhasználása öntudatával hazájába visszajő-
vén, először mint házi nevelő, azután az itteni 
elemi iskolában mint nyilvános tanító működött 
ugy, hogy az általa növelt 's tanított gyermekek-

nek szülőik valamennyien áldást mondanak ham-
vaira. Hogy a' boldogult a'rnüveltségnek magasabb 
fokán állott, mintáz elemi iskola-tanítóknak nagy 
része, azt nemcsak példás szerénysége és s iker -
dús tanítása, hanem különösen az által bizonyí-
totta be, hogy tanítói kötelességeinek teljesítése 
mellett, miután az akkori nt. lelkész megbetege-
dett, mint fölszentelt helyettes, két évig vitte h i -
ven véghez mind azon hivatalos foglalkozásokat, 
mellyek az itteni lelkész urak közöl egyiket ille-
tik. Hült tetemei fölött a' háznál t. Hammerschmidt 
János locsmándi pred, úr mondott imát; a' tem-
plomban t. Turcsányi Lajos helybeli tanító 's ma-
gyar hitszónok prédikált, a' sírnál t. Lostorfer 
Pál borostyánkői pred. úr szónokolt a' boldo-
gultnak utósó tisztelettételére igen nagy számmal 
megjelent résztvevők előtt. Béke hamvai fölött! 

— __ — Tekintetes Ruttkai és Nedeczeé 
Rutthay János több megyei táblabíró nincs többé. 
Mart. 4-kén halt meg, élete 69—ik évében, 's mart. 
7 -kén temettetett el, nagy sokaság jelenlétében. 
0 ama férjfiak egyike vala, kikkel büszkélkedik 
prot. egyházunk. Sok ideig a' tápió-szelei prot. 
egyháznak felügyelője vala. Ezen nem rég ke -
letkezett egyház tulajdonképen neki köszöni ló-
tét. Vég perczeiben is egyháza állapotjáról gon-
doskodók. A' t. cz. közönség tudhatja, mit tett 
polgári pályáján is, hol öt mindenki, mint szilárd-
akaratú, igazság-szerető 's fáradhatatlan-mun-
kasságu férjfiút tisztelte. Szónoklottak felette nt. 
Elefánt Mihály tápió-szentmártoni lelkész és 
alulirt. Helyébe, fia t. Rutlkay Sándor választatott 
felügyelőnek, kiről hiszszük, hogy annyi érdem-
ben megőszült atyjának méltó utódja leszen. — 

Mocskonyi József,1 
Csőd. T. Gamauf K. úr halála által a' kőszegi 

elemi ískola-tanítói hivatal, mellyel 3 szobából 
álló egészséges lakás, 320 v. ft. készpénzbeli fi-
zetés, és egy-egy tanítványtól — kiknek száma 
80körül szokott lenni,— iskola-és fapénz fejében, 
5 v. ft. van összekötve, megürülvén : azok, kik 
ennek betöltésére 's a' magyarhoni ág. hitv. ev. 
iskolai rendszer 15 s. a. t. lapján kitett tárgyak 
tanítására magukat képeseknek érzik, 's azon k i -
vül rendszeresen orgonálni tudnak, ezzel fölszó-
Iíttatnak, nyilatkozataikat a' helybeli tek. Elnök-
séghez f. é. május végéig beküldeni. 

A' kőszegi ev. iskolai biztosság. 
Megjelent s minden könyvkereskedésben 

kapható : 
Eeresztyén vallástan, Euther kis 

katechisniusával együtt. Simon Keresztély 
Fridrik lipcsei evang. lelkész által előadva. N é -
metből fordította Psenyeczki Nagy Mihály tállyai 
evang. lelkész. Második folyamat. Pozsonyban 
1847. Wigand K. F.-nél VI. és l*88ré t lap . Ára 
36 kr. pengő. 



PROTESTÁNS 

EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 
1 8 . s z á m . Hatodik évi folyamat. M á j u s 2 . 1 8 4 7 . 

Megjelenik e' Lap 1 ' / i íven minden héten egyszer : vasárnap. — Előfizetési ár félévre Buda-Pesten házhozhordással 2 ft 40 kr, 
borítékban 3 ft 40 kr., postán küldve 3 ft 40 kr. pgő pénzben. Előfizethetni Pesten hatvani-utczai Horváth-házban 483. sz. alatt 

földszint Landerer és Heckenast könyvnyomdája ügyszobájában és minden magyar- és erdélyországi kir. postahivatalnál. 

TARTALOM: Protestánsnak lenni általában nehéz, Magyar-
országon még nehezebb. S p ó n e r P á 1 emlékére: H u n -
f a l v y P á l . — G y ű l é s e k : A' dunántúli ev. egyházke-
rületnek apr. 2 4 . és 2 5 - k é n tar tot t gyűlése. X, — Heves-
nagykunsági egyházmegyei gyűlés. F ö r d ő s . — Nagy-
károlyi egyházmegye gyűlése. R o n c s i k S á n d o r . — 
I s k o l a - ü g y : Yiszhang Huufalvy János észrevételeire 
i skola-ügyünk körül. P e c z G y u l a . — V e g y e s k ö z -
l e m é n y e k . — 

Protestánsnak lenni általában ne-
héz,még nehezebb Magyaroíiizágon. 
— Spóner Pál iskolai feliigyeii em-

léke. 
Nagytiszteletü gyülekezet, fötanodai ifjúság! 

Néhai Spóner Pál emlékét, e' fötanodai terem-
ben, előtted, jó-reményű ifjúság, 's a' tisztelt hall-
gatósag előtt, melly jelenlétével ugy a' megbol-
dogult iránt, mint azon érdekek iránt is, mellye-
kért ö buzgólkodék, meleg részvétet tanúsít, 
gyászbeszéddel tisztelni, 's a' megholthoz méltót, 
rád nézve, kedves i f j ú s á g k e l l ö t , a' hallgatók 
kegyes várakozásának pedig megfelelőt mondani 
akarván, egyébbel nem kezdhetem inkább, mint 
ezzel : protestánsnak lenni általában nehéz, még 
nehezebb annak lenni Magyarországon ! 

Bizonyára nem szokatlan a' figyelmes gondol-
kodó előtt ez állításom, hogy általában prote-
stánsnak lenni nehéz. Mert az mindjárt is észre-
veendi, hogy nem a' hitvallást, mint azon külső 
ruhát nézem, meliyet már csak azért is viselünk, 
hogy országunkban valami-félét viselni szokás és 
törvény parancsol, s meliyet, mihelyt szorítni 
látszik, más kényelmesebbért odadni lehet: hanem 
hogy a' lelkületet é r tem, mellynél fogva valaki 
igazán protestáns; 's e' protestáns lelkület ritka, 
mert nehéz azt magunkévá tenni.— A' tiszta pro-
testáns elv az észt vallván fővezérnek, melly a' 
szentírás, azon közös kútforrás, értelmezésében 
kalaúz : igazán azt, mi az egyesre nézve belső, 

*) Késmarkon f. év harmadhava 6 -d ikán kimúlt tek. 
$ p ó n e r P á l táblabíró, ki, mint iskolai és egyházi felügyelő, 
nagy érdemet szerzett m a g á n a k , 's bizonyára egyike vala 
azoknak, kik protestáns ügyeinkben érezhető hézagot h a g y -
nak , midőn lelépnek. A' késmarki ev. főtanoda, az elhunyt-
nak emlékezetére, ugyanazon hó 1 3 - k á n , gyászünnepélyt ült, 
meüy alkalommal a ' fötanodai igazgató H u n f a l v y P á l 
mondotta el a" közlendő beszédet, meliyet figyelmébe ajánlunk 
mindennek, kit egyházi és iskolai dolgunk érdekel . K ö z l ő . 

önleges (subjectiv), tehát ő vele összeforrt, neki 
látszólag hódol, törvénynyé vagy is tárgyivá te -
szi ; a' protestáns elv az egyedet a' nagy minden-
ségbe, hol annyiféle csodálatos van 's annyiféle 
út kínálkozik, a1 czélhoz vezetésre, állítja ki, mint-
egy azt adván neki útra valóul: eszed világánál 
leld meg az igaz ösvényt *s haladj az üdvösség 
fe lé ; magadé a'hiba 's a 'bűn, ha nem üdvözülsz! 
'S a' magát protestánsnak gondoló, kedves ú t ra -
valóját, melly, ugy hi3zi, sem nem fogy, sem nem 
csal, — mert a' világosság mit is tudna egyebet 
tenni, ha nem világítani? — szivéhez szorítván, 
siet — az üdvösség felé, úgymond ő. De hát mi 
neki az üdvösség? Gyakran, vajmi gyakran, az, 
mit nem az ész tiszta világa, hanem a' szenvedé-
lyek, az indulatok, az önösség olajából sugárzó 
lidércz világa mutat annak, melly még soha nem 
a' mennybe, hanem mindég süppedő lápra v e z e -
tett. Hogyis vehetné csalódását észre? A' szen-
vedélynek, az indulatnak hizeleg a' divat, hódol 
a* szerencse; az önösség fényeleg, 's elvakítja 
pislogó világát azésuiek . Hová tekint az ember? 
Hol vágyat az élvezetre, áhítatot lát a 'gyönyörre ; 
hogy ezek rabbá teszik az áhitót 's vágyakodót, 
ingyen sem gondolja, sőt szabadságnak hiszi t e -
hetni, a' mit aka r , jóllehet azt akarja , mit azon 
része kiván, mellynek engedelmeskedni kellene. 
Szolgává, függővé teszi tehát az út, mellyen h a -
lad: pedig a'protestáns, lelki önállóságra van h i -
vatva! Menni, nem menetni a'jelszó az igaz pro-
testánsok táborában ! Ah! kevesen megyünk ma-
gunk, legtöbben ragadtatunk; kevesen parancso-
lunk magunk, legtöbbünknek a'hiúság, az ábránd, 
az önösség parancsol. 

így van ez nálunk, igy van ez mindenütt. Az 
ember mindenhol abban leggyöngébb, miben 
erősségét rejleni gondolja. Nehéz tehát pro te-
stánsnak lenni mindenütt : mégis hazánkban, k ü -
lönös viszonyoknál fogva , még nehezebb annak 
lenni. A' protestansság nem küllét-nélküli, egye-
dül gondolt szellem, melly ámbár hasson és mű-
ködjék, 's munkáiban látható is: mindazonáltal fe l -
ruházva testtel nincsen, 's hogy létezhessen, arra 
nem is szorúl : sőt inkább a1 protestansság inté-
zet által tartatik fel 's nő vagy hervad küllóténél 
fogva is. Két evangyélmi egyházat ismer és véd 
az országos törvény, a* protestáns szellem magvá-
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ról két testvér-fa emelkedett hazánkban is. Ruha 
tisztesség, azt tartja nagyon helyesen a' példa-
beszéd. A' kuliét nem levethető lom, melly nél-
kül is csak ugy élne 's hatna a' szellem , mint 
benne : hanem inkább testben fejlődik a' szellem, 
jóllehet maga nem a'test. Már ennél fogva mind-
egy -e , akár minő a' küllét? Egyiránt szépen vi-
rágzik-e a'lélek bármi testben is? 'S hol a' szellem 
csakegyesület-alkotta küllét által nyilatkozhatik, 
vájjon mindegy-e, akár fényes az egyesület inté-
zete, akár inség-rágla hajlékban szégyenkedik ? 
Korántsem mindegy. Hát millyen a 'magyar pro-
tes'ansság külléte? Oh! nincs mutogatásomra 
szükség; ki nézni akar, ülő-helyéből megláthatja, 
ím itt künn az imaház, *) csűrhöz hasonlóbb, mint 
azon helyhez, hol a'nyomott ember önkénytelenül 
a1 külső behatás által is felragadtassék, hogy lé-
tén túl és kivül magasbat, szebbet sejtsen. A' jövő-
menő idegen alig veheti észre, 's ha veszi, meg 
nem állapodik a' külső által ö benne támadt ger -
jedésben , hanem tán azért, hogy fejét csóválja. 
— E' hely, hol most vagyunk, nekünk főtanodai 
terem, — név, melly másféle külléthez szokott 
emberben a' múzák diszes templomát sejtetné, a' 
szeles vagy durva ifjú lélekben is valami szokat-
lan hatást előidézőt, hogy akaratlanul is föveget 
emeljen, "s falaihoz, készületéhez, szentségtelen 
kézzel nyúlni tartózkodjék. Csínos gazdának bá-
rányai rendesebb jászólból eszik a' szénát, mint 
minő padokon hallgatja itt az ifjúság a1 mennyei 
tudományt! Pedig hálát mondunk, hogy ennyire 
állíttatott ki ez épület; nagy sikerrel munkálko-
dott tanár midőn búcsút vön e'főiskolától,**} di 
csérve említette, hogy „aedes ipsae, úgymond, 
sacrarium illud literarum, ea jam sunt conditione, 
ut fini suo exasse respondeant." — De másutt a' 
protestáns küllétnek honunkban is méltóságosabb 
szine mutatkozik, azt mondja tán valaki. — Igen-
is, barátom! ím a1 délkeleti berken túl, a1 testvér-
városban, imaház emelkedett, vagy inkább emel-
kedésében meghökkent, melly díszére akart lenni 
a ' magyar protestansságnak. De mit látunk olt ? 
Ab, az öshajdankorban a1 babylóniai foglyok a' 
füzes patakoknál nehezen fájlalták inkább, hogy 
nincs templomuk, mint ez atyafiaink, hogy van ! 
' s rni többiek azon szomorú tanulságot veszszük 
jjéldájokból, hogy szegénynek akarnia is bajos. 
— Kinek emlékezetét most ünnepeljük, az el-
hunytnak temetésén láttunk ugy egyházi, mint 
iskolai férfiakat, bizonyára minőket bírunk: ugyan, 
kezünket a ' s z í v r e ! nem sokunkban ébredt-e a' 
gondolat: be kár protestánsnak lenni! — De hát 
ezen szigorú küllét igazán olly aggasztó? Félszej . 
bűnösen félszeg volnék, ha kelleténél nagyobbra 
tenném a'külsőséget. Ez imaházat szorongó idők-
ben szent buzgóság építette, fából ugyan, de a' 

*) A1 késmárki ev. templom fából épillt a ' mult század 
-elején. 

**) Chatupka János 1 8 2 4 - b e n . 

lelkesedés könyüi vegyültek az izzadó szorgalom 
csepjei közé, 's a' rothadni szerető fa erősen él 
még most is e 'harmatból; 's bizonyára e1 szegény 
egyházban az Isten igéje olly tisztán és hango-
san építve vigasztalva szállt már sok ezrek meg 
ezrek epedő lelkébe, mint bárminő gőgösen ki-
csúcsosodott templomban; bizonyára felhőket-érő 
rovatolt tornyon nem jobban kél az ég felé a' szent 
buzgóság, vagy,szállle égből a'mennyei áldás,mint 
ezen dísztelen tetőn, mellynek keresztét pajkos 
fiukéz lesulythatja! E1 szegényes hajlékban bi -
zonyára nem kevésbbé szent a' tudomány, mint 
bármelly régi univerzitás dísz-auláiban, 's a' mi 
ifjuságunk, ha Minerva ringatta bölcsőjét, nem 
kevésbbé telik meg itt szent buzgalommal a' szép, 
igaz és jóért, mint akárhol. 'Sama férfiak, kiknek 
alacson külsején szánakozván, nem együnk gon-
dolta talán: be kár protestánsnak lenni! azok, 
mondom, nem kevésbbé őrzik tán kebelökben az 
apostoli tüzet, mint bárrnellyik hat-ménes kocsin 
járó szegény szolgája az evangéliomnak! Csak-
hogy ezen küllét honunkban máskép nem mutat-
kozik, mint valója szerint mutatkoznia kellene; 
mert maga egyedül áll illy szegénységben. Hol 
mindenben, mint nálunk, a' külső fény ad jelen-
tőséget : olt az elmék is azután járnak, ott a1 szi-
gorú küllét meg van vetve, 's a' megvetettet nem 
bírhatni. Hát mégha hozzá-gondoljuk, hogy ezen 
szigorú küllét is az egyesek adakozásából tartatik, 
azon egyesekéből, kik vagy egyéb adózások alatt 
úgyis földre görnyednek, vagy kik, ugy hiszik, 
sokkal méltóbbra fordíthatják pénzeiket, divat-
szerübb levén a' lóra , inasra elkerülhetlennek 
tartani a' vag)ont-fölemésztő költséget, a" biblia 
árát pedig sokallani,'s kikből a' megvettetett kül-
sőség az ügyiránti érdeket is kiszárította, ha még 
ezeket hozzágondoljuk, legkisebb kétségünk sem 
lehet a' mondott felöl, hogy protestánsnak lenni 
nehéz, de Magyarországban még nehezebb. 

A'társadalom ügyei sokfélék, az egyed sok 
irányban élhet belátásával, 's használhatja erejél : 
de minden ügyek között legnehezebb a* neveles, 
mellyet az iskola közvetlenül, az egyház köz-
vetve vall Dologra született az ember, mert csak 
munka által fejlődik 's jut a' neki való külléthez. 
Ámde munka és munka között nagy a'különbség, 
mint megláthatni, ha három neme szerint felfog-
juk. Az anyagon győz vagy nem győz az ember, 
amúgy dicsőséget arat és vagyont, imitt vigasz-
talhatja magát, legalább embernek nem tett kárt. 
A' szellemi munkával szintúgy vagyunk, 's l eg -
roszabb esetben egy mü romlik el, melly másnak 
kezében jobbansikerülend. De a'közvetítő munka, 
melly emberre hat,felette nehéz 's minden kudarcz 
csaknem bün. Mind a' mellett még ebben is van 
tetemes különbség; mert midőn azok, kik a' fel-
állított jog szerint találják ki 's valósítják az igaz-
ságot, mindig a1 szabálylyal mentegethetik magu-
kat, melly az elhatározásteleikbe szabta, 's mig a* 



törvényhozót is a' körülmények biztosítják a' 
szemrehányás ellen: a 'nevelés sem szabály, sem 
körülmény által nem szabadúl a' megérdemlett kár-
hozattól, ha czélját elvétette. Az életre készít if-
jakat az iskola , miért is járjon az élettel! igy 
hangzik a' leghatályosabb követelés,mellynek nem 
hódolni annyi, mint a' közszellem ellen feltámadni. 
Mégis nem sok kell annak belátására, hogy az 
élettel vivni is köteles az iskola, 's annál eröseb-
ben víni, mennél inkább átlátja, hogy nem igaz, 
hanem álérdekei kerültek fölébe a' szellemnek 
Soha , de soha nem szabad megfeledkeznie, 
hogy ö a' földnek sava, 's hogyha a' só megizet 
lenül, mivel sóznak majd? Az egyház, 's itt csak 
a' protestáns egyházat értem, magok a' hívek ál-
tal tartatván, kik mint protestánsok, az egyedi 
belátást törvénynek nézhetik, — nem kevésbbé áll 
örökös harczhan mindenféle érdekkel. *S mind a' 
mellett a' protestansság ereje, hatása 's mindene 
az iskoiában és egyházban feneklik, annyira, hogy 
ha elhanyagolja az iskolát, megöli az egyházat 's 
elfojtja a' szellemet, melly öt magát táplálja. 

Lehet-e valakinek kétsége arról, hogy prote-
stáns iskolában 's egyházban mint rendes hivata-
los dolgozni 's a' feladatnak megfelelni nagyon 
nehéz? avvagy lehet-e, a' mondottak után, leg-
kisebb kétség arról, hogy az Magyarországon 
még nehezebb? Hanem nekünk nemcsak férfiak 
kellenek, kik feladata a' tudomány és a' hit érde-
keitápolni 's a' protestáns szellemben kifejteni — 
's oh bár lehetnénk mi,kik ezen feladatot mienk-
nek valljuk, azon szent érdekeknek igazán felkent 
professoraik I bár lobogna bennünk az apostoli tűz 
kiolthatlanul, hoyy azon érdekek iránti hidegség 
a'mindenütt jegesedő önösség fagyos lehelletével 
tagjainkon át szivünket meg ne verje ! — nekünk 
ollyan férfiak is kellenek, kikben a' protestáns 
község belátása, reménye 's vágya mintegy sze-
mélyesíttetik; kik annak jelenét múltjánál szebben 
rendezik , *s jövendőjének a' jelennél magosabb, 
díszesebb állást előkészítik ; kiknek buzgó szíve 
a'protestáns község érdekei felé fordulva, 's ret-
tegni nem ludó akarata, a' történeti viszonyokat 
bölcsen átható tekintete az állam és más egyhá-
zak felé fordítva levén, belől bizodalmat, jó r e -
ményt táplálnak, kivül védelmet 's bátorságot sze-
reznek. Protestáns egyházunk minden intézetei-
vel, országos törvényeink szerint, önálló, önkor-
inányzasu testület; külsőleg tehát ugy van, a' 
mint másutt a'legmerészebb elméletek után is alig 
van kilátás, hogy az egyház valami államban le-
hetne. Bízvást mondom, egész Európában, tón csak 
a' helvét vidékállainokat kivéve, országosan el-
ismert 's hatóság gyanánt tisztelt testület nincs, 
melly annyi szabadsággal ékeskednék, mint a' 
kél protestáns testvér-egyház Magyarországon. 
De e' szabadság nem azért van, hogy könnyűvé 
tegyük ügyünk dolgát, hogy az egyes csak amúgy 
ha-akarom tagja legyen az egésznek: sőt inkább 

j azon szabadság, minden tenni valót saját vállainkra 
I tevén, súlyosnak látszassók előttünk, nem azért 
ugyan, hogy kiálljunk, hanem hogy alája álljunk 
a' tehernek, 's büszkén mutathassuk, miszerint 
méltók vagyunk e' szabadságra. "S e' szabadság-
ban férfiak kellenek, kik a1 volt könnyűséget sú -
lyossá, a' látszó kötetlenséget kötelességhez Ián— 
czolttá tegyék; kellenek férfiak, a' kiknek szavaik 
mérsékletet Öntsenek a' hevességbe, ösztönt a1 tu-
nyaságba, sikert a tanácskozásba, de kivált rész-
vételi a'kiáilni-szeretö rá- nem-érkezésbe,a' nem-
akarás ezen kocsonyájába; kellenek férfiak, kik 
mindazt nem jutalomért — mit a' protestáns ma-
gyar egyház nem adhat, N— nem kitüntetésért, 
mert azt az állam nem adja , — sőt félreismerés 
mellett is, mellyel igen készek vagyunk szolgálni, 
csupán a' jó ügy iránti buzgalomból, 's a tehetőst 
felszólító szent szava miatt a' kötelességnek, baj-
lódva, el nem fáradva tegyék. Hol vannak azon 
férfiak? Feleletül visszhangozzék e állításom: 
nehéz protestánsnak lenni, kivált Magyaror-
szágon ? 

Néhai tekintetes ns. vzlö Spóner Pál tartozott 
azon férfiak közé, 's midőn ez iránti felelet hang-
zik kérdésemre — mert hogy nem szónoklati csín-
ból, hanem a' száraz gyalog-valóságból eredt a* 
kérdés, meg a' felelet, mindnyájan érezzük — 
akaratlanul kifejeződik az óhajtás : bár neki ne 
gyász-, hanem örömünnepet ülnénk,'s ne a1 múltba 
nézne bús sajnálkozásunk, hanem a jövendőn le-
gelhetne dús reményünk! De lejárta már földi 
pályáját, 's tisztünk most, érdemeit méltányolva 
emlegetni, a' mellett pedig a' jelent látva, ha l e -
het, példájával a' jövendő reményeit, az ifjúságot 
felserkenteni; mert a' holtakat az élők buzdítása 
nélkül tisztelvén, aggasztó kétségbe esnénk, - mit 
nem szabad szenvednünk. 

A' nehézre ritka találkozik, 's a' ritkái t i sz-
telni kell, hogy találkozott a1 nehézre. Azon f é r -
fiakat tehát , kik protestáns iskolai 's egyházi 
ügyeink fentartására , előmozdítására szívesen 
dolgoztak, ne tisztelnök ? Ha igazán protestánsok 
vagyunk 's honunkban a' protestans-létet fe lfog-
juk : a' tisztelet-adást nemcsak nem fogjuk s a j -
nálni, hanem inkább hozzájárulásunk állal tetézni. 
Azért nemcsak illő, hanem kellő is néhai Spóner 
emlékezetét tisztelni, 's annyival is inkább, hogy 
velünk az egész tiszai evang. kerület 's azzal bi-
zonyára egyéb ev. egyházvídékek 's kerületek 
is egyezni fognak. 'S ha nyilvánosan csak mi f e -
jezzük ki,— onnan van, mert nekünk van reá l e g -
inkább alkalmunk, minthogy nemcsak a mi köz 
ségünk kebelében élt, hanem ezen fötanoda körül 
is tán legtöbbet 's legnagyobb önbüszkeséggel 
működött. 

Spóner Pál e' fötanoda felügyelőségében 26 
évig munkálkodott. E' kicsi tanodának soha nem 
hibáztak jóakarói, nem hibáztak érdemes, sőt hí-
res tanárai, kik a'Kárpát tövében szerényül m e g -



vonultat ki a' nagyobb világosságra késztették 's 
szinte az egész országban szemléletessé tevék. 
Azok díszes sorához, gyöngy a' gyöngyhöz, fü— 
zödék Spóner, 's mig a' fötanoda emelésén itt a' 
községben fáradozott, kifelé az egyházi gyűlése-
ken azt díszes képviselésével kitűnővé tette. Az 
épületnek, mellyben vagyunk, csak fele volt meg, 
midőn Spóner annak ügyeit kezébe vevé; a1 könyv-
tári 's az ugy-nevezett kisebb teremet az ő buz-
góságának köszönjük leginkább. Mert a* múzák 
laka nem lehet el a' tudományok kincse nélkül, 
millyet könyvtárak nyújtanak, 's hogy azon kincs-
nek illő helye legyen, az volt Spóner törekvése 
's elért czélja. Igy azután a' híres Sehwartner 
Márton 's mások becses ajánlatai mintegy édes-
getve húzódtak bele, egyéb szigorúságunkat el-
feledteíök. A1 mint a' megboldogult ez épület na-
gyításán sikerrel müködék : azonkép dolgozott az 
egész intézet törvényes viszonyainak elrendezé-
sén is, — helyesen fogván fel 's vitatván, hogy 
bármi legyen is a' fötanodának történeti eleje, 
iránya és czélja : mégis országos, 's azért alapja 
szélesebb, mint a' minőt a' diszes 's bizony o r -
szágszerte nevezetes késmarki ev. község adhat. 
Az intézet szerkezete, mellyet 1814-ben legin-
kább Berzeviczy Gergely, Podkoniczky Ádám és 
Fuchs János-Sámuel összemunkálódásaiból vette 
eredetét, 1835-ben megujíttaték, melly után ke-
véssel Spóner letette a' felügyelést. Mi, kik a' je-
len békés egyetértés sugáraiban veröfényezünk, 
a ' múltra méltatlanok 's a' jövendőre éretlenek 
volnánk , ha el nem ismernöh, hogy az idevaló 
község hü anyja ez intézetnek, 's ha, kik benne 
dolgozunk, azon hü anyát az országban emiege-
tetté nem akarnók tenni. De az anya soha nem 
magának neveli fiát, söt örömmel látja, hogy a' 
honnak é l : a ' derék község is nem szárnyai alá 
fojtani, hanem azokon az ország tetejére röpíteni 
akarja e* tanodát. 

Nagyok Spóner Pál érdemei e' fötanoda kül-
seje körül : de áldásos működése annak belső 
életében is. Nálamnál senki sincs jobban áthatva 
a ' tanári élet magasztos feladásától, senki sem 
méltányolhatja jobban a' tanári érdem koszorúját: 
de senki sem is irigyli azt kevésbbé másoktól 's 
szeretné jobban azt inkább bárkinek, mint magam-
nak fején látni! Azért bátran, öndicsekvés nél-
kül állítom, hogy a' tanárok minden protestáns 
tanodának e' hazában lelkei, — kiváltkép pedig e' 
késmarki fötanodának, mint a' melly csupán és 
tisztán belsejével, nem hozzá idegen előnyökkel 
vivhat ki magának elismerést. Mert vájjon mi édes-
get ide if júságot? Alapítványok itt nincsenek, 
minők másutt keresetté teszik az iskolát; e' kis 
városka semmi kilátást nem nyújt a' szegény, de 
ernyedetlen szorgalomnak; semmi vonzót nem 
mutat a* gazdagabb 's csínosodás után néző i f jú -
nak : söt inkább kicsinysége által a'bűnös és gon-
datlan ifjúságot mintegy ingerli; mert, óh! mikor 

'lesz az, hogy nálunk az ifjúság legnagyobb része 
'igazán művelődést fosr állítani, 's hogy tudomá-
nyos készületei a' szülék előtt is legelső, nem 
legutolsó helyet foglalandnak e l ! ? De a' tanodák 
ezen leikeiben, a'tanárokban, ki tartja meg a1 lel-
ket? ki bátorítsa a'csüggedöket, vigasztalja a ' l e -
verteket 's örvendjen a1 ritkán örülőkkel, ha a* 
felügyelök nem, kik nagy feladataikat 's csekély 
ereiket legjobban ismerhetik ? ki vonjon bástyát 
körülöttök a' külső megtámadás ellen ? ki adjon 
feleletet az idétlen kérdésekre, mellyek tulajdon-
kép nem választ akarnak, ha a' felügyelők nem, 
kik a' szigorú küllétnek, paszomántos országunk-
ban, némi fényes csillagai? Végre, ki hasson a* 
megfeledkezett ifjúságra külső tekintélylyel, ha a* 
felügyelök nem, kik az időjárást jól ismerik? Spó-
ner Pál volt illyen felügyelő, de bizony Késmar-
kon nem ritkaság, 's mondhatom, azért e' nagy 
érdeme nem nagynak látszik, mert nem egyedüli; 
's bizton reménylem, a' mit egy igtató tanár Spó-
ner Pál felügyelése alatt bevezetendő társának 
mondott: ^ „ q u i ludum huncceliterarum moderan-
tur, eos Tu non fautores modo, sed amicos adeo 
experieris, multum ab illa agendi ratione alienos, 
de qua alibi docentem conqueri audias" nemcsak 
az egyszer mondathatott. 

A' felügyelő Spóner Pál e' főtanodát fényesen 
képviselte az egyházi és iskolai gyűléseken is. 
Mert nem kicsi volt itt befolyása, tekintete : söt 
egyike a' legérdemesebb férfiaknak vala ö az egész 
tiszamelléki kerületben. Harminczévig vitte a' k e -
rületi pénztárnokságot, olly rendesen, hogy egye-
bet nem kívánhatunk egyházmegyénk javára, mint 
azt : bár ebben Spónert teljesen utánzó utód kö-
vetné ! 'S a' mint e' pénztárba biztató rendet ö n -
tött, ugy a' kárpátaljai esperességben, 14 évig 
tartó esperességi felügyelése alatt, a' törvények 
iránti tiszteletet azokkal is megszoktatá, kik azt 
félretenni netalán hajlandók valának. Mind ezen 
esperességi gyűlések elnöklésében, mind a' k e -
rületi gyűlések tanácskozásaiban, mellyeket szin-
tén több ízben mint elnök vezérle, Spóner meg-
mutatta, hogy a' tudományok által felvilágosodott 
elme, ' sa ' protestáns érdekektől átmelegült kebel, 
bizton megtalálja az ösvényt, mellyen haladva so-
ha nem vettetik az ember azon szélsőségekre, 
mellyeken, fájdalom! megfeneklettek egyházme-
gyénk több vidékei,'s hol midőn látszólag az egy-
ház javáért botrányos keserűséggel vitatkoznak, 
azt majdnem mindig elvesztik szemeik elöl. Igen, 
csak illyen elme tudja, érzi és érezteti, hogy pro-
testáns egyházunk nem tegnapótai intézel, 's hogy 
abban nem annak van legnagyobb igazsága, ki 
leghangosabban szól, hanem inkább, hogy a' tö r -
ténetek szálain függő csak illy történeti tovább 
fejlődés által ver mind mélyebb gyökereket 's hajt 
mind terepélyesebb galyakat, 's hogy a' mérsék-

*) C l i a l u p k a J á n o s 1 8 2 1 - b e n K r a l o r á o s e k f 
I s t v á D bevezetésénél. 



let minden önkormányu testületben az igazságnál 
is szükségesebb; csak illyen kebel birja illően 
összeegyeztetni a' jogot az egyház belső tartal-
mával, 's ovakodik, nehogy a' jog, mint külme, 
midőn szabályozni akar, kiirtsa a' belsőséget, — 
valamint tesz róla , nehogy viszont az, mi soha 
tárgya nem lehet a ' jognak, ennek igényeiben áll-

jon az ember elébe 's a' lelkismeret szabadságá-
val kérkedvén, azt épen lesúlytsa. 

Gradetzi Stansith Horváth Imre, Berzeviczy 
Gergely, olly nevek, kivált az utóbbik, mellyek 
hangjai evang. protestáns egyházunk történetei 
beszédében kivehetők. Spóner Pál nyomdokin 
járt. Midőn e' neveket említem, van-e ügyeink-
kel csak kissé ismeretes, ki körül nem nézne egy-
házmegyénkben, hogy megtalálja-e, kik pótolhat-
ják az eltűnteket, 's ülhetnek megürült helyeikbe? 
Ah ! van-e sok, kikben válogatni lehetne ? Nem 
érezzük-e most inkább, mint valaha, mennyire 
nehéz Magyarországon protestánsnak lenni? nem 
érezzük-e azt, kivált mi szepesiek, kik olly so 
káig szokva valánk közölünk látni emelkedett f é r -
fiakat? Avvagy tán sértek élőt, e' kérdést ezen 
gyülekezethez irányozván? nemcsak mivel a' 
közmondás szerint ,,nincs ember kipótolhatlan": 
hanem különösen, mert a1 meddig nincs alkalom 
reá, addig senki sem lehet vitéz? Hát sértek-e 
élőt? Oh ez egyszer szívesen sértenék} adná bár 
Isten, hogy minél többeket, minél erösebben sé r -
tenék! E'rágalom súlyát vajmi kedvesnek tartaná 
az én lelkem, melly olly annyira érezi, mi nagyon 
kell nekünk egyházi és iskolai ügyünk kifejtésére 
sok , igen sok olly férfi, ki Berzeviczy Gergely 
nyomdokin járjon! Mert a' magyar protestansság 
dolga igen sajátszerű, hogy nehezen kívánhatjuk, 
erre nézve is történjék, mi másban szükségképen 
történik. Jó-akaró füleknek legyen mondva, a'mit 
mondandok. Mint vagyunk mi protestánsok ? 
Egyházunk kebelébe is befúródott egyfelől a' 
tétlenség , másfelől a* mérséketlenség , hogy 
agy látszik, itt is kiveszett már az egyete-
miség tudata az egyesek fejéből, 's a* számolni 
nem tudó, vagy nem akaró önösség itt is törvényt 
készül szabni. Álljon-e fölénk is gazda, ki azon 
belátással bir, mit magunk megszerezni nem aka-
runk , vagy restellünk? A' kormány, mellynek 
szüksége, üdvös hatása bárhol is elismert, lehet-e 
közvetítő, öncselekvő a' protestáns egyházban is? 
Nem ellenkezik-e avval ennek egész léte? 

'S mit tanulunk ebből mindnyájan ? Azt, hogy 
protestánsok nem lehetünk, ha önuralkodás nincs 
bennünk és szilárd akarat, miszerint akarjuk, ké-
pesek is vagyunk egyházi 's iskolai érdekeinket 
ápolni, kifejteni 5 hogy protestánsok nem lehetünk, 
ha félszegen csak az ugy-nevezett prókátori és 
publicistái ismereteket óhajtjuk, 's hitvány gőg-
gel lenézünk arra, mi bizony tartalom, midőn 
amazok egyedül alak; 's hogy végre, bármi sz i -
gorú külléte van is a' magyar protestansságnak, 

mivel nehéz, ép annyira meg nem vetendő pro-
testánsnak lenni: mert igazán, ha teljes értelem-
ben protestánsok tudunk lenni, szegénységünk 
ragyogóbb, mint a' dúsgazdagság, *s érdemeink-
kel sok milliók fel nem érnek! 

'S mit tanulhat ebből a' protestáns i f júság? Azt, 
hogy mint protestáns másoknál sokkal lelkiesmé-
retesebben készüljön az életre 's korán szokja az 
önuralkodást, mellyböl egyedül folyhat az önhor-
mányu testületekben olly igen szükséges mérsék-
let; hogy némi puritanus szellem és komolyság 
mindjárt az ifjúkor játékaiba vegyüljön, mivel a' 
nélkül tekintélyes férfiak nem lehetünk ; hogy nem 
ügyelve az uralkodó korszellem integetéseire, 
melly nálunk csak az országlati érdekek ápolását 
látszik ajánlani, tanintézeteinkben a' theologikus 
irányhoz ne kénytelenségből, hanem önkényt és 
szívesen simuljon. Mert a' mi egyházunk nem a' 
lelkészek 's a' hittudomány tanárai; mindnyájan, 
igen is, mindnyájan vagyunk az egyház! Azért 
is a' holtnak érdemeit méltányolva, midőn emle-
getjük : példájával, ha lehet, az ifjúságot kell ser-
kentenünk ; hisz a' példa többet hat a ' tanításnál! 

Kedves ifjúság! hozzátok eddig is sok oldalról 
érkezett szózat, hogy jelenünkben az országlati 
ügyek szolgáltatnak csak méltó anyagot és czélt 
az ifjú kebel nemes vágyainak, :s minél távolabb 
lesztek a ' tanítóintézetektől s közelebb az élet 
mozgalmaihoz, annál sűrűbben 's hitetőbb hangon 
fog e' szózat hozzátok beszélni. Ne higyetek neki 
soha teljesen, mint általában a'korszellem minden 
parancsaiban kissé kételkedjetek! Ha merészet 
látszom tőletek kívánni, jusson eszetekbe, hogy 
a' szél, melly épen a' pillanatban fú, egyedülinek 
látszik mindég, — hogy a' divat legújabb idomai-
ról szoktuk mondani : irn e ' már szép! 's holnap-
után ismét mást hoz az ; 's hogy hasonlóképen a' 
korszellem minden új eszméiről gondoljuk és á l -
lítjuk : im itt van a' valóság ! ha ez eszme lé te-
sül, megvan minden teendő, — pedig ezután is lesz-
nek eszméi a' korszellemnek. Bizony, minden szél-
ben fú levegő 's minden divatban van szép 's 
minden eszméjében a' korszellemnek van igaz : 
de a' protestáns ifjúhoz nem illik az igazságnak 
csak egy részét ölelni át egész lélekkel, valamint 
bölcs férfihez nem illik, csak egyet magasztalni. 
Gyáva az ifjú, szolgának való a1 lélek, melly a' 
társadalomban és állomban tisztes helyt nem akar 
elfoglalni 's ahoz képest nem készül! Csak hogy 
senki ne gondolja, már mindent megtett, ha me-
gyei szolgálatnak ímmel-ámmal fordult, vagy a* 
törvénykezés alakjaival megismerkedett! c sak-
hogy mindenki tudja, hogy az állam egy nagy 
külme, miszerintség, mellyet másunnan eredt t a r -
talommal töltöttek meg az emberiség fejlődései! 
A' ki a' külméhez ragaszkodik csak, azt a1 mind-
untalan változó bensőség elpattantja, mert előbb-
utóbb idegen hozzá: ki ellenben az élet tartalmát 
is tudja, ki protestáns létére az egyház és iskola 



érdekeit nem csak becsüli, hanem magába fel is 
vette : az az országlati ügyekben hozzátudással 
szólhat, mellyet Verböczy czimeiből kiolvasni nem 
lehet. 

ím Spóner Pál, ki az egyház és iskola érdekei-
ben járat os volt, az országlati ügyekben is nem 
,.ugy van" szóval tanácskozott csak, sőt az ö fel-
szólalása a' megyében is olly tekintélyes vala, 
mint másutt. Minthogy egyébbel is foglalatosko-
dott, mint csupán a' joggal, azért nem is tolta el 
magától a' korszellem, 's Spóner nem öregedett 
ei. Végre tanuljátok példáján. oh ifjak! hogy őt 
követve, azon természetes vágynak is, lehetőleg 
kitűnhetni, méltó, nem-nevetséges tárgyat nyújt-
satok; mert tudjátok, ezen Spóner Pál bizonyára 
fényt derített a' Spóner névre, mellyben ezen csa-
lád még sokáig fog diszleni. 

Te pedig, szelleme azon férfinak ! ki e' terem-
ben olly méltósággal 's üdvös hatással ülted az 
elnöki széket, tégy ahoz, hogy mindnyájan min-
dig érezzük, mennyire nehéz protestánsnak lenni, 
kiváltkép Magyarországon; mert ugy igazán is 
leszünk protestánsok, 's azon érdekek, meliyek 
iránt te buzgólkodtál, kezeink között is virágozni 
fognak! 

G y ű l é s e k : 
A ' d u n á n t ú l i ev. egyházkerületnek 

apr. 14. és 15. tartott gyiílése. 
Jelen gyűlésünket, a'tavali gyűléseken függő-

ben maradt dolgainknak, még ez idén Kőszegen 
tartandó rendszeres gyűlésünk előtti elintézése 
tevé szükségessé. A' gyűlés előtti estve, sup. ur-
nái, conferentia tartalék a' nevezetesb tárgyak 
feletti eszmecsere és a' gyűlési rend kijelelése 
tekintetéből. Hasonló conferentiákat jövőben is 
tartani, az olly drága idő meggazdálkodása tekin-
tetéből is, szükséges leend. — A' gyűlésre, an-
nak rendkívüli időben tartása és a' jelen drágaság 
mellett is, szép számmal gyűltek össze, íoleg egy-
háziak. — Világi felügyelő urunk levélben tudatá 
velünk ei nem jöhetése okát és hajlott kora miatt 
felügyelői hivataláról lemondását; mellyet kerüle-
tünk érzékenyen vön, és az egyház körül tizen-
két évig fáradott nagyérdemű férjfiut, iránfai há-
lajeleül, hivatala folytatására, — ha csak néhány 
évig is, — újra felkérendi. — A' királyi intéz-
vények után, főtiszt, sup. úr beadá eddigi hivata-
los eljárásairól jelentését, mellyet ünnepélyes fi-
gyelemmel hallgattunk, füleink szokatlanok levén 
eddig hasonló elnöki jelentéshez. Osztatlan is lön 
azon példás hivatali buzgalomnak elismerése, 
mellyel főtiszt, sup. úr diszes hivatalát megkezdé 
és köz az óhajtás, hogy azt még sokáig szeren-
csésen folytathassa. — A' soproni papválasztás 
ügyében, mint azt előre feltenni lehetett, kerüle-
tünk magához hü és következetes lön; a' soproni 
conventet egyházi törvényszék elé idézendönekj 
rendelé és a' legközelebbi pap választását törvény-! 

telennek kijelenté. — Némellyek azon örvende-
tes hirt hozák Sopron vidékéről, hogy a' soproni 
convent kész leend az egyházkerület ez érdem-
beni rendszabályának engedni, és mi már öröm-
mel néztünk a\kibékülés pillanata elé : de a'tiszta 
testvéri szeretetből eredt ezen örömünk csakha-
mar meghiúsult, oda levén a' soproni követek 
utasítva, hogy lelkészök halálát és a' megválasz-
tás megtörténtét jelentendik egyedül be. — Vá-
laszul a' Frot. Lap 16-ik számában felszólamlott 
jámbor soproni polgárnak legyen szabad itt meg-
jegyeznünk , hogy kérdéses határozatunk, a* 
városi gyülekezetek irányában, koránt sem tör -
tént ex abrupto, hanem, mielőtt az határozattá 
lön, meghaladá egyházunk alkotmányos szerke-
zetének fokozatait. Igaz, hogy a' választmányi 
munkálatban városi gyülekezetek névszerint nem 
említtettnek : de csak azon okból, mivel egyhá-
zunk gyülekezet és gyülekezet közt, jogi tekin-
tetben, különbséget nem ismer, és a' rendszabály 
azon kifejezésében „minden gyülekezet" szükség-
kép benfoglalvák a1 városiak i?. Csak miután a' 
soproni atyafiak a'rendszabály ellen óvást tettek,, 
vélte az egyházkerületi gyűlés hatósága köréhez 
tartozónak a' törvényt,mellyet hozott, nem m e g -
változtatni, mint y úr állítja — hanem azon kité-
telt „minden gyülekezet'4 világos értelménél fog-
va oda magyarázni, hogy benne a' sz. k. városi 
gyülekezetek is foglal vák. — Osztán legyen nyu-
godt a1 jámbor polgár, a' kérdéses határozat nem 
is azért hozatott, hogy coute que coute a' super-
intendensnek egy új, csekélyebb jogot az elvesz-
tette nagyobbért biztosítson : hanem hogy az el-
lenörködést kötelességévé tegye. Ha pedig el-
lenörködés szükséges, a' minthogy azt minden el 
nem fogúit elismerendi : a1 feljelentésnek nem 
választás után, hanem elölt, kell megtörténnie. A' 
szabadság mellett, melly rendszabályunk által kor-
látolva nincs, szépen meg fér a' rend, mellyet az 
ellenőrködés lehetőleg biztosít. — Azonban K. M. 
soproni lelkész örvendetes reményt nyújtott az 
ügynek a' szeretet utjáni elintézeséhez. Adja I s -
ten, hogy ezen reményünk meg ne hiúsuljon! h a -
nem a' szeretet irtson ki sziveinkből minden g o -
nosz gondolatot; irtsa ki főleg a' soproni atya-
fiakból, testvérek között, a' jogok iránti féltékeny-
séget! Drága kincs gyanánt öröklők őseinktől 
szabadságunkat — csak addig, mig e' kincsen 
meg nem osztozunk, leendünk erősek! Sup. úr 
folyamodását a' helytartó tanácshoz, B. megyei 
kath. lelkészek azon törvény ellenies tette követ-
keztében, miszerint a' vegyes házasságba lépni 
akaróktól már most a' háromszori kihirdetést is 
megtagadják, kerületünk magáévá tette. — A' 
tiszai ref. atyafiak zsinattartást szorgalmazó fel-
szólításuk köröztetni 's egyszersmind a' gyüleke-
zetek felszólíttatni rendeltettek, hogy az egyete-
mes conventtöl kibocsátott 's minden gyülekeze-
tünknek még tavai megküldött egyház-rendezési 



tervre , véleményeiket az esperességek utján a' 
kőszegi gyűlésre bektildjék. A' két év lassan-
ként elhalad, nincs mit késedelmeznünk. — Egy-
házi tartozásainkat gyülekezeteink jövőre ké t -
szerezve fizetendik. — A' gyámoldai igazgató-
s á g , fáradhatlan-munkásságu számvevőnk által 
készíteti, hivatalos jelentését a1 gyámolda állapot-
járói 1846 ik évi decemb. utósó napjáig, benyuj-
tá. Örömmel értesültünk ebből azon kedvező rész-
vétről, mellyel ujabbi szabályok szerint alakult 
intézetünk találkozott. Összes tőkénk a1 mult év 
végével 11,586pft teszen, azóta is nevezetes be-
fizetések történvén. A' hivatalos jelentés kinyo-
matni 's az erdekletteknek megküldetni rendelte-
tett. — Mind e' mellett a1 tolnai testvérek egy, 
általuk a' jelen gyűlésre beadott, tervet ajánlot-
tak, a' fennállók iránt némi nehézségeket adván 
elé. Minthogy a' gyámo!d;ti szabályok a1 tökélye-
tesülést koránt sem zárják ki : a' tolnai terv a' 
gyámoldai igazgatóságnak véleményadás végett 
kiadatott. — Az ó graduálnak W. úr által szán-
dékba-vett kinyomalása iránt a' V. esperes úr 
jelentést tevén : ez iránti tiltakozó régiebb hatá-
rozatát egyházkerületünk ujabban megerősítette. 
— A' főjegyzői hivatalnak kinevezés utján lett 
betöltése ellen, a'tolnai egyházmegye indítványa 
nyomán, több esperességek akként nyilatkozván, 
hogy a' szabad választást épségben fentartatni 
kívánják : P. D. esperes úr kijelenté, hogy ö a' 
pápai gyűlésen iránta elnökileg kijelentett és gyű-
íésileg méltánylott figyelmet megvetni nem akar-
ván, a' neki ajánlott főjegyzői hivatalt elfogad-
hatónak vélte ; minthogy azonban ez sokakban a' 
szabad választási jog iránt féltékenységei gerjesz-
tett : kész jelenleg hivataláról lemondani. És ám-
bár a' nyilatkozókismételve elöadák,hogy a i el-
vet esperes úr személyétől különválasztják, kinek 
egyházunk körüli érdemeit és áldozatokkal is ki-
tüntetett buzgalmát, alkotmányos szerkezetünk 
ösvényén kívánták volna a' szabad választás ál-
tal hálásan méltánylani: mégis a' ntiszt. esperes 
úr, lekoszönése mellett megmaradván, — gyüle-
kezeteink oda utasíttattak, hogy mind a' f ő - , mind 
«z aljegyzői hivatalra, külön-külön pecsételt le-
vélben, egy-egy egyénre szavazván, szavazatai-
kat a' kőszegi gyűlésre, szokott úton és modor-
ban, bektildjék. X. 

Hevesnagykunsági egyházmegyei 
gyűlés, Törökszefitmlklósovi. april. 

9. 8. 
Csak a' főbb tárgyakat közlöm. 1) Borbély 

Sámuel, kii a' közbizalom a' hevesi részrőli se-
gédgondnokságra már régebben elválasztott, va -
lamint tavai, ugy most is beteges levén, jelenti, 
hogy a' ráruházott díszes hivatalt nem vállalhatja, 
' s ezennel az egyházmegyei hivatalnokok sorá-
ból kilép. — A' gyűlés el nem hánthatván a' ki-
lépés okát, t. i. a' betegséget, engedni kénytelen, 

egyházainkat világi ülnökrei szavazásra szó-
lítja,szavazataik Karczagon.jul. 3-kán,fognak fel-
bontatni. — 2) Olvastatott egy stip. határozat, 
miszerint ezentúl csak a' gyűlésre megjelenő es-
pereseknek adatik diurnum, a1 meg nem jelenők 
hiába küldenek magok helyett egyént, ki a' diur-
numot részökre fölvegye, mert nem fogják ki-
kapni. — Nagyon jól v a n , — de mégis, hogy az 
olly egyén, ki az esperes meg nem jelenhetése 
esetében, az esperes helyeit, mint a' tractus kép-
viselője, rnegjelen, diurnumot kapjon, illőnek tartja 
a' tract. gyűlés, 's rögtön ki is nevezte egy évre 
az egyházmegyei jegyzőt, hogy, szükség eseté-
ben, a' tractust egy évig képviselje a' superinten-
dentián, 's mint illyen a' diurnumot a ' maga r é -
szére vegye fel, ha pedig azt ki nem találná kap-
ni, azért semmit se busuIjon, majd kiadja a' t r a -
ctus. — 3) A' kúnhegyesi presbyterium jelenti, 
hogy elhunyt Öreg papjok helyébe annak hét 
évig volt káplánját rendes papnak választották, 

— megerősítésért esedeznek. — Ez ügy sok vi-
tára adott alkalmat. Az elválasztott egyén ugyan 
is, a' gyűlésen jelenvoltak véleménye szerint — 
non est eo loco dignus: de censurát — mellyből 
dignus vagy indignus volta teljesen napfényre jö -
hetne — az itteni rendszer szerint, még majd k é -
sőbben fog adni; az elválasztás pedig annyira tör-
vényszerű, hogy ellene semmi kifogás nem lehet, 
így hát bár szerette volna is a' gyűlés a' válasz-
tást megsemmisítni, nem teheté. 4 ) Ugyancsak a' 
kúnhegyesi presbyterium jelenti, hogy professo-
riájukat — miután Polgár prof. úr váratlanul l e -
mondott — ideiglenesen recforiára változtatták, 
's már hívtak is rectort, 1000 vtó forint fizetésre. 
Helybehagyatott. — 5 j A' karczagi presbyte-
rium jelenti, hogy eg)ik papjául túrkeveí pap 
Csethe Lajos urat választolta, — egyszersmind 
közli megerősítés végett az egyszerűsített con-
ventiót, mellynek pontjai ezek: 300 ezüst forint, 
— 160 véka búza, — 160 véka árpa, — 32 
hold szántóföld (1540 • ölével) járulékaival 
együtt, — 6 öl fa és egy szőlő, — a' stólát, melly 
alkalmasint felrúg 300 ezüst forintra, nem is e m -
lítvén. — JIly jól fizetik a' kunok az ö papjaikat! 
— E'f izetés — csak könnyedén számítva ha -
ladja az ezer ezüst forintot. — 6) A' túrkevei 
presbyterium jelenti, hogy a' nálok megürült egyik 
papi állomást — rendes pappal illy hirlelen be nem 
tölthetvén káplánnal kívánja betölteni, kinek 
125 v. cz. ftot és kosztot ad-, a' papi fizetés töb-
biét pedig mostani igen szeretett rendes prédiká-
toruknak, nagytiszt. Koeha István urnák, kívánja 
adni. — Helyeslé a' gyűlés e' rendelkezést, azon 
megjegyzéssel, hogy Túrkeve a' káplánnak illőbb 
fizetést adjon 's egy év alatt rendes papot válasz-
szon. — 7 ) Olvastattak a' tractusbeli ekklézsiák 
véleményei egy középponti gymnasium felállítása 
iránt. — Ekklézsiáink nem opponálnak, csakhogy 
nem segíthetnek. Az ügy pihenni fog. — 8 ) A i 



egyházmegyei alsóbb iskolákban használandó ké-
zikönyvek iránti véleménye egy még 1845-diki 
küldöttségnek elfogadtatván, egyházainkban kö-
röztetni rendeltetett; egyszersmind ugyan e ' k ü l -
döttség megbízatott, hogy a ' fe lsőbb osztályok 
kézikönyvei iránt is adjon véleményt. — 9) Az 
egyházmegyei&önp/íír felállítása iránti terv fel-
olvastatván, némi módosításokkal helybehagya-
tott, 's határozatba ment, hogy az ekklézsiák en-
nek pártolására haladék nélkül felszólíttassanak,— 
a' gyűlés jelen volt tagjai pedig rögtön aláirtak 
's ki is fizettek e' czélra 100 ezüst forintot. Lehet 
gondolni, hogy ez összeg nagyobb része világi 
uraink erszényéből adatott ki, 's lehet gondolni, 
milly szép és nemes öröme van most Kockának, 
e ' könyvtár indítványozójának 's föfö tervezőjé-
nek ! — 10) Venio nunc ad fortissimum virum! 
Szabó Pál ülnök 's túri pap — kiről e' Lapban 
már másszor is méltánylólag emlékezénk, kit ne-
künk a1 zöld asztal mellett látni a' legtisztább 
örömélvezet — Szabó Pál 200 ezüst forintnyi 
alapítványt tesz az e ' tractusbeli özvegy papnék 
számára, olly formán, hogy a' kamat 10 évig tö-
késíttessék, aztán pedigazözvegy papnéknak ki-
adassék. — 11) Borbély Sámuel (kiről felebb 
szólánk) ugyancsak a' papözvegyárvai intézetbe 
(melly nálunk még nincs ugyan, de a' mellynek, 
illy nemes buzgalom mellett, már nolle velle föl 
kell állani) 100 ezüst forintot ajánl. Ez már aztán 
szép dolog, mikor uraink, illy ügyben, ekként bu-
zognak ! — Borbély ugy válik meg az egyház-
megyétől, mint a' leáldozó nap a' földtől, — ál-
dást hagy maga után. Derék férfiú, Isten veled! 
— 12) A' papözvegyárvai intézetet tervező kül-
döttség majd juliusban fogja tervét előterjeszteni, 
— e' küldöttségnek adatott át, használat végett, 
Daróczy Mihály ülnök magány véleménye is, melly 
e ' gyűlésben felolvastatott, 's mellyet nagy öröm-
mel hallgatánk. — Addig tervezgetitek s nem lé-
tesítitek ti, uraim! ez intézetet, hogy elkéstek vele. 
A' mi kevés pénzt napi keresményünkből félre-
tehetünk, maholnap helyet csinálunk annak a' bé-
csi Versorgungsanstaltban és a' londoni Globe as-
securanzban, mellyek pedig bővebben fizetnek, 
mint a' ti intézetetek a' legjobb esetben fizethet. — 
13) Szentes Sámuel esperes úr benyújtá hivata-
láróli lemondását, azon okból, mert ő immár e l -
gyengült ember. Minthogy pedig még nem g y e n -
gült el annyira, hogy hivatalát épen nem visel-
hetné, tehát, a' gyűlés kérésére, továbbra is meg-
maradt esperesnek. Szabó Pál ülnök hasonlóan 
cselekedett, hasonló okból, 's hasonlóan megma-
radt. Emlegetett ugyan mind a' két tisztelt egyén 
ollyan formát is, mintha ideje volna immár a' r e -
stauratiót életbe léptetni, és ezen okból is kíván-
nak ők hivatalukról leköszönni : de bizony ez 
okot sem igen pártolta a' gyűlés, 's nálunk, deni-
que is, majd csak a' halál fog restaurálni; mi, hogy 
a ' nevezett két tisztelt egy énre néz ve még nagyon 

későn következzék e l , szivemből óhajtom! — 
Nyilván van a' közlöttekből, hogy a' Heves-Nagy-
kunság ugyancsak halad, 's e' szót örvendünk 
kimondhatni, mert ez egyházmegyében anyagi és 
szellemi e r ő , egyházi 's világi részről, valóban 
nem csekély, — ez erő jól használva csodákat 
tehet! . . . De Törökszentmiklós is kitett ám m a -
gáért nagyszerű ebédjeivel 's vacsoráival, mely-
lyekben hogy bennünket, laterizálókatis, részel -
tetett, neki 's különösen erélyes és szíves föbírá-
jának's gondnokának szíves köszönetet mondunk. 

F ö r d ő s . 

Nagy-károlyi egyházmegye gyűlése. 
Tartatott Nagy-károlyban tavaszelő 9 -én . Ne-

vezetesebb tárgyai: 1.Gyöngélkedő n. t . esperes 
úr, kórállapota miatt, el nem jöhetvén : vallásos 
buzgalmáról ismeretes t. Újhelyi Károly segéd-
gondnok úr mellé esperest helyettesítettünk. 2. Két 
évvel ezelőtt megürült tanácsbiróságra, neveze-
tes szavazat többséggel, m. szálkái ifjú lelkész t. 
Pap István lön elválasztva. Férfias nyilatkozatá-
ban, hivatalát, hitszónok ajkaira illő egy pár gyö-
nyörű eszmével, három évig vállalta el. 3. A* 

jármi pap ügye jött tanácskozás alá. Borús kedély-
lyel, reszketeg érzelmek közt küldöm e' tárgyat 
a'nyilvánosság organumába, - mert olly tényt kell 
közölnöm, mellynek élethű áttekintésénél a' szív, 
kínos fájdalomtól vé rezve , görcsösen vonaglik. 
Az egyház megbízott követe felkérte a 'n . t .ü lés t , 
méltóztassanak megbocsátani, ha a' már különben 
is közönségessé vált, hivatalától megfosztó súlyos 
vádakat P. P. lelkészök ellen nem sorolja el, azon 
keresztyéni nézetből, nehogy a1 kérdés alatti, 
több mint húsz éves pap, sok-gyermekü szegény 
családjával koldus-botra szoruljon: hanem f ö l -
szólítja, mondjon le önként mostani hivatalos— 
kodása helyéről. Ezen felhívásnak engedvén, l e -
mondott, ha más egyház, kebelébe elfogadja. — 
E'lemondás után a ' jármi egyház küldöttei Kaplon 
fiatal lelkészét M. M-t , a' szent szék beegyezé-
sóvel rögtön is hivták. — Több változás nem 
történvén, itt már kölcsönös cserének kell vala 
történni. De a 'dél után folytatva tartott gyűlésben 
megjelent kaploni követek, semmi szín alatt el 
nem fogadták Pt., mert köztük már a* protestáns 
vallás és papság gúnyos gyalázatára, egy éven 
által, gyűlölt botránykő gyanánt szolgált. Az ügy 
tűhegyre lévén állítva, a' t. gyűlés egy világi és 
két papi ülnököt, Jármiba menendőt, nevezett ki, 
hogy a' terhelő vádakat a' helyszínén megvizs-
gálván, hivatalos eljárása eredményét, az ezen 
ügyben kinevezett, Nyir-Meggyesen tartandó, 
törvényszéki ülésre beadni ismerje kötelességé-
nek. Lelket rázó ügy! később visszatérek reá. 
4. Endréd. Itt örökös tusában él kél p á r t , 
egyházi személyek és ügyek rendezése fölött. 
Mint máskor, most is két párt követei jöttek. Az 
egyik lopva becsempészet tanítója helyben-ma-



radhatásaért eseng, azon föltétel alatt, hogy a' f. 
gyűlés ezen ismeretlenül származott, még eddig 
csak segédtanítót, főnöke elhalván, rendes okta-
tóul erősítse meg, félfizetésre; egy évi jövede-
lem másik részét pedig, — közösen szeretett el-
halt iskolatanítójuk elaggott anyjának fölsegélé-
sére szentelnék. — Egyházmegyei gyülésünk sem 
körében, sem fensöbb hatóság által hozott illy in-
tézkedést nem ismervén : kérelmük megtagadta-
tott, annyival inkább, mert a' másik párthívei ugy 
mutatták be a' kért egyént, mint orgiák bajnokát, 
mit mindnyájan hallgatással elismertek. — Hoz-
zájuk egy fiatal szorgalmas tanító rendeltetett; 
— elfogadták. — 5. A' nagy-károlyi egyház fel-
kéri a* t. ülést, hogy véggyengülésre jutott, 45 
éves, aggastyán lelkésze elhunytával, kivétel 
nélkül szeretett, tisztelt segédje helyben maradha-
tásában segélyt nyújtani méltóztassék. — Hatá-
rozat. A' törvényes formák megtartása mellett, 
szabadválaszthatási jogát a' kérdéses egyénre is 
kiterjesztheti, — halálozás esetében. 6. Olvasta-
tott a' gencsi folyamodás. — Ezen egyház gond-
noka tizenegy évi jövedelemről nem akar s zá -
molni. E' panasz megvizsgálására küldöttség ne-
veztetett. — Hát az osperesi látogatás miért nem 
orvosolja az illy káros-hatású visszaélést? — Az 
egyházak kebelén rágó, illy emésztő vampirokat 
fékezni kellene! — 7. Tettes segédgondnok úr, 
hozzá feljelentett kéreményes panasz nyomán, 
köztudomásúvá tet te , hogy a' legközelebbi láto-
gatás alkalmával n. t. esperes ú r , jogszerűtlen 
és semmi törvényes alapon nemfeneklő tartozást, 
pénzösszeget követelt bizonyos ifjú tanítón. — 
E* tárgy, bár eloszláshoz közel valánk, mindnyá-
junk figyelmét megragadta. — És mi lön követ-
kezése a' feljelentett vádnak? — Minden oldalról 
panasz, vád a' papság részéről. Elmondták a' t. 
ülnök u rak , és elmondták közpapok, hogy n. t. 
esperes úr előde példáját, törvényellenes tettét 
csak folytatja. — Jelesen, látogatás alkalmával, 
egy tiszta papirt tartalmazó könyvet hord magá-
val, és minden papot, minden iskolatanítót kény-
szerít e' tartalmatlan könyvbe nevét beirni. — 
Igen is Jkényszerit! mint történt az idei látogatás-
k o r , midőn egy tanító, beírásra felhivatván, 
erszénye kórállapotával mentette magát , — és 
vonakodásáért becstelen czimekkel illettetett. — 
Beirhatásért kellett mindnyájunknak 5 fortot fizet-
nünk. Ez öt váltó forinttal növekedett — nem a' 
tractus pénztára, hanem n. t. esperes úr finan-
cziája. — Miután egyházmegyénk, ezen hivata-
los önkényen emelt visszaélés és önzés által táp-
lált tett jogtalanságát kivétel nélkül elismerte,hatá-
roztatok: — n. t. esperes úr, hivataloskodása ideje 
alatt minden illy törvénytelenül követelt és fel-
szedett pénzt, az illető károsultaknak visszafizetni 
tartozik. — 8. Egyházmegyénk azon régibb ha-
tározata, hogy esperes úr tanácsbiróval végezze 
hivatalos látogatását, feltámasztatott halottaiból. 

— 9. Kérdésbe tétetett: a' pesti prot. főiskolára, 
ezen országosan üdvös eszme megtestesitésére, 
egyházmegyénkben önkéntes ajánlat utján g y ű j -
tött pénz hol van? ki kezeli ? milly ellenőrkö-
dés alatt? — mert köztünk a' többség róla mit sem 
tud, — nem tudja, hogy hirlap utján, — mint 
más helyekről történt a' gyűlt tökepénz mennyi-
ségéről, kamatjáról, hová lett fordításáról, — szó 
tétetett volna. E* kérdésre azon megnyugtató f e -
leletet vettük : jelenleg t. esperes urnái van. — 
Határozat. T. esperes úr adjon kötelezvényt, mind 
a' tőkéről, mind eddigi kamatjáról. 

A' helyosztó pótlék-gyülés folytatva tartatolt 
— a 'jármi ügyben, tavaszelő 17. Ny i r -Megy-
gyesen. T. esperes úr ismét hon maradt. Elma-
radását már annyira megszoktuk, hogy előttünk 
nem is feltűnő. — Árva lelkemre mondom ! ha 
hivatalnok, vagy jobb kifejezéssel, — fél-fő l e t -
tére illy közönyös tud lenni vagy épen tehetet-
len, ügyeink irányában: köz kivánatunknak akkor 
tenne igazán eleget, ha leköszönne hivataláról, — 
fontos állását, tetterődús más férfiúnak engedné 
által. Mert mit használ az egyházi tengő éle-
tünknek, ha egy éven át egyszer látjuk, akkor is 
azon nyomos okért, hogy a" napi díjt és abrak á -
rát fölseperje ? egyházaink körében dúló, átkos 
visszavonásokra pedig igényelt figyelmet nem 
fordít. Hol van hivataloskodásának jogosan 
várt eredménye, ha sem egyházmegyénk, sem a' 
fötiszteletü kerület tanácskozmányaiban részt nem 
vesz ? — Látogatási eljárása is meddő. 

Felvétetett, jármi lelkész P. P. szomorú ügye. 
E' férfiú, egyházkerületünkön nevezetes s ze -
replő esperesnek fia, iskoláit jól végezvén, e g y -
házkerületünk egyik legnagyobb-jövedelmü B. 
egyházába hivatott meg , mint kitűnő szónok. 
Földi paradicsomot keresett, és nősülésével, a' r e -
ménylett üdv helyett, pokollal szövetkezett. A ' 
nagy-jövedelmü egyházból, családi körében mind-
inkább növekedő erkölcsi romlottság miatt, lelkészt 
alig tartható egyházba bukott. Minden ismerői ugy 
nézték e' bukást, mint csalhatlan javítás eszközét. 
— Ámde — fájdalom! — hitökben csalatkoztak. 
Néhány év alatti gyakori vándorlás után, egy évo 
most, a' panaszló egyház elöljárói fogták fel 
ügyét, azon nemes elhatározással, hogy kitartó ^ 
erővel mindent elkövetendnek, e' különben tudo-
mányos egyént megnyerni a' közjónak, — erkölcsi 
irányt adni romlott családja életének. Mind hasz-
talan ! — Tiszta szándékuk, hatályos közremun-
kálásuk megtört a' romlottság márványszirtjein. 
— A' küldöttség eljárási jelentése felolvastatott. 
Sajgó szívünket kinzó fájdalom epéje öntötte el, 
midőn a' vád-okiratokból láttuk, hogy megnye r -
hetlenül veszve van az egész család; nem rendel-
hetvén alá a* birói igazságot, kimondatott a' b ű -
nös szó, kimondatott, hogy e' család, — melly— 
nek tükörnek, szeplőtlen példának kellene lenni 
a' nép előtt, — vallásunknak, egyházi életünknek,, 
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tiszt-társainak olly gyalázata , mellyet szomorú 
kénytelenségből koldusbotra kell juttatni. — Ha-
tározat : Hivatalától felfüggesztetik, — ügye, vég -
ítélet végett,a' fötiszteletü egyházkerületre felter-
jesztetik. — Sok közlendőm volna még egyház-
megyénk tengő állapotáról: de most röviden csak 
ennyit: Ozvegy-árva-pénztár , papkör, olvasó tár 
sulat, — ezek csak nevökröl ismeretesek köztünk, 
— szóval : nincs bennünk a' szellem világában 
vállalkozási erő. Majd ezekről máskor bővebben. 
— Bár ha tényt közöltem is, lehet, hogy bizonyos 
e g y é n , mint táp nedvet vesztett mécs, lángra 
lobban ellenem: azért, nehogy, mint névtelen, 
gyáva czimmel illettessem , kérem igaz nevemet 
kitelelni. R o n c s i k S á n d o r , 

nyír-meggyesi lelkész. 

I s k © 1 a-ö g y : 
Ti§zhang Hunfalvy János észrevé-

teleire Iskola-ügyünk küriil. *) 
Miután önmagamnak is már több jegyzéseim 

vannak a*legújabb iskolai rendszerünk fonák vol-
táról, 's ugyanannak érdekében egy czíkket ki 
is kezdtem dolgozni, legnagyobb botránykövet 
azon csillagocskában találván, melly a' szónoklat-
költészi osztály rendszeréhez van mellékelve : 
lehetIen,hogy Hunfalvy János észrevételeit,u gyan-
ez ügyben, mint lelkemből mondottakat, alá ne 
írjam. A' mit II. úr erre megjegyez , olly igaz, 
hogy azt paedagogikátlan hazánkfiainak, — kik 
iily félszegség által, hogy sem itt, sem olt, — sem 
a' realismus, sem a' humanismus körül semmi ne 
történhessék, — akarnak segíteni iskoláinkon,— 
nem lehet elegendöképen ismételni. H. azt mond-
ja : „(lazánkban most harczot vív a' realismus a1 

nullismussal, mellyben humanismust képzel. A ' 
classicus műveltséget akarják némellyek kiküszö-
bölni, 's szélmalmokkal küzdenek. Csak kérdem : 
Szükséges-e a? latin és görög nyelv tudása ha-
zánkban, vagy sem? Ha szükséges : ugy kell a' 
dolgot elintézni, hogy az illetők, azaz , a' tudo-
mányos műveltséget igénylök, tehát a' papok, 
ügyvédek, állami tisztviselők, tanítók, irók 'stb. 
meg is tanulják ugy, hogy hasznát vehessék 'stb. 
— Érezték az ipar hiányát ' s bandzsa szemmel 
nézték a' tudományos intézeteket, —kezdék okolni 
iC holt nyelveket, megfeledkezvén arról, hogy a' 
holt nyelvek, mint ollyanok, még nem ártanak 's 
nem temetik sirbaaz életet, hanem csak az azok-
kali visszaélés kárhozatos. Folyvást ócsárolják a' 
„holt nyelveket" 's folyvást haszontalan és szük-
ségtelen „balastnak" hirdetik azok tudását. — 
A' zajt meghallotta az éretlen 's többnyire léha 
ifjúság, meghallotta a' gyermek. 'S a' gyermek 
háta már jókor borsódzik félelemtől azon nyelvek 
iránt, mint valami kijáró kísértettől, 's midőn a' 
tudományos iskola küszöbén első ízben átlép : 
már fogadást tesz a1 rettegett nyelvet magától 

* ) L. Prot . Egy . ' s Isk. Lap 1 8 4 7 . 5 - i k szám. 

távol-tartani, 'satyai vádirattól, melly meghagyja 
a' tanítónak, hogy a'fiacska fejét nagyon ne t e r -
helje, — el van látva. 'S ö ki nem ábrándulhat, 
mert boldog 's boldogtalan szakadatlanul azt zúgja 
fejébe: ,,a' latin és görög nyelv szükségtelen,hasz-
navehetlen portéka" 's igy csak kaczagja az o k -
tató törekvését, jó szándékát, 's megátalkodottan 
szegül ellene a'nyelv-tanulásnak. Ennél károsabb 
helyzet nincs. Vagy küszöböljük ki azon nyelve-
ket, vagy hagyjunk fel az azokkali harczczal! Az 
ifjúság igy napról napra inkább elrestül, — mert 
miután neki sikerült egy tárgyat magálól olly t á -
vol tartani : csak hamar azon töri fejét, miként 
tegye azt a' többiekkel is. 'S ennek következmé-
nye azután, hogy, az oktatóknak legjobb igyeke -
zotök mellett is, a' tanuló üres gognél egyebet 
nem viszen ki az iskolából. 'S most neki-rohan a' 
hon-boldogításnak. A' tömeg tapsol, kurjant. Ö 
hires,önagy ember! — Az ifjú látja ezt, hát miért 
tanuljon épen ö ?! — Ezredek vállain állunk : vi-
gyázzunk, hogy le ne bukjunk 1 A' tudományos 
szellem még meg nem honosodhalott nálunk: v i -
gyázzunk, hogy tombolásunkkal örökre el ne riasz-
szuk! — Fonák felfogásnak lehet csak tulajdoní-
tani azon jegyzetet, melly a1 szónoklati osztály-
ban kívánja , hogy a' szülék a' tanítóval egye t -
értve határozzák el, vájjon fiaikkal kivánják-e 
ezen osztályban a' görög nyelvet tanultatni, vagy 
sem ? 's hogy azok számára, kik azt nem tanul-
nák, a' helyett taníttassék egyik évben a' geolo-
gia, másikban a* vegytan. Ezen jegyzet a' milly 
czélszerütlen, olly veszedelmes is, — mert egész 
rendszert egyes önkénynek vet alá. A1 tanító 
zaklatása különben is sok, nyissunk csak még ka -
put az alkudozásoknak, 's egész éven át azokkal 
lesz elfoglalva 'stb. — Azért szükségesnek t a r -
tom, hogy azon érintettem jegyzet töröltessék k i . " 
Eddig Hunfalvy. 

De vizsgáljuk ennek gyakorlati oldalát. Kér -
dem először : mit akar rendszerünk ezen j e g y -
zéssel elérni ? Kétség kivül azon elvből kiindul-
va : „non scholae sed vitae discimus" olly tárgyat 
akar az ifjúságnak előadatni, mellynek hasznát 
vehesse az életben : tehát gazdálkodni akar az if-
júkor drága perczeivel, 's félti attól, hogy a' ha -
szontalan görög nyelv tanulásával két egész órát 
vesztend el hetenként, mellyeket jövendőjére 
nézve czélszerübben tölthet vala. Ez igen szépen 
tün föl a' papiroson. Ki tudja jobban, mint mi t a -
nítók, hány perczet használhattunk volna jobban, 
tölthettünk volna czélszerübben többé vissza nem 
idézhető ifjú-korunkból, mint a' hogy azokat e l -
töltöttük?! Mennyivel jobb szónok-költészi ok -
tató volnék, például, én, ha egész eddigi életemet 
a' régi és új irodalom szép müveiben töltvén, két 
egész éven által csupán csak theologiával és azok-
hoz tartozó segédtudományokkal, mint például a' 
zsidó nyelvvel, — életem 16 ik évétől fogva a* 
23-ig (keltőt kivévén) hetenként legalább három 



félnapot, szerdán, szombaton, vasárnapon nö-
vendékeimmel sétalásban, 'stb. nem töltöttem vol-
n a ? ! szóval : ha tudtam volna, hogy szónoklat-
költészi osztály tanítója leendek valaha életemben. 
— A' mint ezen csillagocska alatt olvasom, hogy 
addig , míg a' tanulók egyik fele görögül tanúi, 
addig a' másik félnek vagy geologiát vagy vegy-
tant adjak elö: eszembejut, hogy mikor még ma-
gara valék szónoklat-költészi tanuló, 1835 — 
3 7 - i g , még akkor az ipar nem terjedvén ki annyira 
hazánkban, mint jelenleg, a' hol praktikus embe-
rek azt a1 tudományos iskolába is léptetni óhajt-
ják , — akkor is görögöt-tanulókra és görögöt-
nem-tanulókra voltunk felosztva. Az ugy-neve-
zeit jurista-társaink curialis stílust tanultak, míg 
mi a" TVTtToj-t kínoztuk. Mi lett a1 vége? Az: hogy 
amazok még egy egyszerű nyugtatványt vagy 
instantiát irni, mi pedig a' rendes főneveket és 
igéket hajlítani nem tudtuk. 'S bízvást merem ál-
lítani, hogy a1 geologiával és a' vegytannal sem 
fognák többre vinni tanítóink és tanulóink; söt ha 
számtalan tanítási óraikat, a* görögöt nem tanulók 
kedvéért, még kettővel megtoldanák sem. Mert te-
kintetbe nem vévén azt, hogy legtöbb oktatóink 
theologusokból lettek oktatókká, 's következés-
képen elegendő elökészültséggel ezen tárgyakra 
nézve nem bírnak : kérdem a' legjobb chemiku-
soktól, mennyire reménylik vihetni az egészen 
avatatlan elméket e' roppant tudományban heten-
kénti két óra alatt? kérdem más részről, mi jó si-
kert, mi üdvöt reménylenek e' geologiáról a1 ki-
képzendő ifjú neveltetésére,— mellyben soha azon 
szempontot el nem szabad tévesztenünk, hogy a' 
tanító legfőbb feladata egy részről az itjut lelke-
síteni, kedvet oltani szivébe minden igaz, jó és 
szép iránt, más részről, ha már tanultatni kell vele 
valamit, annak, mint a' nyelveknek's mathemati-
kának, minden véleményeknek és gyanítgatások-
uak felette kell állnia. És ugy, véleményem sze-
r in t , a' geologia, melly mindeddig csak véle-
ményekből áll, épen nem kezdőknek való, hanem 
a' tudomány fejlesztőinek, a' természet vizsgélói-
nak feladata. 

Legnagyobb akadálya iskoláinknak,a' H.úr által 
elősoroltakon kivül, még az is, hogy ámbár mindig 
szólunk és declamálunk a' szabad tanításról, melly 
az 1791: 26. czikk által biztosíttatott: az mind a' 
mellett még nein bír elegendő önállósággal. Mert 
micsoda egyéb egész lycealis pályánk, mint hé-
zagos utánzása a' külföldi egyetemeknek, mely-
iyekbe mégis szükségesnek tartjuk a' tudományok 
mind azon halmazát bele-tömni, mik katholikus 
főiskoláinkon előadatnak? Ez az ugy-nevezett két-
szinüeskedés hazánkban, hogy akarunk is, nem 
is, — nincs bennünk állhatatosság és kitürés, és ott 
sem vagyunk új rendszerünkkel, a' hová a' régi-
vel vittük, mikor még mi, kik most az oktatók 
sorában vagyunk, a' rosát és a' tvtctoj-I tanulgat-
tuk. Azt mondják, egészen el nem mellőzhetjük 

a' katholikus iskolák rendszerét, nehogy ifjaink, 
ha gymnasialis és lycealis pályájukat elvégzik, 
meg akadjanak, ha valamelly katholika akadémiá-
ban, például, Nagy-Váradon v. Kassán, akarják 
folytatni tudományukat. Én ugyan át nem birom 
látni, hogy miért rontsuk a' mi rendszerünket az 
ö kedvökért, ha különben jobb lehetne a' mienk? 
Eszembe jut itt két katholikus ifjú, a' kik, 1 9 4 4 -
ben, Patakon hallgaták a ' jogot, és midőn, felsőbb 
parancsolat következtében, a' kalvinistáknáli is-
koláztatástól eltiltattak,készebbeknek mondák ma-
gokat, inkább privát vizsgálatnak alá-vetni ma-
gokat, semhogy Patak múzsáit elhagyják. Ha pe-
dig csakugyan a' katholikusok rendszere jobb a' 
miénknél, 's hazánkban jobb mód nincs tudóssá 
képeztethetni: vájjon mi akadályoztathat bennün-
ket, hogy azt egészen el ne fogadjuk ? Ott, ha jól 
tudom, nem kínozzák az úrfiakat a' görög nyelvvel. 

Az én hitem és meggyőződésem az, hogy míg 
a'gymnasiumós lyceum közt éles határvonaltnem 
teszünk, soha tisztára nem jövendünk rendszerünk-
kel. Ha gymnasiumnak nevezzük, a' legalsóbb 
nyelvtani osztálytól kezdve, a' tanodákat a' s zó -
noklat-költészi osztályig inclusive : vi vocis, itt 
csak olly tárgyaknak volna szabad elöfordulniok, 
mellyek valóságos gymnastikáját tennék a' lélek-
nek. Tehát főszerepet játszanának a1 nyelvek: 
magyar, német, latin, hellen és a' mathematika, 
mert mindezek a' legbizonyosabb, a* leghatár-
zottabb alapokon nyugodván, minden véleménye-
ken felülállanak, vagy máskép a'legigazabb tudo-

jmányok, mellyeket legalább lehetséges hiba nél-
;kül tudni, mellyekben semmiféle tudákos észre-
| vételeknek, eltérő véleményeknek hely nem e n -
i gedhető, 's ennélfogva leginkább kezdőknek v a -
I lök. Az illy szilárdul megvetett alapon könnyű 
I lesz azután tovább építhetni. Igaz ugyan, hogy 
! Magyarország földleírása, a' magyarok története, 
és minden egyes osztályban a' vallás ki nem ma-
radhatna : de annyi mégis csak áll, hogy ezek, 
jobban rendezve, kevesebb időt vonnának el, és 
attól, ki nyelvekben's mathesisban erős, önszor-
galom útján is könnyen elsajátíthatók. A' mint 
pedig az iiju a szónoklat-költészi osztályból k i -
lép, szigorú magán-vizsgálat alá vetném öt, ha 
mind ezeket, mellyeket hat éven keresztül tanult, 
jól tudja-e, képes-e átmenni felsőbb osztályba, 
érett-e a'bölcsészet hallgatására, vagy nem? Mert 
akkor 16 — 17 éves levén legfelebb az ifjú, még 
más életmódot választhat: de ha , mint magam 
valék kénytelen azt egyik tanuló-társamról t a -
pasztalni, kit egyik oktatója elégszer intett ugyan, 
hogy hagyná el a' theologiai pályát, mégis egész 
a' candidaticumig vivó a' dolgot, és ott az illető 
superintendensúrtólolly bizonyítványnyal bocsát-
taték e l : „Testőr eum adhuc immaturum esse ad 
studia theologica in instituto Viennensi etc. conti-
nuanda," — ha, mondom, ugyanezen ifjú, a' ki 
22 éves korában i'ly utilevéllel ellátva hagyta eL 



iskolai pályáját, jókor szigorúan meg vizsgáltatván, 
további tanulásában megakadályoztatik: még sze-
rencsés mesterember és hasznos honpolgár vá-
landott belőle. 

Ha véglére , hogy visszatérjek Hunfalvg úr 
igen bölcs indítványára, melly szerint „egy terv 
és elv szerint készíttessék a' latin és görög nyelv 
egész rendszerét magába foglaló kézikönyv, melly 
o' különböző osztályok szerint legyen felosztva 's 
azokhoz alkalmazvaollyan készíttetnék még a' 
magyar *) és német nyelv 's a' mathematikára 
nézve is : akkor hiszem, csakugyan szilárd épület 
válhatnék gymnasiumaink belszerkezetéböl. Az 
ekkép rendezettgymnasiumban, három vagy négy 
oktató állandósittatván, a' csekélyebb tárgyak se-
gédtanítók által volnának előadhatók, és azonnal 
elnyernök az t , hogy a' segédkezés-idö alatti ki-
tüntetés által és után állandósításra magokat mél-
tóvá tett tanítóink alapossága a' mindig fris és 
ifjú tanítók tüzével párosíttatván, csak hamar vi-
rágzásnak indítanák gymnasiumi osztályainkat. 
Ha pedig jól elkészült gymnasiastákat küldenénk 
fel a' felsőbb osztályokba, megszűnnék valahára 
felső osztálybeli oktatóink azon panasza, misze-
rint a'fiúk éretlenek 's elegendő elökészültséggel 
nem birnak. Eléggé volnának azok előkészülve, 
ha a' nyelvekben a' tökély azon fokáig vitték 
volna , melly a' gymnasium olly terve mellett, 
hogy hetenkénti 24 óra 2 harmada nyelvekre és 
mathesisre, egyharmada pedig egyéb tárgyakra 
fordíttatnék, el volna érhető. P e c z G y u l a , 

V e g y e s k ö z l e m é n y e k . 
Halálozás. April. 14-én tetettek örök nyu-

galomra a' b.-somogyi megyében kebelezett b e -
legi egyház hirtelen szélhűdés következtében 
meghalt papjának néhai t. Tóth Péter urnák földi 
maradványai. — A' boldogult, mint 12 éves pap 
és mint 42 éves ember, szállott sirjába. — Szó -
noklottak felette : 1 -ö r t. Bar akónyi Kristóf, ki 
is, 1. Kor. 4. 1. kiindulva, hatályosan rajzolá a' 
papok nagyszerű hivatását, — és jutalmukat, 
mit korántsem a' világ, hanem csak az öntudat 
szokott megadni; 2. t. Gál Dénes az élet múlan-
dóságát 's az élet múlandósága után kővetkező 
halhatatlanságot mutogatá. — Végre a' sirnál t. 
Matolcsi Sándor rögtönzött rövid beszédében azt 
emelé ki, hogy mi csak akkor halhatunk meg nyu-
godtan, ha emberi, polgári, keresztyéni tisztein-
ket betöltöttük; igyekezzünk hát ezeknek megfe-
lelni. — Gyászolják a' megholtat két neveletlen 
árvái. — Béke lengjen felette! 

*) A' magyar levén a ' tanítási nyelv, annak minden más 
nyelv tudományos előadását kellene kisérnie, hogy az anyai 
nyelv a ' tökély legfőbb fokára vitethetnék. * P. G. 

Nyilvános köszönet. Nm. gróf, nagy-
károlyi Károlyi Lajos úr, Nyitra megyei főispán ö 
nagyméltósága, a' kis-majtényi helv. hitvallású, V 
templom- épités terhes vállalata alatt nyögő e g y -
házat , közelebb mult években ekkép kegyeske-
dett felségelni: tégla-égetésre 20 öl fát egészen 
ingyen, ugyan e' czélra 30 öl fát fél áron, te tő-
zetre pedig 25 szálfát ismét egészen ingyen mél-
tóztatott kiadatni. 

Hálás köszönet ezért a' tisztelt, nemes-keJbü 
grófnak, ki a 'vele nem egy hitvalláson levő job -
bágyainak irányukban is tudja's szemei előtt tartja 
amaz igazságot: ,,a' ki másoknak templomot épí-
teni segít, az emberiség legszentebb czéljainak 
áldozik, — 's bár néma, mégis legszebb hangon 
dicsőíti Istenét." — Hálás köszönet továbbá a ' 
tisztelt gróf erdődiurodalma tekintetes felügyelő-
jének , a1 hazaszerte ismeretes Szendrey Ignács 
urnák, ki szokott nemes lelkülete szerint, egyhá-
zunk irányában ajánlólag lépvén föl, a' nyert se-
gélyt számunkra kieszközlötte. — De hála! itt 
még egyszersmind, századunk szelídült szellemé-
nek is, melly a' régibb felekezetességen mindin-
kább inkább túlemelkedni törekedvén, ma már e' 
lapok hasábjain is többször láthatunk egyházaink 
jóltevöi sorában feltünedező , idegen-hitvallású 
világi, sőt főpapi méltóságokat is, kik tettleg meg-
mutatják a' világ előtt, mikép ama legmagasz-
tosb erénye a1 szivnek — az adakozás — az 
egész emberiség irányában gyakorlandó. 

Isten! tarsd meg számos évekig a' jóltevők 
hasznos életét, — 's szaporítsad naponta számu-
kat! N é m e t h A l b e r t , 

kis-majtényi ref. pap. 
Csőd. T. Gamauf K. úr halála által a' kőszegi 

elemi iskola-tanítói hivatal, mellyel 3 szobából 
álló egészséges lakás, 320 v. ft. készpénzbeli fi-
zetés, és egy-egy tanítványtól — kiknek száma 
80 körül szokott lenni, — iskola-és fapénz fejében, 
5 v. ft. van összekötve, megürülvén : azok, kik 
ennek betöltésére 's a' magyarhoni ág. hitv. ev. 
iskolai rendszer 15 s. a. t. lapján kitett tárgyak 
tanítására magukat képeseknek érzik, 's azon k i -
vül rendszeresen orgonálni tudnak, ezzel fölszó-
lítlatnak, nyilatkozataikat a ' helybeli tek. Elnök-
séghez f. é. május végéig beküldeni. 

A' kőszegi ev. iskolai biztosság. 
Megjelent és Kilián Gy. kapható kötve nagy 8rét 

579 l. ára 2 p f l 
Költészeti és Szónoklati Reme-

k e k . Magyar Prosodiával, Metrikával, 's a ' kö l -
tői és szónoki beszédnemek és fajok rövid e lmé-
leti fölvilágositásával,eme nemek és f a j o k szerint 
osztályozva, szónokköltészeti és bölcsészeti osz-
tályú tanulók, nemkülönben egyéb serdültebb mind 
kétnemű olvasóknak használatára, közre bocsátja 
Tatay István. 



PROTESTÁNS 

EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 
19. szám. Hatodik évi folyamat. Május 9. 1847. 

Megjelenik e' Lap 1 i íven minden héten egyszer : vasárnap. — Előfizetési ár félévre Buda-Pesten házhozhordással 2 ft 40 kr, 
borítékban 3 ft 4-0 kr., postán küldve 3 ft 40 kr. pgő pénzben. Előfizethetni Pesten hatvani-utczai Horváth-házban 483. sz. alatt 

földszint Landerer és Heckenast könyvnyomdája ügyszobájában és minden magyar- és erdélyországi kir. postahivatalnál. 

TARTALOM : Móses öt könyve. S z a I a i I s t v á n . — Észre -
vételek nt. H e t é n y i J á n o s úr némelly állításainak 
el lenében. V á l k a J á n o s . — G y ű l é s e k : Tiszáninneni 
helvet hitv. egyházkerület közgyűlése. P a p p J á n o s . 
Bihari ref. egyházmegye közgyűlése. Drégel -pa lánki e g y -
házmegye. T ö b b e n . — I s k o l a - ü g y : Az eperjesi 
kerület i ev. collegium belső r endezése , V a n d r á k A n -
d r á s . — V e g y e s k ö z l e m é n y e k . — 

Móses öt könyve. 
Köszönet Hetényi urnák, hogy a' biblia ügyé-

ben sok szép adatokat közlött velünk a 'Prot. Egy. 
's Isk. Lap 8— 10-ik számaiban! Még nagyobb 
köszönet, hogy a' magyar prot. theologusok figyel-
mét föl kivánta ébreszteni általánosan ugyan az 
egész bibliai kritikára, különösen pedig a' Móses 
öt könyvének authentiájára, m e l l y e t új alapra, tehát 
az eddigi theologusokétól eltérőre, kiván helyhez-
tetni! Mielőtt azonban H. űr általmenne az új alap 
kimutatására : kimondja saját theologiai elvét, 
melly, a 'hit dolgában, épen az, a'mi a 'rat ionali-
stákét és supranaturalistákét legczélszerübben 
egyesíti (nemde, Bretschneider elve ?) ; történeti 
búvárkodásban pedig, jelenleg a'Móses öt könyve 
authentiájának megítélésében, mind a' rationa-
listák,mind a' supranaturalisták elvétől eltérve,csu-
pán történeti adatokra támaszkodik. Én is jelen-
leg, ébredve H. urnák korunkban igen érdekes 
és szükséges fölszólítására, a' Móses öt könyve 
authentiájáról néhány megjegyzést akarok tenni. 
De mielőtt ahoz fognék, H. úr modora szerint, ki 
kell mondani theologiai elvemből annyit, a' meny- j 
nyit H. úr nyilatkoztatott. Én a' hit dolgában [ 
kezet fogok II. úrral, de csakúgy, mint protestáns 
theologus; mert mint magyar protestáns theolo-
gus, a' helv. confessio sánczain belül kénytelenít-
tetem maradni, mindaddig, míg a' helv. conf. élő-
beszédének eme szavai : ,,proteslamur nos esse 
paratissimos, meliora ex verbo dei docentibus 
non sine gratiarum actione,et cedere et obsequi" H. 
nrnak és sok másoknak közremunkálása által — 
mellynek honunkban jelenleg legalkalmasb o r -
ganuma lehet a' Prot, Egyh. Isk. Lap — meg 
nem érlelik gyümölcseiket, 's ismét ennek követ-
keztében a' synodus má? confessiót nem ad. 
Igenis! Ugy látszik, hogy a ' helv. confessio idé-
zett szavai feljogosítnak minket arra, hogy mi 
theologusok nemcsak ugy szólhatunk és Írha-

tunk, mirtt helv. hitvallásuak, hanem ugy is, mint 
csupán protestánsok. Mellyre nézve midőn hírla-
pok utján vallástudományos értekezésekbe, vi tat-
kozásokba ereszkedünk : szabad, sőt szükséges,, 
hogy a' symboiikus könyvektől függetlenül is 
szólhassunk, Írhassunk; sőt hogy magukat a' 
symboiikus könyveket is bírálatunk alá vethessük, 
mindazon pontokban, meilyekben a' verbum Dei-
vel ellenkezőknek látszanak. Ezt tennünk igény-
lik, a' felebb idézett szavakon kivül, mind a' p ro-
testantismus főelve, mind magának az Idvezífő-
nek vallásos föczélja. Ezt tennünk azonban egy-
házi szónokszékeinkben mindaddig tilos lesz, míg 
a' symboiikus könyvekre megesküszünk. 

A' mi már a' történeti buvárkodásbeli elvemet 
illeti: erre nézve is megegyezem íi. úrral, — hogy 
tudniillik , a" hol csak lehet, történeti adatokat 
tegyünk főalapul: de én hozzáteszem egysze r s -
mind azt is, hogy a' históriai állítás mindjárt nem 
áll, mihelyt a' történeti adatok — bár milly sok 
számmal legyenek is — ki nem állják a' kritika 
próbáit. És imeépen ezen elvből indulva ki, nem 
adhatok hitelt a' Móses öt könyve authentiájának. 

Hetényi úr a' pentateuchus authentiáját tör té-
neti adatokra akarja alapítani. De ugy látszik, 
hogy azon H. úr által idézett történeti adatok 
csak azt bizonyítják, hogy Egyiptomban már a k -
kor divatozott az irás mestersége, midőn Móses 
ott lakott. Úgyde , véleményem szer int , ebből 
csak annyi következik, hogy Mósesnek módjában 
volt megtanulni az írást; de az épen nem követ-
kezik, hogy Mózes tudott i s i r n i ; annyival k e -
vésbbé az, hogy valósággal Móses irta a' penta-
teuchust. Aposse, non valet consequentia ad esse* 

Én részemről nem tagadom, hogy lehet némelly 
történeti adatokat felhozni a'pentateuchus authen-
tiájának mutogatására: de azok ollyanok, mellyek 
a1 józan kritika próbáit aligha állhatják ki. 

Ha én a'Móses öt könyvének mind külső alak-
jában, mind béltartalmában olly világo3 jeleket 
találok, mellyek Móses idejénél sokkal később 
időre mutatnak : akkor ezen jeleknek alá kell 
rendelnem a' történeti adatokat, annyival is in -
kább, ha ezek csak conjectúrák. 

A' mi a' Móses öt könyvének külső formáját 
illeti: erre nézve nem akarok most kifogást tenni; 
mert H. úr kielégít engem azon felelettel, hogy 
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Esdrás ujabb stilba öntötte azon könyveket. Csak 
a ' tartalmára vonatkozom tehát, mert erre nézve 
azt mondja H. úr, hogy kizárólagosan Mósestöl 
származott. — 

Czélom tehát azt kimutatni, hogy a' pentateu-
chusnak tartalma sem származott Mósestöl. 

Erre nézve azonban nem annyira a' magam, 
mint két , igen hires írónak, ezen dologban leg-
competensebb bíráknak, okoskodmányait sorolom 
elö röviden. Ezen írók közöl egyik a' hires Áben-
Hezra a ' 12-ik századból, toledói születés, rop-
pant nyelvész, philosophus, orvos, költő, csilla-
gász és szentirásmagyarázó. Ez volt körülbelől 
legelső, ki a' Móses öt könyvének authentiája el-
len alapos kétséget támasztott : ellenére a ' far i-
zeusok azon határozatának, hogy a' ki a' Móses öt 
könyvének authentiáját nem hiszi, az eretnek. A' 
másik, világszerte nevezetes zsidó tudós Spinoza 
Benedek, ki még határozottabban ellene-mondott a' 
kérdéses authentiának. 

Ezen két tudósnak főbb okoskodmányai a' 
pentateuchus authentiája ellen, — mellyeket ma-
gából a'tartalomból merítenek, — következőkben 
központosulnak. 

1) V. Mós. 27, — Jósue 8, 30. s. a. t. Itt az 
mondatik, hogy Mósesnek egész könyve világo-
san leíratott egy kő-oltár oldalára, melly oltár, a' 
régi rabbik állítása szerint, 12 köböl állott. E b -
ből világos, hogy a' Móses igazi könyve a' pen-
Jateuchusnál sokkal kevesebb-terjedelmű lehetett. 

2 ) V. Mós. 31, 9. Ezen versben az mondatik, 
hogy irt Móses törvényt : de látnivaló az össze-
í üggésből, hogy ezen szavak nem Móses szavai, 
Iianem egy másik iróéi, a' ki itt Móses tetteit és 
árománvait beszéli el. 

3) I. Mós. 12, 6. Ezen szavak : ,,a' Kananeu-
sok valának pedig akkor abban a* tartományban" 
nyilván azt mutatják, hogy a' pentateuchus írója 
Mósesnél sokkal későbbi. A" kananeusok ugyan-
is még Móses halála után űzettek ki a" Kanabán 
földéről: a' pentateuchus irója pedig ugy említi 
e ' versben a' kananeusok ott lakását, mint egé -
szen elmúlt időt. 

4 ) 1 . Mós. 22. 14. Itt azon h e g y , mellyen 
Abráhám Izsákot meg akarta áldozni, Moriának, 
Isten hegyének neveztetik : holott ama hegynek 
ezen név csak akkor adatott, midőn a' templom-
építésre kijelöltetett, mi Móses idejénél sokkal 
Jkésőbben történt. 

5 ) V. Mós. 3. l t . Ezen rész első felében az 
van elöbeszélve, hogy Móses vezérlete alatt mi-
képen győzedelmeskedtek a' zsidók a' básánbeli 
királyon Og-on; hogy pedig ezen történeti igaz-
ságnak annál nagyobb hitelt adjon az író, a' I l -
dik versben hivatkozik Og királynak vasból-
készült óriás-nagyságú ágyára, melly, mint régi 
ereklye, még az író idejében is megvolt az Am-
mon fijainál. Ezen előadás, mint szintén a' 14-ik 
vers ezen kitétele: „mind e 'máinapig lan" — oda 

mutatnak, hogy a' Móses könyvei nem authenti-
kusok. 

6 ) Azonkívül, hogy az író Mósesröl 3- ik sze-
mélyben beszél többnyíre, még sokszor róla f e -
lette nagyítva ír, p. o. Móses az Istennel beszélt 
színről színre; soha sem volt olly nagy próféta, 
mint Móses s a. t., azonban néha elsÖ személy-
ben is beszél. Mind ezek gyanút támasztanak az 
authentia felől. 

7) V. Mós. 34. 1 — 12 ismét 1. Mós. 36, 31 . , 
ismét II. Mós. 16 ,34. Ezen helyeken olly dolgok 
adatnak elő, mellyeket magának Mósesnek írni 
lehetetlen volt, mivel ezek az ő életén túlterjed-
tek. így p. o. leíratik ott halála, eltemettetése, 30 
napigi gyászoltatása; továbbá összehasonlíttatik 
ö az utána élt prófétákkal, kiket, úgymond az iró, 
Móses mind felülmúlt. Sőt elősoroltatnak az idu-
mei királyok egész azon időkig, midőn már I z -
raelnek is királyai voltak, még pedig II. Sám. 8, 
14. értelme szerint, egész Dávid király idejeig. 
Mint szintén határozottan kimondatik a' zsidó nép 
Kanahánba jutásának ideje, és a7 manna-étele egé -
szen oda jutásokig. 

8) I. Mós. 14, 14. Sok helyeknek olly nevek 
vannak ad va,mellyek Móses ideje után keletkeztek, 
így p. o. az idézett helyen az mondatik hogy Áb-
rahám az ellenséget Dán városig kergette; holott, 
Bírák 18, szerint, azon városnak a' Dán név 
sokkal későbben adatott a1 Móses idejénél. 

Mindezekhez hozzáadjuk azt, hogy a" penta-
teuchus különböző részeiben ki nem egyenlíthető 
különbözések, összefüggési hiányok uralkodnak. 
Nevezetesen a' többek közt: 

a) Némelly történeti adatok igen teljesek, má-
sok ellenben igen rövidek 's hiányosok; sőt van-
nak nyilvános csorbák is az események előadá-
sában. Vannak olly elbeszélések is, mellyek 
mintegy a' többitől független egészet képeznek. 

b) Sokszor ugyanazon dolgok szóról szóra is-
mételtetnek a' pentateuchus különböző könyveiben. 

c) Némelly események különbféle módon adat-
nak. így p. o. azon hegy, mellyen Móses a' tö r -
vényt kiadta, a' 3 első könyvben Sinai, az ötödik 
könyvben üóreb hegynek neveztetik. 

d) Egyes kifejezések is változnak : p.o. az I s -
ten neve az 1 - s ö könyv némelly szakaszaiban 
mindenütt Elohim, — némelly szakaszaiban min-
denütt Jehova szóval fejeztetik ki. s. a. t. 

Mondom tehát , hogyha Áben-Hezra és Spi-
noza okoskodásaihoz a' most leírtakat is hozzá-
adjuk : tökéletes világosságban áll az, hogy a* 
pentateuchus szerzője nem Móses, hanem az Mó-
ses ideje után több századokkal készült. 

De az már a' nagy kérdés: vájjon ki állal k é -
szült tehát ? E ' kérdésre Spinoza csak azután f e -
lel, miután igen nyomoson magából a' szentírás-
ból megmutatja, hogy a' melly könyvek Mósestöl 
származtak, úgymint a' hadak könyve, szövetség 
könyve, és az Isten törvényének könyve, azok a* 



pentateuchust nem tehetik, — nemcsak azért, hogy 
némelly részben elvesztek, hanem azért is, mivel 
némellyikolly rövid volt, hogy az a ' reggeli szer-
tartások végével egy hallásra felolvastatott. Bí-
rálat alá veszi továbbá Jósue, Bírák, Buth, Sámuel 
és a' Királyok könyveit, és kivilágítván, hogy 
ezek is egy-szabásuak a' pentateuchussal, a' 
mennyiben ezeknek is az a' czéluk: hogy a' Mó-
ses mondásait, parancsait 's azoknak időben és 
körülményekbeni kifejlődését adják elő : állítja, 
hogy ezeknek együtt csak egy szerzőjük lehetett. 
Mindazon könyvek tehát tulajdonképen egy köny-
vet tesznek, mert egy a' ca.éluk: de különböző 
névvel azért neveztetnek , mivel különböző h e -
lyekben és időkben, különböző személyek vitték 
benne a' főszerepet ; és igy, Móses könyvének 
azért neveztetik a' pentateuchus, mert Móses 
benne a' főszerepet vivő személy , Jósué 
könyvében Jósué a' főszemély s. a. t. Ki 
lehetett azonban a1 szerző, Spinoza meg nem 
határozhatja tökéletesen,hanem hiszi, erős okoknál 
fogva, hogy Esdrás. Azt hiszi tehát Spinoza, hogy 
Esdrás más irók munkáiból összeszedte az ide-
vonatkozó történeteket, még pedig némellyeket 
szóról szóra irt le; e' közben bukkanhatott Esdrás 
eredeti ősmaradványaira is a' 31óses szavainak, 
beszédeinek, törvényeinek. Azonban bár Esdrás 
igyekezett a' históriai adatokból össze-függő 
egészet készíteni: de azt egyátalában végre nem 
hajtotta. Mindezekről nyomosán értekezik Spinoza 
illy czimü munkájában : Tracíatus theologico-
politicus Stutgardiae 1830. 

Mások ismét — kik tudnillik nem ismerik el a' 
pentateuchus authentiáját — másképen ítélnek 
Móses öt könyve származásáról. 

Általában két osztályra lehet vinni a' különb-
féle értelmeket: 

1) Egyik osztály az, melly azt tartja, hogy az 
egész pentateuchus lényege Mósestöl íratott, de 
a' későbbi időkben több pontokban toldatott és 
foltatott. Ide tartoznak a' többek közt Eichorn, 
Lüderwald, Grisinger, Jahn s. a. t. 

2) Másik osztály az, mellynek értelme szerint a' 
pentateuchus régi különbféle egyes ősadatokból 
szerkeztetelt össze Móses ideje után több száza-
dokkal. Ezen osztályba tartoznak Spinoza, Bert-
hold, Vater, Augusti, de Wette s. a. t. 

Akármint légyen a' dolog, annyi bizonyosan 
kijö, hogy a' pentateuchusban sok ollyasmi van, 
mit Móses nem írhatott, — még pedig részint 
egyes helyek, részint egész szakaszok. Bizonyos 
továbbá, hogy abban sok ős adatok, részint lör-
ténetj részint törvény-tartalmú ős oklevelek talál-
tatnak, mellyek okozzák a z t , hogy némelly sza-
kaszok össze-függő egészet képeznek. Bizonyos 
végezetre, hogy a 'Móses által hátra-hagyott i ro -
mányok, oklevelek későbben egyegészszé alakít-
tattak, és ezekhez több toldások 's világosító ma-
gyarázatok ragasztattak, — innen van aztán az 

Össze nem egyeztethető különbözőség az e g é s z -
ben, 's a' hiányos össze-függés a' részekben. — 
Hihető, hogy az egy egészszé alakítás nem elébb, 
mint a' királyok alatt, 's talán a1 Sámueltől alapí-
tott proféta-iskola által vette eredetét. 

Egyébiránt, véleményem szerint, valamint az 
egész szentiratra, ugy különösen a' Móses öt köny-
veire nézve nem az authentia, hanem az axiopi-
stia a' fődolog. Ha a' vallás igazságát akarjuk 
kimutatni: nem annyira az a* kérdés, hogy ki irta 
a' vallás-könyvet? mint inkább az, hogy mi van 
abban megírva? vájjon annak tartalma az é s z -
szerű isteni kijelentésröli ideának megfelel-e, 
vagy nem ? Különben is Semler ideje óta minden 
okos protestáns theologus megegyezik abban, 
hogy a' szent könyveknek csak béltartalmuk i s -
teni kijelentés, külső formájok pedig, azaz, a1 be -
tűk, szavak, mondatok csak emberek munkái, — 
vagy más szókkal: hogy a' szent könyv maga 
nem kijelentés, hanem a' kijelentést abban csak 
feltalálni, kikeresni lehet. És igy ha Móses öt 
könyvének authentiáját meg nem tudjuk is mu-
tatni, de ha annak axiopistiája vagy hitelessége 
bizonyos : akkor még azt ugy nézhetjük, mint av 

monotheismus legősibb oklevelét, vagy, II. úr sze-
rint, az egy isten hivésén álló világvallás alapját. 
Ámbár én ezen világvallás alapja ellen felhoz-
hatnám azon szavakat, mellyeket írva találunk h 
Kor.3,11., továbbá Eféz.2,20.; de minthogy ennek 
vitatása jelen czélomtól messze-vinne : most e l -
hagyom, 's a' helyett még egyszer köszönetei 
mondok Hetényi urnák, hogy a' magyar theolo-
gusok figyelmét a' vallástudományosság körében 
ébreszteni kívánja. Bár csak minél több visz-
hangra találna! mert különben mi prédikátorok 
rövid időn oda-leszünk. Ezt igy kinyilatkoztatni, 
a' mi jelen körülményeinkhez képest, igen nagy 
és sok okom van. 

Utójegyzet. Szándékom volt ugyan először 
nagy és sok okaimat mind elhallgatni; de 
miután a' Religio és Nevelés 20-dik , 21- ik 
számában egy igen szerénytelen , vagy ta-
lán nem hibázom, ha azt mondom, hogy igen g o -
romba czikket olvastam : lehetetlen legalább azon 
egy okot ki nem emelnem, miszerint nekünk azért 
is kell a' vallástudományosság körében haladó 
figyelemmel lenni, hogy az illy sértegető czikkek 
— mellyek az említett hírlapban naponként n ö -
vekednek — se meg ne tántoríthassanak, se f e -
lelettel ne kelljen adósoknak maradnunk, ha a* 
szükség ugy kívánja. Egyébiránt az említett 
türelemtelen czikk névtelen irója hasonlónak lát-
szik az egyszeri molnárhoz, ki minden sérelmet 
béketűréssel szenvedett : de midőn a' lisztlopó 
czímet meghallotta, haraggal és boszusággal tört 
ki. Azaz, sok ember nem szereti, ha némelly 
igazságot szemére lobbantanak. 

S z a l a i I s t v á n , 
szikszói ref. prédikátor. 



észrevételeit nt. Hetényi János úr 
némelly állításainak ellenében. 
Nagy tiszteletű Hetény' János űr értekezésében 

( P r . Egy. s Isk. Lap lU-dik sz.) némelly állítá-
sokat csalókáknak tartok. Iliyenek : 

1. Állítás : „Bámulatos hatással volt a' héber 
szent könyvtárczának szabad használata az Izrael 
népe értelmiségére és erkölcsére." 

Észrevétel: Ez nem áll, először is az értelmi-
ségre nézve. Móses értelmisége az egyiptomi 
Iskolának 's neveltetésének volt következménye; 
a ' Dávid és Salamon királyok alatt kifejlett értel-
miség pedig nagyrészint a ' phoenicziaiakat illeti, 
a ' mit lehet látni Salamon e' kifejezéséből is : 
1 . Kir. V. 6. „Jól tudod, hogy nincsen miközöt-
tünk olly ember, ki a' favágáshoz ugy tudna, mint 
a'Sidonbéliek" — és az azután kifejlett értelmiség is 
jóval hátrább maradott valamint a' görögök,ugy 
még több más népek értelmisége megett. A' pró-
féták iskolája leginkább hatott az egy-istenség 
fentartatására 's tiszteltetésére : de a' mi csak 
utóbb sikerülhetett. Nem áll továbbá fentebbi ál-
lítás az erkölcsre nézve i s ; mert lássuk csak a' 
próféták számnélküli panaszait, kezdvén Esaiás-
nak első részében, 's folytatván vizsgálódásunkat 
minden profétákon és a' többi századokon keresz-
tül — időnkig: 's minden bizonynyal meg fogunk 
győződni Izrael népének romlott erkölcseiről. 
Avvagy , elfelejtjük-e, hogy a' népeket rosz e r -
kölcseik buktatják meg ? Izrael népepedig, eddig, 
aneg van buktatva. 

2. Állitá : „Annál nagyobb befolyása volt az 
<evangyéliomokkal és apostoli levelekkel már gaz-
dagodott teljes bibliának az emberiségre." 

Észrevétel: Ezt egyedül az apostoli tanítások-
ról állíthatni, úgymint a' mellyek Jézus értelmé-
ben adattak elő : Móses törvényét azonban az 
apostolok elvetették. Erről jó olvasni az aposto 
lok cselekedeteinek tizenötödik részét, mellyben 
épen e' tárgyról apostoli zsinat tartatott és vé-
geztetett, hogy Móses törvényét nem kell meg-
tartanunk; valamint szinte ide-vág Pál apostol-
nak galácziabéliekhez irt egész levele, melly a' 
többi apostolok értelmében irva, keményen kikel 
azok ellen, a' kik tanították, hogy Móses törvé-
nyét meg kell tartaniok a' keresztyéneknek is. 
Ez értelemben szólnak névszerint : *) 

a) Péter : Csel XV. 10. „Miért kisértitek az 
Istent, a' tanítványok nyakukba olly igát vetvén, 
snellyet sem a' mi atyáink, sem mi el nem hor-
dozhatunk? V. 24. Mivelhogy hallottuk, hogy 
némellyek mi közeliink valók kimenvén, titeket 
megháborítottak beszédekkel, kik azt parancsol-
ták, hogy körülmetélkedjetek, és a'Móses czere -
moniáit megtartsátok, kiknek mi azt nem hagytuk 
volt. V. 27. Küldöttük azért Júdást és Silást, kik 
beszéddel is ugyanazt fogják mondani,4' s. a. t. 

*) Lásd : Sid. VII. 1 8 . 19. 2 2 . VIII, 7. 8. 13. IX. 8 . 9. 
10. 14 . 15. X. 1. 2 . 4 . 9 . 11 .XII . 2 4 . XIII. 9 . 10 . s. a. f. V. J . 

b) Pál : Gal. II. 16. „Tudván ezt, hogy nem 
igazúl meg az ember a' törvény cselekedetiből, 
hanem a' Jézus Krisztusban való hit által." (Itt a* 
törvény cselekedeti nem mások, mint : a' körül-
metélkedés, az áldozatok, Jeruzsálembe való bú -
csújárások, templomra adakozások, és egyéb r en -
delések egész serege : ellenben a' hit, Jézus ta -
nítása.) V. 21. „Ha a' törvény által vagyon az 
igazság, tehát a' Krisztus ok nélkül halt meg." 
(Más szóval : ha Móses törvénye által elérhetni 
az erényes életet és az idvességet: ugy szükség-
telen volt Jézus tanítása és szenvedése.) Rész III. 
19. „Micsoda tehát a' törvény ? A' bűnöknek 
okáért adatott, míg eljőne ama mag, kinek lett az 
igéret" (azaz, míg eljőne Jézus Krisztus. Azó te-
stamentom rendeltetése ennélfogva csak az volt, 
hogy Krisztusig tartson.) Rész V. 4. „A'Krisztus 
Jézustól kirekesztettetek, valakik a' törvény által 
akartok idvezülni, és a' kegyelemből kiestetek." 
V. 5. Mert mi lélekben, hit által, várjuk az igaz-
ság reménységét, (azaz, nem vagytok keresztyé-
nek, valakik az ótestamentomi rendszabások által 
akartok idvezülni, és kiestetek Jézus vallásából, 
— mert mi keresztyének Istenünket nem ama 
czeremoniák által dicsőítjük, mellyek megvannak 
Mósesben, hanem az érző lélekből kifolyó imák 
s énekek által, és megtartván Jézus tanítását, 

várjuk 's reméljük a' jutalmat, melly erényes él-
tünket koszorúzni fogja.) Rész VI. 15. 16. „ A ' 
Krisztus Jézusban a' körülmetélkedés is semmit 
nem használ, sem a' körülmetélkedetlenség, h a -
nem az új teremtés" (tudniillikj: keresztyén vallás, 
melly akkor új vala.) V. l b . „És valakik e' r e -
gula szerint járnak, békesség lészen azokon, és 
irgalmasság." 

Mindezekből világos, hogy az első keresztyén 
emberiségre az ó testamentom roszul hatott; mi-
nél fogva az apostolok félre is tették azt : de 
roszul hatott az a' zsidó nemzetre általában; mert 
valamint erkölcse elromlott: ugy polgári állása is 
végpusztulásra ment ; és roszul-hat a' most élő 
zsidó maradékokra is, kik minden. Móses melletti 
buzgóságuk mellett, sem erkölcsileg, sem polgá-
rikig, általa fel nem emelkedhetnek, — sőt az 
egész világban csak szenvedéseknek tétetvék ki. 

Úgyde, Hetényi úr nem értette talán a' régi 
időket, hanem a' mostaniakat : lássuk csak rövi-
den ezeket 's üdves hatásukat! Első hatás : 
A' szent biblia, számnélküli ezer példányokban 
elterjesztve, „ fekszik nem olvastatva;" mert, ú g y -
mond ki érne rá, annyi soknak olvasására V és 
a1 midőn az, a' mi nekik az ó testamentomban kü-
lönösen tetszett — az apokryph könyvek — ki is 
hagyatvák. Másik hatás : Lám, Mósesse! és a' 
prófétákkal Isten világosan szólott, és az embe-
reknek sokat engedett, a' mi most tiltatik, p. o.: A ' 
több feleségek tartása, (Móses 5 k. XVII. 17.) 
megengedletik a' királyoknak, 'snem vétetik rosz 
néven Jákobnak; Móses ölt is, és nem lett Isten-



tő i ezért dorgálva; Ábrahámnak Hágar nevű ágya-
sa volt, kitől nemzette Izmáéi fiát, és ez egyál-
talában roszalva nincs; Dávid, vitézsége mellett, 
parázna és gyilkos volt, és ezért nem becses sze-
mélye, hanem az ártatlan gyermek lakol meg h a -
lállal. Dávid ismét megszámíttatja Izrael népét (2 
tSám. XXIV. 15) és ezért ismét hetvenezeren 
halnak meg Izrael népéből; Salamon életrajzában 
fenakadnak „biblistáink" bálványozásában, é n e -
kek énekén, 's prédikátorát roszul értik. — In-
nen, egyik biblistám rosz, részeges ember volt, — 
másik búslakodó, harmadik kétkedő : — mind 
ennél fogva én mélyen tisztelem az apostolok é r -
telmét, a' kik azon név alatt: „Móses törvénye'6 

az egész ó testamentom hatását és órvényeségét 
megsemmisítették, különösen a' pogányokból lett 
keresztyéneknél; mind a1 mellett, hogy a' zsidók-
ból lett keresztyénekhez irt leveleikben imitt-
amott rá hivatkoznak, — de az keveset nyom, 
mert Pál hivatkozik a' krétai pogány költök mon-
dataira is, — pedig csak nem fogjuk ezeket is a' 
szentek közé számítani? 

Még egy van hátra, tudniillik a ' szép erkölcsi 
példák, az ótestamentomi szent emberekéi. Meg 
kel l -e mondanom Hetényi urnák, hogy e' példák 
közt, Jézus értelmében, alig találhatni egy olly 
nemes-jellemet, mellyben a 'szép tulajdonok nem-
telen tulajdonok által nem homályosíttatnának ? 
p. o. Józsefben szép az ifjúi szemérmetesség, de 
rút a' drágaságbani azon bánása, hogy Egyiptom 
népét először megfosztja minden pénzétől, más 
évben minJen barmaitól, harmadik évben minden 
földjeitől, 's végre a' személyes szabadságtól, 
melly emberi létünk egyik fökincse: ellenben Jé-
zus és az apostolok, a' tiszta erkölcsnek milly 
dicső példányai! 

3. Állítás : ,,Divinae lectiones" annyi, mint 
„biblia-olvasás." Ezt templomi tanításokról fe-
lette könnyű érteni; ezek pedig egyáltalában nem 
ugyan-azok a' bibliával, különösön nem a' régibb 
keresztyén időkben : minél fogva Hetényi úr a' 
papságot nagyon lekötelezné, ha ez állítását na-
gyobb, 's névszerint vágóbb bizonyítványokkal 
erősítené meg, — mit én egy általában nem tehetek, 
mert, a' szent biblián kivül, kevés régiségekkel 
birok. Annyit mégis tudok, hogy a' könyvnyom-
tatás előtt felette ritka madár volt az irott szent 
biblia; nem mindenik pap, nem is mindenik egy -
ház bírhatta az t ; az áttérők pedig legtöbbnyire 
olvasni sem tudtak, — noha szívesen hiszem, hogy 
a' nagyobb egyházak egyről egyre b í r ták , - v a -
lamint azt is tudom, hogy a' tót apostolok, Cyrill 
's Melhod, a1 tót szent bibliával foglalkoztak, 
minthogy a' tótok, régi időktől fogva, Istenöket 
tótul imádták. 

4. Állítás: Keresztyénnek azonban, míg a' 
szent ,,háromságot vallja, megmaradva." mi any-
nyit jelent, hogy „azok, a' kik a' szent háromsá-
got vallják, mind keresztyének : ellenben — nem !'f 

Észrevétel E ' s z ó : „szent-háromság" — nincs 
a' bibliában , és különösen nincs az újtestamen-
tomban; már pedig, a' mi ebben nincs, nem lehet 
az a' keresztyén egység megismertető jele, nem 
egységünk temploma, nem keresztyén seregünk 
köz-zászlója : hanem azzá lehet egyedül Jézus 
és az apostolok tanítása; lehet azzá az újtesta-
mentom, de nem a' betű, melly megöl, hanem a* 
szellem szerint, melly megelevenít, magyaráztat-
va. Jézusunk elölt a' szent-háromság ismeretlen, 
valamint szinte az apostolok előtt is ; Jézusunk 
Istenéhez, az atyához imádkozott, az ö tanítványi 
is; és a' midőn ellenségei (Ján. X. 33—3fi . ) azt 
hányták Jézus szemére, hogy istenítené magát : 
megmagyarázó nekiek, rnelly értelemben teszi; 
ós ha ö az. tehát mi is mind azok vagyunk, mert 
barátinak 's testvérinek nevez. A' szent-három-
ság tehát, Jézus és az apostolok értelmén kivül 
magyarázva, nem a' keresztyénség közös zász-
lója ; ez csak a' keresztyén épületnek, ugy a' mint 
azt a' keresztyén ügyekezet és buzgóság, J é -
zusra és az apostolokra nem ügyelvén, felépí-
tette, az egésznek egy szárnya, egy részecskéje. 
— Kizárjuk-e hát az unitáriusokat 's számtalan 
másokat? 

5. Állítás: Ne adjatok egész bibliát mindenki-
nek, „hanem ebből mindenik néposztálynak, kor -
nak, és nemnek csak azt nyújtsátok, mi sajátlag 
neki Íratott!" 

Észrevétel. Hetényi úr azért javalju ezt, mert 
a' biblia sok helyütt homályos és botrányos. Ezen 
az okon tiltja a' római kath. egyház is a' biblia-
olvasást. Kérdem : nem római-szellemü-e II. úr 
javaslata ? protestáns elvet 's tant foglal-e az ma-
gában ? Ha mi csonkíthatjuk a' bibliát, azon joggal 
nemde az egészet is elfoghatjuk a' néptől? Ki 
lesz fölhatalmazva kiszemelni 's kihagyni a' ho-
mályos és botrányos helyeket? Kibir kellő mér-
tékkel annak elhatározásában, mi homályos, mi 
nem? mi botrányos, mi nem ? Hisz ez egészen 
individualitástól függ. A' mi nekem világos, más-
nak az homályos lehet 's megfordítva. H. úr j a -
vaslata romanismusba vezet, azt el nem fogad-
hatjuk. — De meg késő is a1 tanács. A' szent bi-
blia, már számtalan ezer példányban, népünk ke-
zén forog, 's gyakorolja hatását. Egyszersmind 
nemde, itt Hetényi úr maga magával ellenkezik? 
Mert ha a' hatás olly dicső, minőnek rajzolta : 
miért ne adjuk az egészet oda népünknek, a'mint 
cselekedtünk is? És hagyja-e a' nép magát olly 
könnyen kirekesztetni ? Jobb mind ennél a' tiszta 
igazság. , ,A' népet az ó testamentom tartalmáról 
Jézus és az apostolok értelmében kell felvilágo-
sítani. ' 

Zaradékul : Jézus vallása rövidke: Isten a' mi 
atyánk, szeressük mindenek felett; minden ember 
felebarátunk, szeressük mint Önmagunkat; lesz 
idő, mellyben cselekedetinkről számolni fogunk; 
lesz jövö élet ; lesz ítélet ; éljünk tehát istenes 



jámbor életet : ezt prédikáltatták az apostolok, 
erre keresztelték a' hivöket, és ha ezt tennék 
„missionáriusaink," bizonyosan boldogulnának, 
mint boldogultak az apostolok. Ellenben : feszü-
let, kép, a' vastag szent biblia, és a' különböző 
dogmák serege, keresztyén vétkek által megsó-
zotian, mint p. o. Olahiíiban, Jézus dicső orszá-
gát, 3oha nevelni nem fogják. V á l k a J á n o s , 

egyházi ev. lelkész 

G y ű l é s e k : 
Tiszánivineni helvét h i t v . egyház-

kerület közgyűlése. 
Tartatott Miskolczon, april 21 és két követ-

kező napjain, Szathmáry József püspök és Lónyay 
Gábor kerületi al-gondnok iker-elnökletök alatt; 
szokott teljes nyilvánossággal, és elég számosan 
összegyűlt mindkét- rendű résztvevők jelenlété-
ben. Főbb tárgyai : 1 ) Püspök űr, elörebocsátott 
buzgó ima után, fölemlítve aggságát (85 éve3 
ember 's 60 éves lelkész) : a' jelenlevőket, l e -
hető gyengeségei irányában türelemre és segéd-
kezek nyújtására hívta 's kérte föl. 2) S.-pataki 
anya-iskolánk algondnokaul kóji Comáromy Jó-
zsef Abaúj megyei fösz.biró, az épen olly mü-
veit, mint szerény ifjú férfi, még a' mult évben, 
az egyes egyházak szavazatai többsége által el-
választatván, esküjét letette. — 's egy szebb jövő 
iránti reményt költe kebleinkben, nemcsak eddig 
a ' főtanoda körül tett eszély- 's erélyteljes inté-
zetei, hanem azon nyilatkozata által is, hogy két 
fontos, t. i. egy polgári és egy egyházi hivatalt 
levén ezentúl viselendő, ott, hol a ' kettőnek kö-
telességei összeütközve tődulandnak reája, nem 
mellőzni fogja egyiket vagy másikat, 's nem egyi-
ket a' másikért föláldozni, hanem testi 's szellem-
erejét kétszerezni. 3) A' katholikus tanulókat 
iskoláink oktatói előtt letehető magán vizsgálatok-
tól eltiltó helytartó tanácsi intézvényt fájdalmas 
tudomásul vettük, és mint iskoláink hitelességét 
kétségbe-hozó s annálfogva ránk nézve is sérel-
mes rendeletet, conventre följegyeztük. 4 ) A' 
„püspök" czímet azonban, mint eddigi kánonok-
ban sarkallót, minden tiltakozás mellett i s , 
használandjuk mindaddig, míg az ohajtott zsi-
nat mást nem határzand. Valamint 5 ) Nem 
tiltjuk el egyházunk kebléből azon két (egyik 18, 
másik 16 éves) leányt is, kiket miután f.-zempléni 
egyházmegyénkben a' kath. Iliiről hozzánk jöttek, 
egy felsőbb intézvény visszautasíttatni ren-
delt azért, mivel nincsenek 18 évesek ; — nem 
tiltjuk pedig azért, mert az átmeneti törvényben 
illyes megszorítást nem látunk. 6) Az ismert s . -
pataki főiskolai kedvetlen viszonyok következté-
ben 's áldozataul M. J., bölcsészet tanára, hivata-
láról lemondott, 's tanszéke a 'nyár i kerületi gyű-
léskor csődület utján lesz betöltetendő. Tanítvá-
nyira, kiknek e' tanév elején is megújított rakon-
czátlankodása bírta öt e' lépésre's compromittálta 

ennyire a' főiskolát, minden kivétel nélkül bün-
tetés — a' jótéteményesekre egy-egy ünnep e l -
vesztése, a* többekre elzáratás — szabatott. 7} 
A' főiskola könyvtárát ékesítő, XV. századbeli, 
pergamenre írott lengyel biblia, a 'prágai könyv-
tár részére, ö fensége István cs. k. föherczeg és 
országunk kir. helytartója közbenjártával is, egy 
ugyancsak a' XV. század ufó feléből való, szent 
Scholasticus életét s. a. t. tartalmazó, 's hihetőleg 
Mátyás király könyvtárában volt pergamenre irt 
latin codexért cserében-megszereztetni czéloz-
tatván, — a' cserében-adás el nem fogadásával, 
a' magas közbenjáró iránti tiszteletből, és azon 
tekintetnél fogva, hogy ha a' kivánt ár megada-
tik, abból a' lengyel bibliánál a' főiskolára nézve 
hasznavehetőbb könyveket lehetend vásárolni,— 
pénzért áruba bocsáttatni, 's a* kivánt értéknek 
netalán megadatásával a' csehek részére átenged-
tetni katároztatott. 8 ) Z. egyház,a ' gömöri e g y -
házmegyén már megbukott azon czélzatától, hogy 
lelkészt egyenesen a' főiskola papjelöltjeiböl hív-
hasson, elüttetett. 9) P. egyház, lelkészül nem 
azt, kit a ' nép első szavazáskor teljesen önállólag, 
hanem azt , kit az ügynek egyházmegyei szék 
elébe lett feljebb-vitele után, az ettől kiküldött 
bizottmány előtt választott, kapta. 10] Papi öz -
vegy-árva-tárunk, miután bele 5 év óta fizetünk,, 
már a ' jövő 1848-ik évben segedelmezéseit meg— 
nyítandván, a' gyakorlati kezelés elvei, különösen 
pedig a' kiosztás iránti vélemény-adás végett, 
választmány neveztetett. 11) K. J. volt minorita 
szerzetest, mivel vallásunkra térte után papi h i -
vatalra kivánkozását jelenté, folyamodására 's az 
illető papi szigorák letételének föltéte alatt b íz-
tosítá egyházkerületünk, pártfogásáról. 12) Scon-
tro olvasásából fölmerült tárgyak : a ) az egyházi 
Névtárnak, mellyhez kelendőség tekintetéből 
naptár is lesz csatolandó, elkészítésével a ' s . - p a -
taki tanárok, — b) egy az eddiginél czélszerübh 
egyházlátogatási rendszer kidolgozásával, — mint 
szintén c) a 'gróf Buttlerféle alapítványnak minél 
elébbi tisztába hozásával, — továbbá d) a' kor 
szelleméhez és egyházi életünk szükségeihez a l -
kalmazott, 's a' vajha minél elébb tartalandó zs i -
naton előveendő kánonok, — és ej az anyaiskola 
anyagi és szellemi összes állapota gyökeres r e -
formja iránti terv-készítéssel választmányok bí-
zattak meg. — Közli. P a p p J á n o s . 

professor. 

Bihari ref. egyházmegye közgyű-
lése. 

Tartatott f. évi apr. 7. 8. Nagy- Váradon szo-
kott kettős elnöklet alatt, segédgondnok tek. ho-
dosi Hodossy Miklós úr laka teremében, mellyet 
gyüléstartás végett segédgondnok úr, míg az e g y -
házmegye annyi pénzerövel nem bír, hogy szo-
bát bérelhet, több mint egy év elölt fölajánlani 
kegyeskedett. A' közgyűlés érdekesebb tárgyai 



következők : 1) A' gyűlést megnyitó n. t. esperes 
űr mondotta ima után, a' lemondás által megörült 
egyházmegyei jegyzői hivatalra egyházi ülnök 
Nagy István, egy, halál által megürülve volt, vi-
lági ülnöki székbe pedig szolgabíró Csapó Lajos 
nrak szavazattöbbség által lett elválasztatásuk 
adatott az egyházmegyei közgyűlés tudtára. Az 
elválasztott jegyző úr, ki már, mint magát 6 évre 
kötelezett ülnök, 3 évig hivataloskodván, jelenté 
jeles székfoglaló beszédében, hogy ö, mint ülnök 
már 3 évet töltvén el azon 6 évből, mellynek el-
teltével az elfoglalt ülnöki szék betöltését, adott 
szava szerint, ismét választás alá vala bocsátan-
dó: 3 év múlva a' jegyzői tollat leteszi, hogy azt 
újra választott egyén vegye föl.Ajánlá fáradhat-
lan szorgalmát minél több munkálatokra, de a' 
mellyek, óhajtja, ne peresek, hanem nevelést 's 
az egyház jobblétre emelését tárgyazzák. Világi 
ülnök Csapó Lajos úr is 6 évre vállalta föl az 
ülnökséget, mondván, hogy ha teher, vigye más 
is, ha pedig tisztelet, részesüljön benne, hason-
lóan, más is. — 2) Fölemlíttetvén ezek után, hogy 
a1 szavazás körül sok rendetlenség történik, és 
hogy a' körlevelek igen lassan haladnak, 's néha 
el is vesznek, határoztatott : e' rendetlenség e l -
távoztatására az illetők, emlékeztetvén az illyen 
hibákért fizetendő 20 p. krnyi birságra is — föl 
fognak szólíttatni. — 3 ) A' gyámintézeti és házi 
pénztárróli számadások megvizsgáltattak. — 4 ) 
Több iskolatanítói állomásokon változás történt. 
Élesd az eddig változni szokott rector helyett á l -
landó tanítót kért 's nyert. Fúrta pedig, melly meg-
háborodott, szerencsétlen, családos tanítóját, ki-
nek hozzátartozóinak rémítő sorsa némi enyhíté-
sére , a' könyörülő emberszivekhez segedelemért, 
— a' lazaretum fölügyelöihez pedig, a' szeren-
csétlennek ez intézetbe bejuthatásáért, folyamo-
dás határoztatott, — elbocsáini kénytelen volt, — 
más egyházmegyéböli tanító-vitelre engedelmet 
nyert, nem találván az egyházmegyében, a1 vál-
tozni szándékozott tanítók között, szerinte, e g y -
nél több alkalmas tanítót, de a' ki a' többet fizető 
élesdieknek ajánlta föl magát. — 5) Ülnök Sze-
mes János úr, az egyházi látogatásról tevén j e -
lentést, megemlítette, hogy az egyházi éleinek, 
látogatáskor, mind fény- , mind árnyoldalaira ta-
lált, anyagilag ugy, mint szellemileg. Anyagilag 
fényoldal : a' lelkészek, sok helyen, nem erősza-
kolták ki termesztményi tartozásaikat szegény 
séggel küzdő hallgatóiktól, hanem azokkal meg-
egyeztek, hogy majd, boldogabb időben, azokért 
illöleg pénzzel tegyenek eleget; — árnyoldal : 
némelly, különösen három, egyházban a' tanítók 
állása igen rosz : alig tudnak tengeni. Szellemi-
leg fényoldul : az iskolák átalában javultak, — 
bennök, a' régiségek helyett, életbe-vágó tudo-
mányok 's nemzetiséget-ébresztö versek s. a. t. 
taníttatnak; — árnyoldal : néhány lelkészek az 
egyházigazgatásban's javak kezelésében igen ha-

nyagok . úgyannyira , hogy az esperesi utasítás 
szerint elkészíttetendett, egyházi javakróli szá-
madást sem csinálták meg , és kérdezni kellett, 
számadás nem létében : mije van az egyháznak? 
semmije; hát földje nincs? de bizony van; hát 
m é g ? . , semmi; hát egy kis töke pénze n i n c s ? . , 
de bizony van s. a. t. Ez utóbbi azon határozatra 
adott alkalmat, miszerint a' lelkészek fölszólíttat-
nak, hogy az egyházak földbirtokait írják össze, 
hogy igy, tudván azok mennyiségét, tagosílás a l -
kalmával, a' földesuraságtól lehessen kívánni, 
legalább, az eddig birt földbeli illetőséget. E m -
lítvén továbbá Szemes János úr, hogy a' látoga-
tás, ugy a" mint van, igen terhes, és meg nem is 
nagyon áldáshozó, mivel 42 egyháznak egy rend-
beli látogatók általi, rövid idő alatti, illő megvizs-
gálása lehetlen; határoztatott, hogy : ezután, ha 
esperes úr maga nem teheti a' látogatást, három 
rendbeli látogatók fognak a' három részre osz-
tandó egyházvidékbe elindulni, kik, több időről 
rendelkezhetvén, a' bajokat jobban kitapogathat-
ják , az igazgatási 's iskolai hiányokat jobban ész-
revehetik 's kijavíthatják. — Ezután Lovas József 
lelkész úr visszatérvén, Szemes János ülnök úr 
által fényoldalul fölemlíttetett egyházi tartozás-
nak, némelly lelkészek által, az ínség multával, 
pénzben leendő fölvételére 's e ' fölött méltó fi-
gyelmet érdemlett észrevételeket tevén, indítvá-
nyozó, hogy : az érmelléki n-t. egyházmegye 
példájára, kérettessék föl a' főtiszt egyházkerü-
let, hogy az országgyűléshez, bölcs belátása s z e -
rint, tegyen folyamodást az iránt, hogy a' prot. 
egyházi személyek is közpénztárból fizettessenek. 
Az indítvány, érdekes vita után, elfogadtatott. — 
6) A'nmlságu k. helytartó tanácsnak, a1 kalh pap-
tól háromszori kihirdetésről oklevelet nem nyert 
vegyes pároknak prot. lelkész általi összc-eske-
tését — mit eddig több lelkész, a' hirdetésröli o k -
levél megtagadása esetében, a' hirdetéseken jelen 
volt két hiteles tanútól vett bizonyítvány után 
megtettek — eltiltó 's a1 főtiszt, egyházkerület 
által köröztetett intézménye óta, a 'vegyes párok-
nak prot. lelkész általi összeesketése szinte lehet-
ienné levén, mire több példák hozattak föl : a ' f ő -
tiszt. egyházkerülethez folyamodvány fog tétetni 
— mellynek tevésére a' többi n.t. egyházmegyék 
is föl fognak szólíttatni —, hogy méltassék gon-
doskodni ezen baj orvoslásáról. — 7) Nem lehet-
vén a1 b.-szentmártoni egyház javára, tagosítás-
kor, legelő kihasítását, urbarialitas nem léte mialt, 
jogosan — mint pedig az illető lelkész folyamo-
dásában akarta — követelni: kérelem utján fog e' 
dologban lépés tétetni. — 8) A' paptamási és 
váncsodi egyházban lelkész és hallgatók közötti 
keserű súrlódások lecsendesítésében; Telegden 
az egyház közjövedelmei rendbeszedésében; Bi-
haron a' 17 év óta, nagy részben, vizsgálatlan 
levő gondnoki számadások megvizsgálásában kül -
döttségek fognak — a' közgyűlés határozata s ze -



rint — működni. A' tóldiaknak, lelkész elleni! tok általános többsége megvolt, az ekkép m e g -
folyamodásuk, nem levén alá-irva sem a ' f o - választott elnök az egyházkerületen bemutatfatott's 
galmazó,sem az elöljárók nevei, ésigy a' forma-
litás hiánya miatt, és még mivel a' lelkész ellen 
semmi kiemelt vádat magában nem foglalt, — 
visszaadatott. És ez alkatommal határoztatott: 
hogy ezután a' vádleveleken — mellyehnek egy-
házi gyűlésben kell kelniök — a' lelkész láttamo-
zása, a' fogalmazó és folyamodó elöljárók nevei 
ne hiányozzanak. — 9) A' bihari, a' főiskolából 
3 évre vitetett, de fél év után hivataláról lemon-
dott iskolatanító által, kihozatalra tett költség és 
a' három éves rectornak adatni szokott, de a ' f ö l -
mondott rector által egészen fölhasznált egyke -
rülö coquia részbeni megtérítését kérő bihariak-
nál, az illető egyházba, számadások vizsgálására 

feleskettetett. Ezen eljárás szerint lelt segédgond-
nokká és esperessé mindkét mostani elnök. Ea 
tehát tény, mellyet elvitázni, vagy tagadni nem 
lehet. Azonban az 1846-dik év május havában 
Losonczon tartatott egyházkerületi közgyűlés 
jegyzökönyvének 20- ik pontja ugy teszi föl a* 
végzést , hogy egy részről ugyan az ujonan v á -
lasztandó segédgondnokot és esperest illetőleg a* 
régi gyakorlat állíttassék vissza, — más részről 
pedig ugyan e' végzés nyomán, megfosztja ez 
egyházmegyét a' régi gyakorlattól, midőn r e n -
deli, hogy az esperes vagy segédgondnok m e g -
halálozván — új választás iránt egyenesen a* 
superintcndens szólítsa föl körlevele által az egy-

kinevezett küldöttség belátása fog, az érintett do-\hdzmegyét, az ujabb választásra begyillendö sza-
logban, intézkedni. — 10) A'jvelbárlhidai lelkész; vázátok pedig az életben-maradt elnök által ke— 
és gondnok n.t. esperes úr előtt meg fognak je-
lenni, a' rathnóti-féle megcsonkíttatott alapítvány 
miben-léte felöl számot-adandók. - - 11) Újvári 
József sz. jánosi, Csete Mihály telegdi, Balogh 
Sándor nagy-kereki tanítók, mint a' tanításban 
magokat kitüntettek nevei köröztetni rendeltettek. 
— 12) A' gyámintézeti választmány pénztárnoka, 
lelkész Lovas József úr, leköszönt : de hivatalát 
még egy évig vinni, a' mikorra t. i. az egyhá-
zak, szavazás utján, mást fognak választani, kész-

rületi elnök urakhoz küldessenek, 's ugyan kerü-
leti közgyűlésen bontassanak is föl 

Nyilván van tehát magának e' végzésnek sza-
vaiból, hogy a' drégel-palánki egyházmegye ed -
digi gyakorlatától fosztatott meg. De hogy nem-
csak e' megye fosztatott attól meg , hanem a* 
többi is, világos bizonysága annak a' belső-so-
mogyi egyházmegye, melly azonnal még a' mult 
évi octoberben Révkomáromban tartott kerületi 
gyűlésen óvást tett, 's figyelmeztető minden egy-

nek nyilatkozott. Megyei rabok lelkésze Makó ^ házmegyét eddig gyakorlott jogainak veszélyben 
József úr is leköszönt az érintett választmányi i forgására. Innen eredt az idézett egyházkérületi 
tagságról és jegyzőségröl, és leköszönése mellől! gyűlés végzése — melly minden egyházmegyét 
a ' közgyűlés fölszólítására sem állván el: választ-1 azon, jelenleg szőnyegen forgó, kérdésre szólít 
mányi taggá és jegyzővé n-váradi oktató Köny- j föl — ha vájjon az egyházmegyei elnökök, segéd-
ves János neveztetett ki a' közgyűlés által.— 13) gondnok és esperesek hivatalukba beigtatásuk 
A' kebelbeli iskolatanítók tanító-özvegy és á rva- ; a' régi gyakorlat nyomán történjék-e? E' kérdés 
gyámintézetetakarnakalapítni 'spártolásértfolya-1 annyival inkább helyén van most, 's megérdemli 
modtak. Párto'tatni fog örömmel, 
peres dolgok is intéztettek el. 

14) Némii minden egyházmegye figyelmét, — mivel o?Köm-
lödön 1845—ik évben tartolt k. gyűlés j . k. 6- ik 

Megjegyzendő, hogy a' közgyűlésen, egy egy ! pontja alatt megállapított, és már némelly egyház-
házi ülnökön kivül, kit súlyos betegséggel küzdő j megyék által gyakorlatba is vett határzatát ugyan 
neje szomorú állapotja tartóztatott le, minden ül-
nökök jelen voltak. — Jövő közgyűlés julius 5-ik 
napján fog tartatni. 

Drégel-palánki egyházmegye. 
Apr. 24-kén tartotta közgyűlését Ipoly-Pász-

tón (Hontban). 
A ' rég i gyakorlatez egyházmegyében eddig az 

vala, hogy ha az egyházmegyei elnök esperes 
vagy segédgondnok meghalt vagy hivatalát le-
tette, az éleiben maradt elnöktárs bocsátott az 
egyes gyülekezetekhez körlevelet , fölszólítva 
ezeket , hogy a' megürült esperesi vagy segéd-
gondnoki hivatal betöltésére szabadon , minden 
kijelölés nélkül, válaszszanak. E' választó szava-
zatok az életben maradt elnökhöz küldetvén be, 
azok az egyházmegyei közgyűlésen, ennek ere-
deti joga szerint, bontattak föl, 's ha a' szavaza-

csak végzésileg elébb kimondotta, hogy, „az e g y -
házmegyék minden hivatalnok-választó szavaza-
taikat szabadon megrendelhetik, fölbonthatják, a* 
többséget, mikor van, kijelenthetik — és főbb 
hivatalnoki választásaikat, csupán tudomás v é -
gett, kötelesek a' kerületi közgyűlésre fölterjesz-
teni.4 ' 

Világos tehát, hogy ezelőtt alig pár évvel maga 
a' kömlödi kerületi gyűlés távolról sem kivánt az 
egyházmegyék eddigi hatásköre megszorításába 
avatkozni: most pedig a' losonczi kerületi gyűlés 
nemcsak hogy a' kömlödi gyülésadta jogaitól 
foszt meg minden egyházmegyét, de azt is e g y -
szerre elveszi, minek azok r é g / gyakorlatában 
voltak; azt nem is említvén, mikép a' képviselet-
nek épen a'dunántúli egy házkerületben, elvben 
már elfogadott magasztos eszméje — az egyház-
megyék belrendezési jogafentarlását , hova az 
elnökök választása és hivatalba-igtatása is tartó-



zik, nélkülözhetlen kellékül föltételezi; és hogy 
végre a* közgyülésileg megállapított határzatok-
nak rögtöni megváltoztatása nem akkor von 
maga után káros következményeket, 'snem akkor 
gyaníttat önkényt vagy könnyelműséget, ha az 
egyes egyházak 's egyházmegyék önalakította 
kormányzatuk lépcsőzetén fölfelé haladnak: ha-
nem megfordítva, ha egyházi életünk kellő kifej-
tésének 's szilárd alaprai állíthatásának felülről 
lefelé vettetik gát, *s ujolag hátralépés történik. 

Mindezen indokoknál fogvást oda győződött 
meg 's azt határzotta ez egyházmegye: hogy a' 
közelebb ez év junius havában Győrött tartandó 
kerületi gyűlésen az ott megjelenő képviselői á l -
tal javalja és sürgesse, hogy ha szintén az egy -
házmegyék elnökeik felesketésétől elüttetnének 
is : legalább a' régi gyakorlattól — minek még 
a' kömlődi végzés előtt is birtokában valának 
hogy t. i. segédgondnok vagy esperes-választó 
szavazataikat, életben maradt elnökük által sza-
badon megrendelhessék, fölbonthassák,'s a' több-
séget, mikor van, kijelenthessék — ne fosztassa-
nak meg. 

Mellesleg még itt annyit vélünk csak történet-
tanilag megemlítendőnek, hogy ez ujabbi végzés-
változtatás, más szóval, hátraiépés, épen a' dré-
gel-palánki esperes-választás eredménye. Ez oka, 
miért e ' választás az egyházmegyei gyűlésen 
ujolag szőnyegre jött, —- s igen természetes, hogy 
legközelebb ennek csendét zavarta meg, — 's elv-
kérdéssé vál t , melly döntetlen maradt, 's ma-
rad mindaddig, míg az idő 's a'protestáns egyház 
fejledezö jogérzete magában megérleli — ha bár 
abban jelenleg vannak — kiknek azonban egyéni 
nézetöket szintén tiszteljük — nem egyebet ha j -
landók is látni apró személykedésnél. T ö b b e n . 

A z e p e r j e s i k e r ü l e t i e v a n s : . e & l l e -
g l u m # ) b e l $ ö r e n d e z é s e . ( i S 4 3 « t ó t óta.) 

Itt négy a' főtárgy, melly tekintetbe jő : t. i. a* 
collegium kormányzása, az iskolai tanítás, a' f e -
nyíték és a' fundus. 
I . S z a k a s z . F e 1 u s y c l é § ' s i g a z g a t ó i ) . 

Legfőbb iskolai felügyelés a' királyi felséget 
illeti már az 1791 : 26 t. cz. értelmében s az 
evang. egyház szellemében. Áll tehát az eperjesi 
collegium is a' nm. kir. helytartó tanács felügye-
lése alatt. 

De közelebb kapcsolatban áll már az egyete-
mes és lter. gyűlésekkel, 's azok elnökeivel. A' 
közvetlen felügyelés és igazgatás azonban a' 
helybeli iskolai gyűlésnél, iskolai itélőszéknét 
(Consistorinm) és az ugy- nevezett tanítói szék-
nél van (sedes scholastica). 

*) A1 collegium történeteit külön iratban olvashatni, mely-
lyeket M u n y a i A n t a l - L a j o s oktató adott ki , illy czím 
a l a t t : Fortuoa secunda et adversa, quam schola evang. a. c. 
Eper jes íensis a suis primordiis usque 1 8 3 5 experta est. — 

V. A. 

l.Fejezet. \z> iskolai gyülés(Gonventus scholastícus) 
Mellynek elnökei; az iskolai felügyelök, tagjai 

pedig minden helybeli és vidéki pártfogók, l e l -
készek és oktatók, kivált szülék, 's általában kik-
nek az evang. nevelés ügye szivökön fekszik, 
mind önálló, protestáns férfiak. Tartatni szokott 
rendesen évenként sept. 8 - á n '» nyári vizsgálatok 
alatt, különben pedig annyiszor, a' hányszor azt 
a' szükség és a' collegium java megkívánja. 

/. Ezen gyűlés hatósága 
1) Foglalkozik 's határoz mindazokról, mellyek 

a' collegium külső és belső javát *s felvirágozta-
tását tárgyazzák , hogy az intézet hivatásának 
megfeleljen 's jogai fentartassanak. 

2 ) Választ és kinevez mindennemű tisztvise-
lőket az intézetnél, u. m. felügyelöket, rendes és 
rendkívüli oktatókat, pénztárnokot, ügyvédet, 
jegyzőt, gondnokot, könyvtárnokot, ephorust, sza-
kácsot a' tápintézetnél és az iskolai őrt. 

3) A'felügyelőktől, mikor hivatalukba iktat-
tatnak, megkívánja és fogadja az esküt. 

4) Az oktatók és tanítók tekintetét, jó hirét n e -
vét fentartani igyekszik, tisztes kitartásukról és 
az elagg ottak vagy hűzamos betegek nyugalmaz-
tatásáról, vagy a szükséges helyettesítésről gon-
doskodik. 

5) Az iskolai tőkéket vagy közvetlenül az ülés-
ből, vagy a' felügyelő által betábláztatás mellett, 
biztos helyekre adja ki, kibérlí az alumneumi föl-
det, és a' Kukszféle házbani szállást is. 

6 ) Szerződik iskolai vagyon megvétele,eladása, 
elcserélése 's kisajátítása ügyeiben, az építendő-
ket *s kijavítandókat elrendeli. 

7) A'collegiumi, tápintézeti, kórházi, könyvtári 
és stipendialis számadásokat a' hüsvéti ünnepek-
ben évenként megvizsgáltatja. 

8 ) Ajánlja a' kerületnek az akadémiai jutalom-
díjakért folyamodókat, az akademiaiis helybeli 
stipendiumokat maga osztja ki. 

9) Hoz iskolai törvényeket és szabályokat az 
idők kivánati szerint a1 hazai alkotmány, az evang. 
felsőbb rendelések szellemében. 

10) Őrködik azon kir. rendelések végrehajtása 
felett, mellyek az evang. egyház jogainak nem 
sérelmesek, vagy nemollyanok, hogy remonstra-
tiót kívánnának. Különösen mellyek parancsol-
ják, hogy iskolai bizonyítvány nélkül sehol se vé -
tessék föl, akár mesterségre, gyakorlatra, akár 
gazdasági vagy bárminémü tisztnek 's hivatal-
noknak ; hogy az elutasított tanuló az illető ható-
ság által, hazájába tétessék által 's a1 t. 

11) Utasítással ellátott követeket küld a' k e -
rületi gyűlésre. 

12) Szükség esetében pert határoz a' tanítók 
ellen, első helyen az iskolai Consistorium előtt 
indítandót. 

II. Elnökei az isk. gyűlésnek aC collegium fe l -
ügyelői az egyik t. i. vidéki v. kerületi [exlramoe-
nialis,) a' másik helybeli (intramoenialis.) 
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1) Amazt választja a' kerületi pártfogóság, 
egy a' ker. elnökség által eleve történt felszólítás 
közvetkeztében, ünnepélyes isk. gyűlés alkalmával 
itt Eperjesen: ezt a' helybeli patronusság a' leg-
közelebb vidéki szomszédok hozzájárulásával, 
szintén gyülésileg. 

2) Történik pedig a' választás vagy felkiáltás, 
vagy szótöbbség által. 

3) Az egyszer megválasztott hivatalában ma-
rad mindaddig, míg vagy önkényt lelép, vagy a' 
választó testület legnyomósb okoknál fogva azon 
kénytelenségbe jö, helyébe mást választani. 

4) A* felügyelök jogai és kötelességei: 
A) Közösek mind a kettőt egyiránt illetők : 
1 ) Iskolai gyűlést hirdetnek az igazgatóval 

cointelligenter, a' gyűlésben elnökök a' tárgya-
landókat előadják, a* tanakodást kormányozzák. 

2) A' határzatokat végrehajtják 's foganatosítják 
mint általában minden isk. törvényeket, az egye-
temes és ker. gyűlések végzéseit. 

3) Jelen vannak a' közvizsgálatokon. 
4 ) A' kerületi gyűléseken a' collegiumot kép-

viselik 's annak ügyeit előmozdítják. 
5 ) A' collegium 's ennek tisztjei jogait védik. 
6 ) A' collegium vagyonát nemcsak biztosítni, 

de öregbítni is törekszenek. 
7) Hogy a' collegium valamennyi tisztjei kö-

telességökben híven eljárjanak, örködnek. 
8 ) Felvigyáznak, hogy az oktatóknak salaria-

maik teljesen és rendesen fizettessenek. 
9 ) A' professorokat szokott módon választják 

's meghivó leveleiket nevök aláírása- 's a' colle-
gium pecsétjével megerősítik. 

10) Tanítókat, tanulókat, vagy bármelly col-
legiumbeli személyeket érhető sérelmek's hántá-
soknak elejét venni törekszenek, vagy ha már 
meg nem akadályoztathatták, a' megtörtént bajo-
kat orvosolják. 

11) A' professorok közt netalán felbomlott bé-
két 's egyetértést helyre- hozni, a' háborgásokat 
lecsillapítni igyekszenek. 

12) Az oktatókat, ha csekélyebb a' vétség, 
négy szem közt megintik; súlyosabb esetekben, 
hol a' törvény útjára kerül a' dolog, feladják az 
ügyet az isk. gyűlésnek 's ha ez indítandó pört 
határozott, azt az iskolai consistorium előtt Ítél-
tetik. 

13) Az ö nevökben folynak minden más a' col-
legiumot akár tevőleg, akár szenvedöleg é r -
deklő pörök. 

14) Hivatalos expeditióknál a'collég, pecsétjét 
használják. 

15) Az egyik felügyelőség megürültével a' 
fenmaradt tiszttárs elrendeli a' következőnek vá-
lasztását a' feljebb kijelöli mód szerint. 
B) T helybeli felügyelő különös jogai és köte-

lessségei. 
1) Elnöksége alatt tartatnak azon gyűlések, 

hol a* collegium jövedelmeit és költségeit tárgyazó 

minden számadások közöltetnek és megvizsgál-
tatnak, aláíratnak, s az illető számadók nyugtattat-
nak. A' nyári vizsgálatoki ünnepélyes gyűlésen 
a' collegium minden pénztárai állapotjáról az e l -
nök által tudósítás tétetik. 

2) Az ö őrködése alatt van a' collegiumi l e -
véltár, jelesen a' gyűlések jegyzökönyvei, min-
dennemű csatolványokkal, az alapító oklevelek 
's más kötelezvények. 

3) Az időközben letett tőkéket pupillaris biz-
tosítás mellett kiadja 's azokról a' legközelebb 
gyűlést tudósítja; általában az alapítványokat és 
tőkéket biztosan gyümölcsözőkké tenni serény-
kedik. 

4) Elnöke azon iskola-széki ülésnek, hol a* 
Roth Johanna-féle jutalomdíjra ajánltatuak a' 
folyamodó ifjak, és annak is,hol a' helybeli ju ta-
lomdíjak osztatnak. 

5) Elkészíti a' nm. helytartó tanácshoz külden-
dő tudósításokat az oktatókról, az ifják osztályo-
zásitábláit, a 'Roth Johanna- féle jutalomdíjasokét 
is pedig, 's az alumneumi esedező és gyűjtő köny-
vecskéket aláírja. 

6 ) A' könyvtárakat 's a' muzeumot megvizs-
gálja, vagy küldöttség által megvizsgáltatja. 

Jegyzés. Ha mind a' két felügyelő van jelen, 
elnök a' vidéki. Mind a' két felügyelő hiányzása 
esetére az igazgató hívja össze a' gyűlést , hol 
aztán a'helyettesítés, vagy új választásról a ' gyű -
lés határoz. 
III. J ' gyűlés jegyzője. Választatik a 'gyűlés által, 

's kötelességei ezek : 
1) A' jegyzőkönyvet szorgalmatosan irja, még 

pedig 
2 ) Olly renddel, hogy a 'folyó szám határozat-

ról határozatra, gyűlésről gyűlésre egész éven 
át megyén, 's ne minden egyes gyűlés külön 
szám-folyamattal. 

3) A' jegyzettek hitelesítését vagy a' tartott 
gyűlés végén, vagy a' legközelebbnek elején ok-
vetetlen eszközli; a* meg nem hitelesített, és 
mégis rögtöni expeditiót kívánó tárgyakat elébb 
az elnökséggel közli. 

4 ) Minden gyűlés jegyzökönyvét leíratja, egyi-
ket a' felügyelői, másikat az igazgatói hivatal 's 
az archívum számára. 

5 \ Az iratokat híven megőrzi, a'felügyelői l e -
véltárt illetőket a' felügyelőnek átadja. 

6 ) A'jegyzőkönyvi szükséges kivonatokat jó 
idején az illetőknek kezeibe juttatja. 

II. Fejezet. Iskolai Ítélőszék (Consistorium). 
1) Elnöke a' collegiumi felügyelőség. 
2) Ülnökei a' mindenkori igazgatón kivül v á -

lasztatnak a' sept. 8 - k i ünnepélyes gyűlésen, 
számra négyen, ügyeinket ismerő 's tekintélyes 
családférfiak, 's egy professor. 

3 ) Helyetteseket az elnökség nevez ki. 
4 ) Az ítélőszék jegyzője az ülnökök egyike, 

közbizodalommal megválasztva. 



5) Az ítélőszék hatásköre: döntő ítéletet hozni 
minden súlyosb esetekben, hol az elutasítás forog 
fen , vagy hol ollyan a' fontosság, hogy a' taní-
tói szék az ítélést önkényt declinálja "s azt az is-
kolai itéiöszékre bízza. 

6 ) Itélési normativum az iskolai törvényszék. 
7 ) Az Ítélet teljes döntő voltához elégséges az 

elnöknek és négy ülnöknek jelenléte. ítélethozás 
előtt meg kell hallgatni az illető oktatót is, mint 
ki tanítványának jellemét legjobban ismerhetvén, 
felvilágosítást adhat. 

8) A' tanulók ügyeiben a' consistorium ítéle-
tétől feljebb vitel nincs. 

III. Fejezet. Tanítói szék Qsedes seholastieaj. 
A' rendes tanítók kara a' collegiumnál, mikor 

a1 körébe tartozók elintézése végett az igazgató 
elnöksége alatt összeül, teszi a' tanítói széket. A' 
tanítók egyike jegyző. 

1) Ezen széknek hatásköre: 
a) Mint tanácskozi testület a' Iegczélszerübb 

tanítási 's tanulási módokról tanakodik a' meglevő 
szabályok szellemében. 

b) Mint igazgató testület : felvigyáz a' törvé-
nyes rendre, a' törvények foganosítására; az egy 
vagy két hétre az iskolából kimaradni kénytelen 
tanítóért helyettest nevez. 

c) Mint bíráskodó szék, minden disciplinaris 
ügyeket felvesz és i té l , kivévén a1 legsúlyosb 
eseteket, mellyek nagyobb büntetési kívánnának, 
mint három napi bezáratást, 's makacs ellensze-
gülésnél az ellen ezen büntetésnek kettöztetését, 
a ' mikor is a' dolog aztán a' consistorium elébe 
hozandó. 
2 ) A* tanítói széknek elnöke a eollegium igaz-

gatója. 
a) Az igazgatói hivatal évenként változó ( j á r -

ványos, ambulatorius) a' felsőbb osztálybeli pro-
fessorok között olly renddel, hogy a' theologia 
tanítójára a' törvénytanítója következik , ezután 
jön a' philosophia és história, utána pedig a ' ma -
thesis és természettan professora. Az isk. évnek 
kezdetétől sept., annak végéig, azaz, august. utó-
jáig viselvén a' hivatalt. 

Jegyzés. Alapos okok mellett, p. o. egészségi, 
v. foglalatosság-halmazi tekintetből szabadságá-
ban áll az illető oktatónak, mikor öt éri a 'sor , jo-
gáról lemondani, melly esetben utódja a' követ -
kező a' sorban. 

b) Az igazgató jogai és kötelességei: 
1) Lelki-ösmeretesen őrködik, hogy az intézet-

nek föczéljai, alapos oktatás és józan rendtartás 
utján valósílassanak,a* eollegium jó hire neve fen-
tartassék és öregbedjék. 

2 ) Meglátogatja időről időre az osztályokat, 's 
az illető tanítók sértése nélkül, meggyőződik a' 
felöl, vájjon a' bevett rendszernek eleget tesz-e 
mindenki? 

3 ) A' felügyelöt a1 netaláni gyűlés vagy ítélő— 
széktartási szükségről értesíti. 

4 ) Végrehajtja a' tisztéhez tartozó gyűlési ha -
tározatokat. 

5) Az iskolai gyűlésen kihirdetett és elfoga-
dott felsőbb rendeleteket ós parancsokat minden 
tanítókkal 's illetőleg az ifjúsággal is tudatja, vagy 
kikhez a' dolog még irányzandó volna. 

6) Szerkeszti és szétküldi a' félévi 's évi tu-
dósításokat az ifjűságról, osztályzási táblákat a* 
nm. helytartó tanácshoz, az egyetemes fe lügye-
lőhöz 's a' superintendentiához. 

7) Megteszi a' szükséges levelezést. 
8 ) A' eollegium, a' tanítók s tanuló-ifjúság j o -

gait maga részéről is védi. 
9 ) Tanítói gyűlést vagy tanácskozmányt (Con-

ferentia) tartat rendesen minden hét végével, hol 
is elnököl, a' tárgyazandókat előadja, a' tanako-
dásokat kormányozza, 's felügyel, hogy a' ha t á -
rozatok jegyzőkönyvbe foglaltassanak és fogana-
tosítassanak. 

10) A ' jövevény tanulókat, kik törvényes bi-
zonyítványokkal j önek , az itteni törvényeket 
aláírják, a' fizetendőket megfizetik, az intézet 
anyakönyvébe iktatja, 's a' bizonyítványokat az 
illető tanítókkal is közli. 

11) Beszedi a' jövevényektől a5 kiszabott fize-
téseket a' törvény könyvecskeért, a' könyvtárra, 
a' kórházra, a' gymnastika, énekmester és isko-
laőr számára ; a' felsőbb osztálybeliektől a' taní-
tási díjt is, mellyeket azután az illető helyekre 
juttat 's rólok számol is. *) 

12) A'rendkiviilileg előjövő ünnepélyeket jó 
eleve tudatja, 's tartása módjairól a ' collegákkal 
határoz. 

13) Megszólító beszédeket tart az ifjúsághoz 
a' törvények felolvasásakor's az úr vacsorájához! 
készülésnél. 

14) A' vizsgálatok rendjót a' collegák hozzá-
járultával megszabja. 

15) A1 magány vizsgálatoknál az illető tanítók-
kal mint elnök jelen van 's az így megvizsgáltak-
nak kiszabott díj letétele mellett a' bizonyítványt 
kiadja. 

16) Megteszi a' szükséges figyelmeztetéseket, 
hirdetéseket, vagy a 'fekete táblán vagy más czél-
szerü módon. 

17) Az éretlenek- 's készületleneket felsőbb 
osztályba nem ereszti; a1 tudományokra alkalmat-
lanoknak más életnemet ajánl; a' tanítói szék vagy 
a' felügyelőség állal a' tápintézetre méltatlanok-
nak ítélteket onnan kizárja. 

18) Felvigyáz, hogy mellékes események által 
a* nyilvános leczketartás az osztályokban el ne 
mulasztassék. 

19) A' nevelöségre tolakodók felett őrködik, 
a' szüléket a' méltatlanokra 's méltóbbakra figyel-
mezteti. 

*) Az összes tanítási dí j , betudva a ' fűtést, gymnast ikát 's 
énekmestert , a ' felső osztályban most 10 pft 4 0 kr , , a' táp— 
intézetbeliektöl pedig 5 pft . 2 0 kr. 



2 0 ) A' collegiumból kilépők számára elkészíti, 
aláirja, megpecsétli a' bizonyítványokat, miután 
az illető tanítók beirták az alattok hallottak felőli 
osztályozást. 

21 ) Őrzi az igazgatói levéltárt, 's azt utódjá-
nak épségben adja által. 

22) Őrzi 's törvényesen használja az igazgatói 
pecsétet. 

23) Felvigyáz az isk. őrre, vájjon tisztében 
híven já r -e e l ? 

24) Felveszi az öt illető beiktatási (beirási) 's 
bizonyítvány-díjakat, (a' szegényebbektől 1 pft. 
különben 2 pftot) (Folyt, következik.) 

V a n d r á k A n d r á s . 

V e g y e s h i z l e m é n y e h . 
Halálozás. Nagytiszteletü Horváth Dániel 

"úr, seregélyesi reformált egyház hü lelkésze, 
vértesaljai n.t. egyházmegye alesperese, tettes 
Fehér megye táblabírája, — nincs többé. Mun-
kában fáradt lelkét a' gyönge testalkatú hü pász-
tornak, f. évi apr. 30- ik reggelén, kegyes özve-
gye, két szeretett fijai 's ugyanannyi kedves leá-
nyai 's ezek utáni szerelmeseinek, az egész egy-
házi megye papi és világi renden levő tagjainak, 
' s mindazoknak, kik öt közelebbről ismerheték 
— méltó fájdalmukra, életének 66- ik , lelki— 
pásztorkodásának 38- ik évében magához szólítá 
a ' pásztorok fejedelme. — Végtisztelelére az e l -
hunytnak, május 2-ikán gyászbeszédeket tartót-
lak : n.t. Veres Lajos baracskai lelkész úr a ' lel-
kitanitói hivatal fontos 's az emberiségre nézve 
hasznos voltáról, és alulírt a' csöndes lélekkels 
nyugott szivveli meghalás mesterségéről. Végre, 
az elporlandó tetemek sírba lett záratása után, t. 
Farkasdi Károly k. nyéki lelkész úr, utolsó áldás 
kéréssel rekeszté be a1 szomorú ünnepélyt. 
Béke a' nyugvó porokon! U r h á z y L a j o s , 

bogárd-tinódi ref. pap. 
Halálozás 's tanszéki alapítvá-

nyok. Az evangy. ref. szentegyházat, néh. t. 
Várady István ügyvéd úr elhunytával, folyó évi 
tavaszhó 4-ik napján, egy köztiszteletre mélló 
lelkes tagjától fosztotta meg a' halál. — Midőn 
közlő e* gyászhírt tudatja a tisztelt közönséggel, 
nem szükség nekie, hosszas dicsérő beszéd 
czifra szavaihoz folyamodni. A' dicsőült nem tar-
tozott azon szűkkeblű mindennapi lények közé, 
Iriknek érdemeit csak nagyító üvegen keresztül 
láthatni; ö a' közjónak élt, 's jellemzésére elég 
azon tény egyszerű megemlítése , hogy , midőn 
végintézetében rokonairól el nem felejtkezett, 
ugyanakkor a1 főtiszt, dunántúli ev. reform, egy-
házkerületnek jelenleg Pápán levő főtanodáját 
nevezte ki általános örököséül, és kegyes hagyo-
mányával két új tanszék alapját tette le. — E m -

lékezete legyen áldott mind az idők teljességéig, 
— 's nemes lelkének sz. k. Pest városa egyik 
temetőjében hamvadó porsátora fölött béke és 
hála viraszszanak! 

Test-gyakorló intézet E>osonczon» 
Oeppinger Vilmos, ki elébb Pesten, mint a' tes t -
gyakorlat másod tanítója, két évet, utóbb K.-Tere-
nyén, Gyürky Pál úr ő exciájánál szint ezen mi-
nőségben újra két évet töltött, — folyó év apr. 
21- ik napján nyitotta meg intézetét eddig elég 
(60 ) tanítványnyal Az intézet, szab. Losoncz v á -
rosa 's a1 három kebelbeli egyház pártfogása 
alatt, részvényeken alapult olly-formán, hogy egy 
részvény 4 ezüst forintban fizettetik le, 's ennek 
érvénye jogosít kitkit, egy növendéket 6 hóna-
pig az intézetbe járatni. Hogy a' mi legfőbb illy 
intézetnél, a' vigyázat annál nagyobb lehessen, kü-
lön vesz órát délelőtt a'felsőbb, — délután rende-
sen 4 — 6 - i g az alsóbb tanuló ifjúság. Szintén a* 
leányok,is, anyjok vagy nevelőnöik társaságában, 
vehetnek délután háromszor egy héten órákat, de 
a* mellyeken férfiak nem jelenhetnek meg. A' 
leány-gyermekeknek, kik csak 6 — 13 évesek le -
hetnek, különös öltönyük is van, melly a1 tanító-
nál szemlélhető. Nyilvános próbatétel tarlatik má-
jus 2 4 - é n és october végén. Az intézet minden 
kellő gépekkel fölszerelve, minden hely- és kör -
nyékbeli szülék, nevelők és oktatók pártfogó fi-
gyelmébe ajánltatik. 

Test a' léleknek e' földi életben nélkülözhetlen 
műszere. Úgyde mint a'tompa életben és gyönge 
műszerrel a' legügyesebb művészből sem lehet 
Phidiász vagy Canova : nem különben az e lké -
nyeztetett, beteges, gyakorlatlan, 's tompa-érzékü 
testtel a' lélek mire sem megy, ez annak kívánatit 
nem teljesíti, sőt a1 rögtön veszély óráiban fé le-
lemmel tclti be 's neki hamis fogalmakat nyújt, 
iskolai nevelésünk e' tekintetben eddig hátra l é -
pett. Különösen a' szabad magyar nemzet feledé, 
hogy honvédelemre rendeltetett, mert, legalább 
iskoláiból ítélve, ugy látszik, nem eléggé fogta 
fel, hogy az iskola előteremeaz életnek, a ' jó lvá-
lasztott testgyakorlatok előjátékai a' lelki és 
erény-gyakorlatoknak, 's végelemzésben az em-
beri erények és vétkek alapja főleg az ép vagy 
romlott testben rejlik. 

Hála azért korunk józanodottabb szellemének, 
melly a' nevekedő magyarság testi nevelését az 
ügyetlen házi nevelés kezeiből kivenni törekszik, 
's addig is, mig a' törvényhozás e' téren valamit 
tenne, a' dicső görögök példája után, a' gymna-
stikai gyakorlatokat mindinkább terjeszti, pártol-
ja és meghonosítja. 

S a j t é l l i b a - i g a z í t á s . A' Prot. Egyb. ' s 
Isk. Lap 17 d. számában a' 389 d. oldalon a ' m á -
sodik latin idézetben tereret aream seripturarum 
helyett, olvasd : teneret aream seripturarum. 
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TARTALOM : A1 protestáns isteni tisztelet, aesthetikai szem-
pontból tekintve. S z t e h l o A n d o r . — Az életbiztosító 
intézet, mint alapító. B o r o s s M i h á l y . — Őrségi r e -
form. egyházmegye közgyűlése. S z í j G y ö r g y . — I s -
k o l a - ü g y : Az eperjesi kerületi ev. collegium belső 
rendezése. V a n d r á k A n d r á s . — E g y h á z i r é g i -
s é g e k: Egyházszentelési szertartás a' XVII-ik század e l e -
jéről . L u g o s s y J ó z s e f . — 

A' protestáns isteni tisztelet, ae-
sthetikai szempontból tekintve. 

„Natura hominum ea est, ut noo facile queat sine 
adminiculis exterioribus ad rerum divinarum 
meditationem sustolli. 

Conc. Trident. Sess. XXII. cap. 5. 

A' vallási öntudat az egész szellemi ember bel-
sejében fejlik ki. ,,Der Ursprung der Religion ist 
die Einheit des Gemüths, das sich im Fühlen, 
Wollen und Erkennen nothwendig oífenbart." 
„Die Frömmigkeit als Act der Hingabe an Gott 
durchdringt gleichmássig Erkennen, Handeln und 
Fühlen.u 2 ) Mint az egyházi társaságban való-
ban létező pedig, ezen vallási öntudat, az isteni 
tisztelet külső alakjában, a'cultusban, jelenik meg. 
Ez nem egyéb, mint a' vallási eszmék és érzések 
rajzolata 's ezeknek éltető 's erősítő eszköze. 0 
a' vallási képzeményeknek mintegy valódisága, 
a ' szent eszméknek külsőleges fölvilágosítása, — 
melly, ha aesthetikus létrészekböl ál l , az ember 
érzéseire szükségkép erősen hatékony. Isten a' 
belső vallási é le t , egy , mással közölhető létellé 
válik, a' mennyiben tudniillik külsőleg feltűnik. 

Mivel tehát a' vallás az egész szellemi ember 
tulajd na : szükség, hogy az isteni tisztelet lét-
részeket foglaljon magában, mellyek nem egye-
dül az emberi lélek egyes munkálatira, de az 
egész emberre, 's igy érzelmére és képzelmére 
is egyiránt hassanak. Ezt csupán a' művészet ál-
tal érhetni el, azaz, mindenkor midőn valami belső 
egy külsőben létesül 's elöállíttatik : az előállítás 
nem lehet önkényes 's szabálytalan, hanem bizo-
nyos mérték 's szabályok megtartása megkíván-
tató. Az Isten ugyan, a' keresztyénség föelve 
szerint, szellemben és igazságban imádandó. 3 ) 

' ) Hasa, ev. Dogmk. 2 Ausg. 
3 ) Steudel. 
3 ) János 4. 2 3 . 24. 

„Fürwahr, der rechte Gottesdienst liegt inwen— 
dig im Vertrauen und Lieben." 4) Sőt erről már 
a' pogányok is józanul gondolkoztak ; Cicero azl 
mondja tudniillik : „Cultus autem Deorum esi 
optimus, idemque castissimus atque sanctissimus^ 
plenissimusque pietatis, ut eos semper pura, in— 
tegra, incorrupta et mente etvoce veneremur." 
A' mennyei vallás szellemének azonban szükség© 
van földi öltönyre, mellyben magát ezen é rzék-
világban (Sinnenwelt) előállíthassa; és Luther 
meg nem fontolta, hogy egy külső igazi isteni 
tisztelet is van, 's hogy ennek hibáznia nem szabadó 

Ezen vallási szellem öltönye azonban 's a' m ű -
vészet alakjai az isteni tiszteletben szorosan lesz-
nek meghatározandók, hogy a' vallásos oldal az 
aesthetikai által ki ne küszöböltessék, 's az isteni 
tisztelet csupa művészi éleménynyé 's külső é r -
zékek táplálékává ne váljék. Megeshetik, hogy a ' 
szép az isteni tiszteletben födologként lép föl, 
minden egyebet végképen kiszorít's belőle e g y e -
dül művészi éldeletet alkot; s ez épen olly k á -
ros, mint midőn az isteni tisztelet minden m ű v é -
szettől elhagyatva jelenik meg. Midőn az illyen 
isteni tisztelet a' külső érzékekre szerfelett bat, 
a' belső vallási élet szenved mellette. Az égi 
szellemi, nagyon is földi- 's testivé válván, az; 
érzékek világába aljasodik le 's szellemileg holttá 
lesz. A' vallás égbe-nyúló oszlopa, fölötte sok 
czifrától elborítva, láthatatlanná válik. 

Itten tehát a' közepet választani 's azon v i -
szonyt, mellyben az isteni tisztelet a' művészet-
hez áll, szorosan meg kell határozni; ugy, hogy 
a' szép el ne mellőztessék, de ne is váljék f ö -
lötte uralkodóvá; hogy a' szép — eszköz legyen^ 
nem pedig czél, és a' vallási elemek körülvéte-
lére szolgáljon, nem pedig azoknak elfojtására. 

Ezen közepet a' protestáns egyház el nem t a -
lálta. Az aesthetikai oldal hiánya azon föszemre— 
hányás, melly isteni tiszteletünkön fekszik. E% 
kiváltképen a' reformátusoknál látható. A' he l -
vetziai hitvallás az aesthetikai szellemet az isteni 
tiszteletből végképen kizárta , meghatározván t 
„Cerimoniarum ambages inutiles ac innumerabi-
jes, vasa, vestes, vela, faces, aras, aurum, a rgen-
jum, quatenus pervertendae religioni serviunt ; 

*) Luther. W . K. T.X. 2 3 6 lap. 
s ) Cicero de natura Deor. L. II. c. 2 8 . 
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idola praesertim quaead cultum prostant et offen-
sionem praebent, ac id genus omnia profana a sa-
cro nostro coetu procul arcemus." fí) A' refor-
mátusok, azt nem tekintve, hogy a' reformátorok 
a ' symboiikus könyvek által nem korlátot vetni 
utódjaiknak, hanem az akkor élö nemzedéknek 
szabad hitvallásukat adni akarták : itten is szoro-
san ragaszkodtak a' betűhöz 's igy isteni tiszte-
letük száraz maradt. Szelídebben bántak ezen te -
kintetben a' szász reformátorok, midöíi az ágostai 
hitvallásban ekképen nyilatkoztak : ritibus 
ccclesiasticis docent, quod ritus 112i servandi sint, 
qui sine peccato servari possunt et prosunt ad 
íranquillitalem et bonum ordinem in ecclesia " 7 ) 
Mind a' két rész azonban az egyházi szertartások 
elleni buzgóságában igen messzire ment. Ez ak-
kor természetes volt. Ök, mint a' katholicismus 
ellenpártja, mindent, mi ebben ' sez által jött létre, 
megvetettek. Látván, hogy a* holt szertartások az 
isteni tiszteletben fölötte előtűntek 's uralkodtak, 
"s a' czélirányos 's czéliránytalan közt a' határt 
szabni nem tudván : mindent, 's igy sokat, a' mi 
szép és jó volt is, elmellöztek. „Unsere öífentli-
chen Andachtsübungen habén sich von demsinn-
lichen Cerimoniendienste losgemacht, und die 
Richtung auf den Verstand und das Herz genom-
men. was wir der Reformation verdanken. Aber 
es ist zu wünschen,dass auch dieKunstund Dich-
lung den íhnen gebührenden Antheil gowinnen 
mögen \ denn sie stehen mit der Religion im in-
nigsten Zusammenhange. Die Baukunst und Mu-
sik sollten weit mehr, als bisher, mitwirken, und 
wáhrend Verstand und Herz bescháftigt sind, 
auch die Phantasie in Anspruch nehmen, damit 
der ganze innere Mensch zur Andacht und Be-
geisterung erhoben würde ." 8 ) 

Az építészet, zene, föstészet, szobrászat, jelen-
téses és bizonyos szabályok szerint készített pa-
piruházat, kívántatnak meg az aesthetikus, az em-
ber érzelme- 's képzelmére erősen ható isteni 
tisztelethez. Az építészet legyen nagyszerű..,Die 
Baukunst, welche die christlichen Tempel zu bauen 
und einzurichten hat, muss nicht von willkürlí-
chen Einfallen, sondern von den eigenlhümlichen 
christlichen Ideen geleitet werden undjeden Men-
schen, welcher in eine Kirche eintritt, zwingen, 
das Gestándniss abzulegen : das ist ein christli-
«cher Tempel. Das bis jetzt uniibertroílene Muster 
des christlichen Baustils ist die altdeutsche oder 
gothische Bauart, welche man nie hatte verlassen 
sol len." És valóban, azon csúcsivek, mintegy 
kövévált vallási gondolatok , imádság gyanánt 
egekig emelkedők ; azon csudálatos és elmés czif-
rák , azon titkok, mellyek a1 hittan körén találha-

6 ) Helv. Confess. I. A- XIII. 
7 ) Conf. Aug. Art . XV. 
*) De Wet te . Heinrich Melchthal 1 Th. 3 B. 8 Kap. 
9 ) HüíTel. Über das W e n o and Beruf des ev.-christ. Geist-

l ichen. 2 rész. 52 lap. 

tók, emlékeztetvén az embert, hogy szent a' bely, 
mellyen lépdegél *s ura, mint ezek, megfejthetet-
len; azon homály, melly e' templomokban ural-
kodik, azon fátyol, melly által a' túlvilág titkai 
lelki szemünk előtt rejtvék $ azon árnyak, mellyé-
ket az oszlopok vetnek, — mintegy szellemi óriás 
lények az örökség éjéből oda idéztetve. Illyen 
gothikus templomban az ember valóban ugy érzi 
magát, mint isten házában; hol azon szent csen-
desség és komoly alkony, feledség fátyóla min-
denre, mi lelkünkben erkölcstelen vágyaknak t á p -
lálékul szolgált. — A' zene inkább olvadó legyen 
mint lármás: öszhangba olvadjon a' keresztyén*-
ség gyöngéd érzéseivel 's a' keresztyén é r zé -
keny szív legbelsőbb vágyaival. — A' föstészet 
legyen keresztyén. „Die Maierei und Bildhauer-
kunst darf nur rein christliche, alsó bibliscbe D a r -
stellungen liefern." 1 °) 

Mivel az isteni tisztelet közben hivatalában 
eljáró lelkésznek, mint külső jelenésnek, egy r é -
szét kell képeznie a' művészeti alakoknak : öltö-
nye nem lehet önkényt, de bizonyos aesthetikai 
szabályok szerint, készítve. Kívánatos volna, 
hogy ezen tekintetben valahára bizonyos rend 
hozatnék be, mellyszerint egyforma diszruháza-
tuak lennének lelkészeink. „Propter bonum ordi-
nem in Ecclesia"! Ez által a' protestáns szabad-
ság nem volna korlátozva, mint némellyek g y ü -
léseinkenmár gyakran látszottak állítani: de ren-
det hoznánk ez által külső lételünkbe. Rend pe-
dig nem korlátozás, hanem az önkény kiküszö-
bölése. Közönséges életben, hivatalheli e l járá-
sain kivül, a' protestáns lelkész, ruháját a' divat-
hoz alkalmaztathatja, sőt szükség ahoz alkalmaz-
tatnia , hogy ha tudniillik a' társaságban mintegy 
elszigetelve lenni nem akar. Minek épen 's egye-
dül csizmába való nadrág, hosszú kabát, fehér 
nyakravaló's egyéb eíFétemult századi divatok tö-
redékei? Frack, pantalón, attila, zrínyi 'sa't . épen 
olly becsületes 's tisztességes ruhadarabok. Miért 
ne hordhatná ezeket a' protestáns lelkész a' t á r -
salgási- 's közéletben? A1 templomban azonban, 
hol a' hivatalában eljáró lelkésznek, mint külső 
jelenésnek, a' művészet többi alakjaival mintegy 
össze kell olvadnia 's öszhangzatban lennie: bizo-
nyos és alkalmas ruhát viseljen, — melly neki 
templomon kivül is, hol mint lelkész, hivatalában, 
p. 0. gyűlésben jelenik meg, díszruhájává váljék. 
Mi 's minő legyen ezen ruha, azt elhatározni az 
egyházi közgyűlés jogaihoz tartozik. Minő külö-
nösek a' mi egyházi gyűléseink, hol egyik r eve -
rendában, másik palástban, harmadik Luther ö l -
tönyében jelenik meg! Illőbb egy bizonyos, meg-
határozott ruha. — Luther öltönye, mint a' r e -
formátorok általános ruhája, már azon emlékek 
miatt, mellyek bozzá kapcsolvák , itten talán e l -
sőséget érdemelne. Ezen bö, sok^ránczu rnba 
nagyon is jó kifejezése *s képviselője azon k o -

, 0 ) Hüffel. Über da* Wesen ». a. t. 2 rész. 5 8 lap.. 



moly vallási szellemnek, mellynek viselője be l -
sejében kell laknia. Az albát legfőbb a' szónoki 
széken nem kellene használni, mert ott alkalmat-
lan. Az oltár előtt azonban ékesség. 

Isteni tiszteletünkbe több aesthetikus létrésze-
ket hozni, ezek piadesideria a'mostani közönyös-
ség idejében ; mert valóban ezen közönyösségnek 
egyik legnagyobb kútfeje azaesthetikai hiány is-
teni tiszteletünkben. A' száraz pusztákra nem 
igen szeret járni 's rajtuk tartózkodni az ember. 
Ellenben: a tiszteletre méltó mindenütt 's mindig 
tiszteletet s tisztelöket non maga után Legyünk 
őszinték. Szép templom, szép éneklés, jó beszéd, 
alkalmatos zene. jó ízlés szerint fölékesített oltár, 
tiszta 's jelentéses-öltezelü lelkész s. a. t. a' ke -
resztyénség eszméjének minden esetre jobban 
felelnek meg, mint egy üres négyszeg, rosz, f e -
kete, szinét alig mutató vén posztóval fedett asz-
tal, melly előtt a'lelkész azon szurtos köntösében 
áll , mellyet minnpában egy lakomán bepiszkolt, 
*s hol végre az alkalmatlan iskola-mester orgona 
nélkül sértegeti füleinket. Valóban nem csoda, ha 
itt a' paraszt alszik, a' finomabb-izlésü ember a' 
templomba nem megy, és ha egyszer bemegyen 
is, a ' sok nem-szép által ismét kihajtatik! Ezen 
bajon segíteni a' mostani, finomabb-izlésü kor 
feladata; kivált az uniót előkészítő küldöttség 
erre is fordítsa figyelmét. „Mindeneket megpró-
báljatok; a' mi jó, azt megtartsátok." n ) 

Mivel az isteni tisztelet azon szertartások és 
alakoknak, mellyekben az ember vallási eszméit 

szólnak mellette. Ezen, honunkban most t e r j e s z -
kedő életfa árnya alatt, nincs status, melly bizto-
sabb menhelyet találhatna, mint a1 protestáns papi, 
ha t. i. jótékonyságáról meggyőződve, hasznait 
élvezni akarja. 

Elöbbeni czikkemben az oktatói és papi fizetés 
alaptőkéről ígértem volt értekezni: most azonban 
azokat mellőzve, elébb az életbiztosító intézetről, 
mint pap- és iskolatanííó-özvegyi pénztár-alapi-
tóról fogok értekezni, mellyre alkalmat adott e g y 
általam igen tisztelt egyénnek helyes észrevétele: 
„elébb a' ruha, azután a' sallang." 

Mielőtt azonban tervemet előadnám, szüksé-
gesnek látom az özvegyi pénztár czél- és oksze -
rűségét előadni, s némelly történhető el lenveté-
seket megczáfolni. 

Miután mindenki az intézetbeni részvét áltat 
önnen családját biztosíthatja: szükségtelen az ö z -
vegyi pénztár , mert hiszen kiki gondoskodjék 
övéiről. Ha a' testületi eszmét kifeledjük az e m -
beri nagy társaságból, 's minden egyest saját k é -
nyére, belátására, sőt a'nyomorban vesztére tud-
nánk hagyni: akkor állana a fentebbi kifogás; de 
igy, miután azért állottunk társaságba, hogy a* 
társaság egyes alkat-részeiről, mint kiegészítők-
rő l , társulatilag gondoskodjunk : igen is van 
szükség az özvegyi pénztárra. A' lelkész tehát, 
mint családfő, tartozik, önszemélye biztosítása 
által öveiről gondoskodni : de, mint testületi tag? 

tartozik a ' társaság pénztárába bizonyos összeget 
fizetni, hogy nyomoruságra-jutott tagjairól a' tár-

síteni törekszik, összesége: szükség, hogy olly 
lélrészeket foglaljon magában, mellyek az em-
berre kellemes-hatásúak legyenek, mert külön-
ben az érzéseket sem kifejezni, sem felelevenítni, 
vagy emelni 's erősíteni nem fogja. 

S z t e h l o A n d o r . 

és érzéseit kifejezni, felelevenítni, emelni s e rö - ' s a ság gondoskodhassál*; mert a 'viszonyosság tag-
és társaság közt ez : az egész gondoskodik rólad., 
de megkívánja tőled, hogy te is az egész a lka t -
részeiről gondoskodjál. 

Ha a' lelkész, mint társasági tag, a' társaság 
pénztárába bizonyos összeget fizetni köteles: 
nem czélszerübb volna-e, ha azzal is övéit b i z -
tosítaná? Ha a' testületi kapcsokat szét-tépni 
akarnók, és saját énünkön kivül semmi kötelezet-
séget nem ismernénk : akkor állhatna csak ezen 
kifogás, — de igy társulati szempontból is, de 
különösen azon indokból, hogy a' viszonyosság— 
ból eredhető haszon kétszerezi, sőt háromszo-
rozza a1 özvegy lelkésznő évi jövedelmét: s z ü k -
ségesnek látom az özvegyi pénztárakat. 

A' papi statusban levő egyes egyének hivata-
los jövedelmeiket ha tekintjük, —egyik ugyanazon 
hivatalos foglalkozásért gazdagon van jutalmazva^ 
míg a' másik, azon lelki tehetsége 's ugyan-
annyi hivatalos foglalatossága melleit is , csak 
csikorogva teng. Nem a' józan okosság paran-
csolja-e azért, hogy kinek tíz talentum adatott ke-
reskedésre, az tíz talentum nyereségéből vigyen a? 

közjó oltárára? Ha ez áll,szükségkép következik, 
hogy az anyagilag tehetősebbek világi javaikból 
áldozzanak szegényebb társaik segedelmezésére ; 
a' mi nem más, mint a' tervben levő Özvegyi 
pénztárhozi aránylagos járulás. 

Az életbiztosító intézet, mint ala-
pító. 

Az életbiztosítás egyike 's legfőbbike azon 
nagyszerű eszméknek . mellyeket valaha emberi 
ész kigondolt 's emberi véges erő létre-hozotf. 
Teremt ez — nem ugyan, mint az Isten, semmi-
ből — teremt csekélységből nagy dolgokat, s zá -
mításai pontosak és egybevágók, mint a' világ 
alkotmánya, — és mint ezt a 'felette eldúló viha-
rok, benső csatak, felülről leható égi erők csak 
megrázkódtathatják : ugy amazt a' hideg részvét-
lenség, az ellene tett avatlan kifogások, véletlen 
csapások, emberi ész ki nem gondolta akadályok 
késleltethetik ugyan sebes haladása- s felvirág-
zásában , de megbuktatni és semmivé-tenni mind 
erőtlenek. Igen, mert ez a' kiszámító ész ponto-
san kiszámított kiszámításán alapúi. 

De hiszen az életbiztosítás nem szorult czifra 
magasztalásokra, — két sőt több százados élete 

" ) Thess. 5, 2 1 . 



A' melly lelkészt sorsa, vagy tehetsége, vagy 
tíármelly körülmény kisebb gyülekezethez kötött, 
— ugy hogy évi fizetése alig, vagy csak elég 
háza 's családja fentartására: az, minden ipara 's 
j ó akarata mellett is, igen csekélységet gyűjthet 
özvegye 's árvái számára, miből azok, a' családfő 
hunyta után, meg nem élhetnek. Hát vájjon meg-
egyezik-e az a ' társaságosélet szellemi fenségé-
vel, hogy éhen hagyjuk veszni annak kedveseit, 
ki, míg élt, hasonló volt hozzánk, — ki megér-
demelte volna azt, mit mi, de mi szerencsésebbek 
valánk, mint ö ? 's nem emberi, nem keresztyéni 
líötelességünk kivánja-e, hogy olly intézetről 
gondoskodjunk, melly a' nyomorúságra jutottak 
flgyét felfogja ? 's nem legczélszerübb út -e ennek 
elérésére az özvegyi pénztár ? 

Ugy hiszem, a' papi status az özvegyi pénz-
tárak alakítását nemcsak hogy nem ellenzi , söt 
Ikivánja és sürgeti : legalább a' dunántúli f. t. 
egyházkerületi egyházmegyék ezen üdvös inté-
zel létre hozásán buzgólkodnak; azért, nem ugyan 
irányadóul, csak mint protestáns vallásom fénye-
é r t , annak szolgái jólléteért, e' tárgyban igény-
i d e n nézeteimet röviden elösorolandom. 

Ki derék Szemerénk külföldi utazását figyelem-
mel olvasta — de hiszen nem is lehet azt figye-
lem nélkül olvasni — : az életbiztosító intéze-
tekről szerezhetett magának némi fogalmat; kü-
lönösen kiemeli tisztelt szerző a' kölcsönösöket 
a ' részvényesek felett. Szemere B. úr — ha ho-
síunkban azon időben létezett volna élet- biztosító 
intézet — midőn papi özvegyi pénztárát tervezte: 
iíízvást merem állítani, mikép tervéből nem f e -
ledte volna, ezen jótékony intézetet különösen 
ajánlani, akár e' czélra, akár a' magányos papok, 
mint családatyák által használandót; s ha igény-
leien soraim nem kerülendik el becses figyelmét: 
hiszem, mikép helyeselni fogja tervemet, melly 
szerint a1 papi és iskolatanítói özvegyi pénztár 
alakítását az életbiztosító intézet által legczélsze-
rübb - 's legkönnyebben elérhetőnek állítom. 

Miután jelen tervemet is az életbiztosító inté-
zettel összekapcsolva akarom 's ajánlom létesí-
ten i : elöre-gondolhatják tiszteit olvasóim, mikép 
jelen terv modora nem igen fog elütni a' superin-
tendensi pénz-alap-tervezés módjától; csupán az 
életbiztosításra fordítandó pénzalap forrásai kü-
lönböznek, és a1 péuzalap miképeni kezelése kü-
lönbözik amattól. 

Minden czél elérésére eszközök szükségesek; 
legelsőben is, ha özvegyi pénztárt akarunk ala-
kítani, eszközről, azaz, pénzről kell gondoskod-
nunk. Pénzforrások lehetnek minden egyházmegye 
kebelében 1-ször : Az összes papi status által 
nem önkénytesen, hanem egyházmegyei határoza-
tilag évenként fizetendő összeg. 2-szor Az ek-
Jklézsiák által e' czélra évenként állandóul fizetendő 
mennyiség. 3-szor Az e' czélra önkénytesen 
ajánlkozó módosabb egyházi és világi személyek 

kötelezettségei; — magában ér te tvén , hogy 
mind a' papi status egyesei , fizetésük — mind az 
egyes gyülekezetek népességükhöz arányla-
gosan járuljanak a' közterhekhez. 

Hogy egy kis valószínű számítást tehessek, 
felveszem a' mezőföldi egyházmegyét, mellyhez 
tartozom, 's mellynek körülmény- 's viszonyait 
legjobban ismerem. Nevezett egyházmegyében 
van 36 anyaekklézsia, és igy 36 lelkész, 's ugyan-
annyi iskolatanító. A' lelkészeket fizetésükre nézve 
négy osztályba teszem: 1-sö osztály 2 f . , 2 - i k o. 
1 f. 30 krt., 3-dik o. 1 f., 4-dik osztály 3 0 krt 
fizessen évenként egy bizonyos, ellenőrség alatt 
álló, pénztárba, 's ez uton a' lelkészek által éven-
ként fizetendő mennyiségből 45 p. f. gyűlik össze. 
Az iskolatanítók fentebbi osztályzat szerint fizes-
senek felényit, 's akkor az összes tanítói kar fize-
tend 22 f. 30 krt, melly két összeg együtt 67 f. 
30 kr. ezüstöt tesz. E' szerint a' mezöföldi e g y -
házmegye rendelkezése alá az összes papi és 
iskolatanítói személyzettől 67 f. 30 kr. fog össze-
gyűlni. Itt megjegyzendő, hogy mivel az iskola-
tanítók felényi összeggel járulnak a'köztöke ala-
kításához, özvegyeik csak felényi haszonban r é -
szesülhetnek; ha azonban valamellyik iskolata-
nító, — azért is, mivel teheti, de meg azon gon-
dolatra is,hogy özvegye, mint ember, épen ugy élni 
akar, mint a' papi özvegy — az egész kivetett 
összeget akarná megfizetni, hogy özvegye egész 
haszonban részesüljön : ettől el nem tiltathatik, 
mivel minden embernek szabadságában áll, övéi-
ről ugy gondoskodni, mint kiván és tehetsége en-
gedi. Az összes gyülekezetek hasonlóan osztá-
lyoztassanak négy felé, 's mindenik osztály fizesse 
a' fentebb kitett összeget, akkor a1 36 gyülekezet 
fog fizetni 45 ftot, melly a' 67 ft 30 kral 112 ft 
30 krra fog emelkedni. 

Az illy módon évenként össze gyűlendő össze-
get fordítsa az egyházmegye 5 0 — 5 5 éves e g y é -
nek biztosítására ; jelesül 112 f. 30 krral bizto-
síthat a' felvételi évben — midőn a' beléptidíj, és 
pénztári előlegezés miatt nagyobb összeg fize-
tendő — 14 egyén életére 1 0 0 — 1 0 0 p. forintot, 
's így bíztosítva lesz az özvegyi pénztár javára 
1400 p. forint. Az első kivetési évben a' belépti 
dij és pénztári előlegezés elmaradván, és csupán 
a' részvétdíj 's csekély pótlék fizettetvén, marad 
az egyházmegye rendelkezése alá 42 ezüst forint; 
ebből a' felvételi évben biztosított 14 egyén szá-
mát — hattal szaporítván — húszra emelheti, 's 
lesz bíztosítva az özvegyi pénztár javára 2000 
p. f. A' megmaradt 42 forintból 10 egyént is l e -
hetett volna ugyan biztosítani; de mivel a'bíztosított 
egyének nevekedő életkorára esendő részvétdi-
jak lassanként emelkednek, azért szükséges, hogy 
az egyházmegye az Illy kép évenként megmaradt 
felesleget kamatoztassa, hogy az évenként neve -
kedő részvétdijakat ezen tartalék-tökéből pótol-

A' biztosított 20 egyénnek elébb-utóbb 



meg kell halni , 's akkor 2000 pengő forint bir-
tokába fog jutni az egyházmegye. Ezen 2000 
forint összeg, mellyet kitettem, a' legcsekélyebb, 
mellyet reménylhet az egyházmegye, mert min-
den attól függ, hogy hamar elhalnak-e a' bizto-
sított egyének vagy nem? Magától értetvén, hogy 
az egymás után kihalandó biztosított egyének 
helyébe mindig új egyének biztosíttassanak, 's 
«zen rendszer folytattassék mindaddig, míg maga 
az egyházmegye be nem fogja látni, hogy évi 
szükségei fedezésére mennyi szükséges. Igen 
természetes, hogy ezen intézet keletkeztekor ke-
vesebb előnyben fognak részesülni az alakítók 
maradéki, mint azok, kik évtizedek múlva lépnek 
az intézetbe: azért igazságosnak és arányosnak 
látnám, ha a* mostani alakítók maradékira, gyer -
mekeikre lenne ügyelet akkor, midőn a' testületi 
pénztár olly helyzetben fog lenni, hogy bővebben 
díjazhat. Azonban minthogy ez könnyen részre-
hajlásra, ármánykodásra, kegy vadászás- és kegy-
osztásra adhatna alkalmat, el is maradhat, vagy 
csak szigorú körülírások közt maradhat meg. 

Minthogy pedig, fentebbi kivetés szerint, csak-
nem minden egyes gyülekezetre, 's annak lelké-
szére esik annyi évi fizetés, hogy azon gyüle-
kezet önmaga is biztosíthatna özvegy lelkésznéje 
javára 100 forintot : igazságosnak látom, hogy 
az első biztosított egyén halála után nyerendő 
1 0 0 f. kamatját azon lelkész özvegye húzza éle-
tében, kinek férje legelső halt meg a' terv élet-
be-lépése után, még pedig törvényileg kimondva, 
és nem kegyelem utján, és azon 100 f. az özvegy 
lelkészné holta után essék az egyházmegye te l -
jes és korlátlan rendelkezése alá, ugy hogy az-
tán azon 100 f. kamatja a 'meglevő özvegyek 
közt egyenlően osztassék ki. 'S ezen rendszer 
követendő minden biztosított halála után, vala-
hányszor egy lelkészné jut özvegységre. 

Mi van ezen viszonyos életbiztosítási tervben 
legkecsegtetőbb ? Az, hogy minden papi özvegy 
háromféle segélyforrásra számolhat férje halála 
után. 1) A' férje, mint férj, életére az intézetnél 
biztosított, 's annak halála után nyerendő összeg; 
mert azt felteszem, hogy az egyházmegyei kor-
mány kötelességükké teendi a' kormánya alatti 
lelkészeknek, hogy övéikről tehetségök szerint 
maguk is gondoskodjanak, nehogy haláluk után 
özvegyök 's árváik sorsa egészen az egyházme-
gyei pénztár gondoskodását igényelje. 2) A' férj 
mint pap, és a' gyülekezet, mellyben paposkodott 
— által biztosított összeg évi kamatja, és 3-ik : 
Az elhalt özvegy lelkésznék után az egyházme-
gye szabad tulajdonává vált töke évi kamatjaiból 
nyerendő osztalék-rész. Igaz, hogy kezdetben 
mindez csekélység : de a' hol sok nincs, kevés 
is jó, és inkább valami, mint semmi. Tervem több 
évek elfolyását igényli, 's csak évtizedek után 
lenne teljesvirágzó; azért ha valaki tökéleteseb-
bet, 's rövidebb időt kívánót ajánl, szívesen vísz-

szalépek, 's helyet engedek a ' jobbnak, mert nem 
szoktam majom - szeretettel viseltetni parányi 
életre-valóságu szülötteim iránt. 

Hátra van még, hogy egy harmadik pénzfor-
rásról szóljak, mit ugyan pontos számításnál — mi-
vel önkénytől függ — felvenni nem is volna sza-
bad ; de hiszen reményleni szabad, és ha ez csak 
a' pia desideriak közé fog esni, ne essünk ké t -
ségbe, mert hiszen több terveink 's intézkedé-
seink, kérésink, vágyaink is fúltak már ezen pro-
testáns üdvleidébe. Ezen harmadik pénzforrás az 
önkénytesen ajánlkozó lelkesebb egyházi és világi 
tagok. Keresztyéni reménynyel tízre teszem ezek 
számát; ha mindenik ezek közöl csak 100 forin-
tot biztosítana i s , 1000 f. pengőt reménylhetne 
haláluk után az egyházmegye, melly összeg azon-
nal az egyházmegye pénztárába tetessék, 's k a -
matai a' már meglevő özvegyek közt egyenlően 
osztassanak ki. 

Szabadjon itt megjegyeznem, hogy az illy vá l -
lalkozók az életökre biztosított összeget vég ren -
deletilegne hagyhassák bizonyos határozott e g y é -
nekre; mert abból az következik, hogy az illy 
egyének közöl mindig bizonyos párt fog alakulni, 
melly azon reményben, hogy a' lelkes ügybarát 
ez vagy amaz lelkész özvegyét fogja a' nyerendő 
tóke kamatiban részeltetni, azon egyén kedveért 
ollyast is fogna elkövetni, mi tán sem az illede-
lem , sem az ügy szellemével nem fog meg-
egyezni. Szóval: a' kegyosztás- és kegy vadászás-
nak halálos ellensége vagyok, mivel amaz zsar-
nokká, ez pedig tanyérnyalóvá szokta tenni a* 
nem erős lelkületül. 

Ez az özvegyi pénztárra nézve igénytelen 
nézetem. A pénzforrások kimutatása körüli t e r -
vezetemet, ugy hiszem, mindenki könnyen m e g -
érti : de a' pénzforrásoknak az életbiztosítás ut-
jáni felhasználata módját igen kevesen; de ez nem 
is olly szükséges, a' n.t. egyházmegyék köteles-
sége — 's gondja csak a'pénzalap szerzése, amaz 
az intézetnél könnyen megy, mivel ő egész t e s -
tülettel épen olly könnyen teszi magát összeköt-
tetésbe , mint egyesekkel ; az sem szükséges, 
hogy mind a1 négy reformált egyházkerület me-
gyéi Sz. Fehérvárra jöjjenek a' terv sikerítéseért, 
mert ez a' vidékükön felállított ügynökségeknél 
épen ugy eszközölhető, mint a' középpontban. * ) 
A' jó mag megtermi a' maga gyümölcsét, ha jó 
földbe vettetik; hogy pedig kősziklára szórtam 
volna mindenütt a' magot, — nem akarom e l -
hinni. B o r o s s M i h á l y . 

*) Jelenleg Arad — Halas — Huszt — Jász Berény — Ka-
locsa — Keszthely — Körmöcz-B. — Körmend — Léya — 
— Nagyvárad — Nyíregyháza. — S. Patak — Pápa — 
Szarvas — Liptó Sz. Miklós — Tnrócz Sz. Márton — v á -
rosokban állanak ügynökségek, hol a' résztvenni-kivánok bő -
vebb felvilágosítást nyerhetnek. B. H. 



Őrségi ref. egyházmegye köz-
gyűlése. 

Rendes elnöklet a la t t , meleg részvéttel, Sz.-
Péteren, febr. 17 és 18. tartatott vándor gyűlé-
sünknek a" t. cz. közönséget érdeklő nevezetesb 
pontjai : 1) Testben beteges, de lélekben ép e s -
peresünk , a' sz. lélek segítségül hivása után, 
megnyitván a' gyűlést, világi elnökünk viszon-
üdvözlete végével, felolvastatott főpásztorunknak 
apostoli buzgalom- 's hazafiúi nemes érzelemmel 
irt, és az elhunyt, szeretett Nádor véglisztesség-
tétele tartását megrendelő körlevele, mellynek 
következtében, még gyűlés előtt, febr. 9 gyász-
szegélyű hivatalos felszólításában akkép rendel-
kezett a' febr. 28-dik megtartandott gyászünne-
pélyről esperesünk, hogy ez előbb egy héttel a' 
szószékből kihirdettessék, addig is, minden szer-
dán d. e. 9 óra tájban, midőn a' nagy férfiú lel-
két kiadá, a' harangok meghuzattassnnak. 2 ) Mé 
szaros úr, volt áldozár, főpapi körlevél követ-
keztében ajánltatott. — 3) Észtani üres székre 
tanárt választani alig tudánk; körülbelül az el-
választandott Kerkapoly Károly foglalá el figyel-
münket ; nem különben Szőnyi úr. Oka az volt, 
hogy kivülem senki nem ismerte ezen urakat, 
személyesen. Másik ok az, hogy ugyan ki vállalja 
el a' tanári tárczát, hogy a' phiai székre tett ala-
pítvány szellemében, Kant szerint, tanítsa a 'böl -
csészetet ? No! ez már mégis sok! — Uraim! 
rábeszélni egy kegyes alapítót, hogy csak spéci-
fice Kantot lehessen tanítani, ez rettenetes dolog, 
és több mint testi halál, — hiszen ekkor soha előha-
ladni nem lehet?! Hol állunk, az isten világaért, 
Kant óta a' philosophiai világban! Uraim! 25 
ezer vl'tot lehet valahogy szerezni és veszszen in-
kább, mintsem a' réginél tespedjünk. Keserű j ó -
tétemény az, mellyet az embernek mindene vesz-
tével kell elfogadni. Tisztelet a 'nagy hamvaknak! 
ők nem okok. A' ki ennek oka: ól még , és fele-
lős lesz a' nemzet, a' haza, a' protestantismus, és 
Isten 's lelkiösmerete itélö széke előtt.— Hiszszük, 
hogy e'bajon valahogy segítve lesz. — 4) Gyű-
lési jegyzökönyvünk meghitelesítésére, a jelen-
voltak közöl , választmány neveztetett , mint 
szinte néhány válni 's másikkal egyesülni kivánó 
gyülekezetek bajai elintézése végett is. — 5) 
Választmány menend ki minden gyülekezetbe, 
összeírandó,akármiféle alapítvány legyen azegyeo 
ekkláknál, egy készítendő tractusi jegyzőkönyvbe 
ezt belevezetendő. — Hiszem, hogy a' bérleve-
lek — Mezőföld igen dicséretes példájára — nem 
kerülendik el a' t. cz. választmányi tagok figyel-
mét. — Mezőföldről melleslegesen eszembe jut, 
hogy egy határozatával, mellyet Lapunk idei 1 4 -
dik számában olvasfsm, nem lehetek megelé-
gedve, melly rendeli, hogy sz esperességi elnö-
köket a' gyülekezetek válaszszák, de a' voksok 
felbontását 's a ' hivatalra eskütételt a' kerületre ru -
házza, hogy érdeknélküliek teljesítsék e' lisztet. 

— Nagytiszteletü egyházmegye! A; kit valami 
nem érdeke], nem sokat gondol az azzal. Inkább 
azért bontsa fel a1 tractus a' voksokat, és állítsa 
hivatalukba elnökeit, hogy őt ezek igen érdeklik. 
— Mi a" kerület? Tractusok képviselőinek g y ü -
lekezete. És így mig jelen állásunknál fogva, az 
elnökök a' képviselők, kevés kivétellel: ugyan 
nem czélszerübb-e, hogy ott állíttassanak hiva-
talba, hol működni először elkezdenek? Ha mi is 
így tettünk volna esperesünkkel, vártuk volna, 
mig elmehet kerületre : várhattunk volna ! sokáig 
lett volna esperesünk, azért 1) mert betegsége 
miatt nem jelenhetett meg a' kerületi gyűlésen; 2) 
Tractusunk pénztára igen gyakran sorvadásban 
szenved. — Minden tractus egy testület, minden 
testület szabadon választhatja elnökeit; és így 
maga fel is esketheti. Mert ha ez nem állana : a k -
kor a' gyülekezetek elnökeit : papot, inspectort 
vagy curatort, egy felsőbb testületnek kellene fel-
esketni, pedig az nem ugy van; — meg az is kö-
vetkeznék, hogy a' kerület maga gyűlésének tag-
jait maga megint nem eskethetné fel, hanem egy 
felsőbb testület. — így soha ki nem lábolunk a' 
sok anomaliaból. — Somogyi tractus határzata 
melleit állok, a' mellyet a' kerület maga is már 
elfogadott, de utóbb a' coordinatio ügye egy kissé 
elaludván, de meg nem bukván , visszament a' 
régi vágásba. — Kerületnek más érdeke nem l e -
het, mint a' tractusok és egyes ekkláknak; és így 
a' tractusi elnököket, mint illyeket, fel sem esket-
heti, hanem, ha ugyan más érdekei is vannak, — 
posito sed non concesso — mint kerületi tanács-
nokokat igen is, de nem ugy ám, mint tractusok 
elnökeit. — Ezt kijelenteni az igazság kötelezett. 
— 6) Wimmert, a' protestantismus ügyei iránt 
kitünteti és hazaszerte ismeretes érdemei mél-
tánylásául, esperességünk tiszteletbeli tanácsnok-
sággal ruházá fel. 7 ) Esperességünk elhatárzott 
akarattal folyamodik a' kerületre, hogy a' sup. 
gyűlést jövő évben Körmenden tartani kegyes-
kedjék. Valóban, ha a' főtiszt, kerület figyelembe 
veendi a' közlekedés könnyüségét Körmend felé; 
ha nem ereszti figyelem elöl, hogy hasonló távol-
ságban, másutt is, gyűlésezett, a' dolgok ugy kí -
vánván; ha szivén hordozza azon protestánsok 
ügyét , kik határszélén laknak honunknak, kik 
szinte hü tagjai a' dunántúli ref. egyházkerület-
nek, — kik várva várják az ohajtott napot; és ha 
még, a' mi szinte nem mellesleges dolog, azt is 
tekinti, hogy szállás elegendő és tisztességes le -
end, és mindenki a' már összeirt és begyülendö 
költséggel igen illendően elláltatik; ugy nem k ü -
lönben meggondolja, hogy vidékünk históriai ne -
vezetességgel biró classikus helyeinek megnézé-
sére — Sz. Gothard, Lövő, Szombathely, Német-
ujvár, Tarcsa etc. Grátz — most kedvező alka-
lom nyílik azoknak, kiket érdekel : lehetetlen, 
hogy tagadó válaszával elutasítsa fiúi kérelmün-
ket. 8 ) A' leendő papok mikénti megvizsgálás-



módjáról véleményt adni választmányra bízatott. 
Én részemről egy vizsgálási módot, e* lopok ut-
ján, ajánlok. Vegyük föl Pápát, mint a' hol végzi 
az ifjúság, 6 év alatt, észtani, jogi és theologiai 
pályáját. Kitelvén a' hat év, egy rész főiskolai, 
másik három évig falusi tanítóvá lesz; egy rész 
nek hely nem jutván, vagy előbb czéltérni akar-
ván, egyik sem lesz, hanem lesz káplán, vagy 
készül papságra. — Mindenkinek adják ki a' ta-
nár urak a' pálya végén iskolai bizonyítványát. 
Ezzel hatásuk megszűnt; és így : a' professori 
censurának vége tan. — Most már, ki semmi hi-
vatalt nem vállalt, egy év, — kik pedig tanítókká 
lettek, legalább, negyed évig, pályájok elvégezte 
után, eresztessenek csak papságra. A' ki nem 
tanító : egy évig tartózkodása helyén tanuljon 
praxist is, és csináljon predikátziókat, értekezé-
seket, imádságokat; készüljön hivatalára, és min-
denik tanulmányt extrahálja. Munkáit, mellyeket 
az esperes vagy a 'gyűlés, mindegy előttem, vagy 
püspök felad, vizsgáltassa meg a' tractualis gyű-
lésen; az itt gyülésileg nyert és az esperes által 
kiadott calculussal menjen el a' kerületi gyűlésre; 
jelentse magát a' püspöknél, és miután itt is ki-
állottá a' vizsgálatot, a' gyűlés által meghatárzott 
calculus neki a' püspök által kiadatván, leszen theo-
logiae candidatus, a' kit a' püspöknek tett bejelentés 
után, minden gyülekezet meghíhat rendes papnak. 
Melly megtörténvén, az esperes bevezeti hivatalá-
ba, 's extra dominium erről a' püspököt,ki különben 
is minden évben értesítendő, az illető esperesek ál-
tala'candidatusok miképeni viselete- és szorgal-
máról, tudósítja. — Ha helye nem akad : megint 
dolgozik, mint előbb. — A ' c o l l e g i u m i tanítók azon 
egyházban, hol az iskola van, gyakrabban prédi-
kálnak , valamint a' falusiak ott, hol tanítóskod-
nak; írnak predikátziókat ect. és a' helybeli pap-
nak a' falusiak, a' collegiumiak a' theologiae pro-
fessoroknak és ezek által egyik mint másik az illető 
esperesnek bemutatják, és ők is ugy lehetnek 
papokká, mint az elsőbbemiítettemek, hanem ne-
gyed évig, pályájuk után tartoznak egy kis praxist 
szerezni, és ezt különösebben a collegiumi taní-
tókra értem, mint kik, kerületi végzések szerint, 
ugyan káplánok, de praxisuk nem igen lehet. És 
így Ítéletem szerint, két censura lenne : egy es-
perességi, másik kerületi, mindenik jó erős; és kü-
lönösen a' kerületi kérdnökök tisztes koszorújába 
szeretném befüzetni, a' papok mellett, a főiskolai 
tanárokat is. — Uraim! igaz hogy fontos dolog 
a' papság; mert ideigi 's örökkévaló üdvössége, 
boldogsága van a' hallgatóknak a' papokra bizva: 
de ki nem tudja, hogy Tihanyba is pap kell? E lé-
gedjünk meg ezzel a 'két vizsgálattal; mert ha or-
vos, mérnök, ügyvéd egy vizsgálat kiállása után 
is kész ember : két vizsgálattal pappá is lehet 
akárki; annyival is inkább, mivel nem a' vizsgá-
latok sokasága. hanem a' lelkiismeretes tanulás 
teszi a' papot is pappá, azaz: ha boltig tanúitheo-

retice et practice. A' többi 3 elmaradt vizgálat 
nem is érdemli, hogy szóba jöjön, midőn mind a* 
vizsgálónak, minden a' vizsgálandónak felett© 
nagy tereh vala. 9) Gyűléseinken ezután gyülé-
sileg kinevezendő vagy választandó jegyzők is 
müködendvén, jegyzökönyvünk hitelesítése előtt, 
a'gyűlésből el nem távozandunk. — Gyűlésünkön 
mindenkit a' közügy szerelme hevítvén, élénk 
részvét mutatkozott. Már a'pártok is hagyják e g y -
mást capacitálni, mi eddig igen ritkán volt. 

S z í j G y ö r g y , f.-őri ref. pap. 

I § k o I a-ii g ys 
Í z eperjesi kerületi evang. colle-

jeium bels* rendezése. (Folytatás.) 

11-dik szakasz, Oktatás. 
A) Oktatók és tanítók. 

I. Választatnak és meghívatnak az isk. gyűlés 
állal. A' meghivó levelet, mellyben kitétetnek a' 
kötelességek és a' díj, aláírja a' felügyelő 's a* 
gyűlés jegyzője. A' megjelenő tanító ünnepélye-
sen beiktattatik, 's magát a' megállapított „iskolai 
rendszer" követésére kötelezi. 

II. A tanítók kötelességei általában ugyan a' 
collegium java elövitele, a'józan nevelési és ok-
tatási czélok, különösen pedig 

a) Tanítványaikiránt. 
1) Fenséges rendeltetésűket mindig szemök 

előtt tartván, a1 reájok bizott ifjúságot, a' szülök 
és a' haza reményét , minden oldalulag és e g y -
behangzólag, testi és lelki, értelmi és erkölcsi te-
kintetben, szóval és kivált példával az ép és szép 
élet ideáljai felé kiképezni ; ennélfogva a' vallá-
sos kegyességet eleven meggyőződéssel ápolni, 
az elmét hasznos ismeretekkel gazdagitni, az 
értelmet józanon gondolkodva, a' szívet nemes é r -
zetüvé, az akaratot tisztán törekvővé szilárdítani, 
a' nevendéket, minden rosz társalgás és foglal-
kozás , minden kicsapongásoktól. kivált ocsmány 
könyvek olvasásától,játék, pazarlástól megőrizni. 
Egyébiránt, mint szüleik helyetteseihez illik, szi-
gorúságot szelídséggel, igazságot méltánynyal, 
parancsolást nyájassággal párosítni értsenek. 

2 ) Igyekezni az osztályok 's hallgató termek-
ben a'rendet s békés szellemet fentartanileczkék 
előtt és alatt és után. 

3 ) Leczkéket a1 rendelt időben órák megrövi-
dítése nélkül tartani 's kivéve a' nélkülözhetlen 
szükséget, azokat soha el nem mulasztani, a' v é -
letlen mulasztást pótolni vagy alkalmas helyette-
sek által, vagy később más órákban. A'helyettest 
vagy magok rendelik rövid időre, vagy az igaz-
gatót az iránt megkeresik. 

4) Komolyan megkívánják, hogy minden tanuló 
a' tanulmányokra nézve magát a' rendszerhez 
szigorúan tartsa. 

5) Nyilvános diszmeneteknél vezérlik vagy 
kisérik az ifjúságot. 



6 ) Jelen-vannak az ifjúsággal az isteni tiszte-
letnél, ha csak lehet, mindenkor, különben egy-
mást felváltva. 

b) Tiszttár saik iránt. 
1) Nemes egyetértésben tekintetöket kölcsö-

nösen fentartani, 's egymást mindenben felsegí-
teni igyekezzenek. 

2 ) Barátságosan felszélíttatván az igazgatótól, 
őt a' vizsgálatoknál pótolják. 

3) Meghivatván a' tanítói ülésbe vagy gyűlésre, 
időre megjelennek 's végig ott maradnak s rájok 
bízott tisztökben eljárnak. 

4) Felsőbbjeik iránt minden szerénységgel 
és bizodalommal viseltetnek, úgyszintén a' hely-
beli két egyház iránt. 

5 ) Megkerestetve, megjelennek osztályaikkal 
együtt a' temetéseken, a' kisebb kiséretnek a' 
syntaxistól lefelé, 6 rhetor 's 6 primánussal 
együtt. A' részletes kiséret kiszabott díja hat, az 
egyetemesnek tizenkét pengő forint. 

III. A" professorok jogaik. 
1) Az iskolai gyűlés 's tanítói széknek tagjai. 
2 ) Részt-vesznek az isk. szék bíráskodásában. 
3 ) Négy közölök a' helybeli német egyháznál 

presbyter. 
4) A' miskolczi 1840-ik gyűlés határozatából, 

egy a' tanítói karból, kerületi gyűlésekre követül 
küldetik. 

5 ) Minden harmad eszt. egyik közülök az 
egyetemes gyűlésre küldetik 's ennek költségén. 

IV. Az oktatók törvényszékeik. 
Kötelességeikről netalán megfelejtkezett vagy 

botrányos-életű 's engedetlen tanítók ügyei az is 
kolai ítélőszék előtt ítéltetnek, a'feljebb vitel a ' k e -
rületre, végre pedig az egyetemes gyűlésre megy. 

Jegyzés. A' tanítók jelen személyes dijaik 
részletesen adatnak elő minden iskolánál. Legna-
gyobb kész pénzbeli díj 200, legkisebb 56 pft. 's 
szabad szállás, meg a' kerületi pénztárból adjuta. 

B) Tanulók. 
1) A1 collegium rendes polgáraivá lesznek, 

kik az elemi iskolából törvényesen áttétettek, vagy 
más intézetekből hiteles bizonyitványnyal ellátva 
jönek ide a* kirendelt időben (t. i. sept. 1 - é n ) 
és a' törvényeket aláírván, a' kiszabott díjakat 
leteszik. 

Jegyzés. Kik későbben jőnek, mint sept., felvé-
tethetnek ugyan, de az első félévi tanulmányok-
ból, hanemha a' letett legszigorúbb censura után, 
nem osztályoztathatnak. 

2) Megmaradnak pedig, mint olly polgárok 's 
részesülnek a' collegium jótéteményeiben azok, 
kik az isk. törvény szerint élnek. A1 törvények 
magyar és latin nyelven nyomtatottak s min-

Czimjök : „Az eperjesi evang. ker. coileg. törvényei és 
rendszabályai , a 'm in t a ' Z a y - u g r ó c z i munkálat, 's az egye te -
mes helybeli és ker. gyűlések határozatai szerint elkészítve 
s ep t . 8 - á n 1843—ki isk, gyűlésen megvizsgá l ta t tak ' s m e g -
erősí t te t tek. 

den félév elején nyilvánosan fel is olvastatnak ' s 
magyaráztatnak. 

C) Az oktatás segédeszközei. 
A ) Általában. Elövitelik a ' tanítás ügye : 
1) A* tanítók heti conferentiái által, mellyek-

ben heti események, tapasztalatok, javaslatok, 
eszmecsere utján szóba jönek, 's czéíszerü intéz-
kedések tétetnek. 

2) Iskolai ünnepélyek által, hol a' tanítóknak^ 
néha a1 lelkész uraknak is, alkalom nyilik lelkes 
szavakat intézni az ifjúsághoz, az ifjúságnak p e -
dig hogy közölök is felléphetnek többen szónok-
lataik- 's versezeteikkel, mi versenypályázásra 
buzdít, az erényt kitünteti 's meg is jutalmazza, 
Illyen ünnepélyek : 

a ) Az új iskolai év megnyitása sept. 1 - é n , h o -
lott is^ a 'sz . lélek felhívása's ájtatos imádság után, 
figyelmeztetik az ifjúság, mint kelljen magát v i -
selnie, magát mihez tartania, micsoda tanulmá-
nyokkal 's mi rendben foglalkoznia. 

A' Szirmay könyvtárának emlékünnepe 
sept. 8 - á n évenként, a 'mikor az illető könyvtár-
nok 's némelly kinevezett ifjak szónoklanak. 

y) Az úrvacsorájáhozi készület, Mihály napja= 
körül 's áldozó csötörtök hetiben, hol is egy i f jú -
nak megkövető beszédjére az igazgató intve és 
buzdítva fe le l , 's a' templomi ünnepélyre szük-
séges intézkedéseket megteszi. 

Az osztályzás kihirdetése a' félév b e v é -
geztével. 

«) Nyilvános examenek a' tanítók *s tanulók 
szellemének elötüntetésére. 

3) Censurák, vagy részletes és szigorú vizs-
gálatok által, hol az elnök felügyelő és igazgató 
alatt, 's ha lehet, más pártfogók, kivált szülék és 
nevelők jelenlétében, az illető oktató minden tanít-
ványa által, ki a' középre kilép, kérdés-czédulákat 
húzat, 's a' feleletet mind ö, mind pedig a' censor 
feljegyzi. Az illy vizsgálatok nyilvánosak 's tar-
tatnak a' Sedesben előre kiszabott renddel jan. és 
febr., és ismét maj. és jun. hónapokban, ugy, hogy 
a' tanulóknak az alaposb betanulásra egy-két 
napi időköz engedtessék. 

Vannak magán-vizsgálatok is, mellyek élővé-
telni szoktak azokkal, kik vagy magán nevelök 
által taníttattak, vagy ha nyilván tanultak is, de 
hanyagul,'s nyári szünetbeni repetitióra utasíttattak 
hogy visszajővén sept., ha egész éven át repeten-
sek lenni nem akarnak, üssék helyre az elmulasz-
tottakat. Elnöke a' vizsgálatnak az igazgató 's 
az illető tanító, vagy tanítók. A 'd í j annyi, mint az 
egyévi oktatási pénz a' bizonyítványi taxával 
együtt. 

4) Osztályzások által, mellyek az erkölcsi és 
tanulás-szorgalmi fokozatot nyilván mutatják, ' s 
az által ténylegesen és nemlegesen, új ösztönül 
szolgálnak. Ezen osztályzás az egész félévi ada-
tok szerint, teljes lelkiösmeretséggei ugy történik^ 
hogy: 



« ) A' tudományokból ugyan az illető oktató 
teszi fel a' calculust, tekintetbe vévén a ' censor 
által feljegyzett calculusokat is. 

p ) Az erkölcsből pedig, a" felsőbb osztályban 
ugyan valamennyi itteni rendes tanító együtt, az 
alsóbbakban pedig az illető tanító, körülmények 
szerint az igazgató befolyásával is. 

5) Feljebb-szállítas vagy translocatiók által az 
alsóbb osztáhból a1 felsőbbe, melly azokkal tör-
ténik , kik a' törvényes kiszabott időt ugy töltöt-
ték, hogy a' felsőbben majd sikeresen működhet-
nek 's kiknek általános calculusok nem második 
osztály. Ellenben kiknél ezen tulajdonok hiány-
zanának, azok osztályaikban, mint ismétlők, lema-
rasztaltatnak. Ha azonban nem lelki tompaság 
volna a ' hátramaradás oka, hanem tunyaság : az 
illyenek a' szünetek alatti tanulásra 's a' sept. le-
teendő censurára utasíttatnak, mellyen ha legalább 
kellőleg feleltek, felebb eresztethetnek, különben 
pedig visszaesnek. A' teljesen alkalmatlanok, ha 
alsóbb-rendüek, mint nem tudományos pályára v a -
lók, mielőtt a' rhetorikába lépnének, más életnem 
követésére fognak utasíttatni, ha magasb szüle-
tésűek 's véleményük szerint technicus életnemre 
nem szorultak: azok az iskolákban megszenved-
tetnek 's az osztályokon a' kiszabott időszakok 
szerint keresztül-bocsáttatnak. A* elmenők s zá -
mára a' feljebb-eresztés. vagy lemarasztaltatás a' 
bizonyítványba világosan beiratik, hogy az illető 
igazgatóságoknak figyelmeztetésül szolgálhasson. 

6) Iskolai szünetek által, mellyek czélja részint 
kinyugvás, részint a' legközelebbi pályáhozi ké-
szület. Az iskolai szünetek ezek : 

a ) Nyári nagy szünet, jnlius és aug. hónapo-
kon át. 

/?) Téli vagy karácsonyi szünet, két hétig. 
7) Tavaszi vagy húsvéti szünet, szintén két 

hétig. 
ő) Pünköst három nap, különben az egyes 

ünnep- és vasárnapok. 
B) Kűlönös segéd eszközök. 

1) A test kiképzésére szolgál a' közgymna-
stika, vívó intézet 's táncztanítás;a' testet táplálni 
segíti a" tápintézct, gyógyüni pedig az iskolai 
kórház. 

2) A' müvészségekbeni előmenetelre szolgálnak 
az éneklés, zenészet és rajzolás nyilvános taní-
tói, egyes szép-müvészségi társulatok, néha, fel-
sőbb felügyelés alatt, szini fellépés is. 

3 ) Az értelmi vagy tudományos műveltségre 
nézve a' nyilvános oktatáson kivül, az iskolai 
rendszer szerint, van többféle nyelvek tanulha-
tására alkalom, vannak nyelvképző társulatok, 
minden osztályokon keresztül styl-gyakorlatok, 
privát szorgalmi feladások, homiletikai társaság, 
három nyilvános könyvtár 's természettani mu-
zeum 's földabroszok, képgyűjtemény s. a. t. 

4 ) Az erkölcsi művelődésre nézve már maga 
a' tanítás különösen ide irányozva, 's az ifjak 

szivében a1 jónak és szépnek szeretetét, a' pol-
gári 's iskolai törvény tiszteletét ébresztve ós 
öregbítve; az iskolai józan disciplina minden n e -
mei, a' roszaktóli megóvás, mennyire az iskolá-
tól telhetik, 's a ' polgári hatóságok hivatalos s e -
gítségével (hol azonban a' magányos és közélet, 
fájdalom! nem nyújt kellő segédkezeket.) 

5) Vallásos műveltség összefügg a' többivel, 
kivált az erkölcsivel; azonkívül az oktatás az a l -
sóbb osztályokban ének-imával , a' többiben 
könyörgéssel kezdődik; az isteni tiszfe'el látoga-
tása, úrvacsorájávali élés, vallásbani tanítás és a* 
tanítók közvetlen példája a' különös eszközök. 

IV. Az iskolátóli megválás. 
Történik ez vagy : 
1) Önkény les rendes kilépés által az isk. pálya,, 

vagy legalább egy év bevégeztével nyilvános 
vizsgálat után 'á bizonyítvány kivétele mellett. 

a) Examenek ideje jun. utolsó hete, vallásos 
polémia eltávolítandó. Az illető tanulók examenök 
kezdetétől annak végéig maradjanak együtt mind-
nyájan, — a' ki legfontosabb okok és engedelem 
nélkül marad el, vagy időközben eltávozik, ollyan-
nak vétessék, mint ki cursusát nem végezte. 

b) Bizonyítványok csak a' törvényesen ki lé-
pőknek adatnak. Privát bizonyítványokat senki 
sem kap, hanem csak az osztályozási táblák cal-
culusának egyszerű kiírását. A1 föosztályboliek 
bizonyítványait az igazgató irja, de ugy, hogy a" 
tudomdnyokbani fokozatot az illető tanítók j e g y -
zik be "s ö aztán rá adja a' pecsétet s neve alá-
írását. Az alsóbb osztályokban az illető tanító irja 
a' bizonyítványt; az igazgató aztán aláírja 's be-
pecsétli. 

Jegyzés. A translocatio megtörténte, vagy 
megtagadása nyilván kitétessék. A1 föosztálybeli 
tudományokból összes osztályozat egy bizonyít-
ványi lapra Írassék. Ki a' törvénytudományokból 
külön bizonyítványt kívánna, ezen az illető rovat-
ban a' philosophia folyamat-minősége tétessék ki 
ezen fokozattal: kitünőleg, v. dicséretesen v. kel-
lőleg v. hanyagul. De történik az iskolátóli elválás: 

2) Elutasítás által, az iskolai törvények ér te l -
mében. (Vége következik.3 

V a n d r á k A n d r á s . 

£ g y ii 11 z i r é g i s é g e k : 
Egyliázszentclési szertartás a' 

XTTI-ilik század elejéről. 
A* hajdankor tisztelet- s szeretetre-méltó e g y -

szerűségébe vezérlem vissza e' lapok közönsé-
gének figyelmét, midőn egy ritkábbak közé t a r -
tozó *) magyar könyvünkből több mint kétszá-
zad előtt végbevitt protestáns templomszentelési 
szertartás vázlatát jegyzem ki. Teljes czime a* 

*) Ritkaságának bizonyságául elég legyen m. akadémiai 
titoknok Scliedel úr nyilatkozatára hivatkoznom : „én a' k ö n y -
vet nem láthattam mindeddig ." i\ i s f a l . - T a r s. É v i . V. 
I. 4 4 0 . — L. J » 



könyvnek : Consecratio Templi Növi, Az az, Az 
Vyonan feleppitetett Bekeczi Templumnac Dedi-
calása es megszentelesekor, soc fő népeknec, Ne-
mes Vraknac, Tanitoknac es köz rcndecnec gyü-
lekezetiben , ez 1625 Esztendőnec első napján 
tétetött Praedicatióc; az Templum falaira es az 
Székekre felíratott Szent írásbeli Könyörgésec es 
szép tnonddsoc; Ezec melle adattac az ott'ött 
Praedicatiockal egynihány egyenlő értelmű Prae -
dicatióc. Mellyeknec Registroma ez levélnec 
túllyan vagyon. Az Nemzetes es Vitézlő Monaki 
Miklós *) urnac , es ő Kegyelme Istentfélő há-
zas tar sanac az Nemes es Tiszteletes Czitneki 
Anna Aszszonnac akarattyokból nyomtatásban 
Mboczattattanac. Cassan , Schultz Dániel **) 
éltal, 1625. Esztendőbe. k8dr. 1 . 1 - X X X I I és 
1 — 255. A' debreczeni ref. főiskola könyv-
tárában. 

Magát a'szertartást Molnár Albertünk írja meg 
a ' könyv bő tartalmát megnyitó Dedicatió'yáhan, 
melly következő aláírást visel : írtam Cassan. 
XX. Augusti, Anno, 1625. Kegyelmeteknek (úgy-
mint a' Monaki párnak) mindenkor hiven szolgálni 
kész Szenei Molnár Albert. Az ide tartozó sorok 
mai helyesírásra áttéve következők: 

,,A* mi az újonnan épített templomnak dedicá-
lását és megszentelését illeti : az is dicséretes 
dolog, csakhogy semmi babonaság beléje ne 
elegyedjék. Mert nemcsak a' Salamon templo-
mának dedicálását olvassuk az Írásban, hanem 
látjuk, hogy annakelötte szent Dávid az ö ma-
cának építetett házat is megszenteltette, melly-
nek dedicálására irta a' 30. psalmust, a' mint 
annak titulusa mutatja. A' Nehemiás könyvében 
ss XII: 27. vagyon emlékezet a 'város kerítésének 
dedicálásáról, a 'me l ly semmi egyéb nem volt, 
hanem hogy a' város kőfalainak elvégezésekor 
a ' nép a* levitákkal, papokkal, és a' fejedelmekkel 
együtt oda gyűltek és hálát adtak Istennek annak 
elvégezésén, és könyörgöttek a' városnak azzal 
boldogul éléseért. A mint hogy az eledeleket is, 
minekelőtte azokkal élnénk, megáldjuk és meg-
szenteljük ; nem hogy a' nélkül gonoszok volná-
nak, hanem hogy azokkal az Istennek tisztességére 
az ő engedelméből hasznosan élhessünk, egész-
ségünknek megtartására. Az ujtestamenlomban 
is, midőn a 'nagy Constantinus császár Byzantium 
"várost felépítette volna, és az ő maga nevéről 
Constantinopolisnak neveztette volna, és aztán 
Jeruzsálemben is szép keresztyéni templomot épít-
tetett volna, azoknak dedicálására 's megáldására 
sok püspököket és egyéb rendeket hivatott. És 

a ' mint Euzébius í r ja : az a' dedicálás szép predi-
káliókból, Istennek dicséretiből, hálaadásokból és 
könyörgésekböl állott. 

A' kegyelmetektől építtetett Bekccsi templom 
dedicálásának czerimóniája sem egyéb isten 
igéjének predikálásánál, isteni dicséretnél, há la-
adásnál és könyörgésnél. Mert — bogy a* jelen 
nem voltakért ezt is feljegyezzem, — minden 
czerimóniának ez volt kezdeti, rendi és vége : 

! Minekutána a' templomnak épülete elvégeztetett 
volna : az elmúlt kiskarácson előtt való napokon 

! hivatta kegyelmetek Bekecsre a' kegyelmetek 
I környékén való prédikátorokat, és kegyelmetek-
|nek nemes rokonságit és szomszédságbeli egyéb 
i rendeket, hogy kiskarácson estén jelen lennének 
vacsorára. Holott minden rendeknek, a 'mellyek 
elérkeztenek, Isten áldásából bőséges vacsorája 

j és tisztességes szállása rendeltetett. Beggel, az új 
esztendőnek innepe napján, l.januarii 1625.azöreg 
házban — a' hol a1 templom építése előtt p re -
dikálottak, — jó idején összegyűlvén, szép kö-
nyörgéseket tettenek; aztán a' harangszó után a ' 
templom szükséges ékességére és a' sákramen-
tomok szolgáltatására készített eszközöket fe lve-
vén a' jelenlevő 12 prédikátorok, a1 házból a1 

deákok és mesterek után elindulván a' templom 
felé, ez éneket mondták az innepnek mivolta sze-
rint : Nekünk születék mennyei király 'stb. — Be-
jutván az uj templomba, a' Te Deum laudamus i 
Téged Isten dicsérünk 'stb. és egyéb szép dicsé-
reteket és psalmusokat éneklettenek. Annakutána 
tarczali esperes uram állott fel az új prédikáló 
székbe, ki szép könyörgését, dedicáló prediká-
tzióját, hálaadását elvégezvén, az egyházi szol-
gálatra rendelt eszközöket áldotta meg; azután 
Károlyi uram a' szántai prédikátor az Űr asztala 
előtt a' szentvacsoráról tött szép rövid tanítást és 
azt ugy szolgáltatta ki. A' szentvacsorával való 
élés után és hálaadó dicséretmondás után minden 
rendek mentenek a' szépen elkészíttetett ebédre, 
mellyet józan mértékletességgel és hálaadással 
elvégezvén, ismeg bementek a' délesti prediká-
tzióra, orátzió-hallgatásra és az egyházi dedica-
tiónak és áldásnak szép hálaadáson és isteni d i -
cséreteken való elvégezésére. Ezenközben az este 
elközelgetvén, az uri módra gazdagon elkészítte-
tett vacsorára hivattattak minden rendek; holott 
szép isteni félelemmel és vig örömmel lakozván 
mindenek, és Istennek áldásából bőségesen meg-
elégedvén, a' hálaadás után kiki mind nyugoda-
lomra oszlottanak. Es igy végezték el Bekecsen 
ez új esztendőnek első napját. Másod napon min-
den rendek, urak, tanítók, köznépek, szegények, 

* ) M o n a k i J á n o s füleki vitéz kapitány (ia. L. J. 
**) Följegyzette ezen S c h u l t z D á n i e l t a1 szorgalmas 

' N é m e t h J á n o s a ' lőcsei könyvnyomtatók sorában 1 6 1 7 — 
1 6 2 2 és 1 6 2 3 — 1 6 2 6 , — özvegyét pedig a1 kassaiak közé 
1 6 3 3 — 1 6 3 6 . T u d . G y ű j t . 1 8 1 7 . XI. 1. 8 2 . Jelen köny-

v e c s k e czime pótlólag tanúsítja, mikép Schultznak 1 6 2 5 - b e n 
Kassán is keltett nyomdával bírnia. L. J. 

* ) A1 régi magyar nyelvben ö r e g egyszerűen annyit tet t , 
mint n a g y ; Öregfürész, öregráspoly ma is élnek mestermü-
helyeinkben, ide tartozik különösen ö reg-cseber , mellynek 
megfelel kiscseber. Ö r e g i s t e n apáink etryügyü ugyan, de 
korántsem vétkesen könnyelmű, vagy vastagon anthropomor-
phizáló szólásformája. Öregbülni, ö r e g b í t e u i = nagygyá lenni 
és tenni, *s nem az életkorra vitetik. L. 



boldogok, nagy vigan és bálaadó beszélgetéssel 
mentenek kiki házaikhoz." Eddig Molnár. 

A' délelőtti predikácziónak, „mellyet tött Szepsi 
Mihály, tarczali föpraedikator, es Abauyvár 's 
Torna vármegyékben levő lanítóknac Seniora," 
leczkéje volt Zsid. III : 1 — 6 ; szólván 1) arról, 
hogy az isteni tiszteletre bizonyos és alkalmatos 
helyet kell rendelni és építeni. 2) Kiknek kelljen 
ezt cselekedni ? — A' délestinek pedig vezé r -
igeül Prágai András szerencsi lelkész 1. Kor. I I I : 
16 választolta, következő felosztással: l ) a z Isten 
temploma, mellyröl sz. Pál szól, micsoda ékessé-
gekkel legyen lettetes ? (kitetsző.) — 2) Az Isten 
hivei miképen Isten templomi ? Azon kor bélye-
gét viseli az Isten templomának allegoricusleirása 
az első részben : „Ennek az Bekeczi Templom-
nac első ablakja nap keletre vagyon, igy az Isten 
Templománac első ablakját nevezem ragyago vi~ 
lagossaggal felverradó hitnec. Mert miképpen az 
nap fellamadasával az ettzakai setétséget el vzi, 
igy az igaz hit az hiveknec sziveket meg vilago-
sittya az Istennec ismeretiben ' s tb ." Alább: „Az 
Isten Templomanac masodic ablakja, az meleggel 
izzadó délre nyilic es annac az ablaknac neve 
szeretet. Miképpen hogy napkeletről az nap az 
délre feljővén, ragyagó világosságát nagyob f é -
nyességgel ide alá az földre boczattya, es ide alá 
nagy izzadó melegséget s ze rez : hasonlatoskép 
pen 'stb. Miképpen hogy az nap melegség nélkül 
nem nap, igy az hit szeretetnec czelekedeti né l -
kül holt állat ' s tb ." Ismét: „Az Isten Temploma-
kac harmadic ablakja, nap nyugatra nyilic, ha 
nérded nevét? ennec az ablaknac Remenség ne-
ve 's lb." ,,Az Isten Templománac negyedic ab-
lakja Eszac felöl vagyon, ennec az ablaknac neve 
békességgel való törés es szenyvedés 'stb." gaz-
dagon fűszerezve mindenütt mythologiai, ótörté-
neti példákkal, latin versekkel, mint : „ Q u a r t a 
pruinosum Boream septemque Triones — Prospi-
cit, est hujus constans patientia nomen stb." To-
vább igy festi a' templomot: „Ekes ugyan az Is-
ten Temploma az négy ablakokkal .de nem utolso 
ekessége vagyon az Oszlopockalis, mellyek kü-
lömb külörnb féle drága kövekbül faragtattanac. 
Első oszlopa az Isten Templomanac tiszta Saphir 
köböl áll, az Saphir szüzességnec es tisztaságnac 
köve : Mert azt irjac felöle az bölczec, hogyha 
ezt tisztalan eletü ember kezében veszi, lattatic 
meg homályosodni ' s tb." *) „Másodic oszlopa az 
Isten Templománac Amethistus draga köböl áll, 
ez felöl azt irjác, hog az részegség ellen hasz-
nos, sőt az Aristoteles tettzése szerint ha valaki 
köldökére tészi, az bornac ereiét hozzá szija, en-

*) Ismeretes IV. Béla smaragd gyürtijenek nöszéskor h á -
romféle pattanásáróli mese, „quod i« lapis castitatem cas tos-
que d i l ig i t . " Cardin. Vitai, de Furno lib. pro conserv. sanit. 
Moguut. 1 5 3 1 . fol. p. 1 4 7 . Wal laszky Consp. reip. üt. in 
Huug. POSOD. et Lips. 1 7 8 5 . p. 6 3 . M. tud. társ. Évk. II. 1. 
2 2 4 . L. J 

nekokaert az Amethistus józanságnac köve. B e -
szellic Matyas Király felől, hogy az Duna parton 
'stb." „Harmadic oszlopa az Isten Templomanac 
Sardonix kő : ennec olly ereje vagyon, hogy az 
emberben az fel fualkodást es kevélységet czen-
desiti es tartoztattya, azért az Sardonix kő alá— 
xaíosságnac köve 'stb." „Az negyedic oszlop Hya-
cinthus, Ivolya szinü draga kő, annac olly ereje 
vagyon, hogy az álmatlan embereknec álmot hoz 
szemekre, es czendes nyugodalommal alhatnac 
'slb." magyarázván ezt alább a' kegyelemnek 
álmára, az idves kimúlásra, ésazUrban való h a -
lálra. „Nem hagyhatom halgatásban minemű ő r -
állásnac es vigyázásnac Tornyával legyen tekin-
tetes az Isten Temploma : ennec az Toronynac 
rakása Chrysoprassns köböl vagyon, melly kő az 
szemnec gyengeségét erősíti, és homályát vilá-
gosittya : Legyen azért ez Chrysoprassus kőből 
czinaltatott Torony vigyázásnac őr álló helye 's lb." 
„Tudásra méltó dolog, hogy az Templomoknac 
Tornyainac tetejére rézből *) csinált kakasokat 
szoktanac helyheztetni : Mert minekutánna Peter 
idvezítöjét meg tagadta vdlna, az kakas szóra 
serkent fel. Ulic tehát penitentia tartás általis v i -
gyaznunc 'stb." „Látom hogy ez Templom szép 
fejér mészszel meg fejeriletett : De bizonyara az 
Istennec Temploma, melyben az szent Lélec la -
kozic dragalátosb fejérséggel tekintetes, mert 
az Jesus Chrislusnac ártatlan vére tisztitotta 
es fejeritette meg. Ez az tisztító Isop mellyet az 
Dávid nag buzgósággal kivánt," 'stb. „ I r jac az 
Historicusoc, hogy Pontus szigetében terem egy 
szép fejér hölgy szabasu Evetke, Plinius murem 
Armelinum vocat: ez kicziny állatoczka az ö szép 
fejerségével olly igen dicsekedic, es olly igen 
oltalmazza akar mi mocsoktul, hogy ha történél 
gzerint valami sáros förtő köziben találna menni, 

* Különös, a ' mit a ' debreczeni sz. András temploma t o r -
nyán állott rézkakasról , azon torony 1 5 6 4 - i k evi megégé -
s e l a r , a ' Debreczen városi ó jegyzökönyvek 3 - i k kötetében 
a" 3 0 - i k lapon olvasunk. Egész komolysággal mondatik ott : 
,,In cinerem redegi t , et quod maius inter cetera est, nobil is-
simj quoque templi diuj Andree, et turris tecturae combustae 
sunt, ex qua turri et eius pinnaculo, gallus eciam ereus, a 
multis annis, istic, tam in aestu quam fr igore , et uenctorum 
saevissimis llatibus, insomniter, dies ac noctes, iejuno s toma-
cho, et in omnes partes aduigilans, llamam ignis sufferre non 
valens, inuitus deuolare, desceudere , et illám suam solitam 
stacionem deserere coactus e s t ; qui gallus tante cladis c o m -
miserescens, ac nimio dolore obmutescens, de pinnaculo d e -
isliendo, collo confracto, in terram concidens, et suae vitae 
propriae quoque non parcens, fidele saum seruicium inuitus 
derelinquendo. misere exspiravit (!) et vitám (!!) suam fini-
vit " E Sálem és Gánem oroszlánjaként hangzó idióta leirás 
alapja alkalmasint a1 dicsért kakas mesterséges mechanismusa 
volt, melly nemcsak szélvitorla, hanem knkoritása által e g y -
szersmind óra-szolgála to t is tett, levén mar ekkor a' d e b r e -
czenieknek e ' toronyban órá jok is, melly ugyanekkor m e g -
égett. A' régi kornak illy mesterséges órakészi tményire n é -
met és csehországi városokban is találunk, — mellyektöl a' 
már ekkor virágzó jólétü "'s nagy terjedelmű Debreczen hátra 
nem maradott . L. J . 



az honnan szép fejér szőrinek mocskolása nélkül 
ki nem mehetne, készszeb ott ehel meg halni, 
avagy az vadászoc kezében akadni, hogy nem 
mint fejér szőrének mocskolásával az sarban gá-
zolni es el szabadulni." Igy kell, úgymond, őriz-
kedni az erkölcsi tisztaság beszennyezése és az 
Islen templomának megförtéztetésétől. —Az egész 
predikálzióban mindenütt rá lehet ismerni az ó 
világ meséiben gyönyörködő 's inkább classicai 
mint theologiai műveltséggel biró öregre, Prágai 
Andrásra, bölcs Antonin munkái fordítójára * ) , 
mig ellenben Szepsi, olvasottságát nem muto-
gatva, kenet- és erőteljes munkájában, mint tanult 
és buzgó protestáns pap tűnik föl **). — Követ-
kezik : „Oratio de aedificatione templiBekecziensis 
in consecratione ejus ibidem habita ab ornatissimo 
Juvene, Michaéle Tasnadi, domestico Reverendi 
et Clarissimi Viri Dni Michaelis Szepsi Pastoris 
Ecclesiae Tarczalinensis et vicinarum Senioris 
meriti-simi ele.44 íme e' czimben nyoma a' se-
g é d l e t észnek, mire a' domesticus szó vonatkozni 
látszik. Ez oratióból ér t jük, hogy hös monaki 
Monaki Miklós, és neje csetneki Csetaeki Anna 
asszony, ezen templomnak egészen saját költsé-
gökön eszközictt felépíttetésén kivül még a' be-
kecsi parochia javadalmát két szőlőnek ajándé-
kozásával bővítették, 's tarczali iskolamestert 
Kistállyai Endrét külországi egyetemekre segít-
vén, jelennen papi hivatalra előmozdításán töre-
kednek. — Ezt követi „Keresztyen Atyai és 
Anyai buzgó indulatból származott áldás es k í -
vánság, melly tétetett az Templumban véghez 
ment Ceremoniaknac utánna, az Magzatoknac fe-
jére áhítatosan, Monaki Miklós Vrunc, úgymint 
édes Atya, és Czitneki Anna Aszszony, úgymint, 
édes Anya álla'.44 Mihez függelékül járul Kert-
véllesi János zámbori Prédikátor 10 sor magyar 
hexametere. ***) ,,Következnek az Vrnak es az 
Aszszonnak, a' Templum falaira feliratot! könyör-
gési.44 Ugv alább „az, kis aszszonyok (Monaki 
Anna, Erzse és Zsuzsanna) könyörgéseik'4 is, 
— mint szintén a' boltozat, a1 prédikátori és pré-
dikáló szék, éneklő hely, az vr és asszony szé -
keim föliratok, nagy részt válogatott szentírási 

* ) Feiedelmeknec serkentő oraia. Bartphan 1 6 2 8 . fol. 
kivált ennek Epistola dedicator. L, J . 

* * ) Ki lesz, ki minket magyar prot. egyházi szónoklatunk 
tör téneten el megajándékoz ? Nekem ugy látszik, hogy e1 te-

kintetben széles-tudományu t D o b o s J á n o s úrra , mind a" 
külföldi egyh. irodalomban! nagy jártassága, mind élesen 's 
hün jel lemző ecsete , mi:id a' Rádai-könyvtár közelénél fog -
>a, hazafiúi bizodalmunk szemeit leginkább vethetjük L. J 

Ezen hexametereket , mint magyar mértékes versek 
XVII-dik századi példáit, K e r t v é l l e s i n e k ugyan-e kö-
tetbeu találtató distichonaival, — s egyéb még a ' közönség 
elébe nem hozott mértékes régi magyar versekkel együtt , 
annak idejcben rir. S c h e d e l úr Kisf Társ. Évi. V-ik k ö t e -
tébeni értekezéséhez függelékül fogja adni közlő. L J . 

helyek *). Ismét egy predikátzió , alkalmasint 
magától Molnártól, melly bár ez alkalommal el 
nem mondatott, de a' tárgy rokonságánál fogva 
ezen szentelési emlékkönyvbe iktattatott a* sze r -
kesztőtől, Zsolt. XLV. 14. ezen föladatról: minő 
dolgokban áll az Isten Anyaszentegyházának belső 
dicsősége? Ezt követi a V-d ik predikátzió, Scul— 
tet Ábrahám után fordítva Sz. Molnár Alberttől: 
a' bálványképekröl. 2 Mozs. XX — Végre az 
ötödik predikátzió az üldözés és nyomorúság ide-
jéni könyörgésről. Zsolt. L. 15. Berekeszti a' kö-
tetet a' CVII-dik Zsoltár paraphrasisa versekben, 
mellynek fölüliratában többek közt ez áll : 
„Imiilyen Nótára : Szent Dávid propheta éneklő 
könyvének huszonhármad részében etc. Avagy : 
Néktec emlékezném ha meghalgatnátoe, Jó Hu-
nyadi Jánosról etcHova lettek azon idők, mely-
lyekben im a' nép ajkán iegdicsöbb hőseinkről 
énekek zengettek, mellyek, zenéjökkel együtt 
olly közkeletűek 's minden előtt ismeretesek vol-
tak, hogy még nótdjokra más költemények is szél-
űre iratlak, énekeltettek ? A1 XVI-dik században 
fen voltak meg a' halhatlan Detréröl, Zách Fel i -
cián és Kláráról, Hunyadi Jánosról, Szilágyi Mi-
hályról, Szilágyi és Hajroásiról, Mátyás királyról 
'stb. az ősmagyar dalköltemények; s ma, miután 
a' tárogató hangjai elnémultak : mi hevíti szent 
viszemlékekre, magasztos honszerelemre a1 sze-
gény magyar köznép kebelét?! — 

Utójára csak azt kell még megjegyeznem, hogy 
fent leirt könyvünknek általam használt példá-
nyához függelékül van még kötve ez i s : ,,Dedi-
catio Sacelli Cassoviensis **). Esa. LVI. 7 . " egy 
predikatzióban. Az Erdélyi Prédikátori Tár VII—ik 
füzetének XXX- dik lapján Szathmári Pap Zsig-
mond, Molnár Albertünk derék életirója, ezt mint 
Molnár munkáját hozza fel, hivatkozván Benkőre is 
Transyl. II. p. 340 n. 12. „prima hujus pagina 
deest quidem, puto tamen Molnarum auctorem 
agnoscere.44 Bizonyossá tehetem az olvasót, hogy 
ez nem Molnár, hanem Alvinczi Péter elébb nagy-
váradi, majd kassai pap munkája, (bár Bod Péter 
nem említi) — mint ezt az én magános régibb 
kijegyzésemen kivül Sándor István is bizonyítja 
Magy. Könyves h. 1. 24. L u g o s s y J ó z s e f . 

Hogy régibb protes 'ans templomaink belseje a'' mű-
vészet szintolly kárával, mint az észszerű vallásosság nyere -
ségével kihányt és bemeszelt képek helyébe, patronusok czi-
mereivel, nemzedéklaistromokkal, Ízetlen halotti, hálálkodó 
versekkel, föliratokkal, ollykor czirádákkal 's leginkább szeut-
irasbeli helyekkel tele festse, irva volr, 's némelly h» lyeken 
ma is tele van, mindenki tudja. Ám ez is ellenkezik az e g y -
szerűséggel . L. J . 

í f í f ) Szent Mihal kupolnája. Lásd róla dr . Henszlmann c l a s -
sicus munkáját ,,Kassa városának ó német stylű templomai. 
Pest. 1 8 4 6 fol ." Eredetét Henszlmann úr a 'XllI-dik századba 
helyheti. Bethlen Gábor altal 1 6 2 0 . harmad izben került p r o -
testáns kézre a1 szekes egyházzal együtt . L. J . 
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I J l tKí . *) 
Teneked ha hited van, te magadban tartsad Isten 

előtt . Boldog ember , ki magát nem ká rhoz -
tat ja abban, a' mit jóvá hagy. 

Róm. 1 4 : 2 2 . 

Ilálas tisztelettel üdvözlöm a' tudós ér tekező-
k e t , kik a* Prot. Egy. és Isk. Lapokon, a' két 
testvér protestánsoknak egyesülbetésökre, 's en -
nek üdvös, közboldogságot-szülő szükségessé-
gére nyilatkoztak. Mennél számosabban lesznek 
ezután is, kik o' szent czélra barátságos kezeket 
nyújtva, az egyesülésro készeknek nyilatkoznak : 
annál inkább kivihető a* szándéklott t e r v ; mert 
kitünteti e' közös nyilatkozás az Istennek dicső-
ségére, a' vallás virágzására, hogy ezek a' tu-
dósok kimenekültek az avult theologiai viták töm-
kelegéből, 's fölemelkedtek a' liszta ralionaH-
smusra, mellynek anyai méhéből fog születtelni 
a' régtől fogva óhajtva várt egyesülésnek áldott: 
magzata. — Igen : mert egyező hit 's össze-
hangzó tudomány a' vallás igazságaiban soha nem 
készül a* szőrszálhasogató theologusi viták által: 
hanem a' különböző véleményeknek központo-
sulni kell, a' bigottságnak, rajoskodásoknak, áb-
rándozásoknak salakjait megszűrő 's az okosság 
medrébe át-folyni nem engedő rationalismusba. 

Midőn itt nézeteimet a' tudósok mérséklett bi-
*) E' czikk már az unio inditványoztatása 's annak foly-

tában irott ér tekezéseknek közlése után küldetett szerkesz-
tőséghez 's azon időben azért nem adatott, mivel az érdeklelt 
ügyről már clcbb több dolgozatok tetettek közzé, a z u n i o 
k é r d é s e á l t a l p e d i g e g y é b , é p e n o l l y n y o m ó s 
k é r d é s e k e t h á t t é r b e s z o r í t t a t n i n e m e n g e d -
h e t t ü n k , az 1 8 4 2 . é v b e n megjelent lapi prograromunkban 
bevallolt tervünk szerint . Most, midőn az unio ügye e lhanya-
golt állapotban vagy tán hamvadóban is látszik lenni, ennek 
fölelevenitése végeit nyúlunk ezen értekezéshez, megkérvén 
tiszteieltel a" tudós szerzőt, hogy hosszas késedelmezéiünk 
ő t tőlünk 's a1 további közremunkálástól el ne idegenítse. 

T ő r ö k . 

t a -
pro~ 
meg 
szeli 
sére, 

rálásának kitenni merészkedem : előleget 
gadom némellyeknek ez állítását, hogy r 
testans két testvérek az egyesülésre mé 
nem ériünk $ mert, bár tudom, mint a' terr 
világban, a' föld gyümölcseinek megérb 
— ugy az értelem világában is ,a ' felvilágosodás 
megérlelésére idő kívántatik : tagadom mindaz-
által, ez időnek tőlünk távol-létét, negyed, fél, 
sőt egész század jövendőjébe,— mind ezért, mert 
félig-meddig ki jól kezdte, szándékát megnyerte, 
mind azért, mivel, ha több mint három század t ö -
rekvései után, az értelmi felvilágosodásra m é g -
sem ériünk meg : ezt negyed, fél, sőt egy s zá -
zadtól várni, csalódott kiszámítás. — A' kik fel-
szóllaltak: „egyesüljünk," — ennek lehetőségét 
is nyilvánították egyszersmind, miután sok eddigi 
siikertelen próbalételek után, látták a ' vakbuz-
góságnak az okosság csatájában meglörettetését. 
Maga az egyesülés kivanata a' külön-szakadás 
káros eredményeit nemcsak át lát ja, hanem (el-
tételezi ezt is, hogy valaha mi protcst. testvérek 
egyesülve voltunk, 's most, midőn egyesülni k i -

j vánunk, oda kell visszamenni, a' hol egyesülve 
voltunk, de álutakon vezettetve, egymástól e l té-
vedtünk. 

Mint két, egy helyről, egy kitűzőit czél eléréso 
végett ulnak-indult barát, darabig, baráti e g y e t -
értéssel folytatott utazás után, a1 jobbra 's balra 
vezető űt felett versengve egymástól elválván, 
feltelt czéluktól távol-mentek, 's hosszas vándor-
lás után észre-vévén eltévedésüket, mindkettő 
egyedüli magányban aggódva arra határozza ma-
gát : „vissza térek oda, hol egymástól elváltunk* 
mert attól a' ponttól számítom eltévedésemet,46" 
mind a' kettő egyiránt siettetett lépésekkel v i sz -
sza té r , — itt szerencsésen összetalálkozva* 
köz-megegyezéssel elhatározzák, a' közép-uton. 
utazásukat, 's ezen kitűzött czélukra elérnek : igy 
kell visszatérnünk nekünk i s , egy czélra siető 
barátoknak, oda, hol egymástól elváltunk 's e l t é -
vedtünk. 

Do voltunk-e valaha egyesültek mi protcst* 
testvérek? Igen, a1 boldog reformatio első k o r -
szakában, mikor a' b. e. reformátorok a' k. v a l -
lást eredeti kútfejében vizsgálták, 's ennek e r e -
deti tisztaságára vissza-vinni törekedlek, — 
melly egyetértés, a ' theologusi csaták zajlása me l -
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lett is, mindaddig tartott, míg azelkülönözött hit-
tanok, symbolikus könyvek meg nem írattak, az 
ezekbea megirt *s megpecsételt hitágazatokra 
a ' tanítók *s kővetőik és ezeknek utódaik e s -
küvelnem köteleztettek, mi a' concordiae for -
mula behozásával 1 5 8 0 , a' reformatio kezdete 
ntán 63, Luther halála után 3 4 évvel vette kez-
detét. Melly történeti adatból kitűnő, hogy a' 
symbolikus könyvek 's ezekre tetetett eskü az e l -
szakadásnak, felekezetre-oszlásnak okozói vol-
tak. Méltán fosztották meg tehát a' tudós é r teke-
ző k a' symbolikus könyveket elidösült és soha 
meg nem érdemlett tekintélyűktől, — kiknek a la-
pos czáfjokat ismételni felesleges, — a' mondot-
takhoz csak ezt teszem, mit mondhatnak a ' s y m -
bolikus könyvekhez ragaszkodóknak azok , kik-
nek állítmányát ez okon korholjuk, mivel a ' szent-
irással egyenlő tekintélyűvé teszik a ' hagyo-
mányokat? 

Mielőtt az egyesülésnek lényegi 's anyagi el-
veit megérinteném, előbocsátom ez észrevétele-
met. Bármi egyenes és buzgó lélekkel töreked-
jünk az egyesülésre; bár szerencsés intézkedés-
sel czélt érjünk is ebben : nem remélhető, hogy 
valaha a' theologia mezejéről minden véleményi 
különbségek elenyészszenek. Sem zsidóknál, sem 
keresztyéneknél, sem mahumedanusoknál, egyező 
értelem a' theologiában nem volt. A' reformáto-
rok az alapigazságokban megegyeztek: mégis egy 
vagy másba ütközött véleményök miatt elszakad-
tak egymástól, leginkább a1 metaphysikumokban. 
Ezzel nem azt állítom, mintha a' theologusok vé 
leményi különbségűk által az egyesülés gátoltat-
nék ; mert valamint a* mosaismus, a* farizeusok, 
sadduezeusok, essenusok, rabbinusok párlfelek 
közli különbségek daczára , jelenkorig áll : ugy 
a* ker. vallásban is az egyesség a' pártfelek á l -
lal soha meg nem döntetik. Mindjárt az aposto-
lok idejében keletkeztek, az idő folyamában s z a -
porodtak a' theologusi csatázó párlfelek • mégis 
áll ingatlanul az isteni alapító val lása; sőt áll a" 
felvilágosult-lelkű tudósok közt az egyező hit, 
szellemileg a' szentek egyessége. A' theologusi 
csata, csak keresztyéni szeretettel vivassék, a ' 
lelkeket fölébreszti, a* vallás és egyház-iránti é r -
dekeket neveli, az igazság nyomozását eszközli. 
— Innen igaza volt Luthernek ezt mondani : az 
Isten igéjének táborba kell zajongni; még nagyobb 
igazsága Pál apostolnak, 1. Kor. XI. 19. szerint 
nyilatkoznia. 

A ' theologusi heves viták, mint az egyház tör-
ténetei bizonyít ják, csak akkor voltak veszé lye-
sek , de nem a' vallásnak, hanem magoknak a' 
viszálkodóknak, — mikor az indulatukkal nem birt 
theologusok az ellenkező pár t fe leket , polgári 
dolgokba avatkozással, *s ennek békesége fe lza-
"varásával, farizeusi álnok fogásból, a' világi h a -
talom főnökeinek beárulták ; és hogy egyes példa 
említésével szeretett protest. testvéreimet, s é r -

teni ne ítéltessem másik bizonyítványt is idézek 
a' reformáta egyház történeléből. 

Csak hamar a' Luther halála után, némelly túl-
ságos buzgó tanítványi, Flacius, Amsdorf, W i e -
gand 's más k, dühösön megtámadták a ' szel íd-
felkü Melanchtont, Luther kemény tanítmányának 
meglágyításaért, — a' Lutheres fejedelmeknek 
feladták, a' nép elölt elvádollák, mint evangéliom 
felforgatóját ; — ennek eredménye lett, mivel 
az igazság erőszakos halalommal le nem győzet-
tothetik, a' párlfelekre-szakadás. Ez a' túlságos 
buzgóság elpárolgott lassanként, és már a' X lX- ik 
században a' két protestáns testvérek nemcsak 
kibékültek, hanem egyesülni is kezdetlek : de i s -
mét fölemelkedett a ' s í r penészéből, hol mélló e l -
feledésben szunyadozott, a 'Flacius lelke, a* békés 
's egyesülni kívánó, testvér tudósokat a ' fejedel-
mek és nép elölt bevádolták, nemcsak a* k e -
resztyén vallá3 elleni újítással, hanem hamisan 
reájok fogolt, polgári veszélyt okozó merénynyel. 
Igy áll a ' dolog jelenleg Németországon. 

így történt ez a* református tboologusokkal i s ; 
sőt a' reformáta egyház keblében még tüzesebb 
volt a ' forrongás. — Kálvin 's tanítványa Béza 
Tivadar, Ágoston setét tudományát, az üdvességre 
vagy kárhozatra örök időnek előtte, minden t e -
kintet nélkül az embereknek Istentől elrendelé-
sét (absoluta praedeslinatiot), a' reformátusok hit-
tudományává alapítván; miután a' tudós Arminius 
tanítása után, szabadabb lélekzetet vett az okos-
ság, és mind Genevában, mind Leidában megked-
veltetett a praedeslinatióról mérsékelt tudomány: 
legottan a' vakbuzgó Gómár Ferencz és a* ve le-
tartók üldözőbe vették a' józan tanítmánvt. Armi-
nius halála ulán nagyobb tűzzel ütött ki a' cz i -
vakodás, mellybe mivöl politikai párt-fél őgye le -
dett, az Arminianusoknak köztársasági, a ' Gómá-
ristáknak, az igazgatói hatalommal lartó elvök l e -
vén, ezek amazokat politikai lázaszlással vádol-
ták. Móricz a' választó fejedelem, az utóbb emlí-
tetteknek nyújtót barátságos kezet. Miután a ' d o r -
drechti zsinatban 1618. az Arminianusokat k á r -
hoztatta, a' hazájától sokat érdemlett derék 01-
denbarnefeld Jánost gyászos halállal kivégeztette, 
a" nagy Hugó Grotiust tömlöczbe vettette ' s más 
lelkes férfiakat számüzölt : hanyatlani kezdett 
ugyan a' pár t - fé l , — d e azért Arminius tudomá-
nya el nem oltatott, hanem Belgiumban is t i t -
kon, kivül pedig szabadon terjedt, 'sebből kelet-
kezett Bardt, Doederlein, Bretschneider nyomán 
a1 rationalismus. 

E* két történeti példák, hogy többeket elő ne 
sorol jak, bizonyítják, hogy a' theologusi viták, 
csak magokra hagyassanak a ' lelkikép megmér-
kőzöl?, a' vallásos egységet fel nem dúlják; v a -
lamint e" perbe a' politikai beavatkozásnak v e -
szélyes eredményét is kitüntetik. 

Engedjük tehát a' theologusoknak a* tudomá-
nyos, vérontás nélküli harezot. Vitatkozzanak, a' 



hol ennek helye van , iskolai tanító-székekben; 
hadd vívják ki, elme súrlódása által, a' tiszta igaz-
ságot : ez az egyesülésre-vezelö czélszerü út, 
mire vezérlést, mind a' most létező fövebb isko-
láktól, mind a' felállítandó pesti egyetemi isko-
lától méltán követelhetjük, mielőtt kiáltó szókle-
vénk a' pusztában, 's megegyengettük az Urnák 
Ütát. Soha ne vegyüljön e' harczba polgári hata-
lom; mert nyomasztásával árt és nagyobb szaba-
dást csinál. A' rohanó ár megfér néha medrében, 
de gátoltatva kicsap 's károkat okoz. Elfogadjuk 
azonban, a' világi tudósok tudományos vitáját; 
mert közérdekű szentség 's drága kincs a' val-
l á s , mellynpk igazságai mellett harczolni kell, 
nem cröccl, hanem tudománynyal és okossággal. 

Itt van már helye, hogy kimondjam, mikép ké-
szülhet meg, sok időre számítás nélkül, lényegi-
leg a ' protestáns testvérek közt az egyesülés; 
noha a' felvilágosullak közöl már régen kidűlt 
a ' választó közfyl. 

Tegyük-fél re a' symbolikus könyveket, ma-
radjanak azoknak, a' mi czélra lételöket vették, 
történeti adatnak, t. i. mikép értették 's magya-
rázták hajdan a' szent irást. 

Menjünk mi vissza az eredeti kútfőre, azevan-
gyéliomra,csak azokat fogadjuk el hitünk tárgyai-
nak, mellyek olt megírattak; mert ha mi Jézus-
ban Isten követét, az isteni kijelentések tolmá-
csolóját ismerjük: ezzel megismerjük aztis, hogy 
ő mindent megtanílolt, mi a' ker. vallás l énye-
gére tartozik, — mit az embernek hinni, csele-
kedni kell a' végeit, hogy az örök életet meg-
nyerhesse; mert ha valami lényegest Jézus el-
hallgatott volna, isteni követségében nem járt 
volna el. Úgyde ö nyíltan megmondotta, hogy 
mindent megtanílolt, mit az üd vességre tudni, hinni 
és cselekedni kell. János ev. V . 2 4 , 2 7 , 4 0 . János 
VIII. 31, 32. 51. János XVII. 4. Mivel tehát az 
isteni kijelentés teljesen be van foglalva Jézus 
tudományába, és nem állíthatni, hogy Pál, Péter, 
vagy más apostol egészítette ki azt: innen egye-
nesen következik, hogy sem nem Péter, sem nem 
Pá l , sem nem Ágoston, sem nem Luther és Me-
lanchton, sem nem Zvingli és Kálvin, a' mi üd-
vességro oktató mesterünk, hanem Jézus,— ésigy 
egyesülni akarván a' hitben, Krislushoz kell visz-
szatérnünk. ; 

Mivel pedig Jézus Ádámról, az ő bűnbe esésé-
ről, bűnének a' maradékra elragadásáról,az ős atya 
büntetésének utódaira kiterjesztéséről, az emberi 
természet teljes romlottságának elörökléséről, 
minden jóra lehetetlenségéről, Ágoston sötét ál-
lítmányáról egy szót sern szólott; a' megigazu-
lást pedig egészen más értelemben tanította, mint 
cz későbben a' theologusi dogmákba beszövetett: 
ezek tekintetéből, mi, kikre bízatott a1 Jézus tu-
dományának tanítása , felhagyva a' termékellen, 
's olly dolgokba vágó dogmákkal, mellyekben 
ember nem határozhat: szónoki székeinkből, meg-

bízatásunk szerint, hirdessük, tanítsuk csak egye*-
dűl az evaagyéliomot, minden hivők üdvességére; 
utánozzuk Jézus felséges tanítását, az erkölcsiség 
terjesztésében; győződjék meg kiki erről, hogy 
az általánfogva megromlott emberi természet-
ről , melly isteni kegyelem nélkül semmit mást 
nem tehet, mintbünt, — az örök elrendelésről, a® 
erény és jócselekedetek nélküli megigazulásról 
való papolás a' népet hivebb alattvalóvá, tö r -
vényhez engedelmesebbé, szóval jobb erkölcsű-
vé soha nem teszi. így mi Isten beszédének s á -
fári, kik alólról felfelé-hatólag munkálkodva t e r -
jesztjük az evangyéliom elvei szerint az erkölcsi-
séget , belsőképen már is egyesülve vagyunk, 
egyesülésre készítjük hallgatóinkat is, — 's majd 
midőn egyházi főigazgatóink által kikiáltatik : a* 
második, csendes-folyamalu reformatio után, e l -
jött az Isten országa, térjetek egyező hitre: külső-
képen is megleszen, illy előkészületek után, min-
den akadály nélkül, az egyesülés. 

E ' békés előkészület ulján nem merészlem 
érinteni protestáns testvéreink hilfogalmát, e g y e -
bekre is , do kivált az úrvacsorájára nézve. — 
Bánlaílan fogják ők, a' felvilágosult lelkűek, meg-
tenni a ' józanokosság-kivánta újítást, megemlé-
kezvén arról, mit a* haldokló nagy Luther utolsó 
szavaiban e' hittan felett nyilvánított; 's miután 
e' szent vacsora szerzésében az Urnák egyedüli 
czélját, a 'kenyér és bor feletti vitázás nélkül, hall-
gatóikkal felfogatják : az ö felvilágosult hallga-
tóik a' külső szertartáson nem fognak felakadni, 
akár kovászos, akár kovásztalan kenyér adassék 
nekiek, — mint jelenleg, másutt is, az én gyüleke-
zetemben is, nem vonogatják magokat, protesL 
testvéreink a* kenyér elfogadásától, a' szent v a -
csorával élve : mint én magam is, lelkem botrá-
nya nélkül, testvératyánkfiai templomában több-
ször részesültem az úrvacsorában. — Minthogy 
pedig ha az egyesülni kivánó egyik fél sokat e n -
ged a' közönyösökben, sokat elhagy szertar tásai-
ból az egyetértésért : az igazság azt kívánja^ 
hogy mi is a' mi jó, ártatlan,üdvös-czélú, fogad-
juk el az ő kivánatukra. Miért ne volna elfogad-
ható, ha csak ezek a' szertartások akadályoznák 
az egyesülést, a' kovásztalan kenyér, meliyet adott 
Jézus is a* maga tanítványinak? Hiszen a 'kenyér 
anyaga itt a' symbolum, nem a' kovász; miért no 
lehelne a1 Jézus halálára emlékeztető gyászos ke-
reszt az Úr asztalán ? hiszen nem szégyeneljük 
mi Üdvezítőnk keresztét 's keresztéről való t u -
dományt; miért volnának botrányra, a' szent v a -
csora szerzésének estvéjére visszaemlékezted 
égő gyertyák az úrasztalán ? ? ? — Valljuk meg 
mi is reformátusok, hogy az úrvacsorája szent 
alkalmával mondani szokott közönséges gyónó 
vagy bűnvalló könyörgés, a* vallató három k é r -
dések, reformátiot kívánnak. — Én Pál apostollal 
tartok, ki a ' keresztyéni szabadsággal-élést t a -
nítja 's szivünkre köti Rórn. XIV. „A* ki a' hit— 
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ben erőtelen, azt felvegyétek: denem vetélkedé-
sekben való versengésekre" sat végig. Vannak 
a ' mi vallásos szertartásunkban is igazítni valók; 
n e állítsuk sem dogmáinkat, sem liturgiánkat olly 
tisztáknak, hogy ezekhez, mint sinormértékek-
bez, kellene igazítani testvér-atyánkfiai dogmáit 
és szertartásait; mert a ' ki illy értelemmel, illy 
czéilal fogna az egyesítés nagy munkájához, az 
olaját és munkáját elveszti. ÁH e' physikai igaz-
ság : tiszta részletek vegyítéséből lesz tiszta ve-
gyület, zavarosból zavaros. 

Egyébiránt, mivel az egyesülésnek szellemi-
nek 's anyaginak kell lenni : szellemére nézve 
én is szükségesnek vélem a* dogmák kiegyenlí-
tését, ' s egyedül csak az evangéliumon alapítású-
ikat : igy különöztetnek el a' lényegesek a* lé-
nyegtelenektől, és sokak, az adiaphorák, háttérbe 
szoríttatnak. 

A' liturgia megtisztíttatván avasságától, dara-
bos ó stíljétől, az evangélium szellemében, új , és 
mind a° két féltől elfogadható modorban készíttes 
gék, de népszerűen, mert nép számára való ez. 

Az egyesülésnek más eszméjét, czélját, irányát 
e' kettőn kivül nem tartok. 

Az egyesülés szellemi elveinek kifejtésére, 
életbe-hozására, tudós és köz-tiszteletü Fáy An-
drás úrtól indítványozott tervet czélszerünek tar-
lom 's elfogadom, százaknak, 's lebet, ezereknek 
számát egy zérussal én is nevelő. 

Az egyesülés anyagára nézve sok a' kiiga-
zítni való. Ha rajtam állana, egészen megfordíta-
nám a' munkálkodást, 's az anyagi unión kezde-
ném, mivel rendesebb elébb házat építenünk, az-
után szerezni belé bútorokat. Azonban elébb volt 
apostoli intézet, mint gyülekezet; sőt elébb volt 
polgári szerződés és törvény, mint polgári tár -
saság. 

Mielőtt zsinat tartására engedelmet nyernénk ő 
felségétől : az egyházi igazgatást, törvényszé-
keink elrendezését látom szükségesnek előlege-
sen tárgyaltatás alá venni. Miután az avult *s el-
idősüit kánon helyett új, az idő kivánatihoz, a ' k o r -
szellemhez alkalmazott kánon készíttetik, és az 
egyesülendő testülettől elfogadtatik, melly nem-
csak az egyházakra 's egyháziakra, hanem az is-
kolákra is egyiránt kiterjesztetik,—az eddigi hiá-
nyos egyházi intézkedések eltöröltetnek, új pa-
pok beállítása, vizsgálása, felszentelése, ünnepek-
nek határozott napokon tartása, az egyháziak, és 
világiak viszonyos, a1 protestánsok átalános tör 
vényes jogaik meghatároztatnak; az egyesülendő 
egyházaknak törvényes állás szereztetik, a' tudós 
és mély-belátásu Fáy úr indítványa szerint ren 
dezendő választmányoktól: ezek után vélem szük-
ségesnek a' közönséges és egyetemes zsinat-tar-
iást, hol miután az egyházi törvények közösön 
inegállapíttatnak, azokat ország gyűlésén megerő-
síttetni *s a1 polgári törvények sorába beigtatni 
kellene. 

Az anyagi egyesülés részleteibe bocsátkozás 
nem egy egyén dolga; itt csak kegyes kivánatok-
nak adatik hely. Az enyémek ezek : 

a) Eltöröltetvén és használatukból kitetetvén 
a' symboiikus könyvek, a' heidelbergai katechi-
smus helyett, vasárnap délutáni isteni-tisztelet 
alkalmával, taníttassék a' ker. erkölcstudomány. 

b) Az egyházak, jövedelmeikre tekintve, r en -
deztessenek el, a1 jövedelmesekbe a ' jobb-készü-
letü egyházi tanítók állíttassanak. Minden egyházi 
tanítóknak gradualis promotiójok legyen, meg-
szüntettetvén örökre a* személyes érdek. 

c) Az egyesülés megszüntetvén a' pártfelek 
közti különbséget, még a' nevezetet is: az e g y -
házi 's iskolai tanítói hivatalokra, minden különb-
ség nélkül, a' legérdemesebbek, csődületi vizsgá-
lat útján, vetessenek föl. 

d) Minden egyház 's tanító-intézet tartsa meg 
ugyan saját alapítványi tulajdonát, de ugy, hogy 
mindkettőben az érdemesek személyválasztás 
nélkül részeltessenek. 

e) Az igazgatás és felügyelés nagyobb pon-
tossággal, serénységgel, sükerrcl vitele tekinte-
téből, az egyházi kerületek ne nyolez, hanem t i -
zenhat, vagy annyi számú kerületekre osztassa-
nak fel, a' mennyire felügyelni, ügyeiket ellátni 
képesek, legfelebb is 150 egyházak szakasztas-
sanak egy egyházi kerületbe, hogy a' püspökök 
minden harmadik évben megvizsgálhassák ke rü-
leteiket. Igy nem tartván többé szemelőtt a" v á r -
megyék határait az új felosztásban, egy esperesi 
megyében legfelebb is 35 vagy 40 egyházak k e -
beleztessenek. 

f ) Az egyházi hivatalosok egyedül egyházi 
felsöségök igazgatása alatt legyenek; ő felettek 
egyes egyház ne bíráskodjék. A' papmarasztás, 
kitétel, mellynek nevezete lealacsonyító, eddigi 
gyakorlása önkény, minden társasági viszonyokba 
ütköző ; hogy a* tanítvány bírálja tanítóját, a' nép 
az ő erkölcsi bíráját, örökre töröltessék e l ; mert 
ha a' polgári ügyekben vannak itélő törvényszé-
kek, itt is kell lenniök. 

g) Jelelje ki az egyházi törvényhatóság, az 
egyháziak jogaira tekintve, mi viszonyban van -
nak a' polgári társaságban az egyházi hivatalo-
sok; mert nem akarván az egyház, statust a' s t a -
tusban felállítani, a' midőn bekeblezi az egyházia-
kat a' polgári statusba, mind a' kettőnek tudni 
kell, hogy a1 külön kormány alatt levők , mikor 
a1 polgári bíróságnak Ítélete és fenyítéke alá es -
nek , mi az illy egyháziak személyi d í jok ; ugy 
marasztaltathatnak-e el a1 büntetésben, mint nem-
telenek, vagy mint nemesek? 

h) A'templom perselyebeli különböző végekre 
tenni szokott adakozások szüntessenek meg v é g -
képen; tudván egyházaink szegénységét *s a ' sok 
adakozások általi pusztulását: de határoztassék 
meg , az egyházak népessége tekintetéből, mit 
tartoznak évenként adni az egyházi ügyvédlök. 



kegyes intézetek, folyamodók fclsegélésére, az 
egyházi kerületek, esperesi megyék, hivatalosai-
nak fizetésére. Mivel pedig igy a1 szcmérmetes-
3éget sértő koldulások ulja elzáralik, az egyhá-
zak a1 terhes adózások alól fölmentetnek : gon-
doskodni kell arról is, hogy áltudományos intéze-
t ek fentartására is évenként, bizonyos sommát 
fizessen minden egyház, melly közönséges ha-
szonra adakozásoknak öszvege a' legelső rendű 
^s rangú egyházra súlyosabban 8 pengő forint-
nál ne vettessék. 

i) Mivel pedig bárt-vallások miatt, az egyhá-
zak közös segedelemre szorulhatnak : minden 
egyházi kerületben takarékpénztár megnyílását, 
^s ebbe adakozást indítványozok, mind az egész 
egyházak, minden az egyházi hivatalosok részéről. 

Mint nyilványosság barátja óhajtóm, hogy kik-
kel az irodalom pályaterén ezután is szeren-
csém leszen összetalálkozni, magokat felléplök-
kor velem és barátaikkal megismertetni méltóz-
tassanak. Az álnév alatt lappangás gyanús por-
tékáit dugárosként teszi ki, a ' társalkodási biztos-
ság kivánalit szegi; mert tudni szeretjük minden 
összejövetelekben , kihez vagyon szerencsénk, 
nemcsak azért, hogy ismeretlenségből személyét 
ne sértsük, hanem azért is, hogy tudhassuk, kinek 
ós mi bizalommal szólhassunk. — Erre nézve 
egyszerű értekezésemnek most és jövőben alá-
írom nevemet. V á s á r h e l y i D á n i e l , 

ér-mihályfalvai ref. pap. 

gyűlés határozata szerint, miután a' püspöki díj 
400 v.ftról 6 0 0 pengőre emeltetett, még egyszer 
annyira, tehát 2 4 0 0 vfra kell növekedni. Ezen 
pénztárból fedeztetnek a' püspöki, agensi,jegyzői 
's Írnoki tiszteletdijak 's más közköltségek. — 
Ezzel együtt kezeltetik a1 néptanítókat képző in-
tézet alapítványa,jelenleg 4000 v.fl., melly nagy 
részint a' közpénztár maradékaiból gyűjtetett 
össze, 's jövedelmeiből az intézet oktatója, egy 
zene- 's egy karének-tanító nyernek igen mérsé-
kelt tiszteletdíjakat. 

Az iskolai alapítvány 1816. óta folytonosan 
gyűjtetik, egy a' soproni főiskolában foglalatos-
kodó negyedik oktató számára. Mennyire növe-
kedhettek már lökéi, bizonyosan nem tudjuk, csak 
annyit tudunk, hogy az illető oktató évi fizetése 
(600 pfrt.) igen bajosan kerül ki jövedelmeiből. 
A' kerületi számvevő azonban azt súgta , hogy 
ezen alapítvány közel 40 ,000 vftból állana. — 
Jelenleg a' hatodik pénztárnok kezeli 1824. óta, 
's még ez ideig egyik sem tudta bizonyosan, mit 
és mennyit kezelt. Erről, valamint a* nyugpónz-
tárról alább bővebben szólandunk. 

Hogyan kezeltettek már a* kerület pénzei az 
előbbi években, erről egy kis adatocska némi fe l -
világosítást nyújthat. 1810-ben egy iskolai f un -
dust kezdénk gyűjteni önkényes adakozások u t -
ján. Minő sikerrel, mutatja az 1815-iki j egyző-
könyv, hol a' 26 p. alatt ezt olvassuk: „Az ág. va l -
lástételt követő evangélikusoknak mult 1814-dik 
esztendei egy h. közgyűlésének jegyzökönyve 7- ik 
pontjára: mivel ezen superintendentia különben is 
már a'soproni professor urak fizetésének jobbítá-
sára közel 25 ,000 ftot adott össze, a' felállítandó 
közfundushoz nem adakozhatik." Tíz évekkel ké-
sőbben, midőn ezen fundusnak már harmadik pónz-
lárnoka is meghalt, megvizsgáltatván a' pénztár, 
találtatott abban 2,712 ft. 12 kr., mondd kétezer-
hétszáztizenkét forint, tizenkét krajezár váltó. — 
1821. óta rendesebben kezeltetnek a? kerület pén-
zei : de a ' számadásokra jelenleg is olly kevés 
figyelem fordíttatik, hogy most is van tíz éves s zá -
madás, mellyre még a* végitélet nincs kimondva. 

A' marlziusi gyűlés alkalmával a' ker. szám-
vevő egy írásbeli jelentést adott be, mellyben 
kimutatta, hogy a'közpénztárba, 1814-től kezdve, 
midőn a' közfizetések kulcsa elkészült, 2400 v. 
ftal kevesebb fizettetett be, mint kellett volna, 's 
ennek leginkább az az oka, hogy sem a* számadó, 
sem a* számvevő nem tudta bizonyosan, mennyit 
kellett kinekkinek évenként fizetni, — hogy az 
iskolai pénztár jövedelmét évenként 2 0 0 — 2 3 0 
pfltal kell pótolni, hogy az oktató fizetése k ike-
rüljön, 's ennek oka az, hogy sem a' mostani, 
áem az ezelőtti pénztárnokok nem tudták, mit és 
mennyit kezeltek; természetes következése pedig 
hogy az alapítványnak ma-holnap végkép el kell 
enyészni, — hogy a' nyugintézet 1820. óta, mi-
dőn keletkezett, 7859 vfttal kevesebbet jövedel-

Dunántúli ü g y e k . *) 
X . P é n z ü g y e k . 

Itt egy kissé kényes dologba avatkozunk, de 
miután feladatunkká tettük a" t. cz. közönséget 
minden nevezetesebb ügyeinkkel megismerked-
tetni, a' mennyiben ezek kívülünk másokat is ér-
dekelhetnek, ezen fontos tárgyat sem mellőzhet-
jük egészen hallgatással. Nehogy azonban vala-
mikép csalányba markoljunk, iparkodunk rajta, 
minél rövidebben átesni. Csak azt jegyezzük meg 
t ehá t , hogy egyházkerületünknek 3, vagy ro-
spective 4 rendbeli pénztára van, mellyek 1824-
ig e g y , később két, jelenleg három pénztárnok 
által kezeltetnek. Az első köz-pénztár 's ezzel 
kapcsolatban a' néptanítókat képző intézet pénz-
tára, a' másik az iskolai pénztár, a' harmadik a" 
nyugpénztár. 

A9 közpénztár évi jövedelme ez ideig 1,200 
v.ftokra ment, mellyeket az esperességek 's kir. 
városi gyülekezetek bizonyos kulcs szerinti kive-
tés utján fizettek össze. Ezen Ö3zvegnek a' győr j 

*) E ' czikk a ' m. cvi Lap 4 3 , 4 4 , 4 8 - i k számaiban „ D u -
nántúli ü g y e k " czim alatt megkezdett értekezésnek folytatása. 
<Jsak most adhat juk, mivel f. cvi lapunk különben is tú l ter -
helt volt dunántúli, véletlenül közbpjött ügyekkel, mellyekhez 
«l intéztetésök előtt, az crdeklet tek szóllani kívántak. Azért 
az „Iskolai fundusról" a ' „Nyugintézc!röl" közlendő szaka-
szok, lehet, nem minden pontban leendnek a ' dolgok jelen 
látásúnak hű mutatói. T ö r ö k . 



mezett , mint az alapszabályok szerint kellett 
volna , — *s végre , hogy a* közalapítványok, 
17S4. óta, nem voltak rendesen megvizsgálva, 
legfelebb ha alkalmilag tetetett az egyik- vagy 
másikról a' közgyűléseken említés -7- 's akkor 
maga a' soproni conventtöbb mint 100,000 pfrint 
nagyrcszint közalapítványt kezelt , — azon 
íidöktöl fogva pedig az említett alapítványok te- , 
temesen szaporodtak; az illy elhanyagolásnak 
mulhatlan következése az lett, hogy némelly ala-
pítványok egészen elenyésztek, némellyek tete-
mesen csorbultak, némellyek rendeltelésökkel 
ellenkező czélokra fordíttatnak. Mindezek nyo-
mán egy részletes javaslatot terjesztett elő az 
iránt, hogyan kelljen jövendőben a' kerület pén-
zeit kezelni? — Jelentése 's javaslatai közfigyel-
met gerjesztettek, 's egy választmány el is járt 
dolgában,'s a\mint hullottuk, a 'számvevő előter-
jesztéseit alaposoknak, javaslatait czélszerüknek 
's mindenben elfogadhatóknak találta,—a' f. májusi 
gyűlésen már készen is volt jelentésével, de oz még 
ez ideig a' közgyűlésen nem vetethetett föl. 

Ugy vagyunk meggyőződve, hogy főlisz. püs-
pökünk, kinek elöltünk ismert lelkülete kezes-
kedik a' felöl, hogy mindenben a' lehető legjobb 
rendet fogja eszközölni, teendői legelsőjének t e -
kinlcndi, ezen ügyeket minél előbb tisztába hozni, 
's szigorúan fog arra ügyelni, hogy pénzeink 's 
főkép alapítványaink minél rendesebben 's pon-
tosabban kezeltessenek, miután e'nélkül legszebb 
's Icgüdvösb intézkedéseinknek is okyetlen pan-
gásba kell jöni. (Folytatása következik.) Y. Z. 

- I s h • 1 a-ü & yt 
á z eperjesi kerületi evawur. eolle-

, giuiii belsé rendezése. (Vége.) 

111-dik &zakasz. Az iskolai di^el-
plivia 's fenyíték. 

I. Ez mellözhetlenül szükséges eszköze, sőt 
része a' józan nevelésnek. Szoros rendtartás 
nélküli iskolának bomlani kell, meg sem érdemli, 
hogy maradjon. 

II. Elveit meghatározzák az országos törvé-
nyek, az egyetemes kerületi 's helybeli gyűlések 
határozatai, a" tiszta humanitas 's okos tapaszta-
lás törvényei, végre pedig a' nevelési módszer-
tannak általános és különös szabályai. 

Feladása : az ép, szép és sikeres tanulói élet, 
józan szellem fentarlása, a' nevelési czélok foga-
natosítása. 

III. Elemei 's alkalmazásának módjai. Szaka-
datlan éber őrködés az életviszonyok és körül-
mények, az egyesek és az őszes ifjúság állapoljai 
felett, hogy jó irányt adni , 's a' rosznak jókor 
elejét lehessen venni; az ifjaknak nemcsak a' 
leczkékben, az iskolában, hanem a' házi és köz-
éleiben való szemmeltarlása 's tartatása, jó-indu-
latú ellenörködés a' szállást 's kosztot-adók, mes-
teremberek, kereskedők, uzsorások, de leginkább 

tilos és gyanús helyek felelt, a* polgári hatósá-
gokkal egyetértésben ; kivált az erkölcsök ve?zé-
lyeztelö helyek 's példák mialt ; czélszerü ' s 
energikus intézkedések az összes ifjúságnak 
rendre, munkálkodásra, tiszta, erényes életre való 
szoktatásában; végre mint legközelebb eszközök 
czélszerü jutalmazás és büntetés (fenyíték). Ez 
utóbbi kettőre nézve különösen 

1) A jutalmak nemei: 
a) Magány és nyilvános,de okos megdicsérés, 

a' jóviselelnek elismerése *s kitüntetése kivált 
közvizsgálatokon, már az osztályzás által is. 

b) Egyes iskolai lisztségekkeli megbízás. 
c) Tápinlézetbeli jótétemény. 
d) Paedagogiávali ellátás. 
e) Ártatlan mulatságok megengedése, p. 0* 

színház, engedelem-kérés és nyerés melleit, l eg-
feljebb kétszer egy hétben; ncmesb tánczmulat-
ságok a' városi tánezteremben, farsangban l e g -
felebb háromszor. 

Jegyzés. Ha az ifjúság általi báladás kedvező 
körülmények közt megengedtetik , mindenkor 
ezen két feltételhez lesz kötve : hogy a' szüksé-
ges költségek jegyzéke, a* kész pénzzel együtt, 
az igazgató kezeibe télessenek le, 's a' kifizetés 
is az ő jelenlétében történjék; azután pedig, hogy 
semmi más városokbani tanulók meg ne hivassa-
nak, holott az utazás ' s i t t múlatás nem járhat 
mulasztás 's több kellemetlen következetek nélkül. 

f) Jutalomdíjak, millycnek : 
a) Itthoniak vagy is helybeliek és részint az aka-

démiákra kimenők, részint az itt tanulók számára 
(Szonlagh, Nicolai, Vágner, Sárossy, Roskoványi, 
Iíetzer,.Ujházy,Iíuksz, Hollengansz*, Löffelholcz.) 

&) Máshonnan járulók, minta* Roth- és Jeltin-
félék. 

2) Al bün tetősek nem ei: Atyai megintés, 
megfeddés, előbb magányosan, majd nyilvánosan 
sértés nélkül; az iskolábani letartóztatás, va la -
melly mulatságbani résztvevősnek megtpgadása; 
bezáratás egy vagy több órákra; alább he lyez -
tetés a' lápintézelben, vagy az oltani élelemnek 
egy időre meghúzása, vagy annak teljes elvesz-
tése; jutalomdíj-vesztés; az alsóbb osztályokban 
óvatosan és ritkán testi büntetés; a' felsőbbek-
ben roszabb erkölcsi fokozat, hosszabb és súlyosb 
börlön; végre elutasítás. 

A'büntetés föczélja javítás, módja józan paeda-
gogikus, de komoly eljárás, hogy se lágy, se k e -
mény ne legyen túlságosan, hanem a' vétség 
fokához, 's a' vétkes egyéniségéhez, korához, 
természetéhez mért. 

IV. Gyakorolják pedig az iskolai disciplinál: 
1) Nem-rendkivüli 's kisebb cselekben, hol az 

egyes tanítók, osztályaikban, hol maga az 
igazgató. 

2 ) Nagyobb esetekben a' tanítói szék jön közbe 
's három napi, makacs ellenszegülési esetben 6 
napi, bezáratásig büntethet. 



3 ) Más súlyosb esetek az isk. consistorium, s 
ennek Ítélete után az illető polgári hatóság eleibe 
tartozandnak. 

V) Az iskolai rendtartás 's fenyíték érdekében 
működik a'collegium örje is, kinek számára rész-
letes utasítás és szabályok léteznek. 
IV . S z a k a s z * V c o l l e g i u m v a g y o n a , 

' s e n n e k k e z e l é s e * 
I. Az intézet vagyona. 

A) Ingatlan birtok. I. A' collegium egy eme-
letes nagy épülete a1 föulezán (Építtetett 1666 /7 ; 
visszaváltatott 1784-ben) . 

2 ) Két ház az árokutezán (domus Háziana, 
DessewíFy Tamás tb. adománya); itt van a' táp-
intézet 's három tanítói szállás, 1 kerttel. 

3 ) Kukszféle ház, az előbbinek szomszédja, 's 
benne az iskolai kórház, szegényebb beteg tanu-
lók ápolására. 

B) Pénzbeli alapítványok, a1 devalvatio által 
tetemesen csorbíttatva , jövedelmező mintegy 
7 0 , 0 0 0 vft. Az alapítványok nagy része ju ta-
lomdijakra van szánva 's a' tápintézetre. Kilencz 
tanítónak fizetésére összesen 2600 vf. megy fel 
évenként. — A' kórház tökéje mintegy 1200 pft. 
néhai Dr. Krieger Sámuel takarékosságából 's a' 
jövevény-tanulók adagaiból évenként öregbedik. 

C) Könyvtárak: 1) Egy régibb könyvtára a' 
collegiumnak (1713 tói, mert az eredeti a1 ku -
ruczvilágban elpusztult) 4100 's néhány darab 
{többnyire theolog. philos., 's tört. könyvek). 

2) Ezzel egyesítve néh. t. Bánó Gábor tb. 
ajándékából Báno-íó\e tár 3050 darab (leginkább 
természettani, gazdasági, mathem. könyvek 's 
latin classicus). 

3 ) Sabrmay-féle könyvtár, néh.t . Szirmay Já-
nos tb. deposituma,több mint 14000 kötet (kivált 
szépirodalmi, történeti és latin classicus kk) 
10 ,000 vft alapítványnyal, mellynék fé! kamatja 
könyvek szaporítására, fele pedig a* könyvtárnok 
fizetésére van rendelve. 

4) Ifjúsági könyvek tá ra , az alsóbb osztály-
beliek számára mintegy 150 d. 

5 ) Földabroszok nagy számmal. 
D) Természettani museum. 
E ) Ásványok és növények gyűjteménye. 

I I . A* collegium vagyonának admini-
str atioja. 

A' felügyelők *s iskolai gyűlés kormányzó ő r -
ködése alatt a ' collég, vagyonának gondját v ise-
lik : 1) Egy Ugy ész. 2 ) Egy beszedő. 3 ) Egy 
gondnok, ki az isk. épületek, építés's kijavításokra 
ügyel. 4 ) Két könyvtárnok. 5 ) A' tápintézetre 
•nézve 1 ephorus, 1 senior, 1 gazda. Közli 

V a n d r á k A n d r á s . 

I r o d a l o m : 
E g y p á r s z ó a ' T r a t t n e r - M á r o l y i 

ü & t s - t i i k o r é l i e z . (1846-ik évi kiadás.) 
E' könyv czimlapja azt igéri, hogy a' magyar 

királyi birodalomnak, tehát Erdélynek is, mostani 
állapotját „híven ábrázolja:" de az Erdély Kistü-
köré olly ferdén mutat, hogy szó nélkül hagynunk 
nem lehet 5 nem különösen azért, mivel kis gyer -
mekek használatára szánt kézikönyben a' hibás 
tudósítások megbocsáthatatlanok. 

Szerző Erdély földje és polgári állapotja elő-
adását hét levelecskére szorítja; pedig ^Magyar-
országnak kincstar ló háza', mint sz. maga nevezi 
(lap 2), ennél terjedelmesebb ismertetést is meg-
érdemlett volna; vagy ha csakugyan illy kevés 
figyelemre méltatta, legalább mondott volna iga-
zakat. Lássunk néhányat a1 főbb botlások közöl: 

Mindjárt az első lapon Kővár-vidékét és Közép-
szólnok vármegyét ugy említi, mint Erdély észak-
elöli határait; holott tudva van, hogy e' részek 

egész máig Erdélyhez tartoznak,noha a 'magyar -
országi törvényhozó testület visszakapcsoltatá-
sukat megkisértelte. Innen (lap 4 ) vármegyé-
inket is 8 - r a , kerületeinket l - r e apasztva 
ábrázolja Az ugy-nevezett partiumról 1846-ban 
még azt sem lehetett mondani, hogy sorsa f ü g -

ben van, — csupán azt, hogy a" magyarországi 
rendek visszakapcsollatásáról törvényt hoztak, de 
eredmény nélkül. Ugyanezen okból hibásan 
tétetik Zarándunk Erdély egyik nyugoti hatá-
rának. 

I 2. A' marosi sót nem szálakon, hanem hajókon 
szállítják; a' primipilus székelyeket nem „Lófe-
jőknek", hanem Ló főknek, azaz: lovon katonáskodó 
főembereknek nevezték régen. 

1.3. /I ' szászok nem Saxoniából, hanem Fland-
riából valók, és eredetileg nem mesterségek foly-
tatására, hanem bányászatra hivattak Erdélybe. 
Az oláhok nem a' rómaiak maradványai, mert 
hogy már azok előtt Erdélyt lakták, bizonyos. ' S 
ha a' névből csinálunk nemzetet, ugy a 'cz igány-
ból, melly magát Román- nak nevezi, még köny-
nyebben római lesz, 

1. 4. Belső Szolnokban sóbányáiról nem Dézs, 
hanem Dézs-akna híres. Szamos-Újvár országos 
fogházáról nevezetesebb, mint örményeiről és 
vásárairól. 

1.5. Bonczidát nem találod Kolozsvármegyében, 
mert az Doboka megyének gírásgyülési he lye ; 
aztán semmiféle vár sincs benne. Görgény ujabb 
nevezetességeiről tudhatna sz. valamit, ugy a* 
torczkai vasbányákról is. 

1. 6. Hidvégen nincs savanyu-viz, de van É lő-
patakon. Gyulafejérvárt III. Károly nem építette, 
csak újította és erősítette. Nagyág nem Ajsó -Fe -
jér, hanem Hunyad megyéhez tartozik. 

1. 7. Arany, Illye, Dobra nem jeles erősségek, 
hanem Illye faluszerü mezőváros, a ' más kettő 
közönséges falu. Déva a* világért sem kerített v á -
ros, de van egy történetileg nevezetes vára, mely-
lyet sz. nem említ: ellenben nincs v e r e s - r é z - b á -
nyája, sz. állítása szerint. 

I. 8 . Háromszéken nem K.-Vásárhely, hanem 



S. SE. György a' gyűlés helye. Zaboldnak nincs 
sem hegyen épült vára, sem termő sava ; épen 
így Körös-Patakon és Miklóst áron semmi nagy-
mesterségü várak. A* székelyek főkapitánya ma 
nem lakhatik Udvarhelyen, mert e* hivatal többé 
nem létezik. Keresztúr, Bardocz hegygyei bő-
velkedik ugyan, de sóval Parajd, mellyröl szerző 
nem emlékezik. 

1. 9. Fel- Vincz mezőváros, deKocsdrd, Bágyon 
csak falvak. 

1. 10. Brassóban nincs vashámor. Megyés tem-
ploma térhelyt fekszik a' városban, nem nagy hal-
mon. A' rudnai sóbányáról semmit sem tudunk. 
8. a. t. 

De még ezen apróságokból nem csinálnánk 
ollyan sokat, ha polgári állapotunk egész formá-
jából ki nem lenne vetkeztetve. Lássuk csak a1 mi-
ket állít szerző: 

I. 11. 3. §. Nem igaz , hogy ,,nz ország tagjai 
rangjokra nézve papok, mágnások, köznemesek, 
és kir. polgárok," — mert Erdélyben a' papság 
nem országos rang, és a1 mágnások egy G. és B. 
üres czímen hívül, semmi jogbeli különbséggel sem 
birnak a? t. czimü köznemesség felett. 

5. §. Sz. szerint ,,az ország gyűlése felső és 
alsó táblára osztatik. A felső táblánál ül a1 kir. 
kormányszék, a" praelalusok, grófok, és báróké 
Nesze neked , Erdély ! ha magadat neve-
zetesebbé nem tudod tenni, a ' I í is- tükör collega 
szépen kiállít tégedet táblákkal a la Magyaror-
szág. No de hagyjuk itt szerzőt a' maga boldog 
tudatlanságába I hiszen Erdélynek most úgyis 
országgyűlése levén, ha akarja, könnyen megta-
nulhatja állásunkat; nekünk legyen elég kijelelni 
e1 legóriásibb botlását. „Mind a1 két táblának feje 
a' királyi biztos"— teszi még a' felebbiek után sz., 
hogy az ember essék gondolkozóba, vájjon egy 
fővel két testület hogy élhet egyszerre ? 

6. §. Az udvari canczellária szerkezelét mi 
más-alakunak tudjuk. 

7. § . Huszonegy főkormányszéki tanácsost itt 
hallunk legelsőkben. 

10. § . Vármegyei tiszteinknek magyarorszá-
gias elnevezésén és sorozásán nem akadunk meg 
annyira, mint azon, hogy a 'perek elsőben a'szol-
gabirák elébe vitetnck's onnan a 'vármegyegyü-
lésre. A' dolog itt is másként áll. 

I I . §. A1 székely nemzet állapotja egészen 
más az itt említettnél. Ugyan honnan vevé szerző 
pl. azt, hogy az 5 fő székely magistratusnak (? ) 
egy főkirálybirája v a n ? 

12. §. A' szász nemzetnek csak három föszéket 
ad, holott (lap 9) már elmondotta, hogy a'szászok 
földe kilencz székekre osztatik. 

13. §. Csak a kath. főpapiszéket említi, pedig 
<5p illyen iőszékcik vannak a" többi bevett vallá-
soknak is. 

1G. §. Erdélyben több van ötféle religionál: 
de meg kellett volna mondani, hogy a' bevett 

vallások száma négy. Az unítn9 oláhok püspöke 
nem Fogarason (innen neveztetik a* disunitusoké) 
hanem Balázsfalván lakik, 's a' disunitusoké ismét 
nem Balázs falcán, hanem Szebenben. A ' re formá-
tusok főiskolái közöl kihagyta a' sz.-udvarhelyi 
negyediket. 

E* szerint Erdély földje és polgári állapotja, sz.. 
ígérete szerint, nem hogy híven ábrázoltatnék, de 
egyetlen egy lap sincs, mellyen több hibák ne 
nyüzsögnének; mit mi annyival nagyobb hibának 
teszünk ki, mivel a' kezűnk alatli Kis-tükör új ki-
adás. Aztán a' kis Erdélynek is legyen szabad 
annyit megvárni magyarhoni tesztvéreitöl 's k ü -
lönösen annak statistika-iróilól, hogy legalább 
polgári alkotmányát jobban ismerjék. Részünkről 
sz. ajándokát szépen köszönjük, de kezdő g y e r -
mekeinknek vele nem kedveskedünk. X. 

E) ^ y l i á z i r é g i s é g e k : 
A ' s á r a s - p a i a k i r e f o r m , e g r y l i é z n e -
v e z e t e s e b b e s e m é n y e i , é s p a p j a i n a k 

r « v l d é l e * r » j * a . *) 
Sáros-Patak egyike azon felső-magyarországi 

helyeknek, hova a' reformátió jótékony világa jó-
kor behatott. Megkészíthették ennek útját már a* 
Ilus sít dk, kik 1440-től 1458- ig bírták Patak vá -
rosát, közelebb a' szomszéd S. A. Újhely, mely-
lyet Percnyi Péter és Siklósi Mihály, már 1 5 2 2 -
ben reformáltak. Mindazáltal nem elébb, mint 
1526-ban keletkezeit a' s-pataki refor. egyház, 
midőn Pálóczi Antal, Patak ura, a mohácsi g y á -
szos harezmezőn maradván, Patak városa is, a* 
magyar főurak közöl legelsőben reformálódott 
Perényi Péter birtokába jutott. Segédei voltak 
neki S.-patak reformálásában Kopácsi István és 
Sztárai Mihály, ferenczi szerzetesek. Ez időtől 
fogva lett a' pataki egyháznak első papja : 

Kopácsi István. 0 , miután mind az egyházat, , 
mind a' Perényi Pcter állal alapított iskolát r end-
beszedlo, Luther és Melanchlon látogatására Vi t -
tembergaba ment 1542-ben. Visszatérvén,először 
Erdődön, majd N. Bányán lett egyház- és iskola-
tanító, mígnem 1549-ben visszahívta öt Perényi 
Gábor Patakra papnak és oktatónak, 's itt hittant, 
bölcselelet, görög és héber nyelveket tanítván, a* 
pataki kisiskolát főiskolává tette. Ugy halt meg, 
mint n' zempléni egyházmegye esperese 1562— 
ben. ü elnökölt a' magyarhoni reformátusok leg-
első zsinatjában Erdődön 1545. sept. 20-án , mi-
ként a' larczali nevezetes zsinatban is 1561-ben, 
mellyröl így emlékezik Szilágyi Beniamin-Istcány 

pataki oktató, a' szalhmár-némelhi zsinat leírásá-
ban; Annosupra millesimum qvingentesimo qvin-
qvagesimo nono, sexagcsimo és sexagesimo pr i -
mo, gravis oborlafuit contenlio, de profundissimo 
pracdestitationis myslerio, qvam celeberrima s y -

Különösen C s é c s i J á n o s cs S z o m b a t h y J á n o s 
pataki közoktatóluvak, nagy gonddal gj fijtögetett,'s L á c z a i 
S z a b ó J ó z s e f által bővített, jegyzeteik ulán. H. L. 



noduo Tarczaliensis anno praetenti seculi fíl-o 
praeside venerandosene Stephano Kopácsio, pri-
mo reíormationis antesignano, Ecclesiae et scho-
lae Patakiensis tunc reformatore,pastore, ac mo-
deratore gravissimo, modestis et amicis disputa-
tionibus, muluisqve collationibus composuit." Az 
ö idejében építette fel Perényi Gábor a' reformá-
tusok részére a' cártemplomot, a' mint ezt Szikszai 
Fabriczius Balázs akkori pataki oktatónak Pe ré -
nyi Gábor felett 1567-ben julius 28-án elmon-
dott halotti beszéde világosan bizonyítja, mellyben 
ezt olvashatjuk : „hogy pedig az egyháziszolgá-
lat tiszteletéhez képest az egyházi gyűléseknek 
tisztességes helyet is fundálna, ezen S.-Patak vá-
rosában, a' hol gyakorta egész udvarával mula-
tóit, saját költségén, ezen vidékhez képest költ-
séges és felséges templomot építtetett." Ezt bi-
zonyítja Szirmay is Zemplin megye leírásában. 
— Hogy pedig épen ezen vártemplomot építette, 
' s ebben nyugosznak mind ö, mind szüléi: mutatja 
a' Perényiek síremlékére metszelt, 's az említett 
halotti beszéd végére is kinyomatott ezen sírvers : 

Pannoniae Proceres inter clarissimus Ileros, 
Unica spes stirpis, lux, glória sola Perenae, 
Relligionis honor, Patriae páter (heu breve Regni 
Solamen) populi dubiis in rebus asylum. 
Pacis amans sanctae, bellis civiiibus hostis 
Imperioqve bonis clemens, ut sontibus asper, 
Securam solitus reqviem praestare colonis, 
Musarum portus, tuus o Ecclesia vindex. 
Qvo duce Pannonicis spes fulsit laetior arvis, 
Qvo moriente labant, et sqvallent cuncta videmus, 
Hic jacct ad Iuctum Regni Patriaeqve perennem 
Illustris Gábriel Procerum decus ille Perenne 
In templo sibi quod pridem fundaverat ipse, 
Ovi licet hic summis perfunctus honoribus amplum 
Jam nomen meruit, cui fanéra nulla nocebunt 
Stemmatis ecce tamen fatalia stamina prisci 
Qvod per sexceutos nunqvam defecerat annos 
Finiit et patriis obdormiit ipse ruinis « * 

• 
Hunc Petrus in tumulum sua ctauscrat ante Perenus 
Ossa Parens, hanc qvi vaüavit moenibus urbem. 
Clara dehínc mater Zekelini sangvinis, atqve 
Rarbara dicta soror, raquit qvam parca priorem 
Ultimus his Gábriel, jungit se nominis haeres 
Qvae nunc tota domus plangit super aethera Christum. 

A' Perényiek ezen síremléke, a' két utolsó vers-
soron kivül, még megvolt 1776-ban, midőn a' v á r -
templom újíttatnék, 's akkor iralta le róla a ' most 
idézett sírverset Csizi János pataki pap. Ismét 
előkerült az 1787-ben, de már a' sírboltból ki-
ürített emlékkövek közt széttöredezve, a 'mikor is 
Ori Gábor és Szombathy János oktatók figyel-
meztetésére, báró Vécsey camer. tanácsos, ki ak-
kor, mint a' vártemplom megújítására felügyelő, 
jelen voll, az említett síremlék egy részét, a1 Pá-
lócziak sírköve mellé, a' falba tétette. 'Ezekből 
kell megítélni Bombárdi és Tímon jesuiták, és 
Bcnger Miklós paulinus barátnak azon állítását, 
h°gy Perónyi Gábornak alyja is, Péter, a ' terebesi 
templomba temetlelctt el$ „de nem engedle Isten, 

— a' mint ök mondják, — hogy őseinek szent 
hamvai közé elegyedjenek a* Perényi hamvai; 
a' honnan esztendőnként, temetsége napján, midőn 
legtisztább volt is az ég, mennykő verte a' sír azon 
oldalát, melly szíve felé volt , mindaddig, míg a* 
Péter hamvai és csontjai a'sírboltból és templom-
ból ki nem hányattak békével, 's a* t. 

Az említett templomban van a' Pálóczi Antal 
és Mihály emlékköve is, veres márványból k i f a -
ragva, ezen felírással : 

Hic situs Antonius Michaelqve Palócia proles 
Qvos prius unus amor, nunc habét urna duos. 

lile domi clarus, regali clarus in aula 
Altér, jam supero est clarus uterqve Polo. 1519. 

Hogy ez jézsuita koholmány, 's hihető, annak b e -
bizonyítására, hogy ezen egyházat nem o' refor^ 
Perényi építette: mutatja az, hogy Pálóczi Antal 
a1 mohácsi harezmezön esett e\ 1526-ban, 's így 
neki 1519-ben síremléket emelni nem lehetett; 
de mutatja ez is, hogy a' síremlékre kifaragott 
zászlón a' jézsuita czímer van kimetszve, hololt 
ezen rend 1540-ben alapíttatott, hazánkba pedig 
legelőször 1559-ben jött be. 

Szlárai Mihály, pataki ferenczi szerzetes és 
1526. táján Pálóczi Antalnak udvari káplánja, ' s 
a' mohácsi harezban kísérője, majd azulán egy 
ideig Kopácsi Istvánnak az egyház reformálásá-
ban és igazgatásában tisztilársa. De ö innen nem 
sokára elköltözött és elébb Debreczenbcn, majd 
Baranya, Tolna és Somogy megyékben, és külö-
nösen a' Dráva mentiben, melly akkor a' tö-
rök birtokában vol t , terjesztette a ' reformatiot. 
A* régi énekes könyvben, a' dicséretek közt, sok 
énekei vannak, meilyeknek versfejeiböl nevét ki 
lehet olvasni 1. Lampo. Hist. Eccl. ref. Hung. 1. 
662 's a' t. Ezen híres reformátor még élt 1 5 5 7 -
ben, mint baranyai super., ' sakkor adta ki A tha -
nasius éleiét magyar versekben. 

Pap Tamás. Egyedül Wagner emlékezik róla. 
„Circa annum — mond ö — 1530 — 1540 tein-
poribus Joannis Zápolya Regis, fűit qYÍdam Tho— 
mas Pap qvi Plebanuui égit Patakiensem." Vájjon 
református volt-e ö, nem állíthatjuk bizonyosan: 
azonban igen nehéz elhinni, hogy Perényi Péter 
megszenvedett volna azon időben Patakon mást, 
mint református papot, vagy, a' mint akkor n e v e z -
ték Píebanust. De Szirmai is azt mondja Zemplin 
megyo leírásában : Michacl Iiáskai — comiti 
qvoqve Antonio Pálóczi sangvinis necessitudin& 
junctus ullimus fűit Curio Sáros-Palakiensis. Ö 
pedig 1526-ban volt pataki plebanus, és így a' kik 
ö ulána következtek, azok már a' reformala va l -
lást követték és terjesztenék. Az sem bizonyít 
ellenkezőt, hogy ö plebanusnak neveztetik: mert 
a' református papok még a' XVÍI- ik században is 
hívattak plebanusoknak. Igy nevezi Melius Péter 
illy czimü munkájában: Az egész sz. Írásbólvató 
igaz tudomán az egj Jehova Istenről. Debr. 1576. 
így szólván : „akkor ége meg nz templom és a& 



plebánosság háza.4 ' Barta Boldizsár pedig-, ki 
«zen szavakat idővel átvitte chronikájába, már 
parochialis háznak nevezi. A' zemplini egyház-
megye matriculája is Tolnai Istvánt pataki ple-
banusnak nevezi 1634. Turzó György nádor is a' 
sárosi lutheránus prédikátort plebanusnak mond-
j a : „Reverendus vir Michael Zanserus Plebanus 
seu Concionator verbi Divini in Ecclesia Beati 
Jacobi de Saaros." Wagner. 

Dobai András. Nincs róla másutt emlékezet, ha-
nem csak a' Heltai Gáspár énekeskönyvében, melly 
Kolozsvárott jött ki a' XVI-ik században. Ebben 
van egy ének, mellynek czíme: Az utolsó Ítéletről. 
Dobai András S.- Pataki Pásztor által szereztetett. 
„ A z hatalmas Isten kiráiyoc királlyá És minden 
uraknak nagy hatalmas Ura 'sat. Lehetett ö második 
pap az öreg Kopácsi István esperes mellett 1554 
körül, mettől és meddig ? kinyomozni nem lehet. 

Czeglédi Ferencz. Kopácsinak veje és az első 
vagy főpapságban utódja. Tanult Vittember-
gában 1553—tói mintegy négy évig; innen haza-
térvén, lett a' Bátori udvaripapja Ecseden, majd 
később Patakra hozatott professornak 1557-ben. 
a ' mikor Kopácsi, öregsége miatt, a ' professorsá-
got letevén, csak a' papságot folytatta. 1562-ben 
első pappá levén, letette a' professorságol. 

Már 156ö-ban, minta' zemplini egyházmegye 
esperese, ugy volt jelen az Egri Lukács ellen 
tartatott kassai zsinaton. Ugyanazon év augustus 
24 ére Patakra hirdetett zsinatot Egri Lukács, 
Blandrata György és Dávid Ferencz tévelygé-
seik ellen. Meghalt Patakon 1590. után. Gazdag's 
magtalan ember levén, szabad udvarát, szőleit, 
földeit és malmát, a' s.-pataki egyházra hagyta, 
olly v é g g e l , hogy szabad udvara és háza — 
mellynek kőkapuján mais olvasható: Ceglédi Fe-
rencz 1590. — kórház legyen. Szabad birtoká-
ban is volt az egyház mindezen javaknak 1 6 7 1 -
ig, a' midőn Bátori Zsófia és fia Rákóczi Ferencz 
elfoglalván , a' jézusitáknak adták. Visszaadatta 
ezeket Tököli 1682 -ben, de négy év múlva ismét 
erösznkkal elfoglalták a' jesuiták, 's miután pedig 
ezek kiűzettek, az egyház több javaival együtt a' 
plébániához köttetlek. Sürgette ezen javak visz-
szaadatásátaz egyház az 1712-iki országgyűlé-
sen Zemplin megye által, de siker nélkül. 

Balsaráti Vít János bölcsészeti és orvostanár. 
Jaxit Anna taníttatta külföldön. Hazatérvén, lett 
« Perényi Gábor udvari orvosa, 's egyszersmind 
tanító a' helybeli főiskolában, mellynek az ura-
ságtól szép jövedelmeket szerzett. Meghalván 
Perényi és két évvel utána özvegye Ország 
Ilona, papságra szentelte magát 's lett 1570-ben 
liszkai, 1571-ben pedig pataki pappá, ' s ugy halt 
meg, mint Czeglédi mellett második pap 1575-ben 

*) Megjegyzendő, hogy a' sáros-pataki egyházban fö 
vagy első papon — pastor primarius— kivül, többnyire két 
papok voltak, pastor secundarius és tertiarius, duo collegae, 
Diaconi, Capellani — nevek alatt. H. L. 

április 7 -én , a' melly nap még predikállott a* tem-
plomban. Következő munkái mnradtak : 

De remediis pestis prophylacticis. 1564, 
A1 keresztyén vallás ágazatinak rövid summája 1571.8-0. 
Magyar chirurgia in mseto. 
Carmina varia latina. 

A' most említett papok idejében adta ki II. Maxi-
milián Patak városa szabadalmát 1572. august. 
2 1 . , mellynek 13 pontjában a' papok fizetés© 
ezen szókkal erősíttetik meg : ministris ecclcsiae 
ut proventus per condamPetrum et Gábrielem P e -
reni limitati concedantur, justum esse censemus. 
Ugyan csak Maximilian nemesítette meg Balsa-
ráti Vit Jánost. 

Kassai Császár György. Tanult Vittembergában 
1573 - 1577. Visszatérvén 1578-ban, lett a ' p a -
taki iskola rectorává, 's hihető, az akkori szokás 
szerint, második pappá is Balsaráti Vit helyébe. 
Legalább Skaricza Máté a' Szegedi István é l e t -
írásában 1582-ben ezt mondja felőle : Patachini 
Georgius Caesar Cassovius idoneus sui Basilii Ma-
gistri, Vitiqve doctoris successor, kik közöl Basi-
lius oktató, Vitus pedig pap volt. Nem sokáig élt, 
a' minthogy Ujfalusi Imre debreczeni professor, 
midőn Szikszai Fabriczius Balázs — pataki o k -
tató — diák-magyar lexiconát másod ízben ki -
nyomatná Debreczenben 1597-ben, az élőbeszéd-
ben ugy emlékezik róla : .,de vita tam excellen-
tis viri (Basilii Fabricii Szikszovii) legipotest o r a -
tio tersa , Georgii Caesar is , etiam in Ecclesia 
Saros-Patakiensiin Christo anno 1586 obdormien-
tis." — És így öt is ugy lehet nézni, mint Czeglédi 
papitársát 8 évekig, és az egyház akkori második 
papját. 

Pesthi Gáspár. Tanult Patakon Szikszai Fabr i -
czius Balázs alatt, Vittembergába ment 1578-ban, 
's lelt olt a' magyar ifjak seniora. Visszatérvén 
Patakra, lett itt elsőben iskolalanító, majd pap is. 
Meghalt 1596.,a1 mint kitetszik ez Szikszai Fabri-
czius Balázsmh, Ujfalusi Imre által 1597-ben k i -
adott, nomonclaturájának előszavából : nomencla-
tura haec subjecta est prelo seriptorio, consilio, 
ut existimo rara erudilione, et vitae integritate 
excellenlissimi viri Casparis Pesthini nuper apud 
vos cum ad clavum naviculae Chrisli sederet pie 
mortui" — hogy itt a' pataki egyházat érti, mu-
tatja az, hogy ezen előbeszéd Kralskai Demeter 
akkori pataki professorhoz íratott. 

Tolnai Fabriczius Tamás. Tanult Vittember-
gában 1581 —1585- ig . 1590. körül pataki pap 
volt. Nagy kedvességü férfi és Szenczi Molnár 
Albertnek, a' mint Bod Péter megjegyzi, különös 
jóakarója, kit mindenkép igyekezett a 'pataki pro-
fessorságra meghívatni, de szándékában meggá-
tolta a' halál 1599-ben Kik lehettek utódi egész 
1608- ig , nem tudni. Lehet, hogy Vásárhelyi Mó-
ses és Vásárhelyi János akkori oktatók , bár, a* 
mint a1 példák mutatják, a' professorok csak a l -
sóbb vagy kis papok voltak, a' főpap pedig, ha 



azelőtt iskolatanítói hivatalt viselt i s , mint 
Czeglédi Ferencz, főpappá levén, az oktatói hiva-
talról lemondott. Annál különösebb, hogy az a k -
kor virágzó állapotjában lévő egyház prédikáto-
rait kipuhatolni nem lehet, minthogy ez időközben 
halván meg Patak akkori földesura Ruszkai Dobó 
Ferencz, végrendeletében nyilván emlékezik fő-
predikátorról. A ' végrendelet igy hangzik : 

„A* pataki jószágbeli prédikátorokat, kápláno-
kat, schola mestereket, és egyéb egyházi renden 
való szolgákat, az ö régi, császárunk ö felségétől, 
és sáros-pataki városunknak arról adott privilégiu-
moknak continenliája és tartása szerint ez ideig 
continuáltatott jövedelmekben, signanter pedig a' 
pataki föpredikátort a'Csernahai és Nagy Toronyai, 
annak felelte az Abai homokról való szokott j öve -
delmében, Balassi János és oző haeresi 's posteri-
tási, azok, a 'k ikre azödelectusa után successive 
mint meg vagyon írva, szállandó leend, Patak vára 

jószágostul, semmiképen és semmi okon meg ne 
háborítsák, hanem a' mint ez ideig abban meg-
tartattanak, ezután is megtartsák, és megoltal-
mazzák őket és minden rendbeli egyházi szolgá-

ikat numero megtartsanak, és azoknak az ö ren-
delt fizetésűket megadják és megadassák épen és 
fogyatkozás nélkül. Azonképen az itt való scho-
labeli deákoknak is az ö rendelt fizetéseket és az 
Ardai malombeli sabbatalis jövedelmet megadják 
mindenkor, mind ö, mindaz ö maradéki. Lévai ós 
ISzerednyei jószágomban is, minden helyeken a' 
prédikátorokat, iskolamestereket, és egyébb egy-
házi szolgákat a1 mint ez ideig volt, megtartsák, és 
semmi jövedelmeket el ne szaggassák, hanem 
megoltalmazzák és az ö rendelt fizeléseket meg-
adják nekiek. Más religiou egyházi rendet sehol 
semmi jószágomba ne hozzanak, hanem azon ke -
resztyén religion valókat, kiben én ériem és mind 
holtomig is voltanak, sem a' keresztyén egyházi 
Tendet, ugy mint prédikátorokat, káplanokat és 
iskola mestereket, se a'közönséget religiójokban, 
és hitek vallásában sehol semmi jószágomban és 
városimban, kikben az én dispositiom szerint suc -
cedálnak. semmiképen meg ne háborítsák, se hábo-
ríttassák : ha megháborítják, Istennek haragja és 
büntetése szálljon reájok ' sa t . " Actum in arce S . -
Patak d. 28Jan . 1602. Ezen végrendeletet II .Ru-
dolf császár is megerősítette 1604. nov. 1. 

Leheltek ezen korán elhunyt férfiúnak bizonyos 
nyomatott munkái, nevezetesen a' képek liszte-
lete és czeremoniás haszna ellen. Legalább ez el-
len irt Láni Illés illy czím alat t : Scutum Iiberta-
tis Christianae, in usu ceremoniarum, nominatim 
autem imaginum, Disceptationi Domini Thomae 
Fabricii Ministri Patakini oppositum. Bartphae 
1595. 8 - o . 

Kecskeméti Elekes János. Iskoláit végezvén, 
1595-ben Wittenbergába, innen pedig 1598-ban 
Heidelbergába ment. M á r l 6 0 S - b a n pataki oktató 
volt; 1610-en pedig már ugy voltjelen a* n.váradi 

zsinaton, mint pataki első pap. Nem sokára ezután 
Szántai Pál helyébe a ' zemplini egyházmegye 
esperesévé lett, olly feltétellel, hogy a'pataki pap -
ságban megmaradjon. 1617-ben Nagy-Bányára 
ment, 's olt holt meg 1620-ban. 

Kinyomatott munkái ; 
„ A z Dániel propheta könyvének magyarázatja, 

mellyet rövid predikátziokba foglalt volt Kecske-
méti A. János az Pataki EkklézsiánakL. Pásztora, 
és abban az üdöben Szemplin vármegyében lévő 
Ekklézsiáknak Seniora. Debreczen, 1 6 2 1 . " 

„Az Szent János jelenésire írott Predikálziok", 
mellyröl Szenczi Molnár Albert 1621-ben kiadott 
imádságos könyve előszavában így emlékezik : 
Míglen Rákóczi György uramnak ö nagyságának 
intésire az boldogult Keczkeméti Elekes János 
prédikátornak a' Sz. János Jelenésére írott p r e -
dikázioit is kiboczáthatandom." 

(Folyt, következik.) H e g e d ü s L á s z I ó . 

^ z e n t - I a n t i 
Áldozó csütörtök. 

Milly szép emléket ünnepel 
Az egyház o' napon ! 

Úr Jézus mennybe fölmene, 
Föl, szellem-szárnyakon. 

Mit ártott a1 világ neki ? 
Mit minden üldözés ? 

Ő él, — mit árthatott neki 
Halál és szenvedés? 

Örök dicsőség lön övé 
Rövid halál után; 

És a' világ, melly üldözé, 
Most térdel zsámolyán. 

Pünköst. 

Szentlélek szállta meg e' nap — 
Miként beszél irás és pap — 

Úr Jézus hü küldötteit; 
""S a1 kishitű, szegény sereg, 
Melly zárt teremben is remeg, 

Felfogja égö nyelveit. 

^S mint bátorít vezér szava, 
Ugy bátorodnak általa 

Kivánt sükert remélleni; 
Es nincs erőszak, nincs halál, 
Melly a1 seregnek útban áll, 

Mi birná őt ijeszteni. 

''S a' merre Úr küldötte lép, 
Ledől a' bálvány, zúg a1 nép, 

'S megvédni Istenét buzog. 
Toronytetöben fészkelő 
"S a' vészt előre-érezö 

Bagoly keservesen huhog. 

De gyözhetetlenfil megyen, 
Szegény 's kicsiny bár lelt legyen, 

Szentlélek serge ér, beszel, — 



Mikép szokott, ki halni késs, 
Ki jobbra nem, sem balra néz, 

Ki halva tudja, hogy megél. 

Szentlélek, Isten szelleme! 
Oh szállj, kegyes, mi ránk is le, 

Kik már beszélni sem merünk! 
Mivel szivünk reménytelen, 
Szavunk 's karunk erélytelen, 

Oh adj reményt "s erélyt nekünk! 
B a r s i J ó z s i . 

V e g y e s k ö z l e m é n y e k . 
H a l á l o z á s . Liszkay János, a' dercncséni 

ev. egyház buzgó lelkésze, és a' balog-völgyi 
elemi tanodák erélyes felügyelője nincs többé. 
Egy két hélig tarló borzasztó kór, és még ennél 
borzasztóbb orvosi bonlás következtében, mult 
hó 18-án estve kiadá nemes lelkét. Kesergik ha-
lálát, az ö fiatal, vigaszlalatlan és kora özvegy-
ségre jutott szomorú n e j e , és az ö három árván 
hagyott gyöngéd gyermekei, kesergik azt őszinte 
t iszttársai/s érdemeit méilányolni tudó minden b a -
ráti. Béke az ö hamvai 's áldás az ö emlékzete 
fölöt t ! ! ! II o z n a k J á n o s. 

s.-gömöri oktató. 
Aláírási felhívás néhai Dorka 

Illés predikátziólra. Mind azoknak, kik 
a' hét évvel ezelőtt elhunyt Dorka Illést sze-
mélyesen vagy hírből ismerték, ugy hiszem, nagy 
örömet hirdetek, midőn jelentem, hogy e ' derék 
férfiúnak predikátziói, alulírt által, sajtó alá r en-
deztetnek. 

Dorka Illés Kisújszálláson — hol 15 évig lel-
kipásztorkodott — halt meg munkáséletének 48-ik 
évében. Róla így nyilatkozik t.cz.Török Pál szer-
kesztő űr az Egyházi Beszédek 1 köt. 363 d. lap-
ján, egy csillag alatt : rAz elhunyt, széles tudo-
mányit 's feddhetetlen életű férfiút a" szerkesztő, 
mint szolgatársa Kisújszálláson, szerencsés vala 
ismerni; — vajha megmaradt munkáiból a' nagy 
közönség is ismerhetné! Rokoni, kiknek birtoká-
ban ezek vannak, közrebocsátásuk által emelhet-
nének a' hamvadónak örök emléket /" 

Dorka Illés igen munkás ember volt, de én 
csak predikátzióit ismerem, — egyéb dolgozatai, 
különösen iskolák számára írt kézikönyvei, s za -
naszét vannak, sőt predikálzióiból is sok hiány-
zik. *) Hozzám mintegy 70 predikátzió jutott, 
nagy gonddal dolgozott, igen jó, népszerű beszé-
dek, magyar keresztyén templomokban sikerrel 
mondhatók. E' predikálziókat hat ives füzetekben 
szándékozom átadni a' közönségnek, — megje-
gyezvén, hogy a' szerző irmodorán változtatni 's 
ez által öt sajátságából kivclkezlelni, szerző elleni 
Véteknek tartanám : csupán a' helyesírás és szó-

*) Kiknél c' predikálziók vannak, legyenek szív?sek azo-
kat mincl elűbb hozzám küldeni. F ö r d ő s . 

ragasztás szabályaira nézve fogok a* legújabb 
korhoz alkalmazkodni — Hat füzet teend egy 
kötetet nagy 8-o. Egy füzetára 30ezüst krajezár* 
Aláirni egyszerre mind a* hat füzetre szükség, de 
fizetni csak az egyes füzetek átvétele alkalmával* 
A' füzelek lehető legdíszesb vagy csak közönsé-
ges kiállítása az aláírók számától függend. Az első 
füzet f. évi decemberben megindúl, 's a' szerint 
fogják ezt — elébb vagy utóbb — a' többi füze-
tek követni , mint az egyes füzetek ára, elébb 
vagy utóbb, kezemhez jő. - Fölkérem pedig ez 
ügy előmozdítására, főleg aláírók gyűjtésére, 
teljes tisztelettel és bizodalommal, állatában az-
elhunyt szerző minden tisztelőit 's barátait, 
továbbá a* helv. és ágostai vallástételt követö 
nogytiszteletü fő- és alesperes urakat , mind 
azokat,kik az egyházi irodalom felvirágzását nem-
csak óhajt ják, hanem tettleg is előmozdítani 
igyekeznek , — különösen pedig 's név sze -
rint : nagytisztelelii Báthory Gábor, Bali Mihál, 
Balog Péter , Barlhalos József, Benedek Lnjos r 

Daróczy Mihál, Erdélyi József, Fésős András* 
Nánási Fodor Pál, Szenczi Fördős Dávid, Karika 
János, Keck Dániel, Keserű János, Kulifay Zsig-
mond, Kiss Bálint, Iíocha István, Márton Gábor* 
Maller Ferencz, Nagy János, Nagy Sámuel, Öt -
vös Sándor, Papistván, Rácz Péter, Révész Bálint^ 
Seregély Dániel, Soltész József, Szabó Pál, Sza-
lós Mihál. Széki Béla, Szentes Sámuel, Tarczali 
György, Tóth Mihál, Török Pál, Tüdős József, 
Unghi Márton — egyházmegyei vagy kerületi 
hivatalban levő tisztelt urakat, — legyenek sz íve-
sek aláírókat gyűjteni 's ezek számáról alulirtat 
(Kisújszálláson a' nagy Kunságban, Bánhalma 
felé) folyó évi nov. 1 napjaigtudósítani, beküldvén 
egyszersmind az aláírók névjegyzékét is, hogy az 
a'hatodik füzethez mellékcltethessék. — Egy úttal 
van szerencsém jelenteni, hogy „Egyházi szertar— 
tási beszédek, készítették Szenei Fördős Lajos és 
SzkosMihál'\ugy szinte, ,Ájtatos Hölgy. Elmélke-
dések s imák müveit prot. hölgyek használatára — 
ugyanazon szerzőktől,amaz 2,ez 4 ezüst húszasért 
Kecskeméten Sziládynál, Debreczenben Telegdi-
nél 's általok a' hazai könyvárusoknál és a ' s z e r -
zőknél kaphatók. S z e n c z i F ö r d ő s L a j o s . 

kisújszállási reform, pap. 
Á 9 W , C , h i r d e t é s . Kecskeméti képes, 

vagy Bálky á, b, c - é s könyv , melly a* helv. 
v. dunamelléki fötisz. egyházkerületi tanács által 
már két izben jóvá hagyatott, 's ajánltalolt álalá-
nos felvétetés végeit, most ötödszöri kiadásban, 
2 3 diszes metszésekkel, több ezer példányban, 
ismét kikerült a' sajtó alól. Ara kötetlen egy pél-
dánynak 9 v. kr., és minden száz példányt vásár-
lónak tiz ingyen példány adatik. Meg lehet sze-
rezni Pesten a' ref. paplakban, t. cz. segédlel-
kész urnái, és Kecskeméten a' szerzőnél. 
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Protestáns n^aset az elsé réma! 
pap áré?. 

A' római katholika egyház tanai közt azon ha-
gyomány van, mellyet már a' Pesti Hírlapban is 
olvastunk a' pápákról tett hirlések közt, hogy 
„Péter legtovább, 25 évig volt pápa." A' Hírla-
pot letettük, számát sem nézvén meg, mivel ellene 
föllépni semmi szándékunk nem volt. Amaz állí-
tás azonban mélyen emlékünkbe nyomulva ma-
radt, 's vártuk, hogy avatottabb toll, a' magyar 
protestáns irodalom eddig olly hallgatag terén, e' 
tárgy felett felvilágosítást adand, mellynek v é g -

Évszám Krisztus után. 

1. 
14. 
15. 
30 . 
33. 
37. 

41. 

44. 

49. 

52. 

53. 
54. 
58. 
59. 
62. 
63. 
64. 

?? 
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Jézus föllép mint nyilvános néptanító. 
Jézus gyászos halála megtörténik. 
István megköveztetvén, vértanú lesz, — az 
üldöző Saulus (Pál) megtér. 
Ez évben meglátogatja Pál apostol Pétert J e -
ruzsálemben, látni kívánván a' több apostol-
társakkal együtt. Gal. 1 : 18. 
Jakab apostolt megöleti Heródes, Pétert pe -
dig tömlöczbe vetteti Jeruzsálemben. Csel. 
12 : 3, 19, 23. 
Ebben tartatott az első, jeruzsálemi apostoli 
zsinat. 
A' galatai levél ez évre tétetik, mellynek 2 : 
i l . verse szerint, Péter apostol Antiochiában 
tartózkodik. 

55 
5? 

55 

| Pál irja levelét Korinthusból Rómába. 

I Ez évek valamellyikére esik Pálnak első 
> római fogsága, vele levén Lukács, ki ekkor 
) tájban irta az Apostoli Cselekedeteket, mint 

Pál több leveleit. 

[eredménye az ohajtott igazság leend. Ez tudtunkra 
nem történt, 's igy közlünk ilt egy szerény p ro -
testáns nézetet amaz állítás ellen. 

Iskoláinkban is hallottuk ugyan, hogy Péter 
nem pápáskodott Rómában : de a' hallás, mint r ö -
vid szózat rezgő következménye, hamar g y e n -
gülvén , kényszerítve valánk olvasás és józan 
combinatiók nyomán keresni meggyőződést e ' 
tárgy felett. Az eredmény az lett : hogy Péter 
sem püspök, sem pápa nem volt Rómában. Állítá-
sunk alapjául veszszük a' szentírás történeti ada-
tait, egybe-hasonlítva a' külső hiteles történetírók 
állításival, ugy azonban,hogy jelenleg vizsgáló-
dásunkat csak zsidó-ország elpusztulásáig t e r -
jesztjük. Rövidség és világosság kedveért, sza-
badjon egy chronologikus táblát ide csatolnunk, 
mellyben Urunk születése utáni évek mellé föl-
jegyezve áll a* római császárok uralkodási éve, 
az ide tartozó bibliai történetekkel. 

Évszáma a1 római császároknak az actiumi g y ő -
zelem után. 

30- ik éve Augustus császár uralkodásának. 
44- ik és így halála éve Augustusnak. 
1-ső éve Tiberiusnak, ki uralkodott 22 évig. 
15 éve Tiberius uralkodásának. 
18 éve Tiberius uralkodásának. 
22 éve Tiberiusnak, mellyben meghal. Ebben 

Caligula lesz császár, ki uralkodott 5 év ig . 
5 éve Caligulának, mellyben megöletik, e g y -

szersmind első éve Claudiusnak , ki császár-1-
kodott 13 évig. 

4 éve Claudiusnak. Ez évben meghal Heródes is. 
Csel. 12 : 23 . 

9 éve Claudius uralkodásának. 

13, vagy utolsó esztendeje Claudiusnak. 
1 éve Nérónak, — uralkodik 14 évig. 
4 éve Nérónak. 
5 éve Nérónak. 
8 éve Nérónak. 
9 éve Nérónak. 

10 éve Nérónak. 



Évszám Krisztus atán. 

65. M H 
66. Péter írja első levelét Babylonból Assyriában. 

1. Pét. 5 : 13. 
67.) Pál és Péter Rómában fogságra jutnak 's 
68. j megöletnek. Péter, halála előtt kevéssel, 

irta közönséges második levelét, mellyet, 
mivel kalák* után késöcskén vehettek; a' 
gyifíekezelek, ezért sok nehézség támadt a' 
levél Igaz eredete fölött. 

m 19 íi 

Évszáma a' római császároknak az actiumi győ-
zelem után. 

11. Néró üldözi a' keresztyéneket, 
12 éve Nérónak. 

13 éve Néró uralkodásának. 
14 Néró megöli magát, utána Galba, Ottó, Vi-

tellius, Flavius Vespasian, két év alatt, kü-
lönböző, s z e n e s é v e l uralkodnak, wígnem 
ez utolsót követi Ha Titus Vespasianus, ki 
alatt. 
Elpusztul zsidó-ország. 

Lehető, hogy ezen idörajz egy-két évet hibáz-
zon; mert mindent, kivált a' császárok követke-
zési rendében, pontosan kiszámítni módunk sin-
csen, kéznél levő eszközeink után: ez mindazál-
tal semmit nem gátol teljes fényben elöre-látni a' 
végeredményt: t. i. hogy Péter 25 évig pápa nem 
volt %s nem is lehetett Rómában. Lássuk a' követ-
kezményeket. 

1. Péter megöletett Rómában Euseb. Libr. II. 
Cap. 25. Néró 13. esztendejében. Krisztus után 
ez a' 67-ik év. Ha 25 évig lakott Rómában, a' 
Pesti Hírlapban közlött monda szerint: már ugy 
Claudius második, Urunknak pedig 42. évében Ró-
mában kellett letelepednie. Ez lehetetlen, mert 
41-ikben Pál Jeruzsálemben látja Pétert Jakab-
bal. Gal. 1 : 18, 19 : — 44-ikben pedig ugyan 
Jeruzsálemben vetteti Pétert tömlöczbe Heródes 
Aggrippa. És igy még ekkor is nem Rómában la-
kott Péter, hanem lakott Jeruzsálemben. Hibáz hát 
a ' monda két évet. 

2. Urunknak 49-ik, és Claudiusnak 9-ik ural-
kodási évében szinte Jeruzsálemben és nem Ró-
mában találkozunk Péterrel, az első apostoli gyű-
lésen; pedig tudjuk. Pál, társaival minden előre 
tett jelentés nélkül vitte ügyét az apostolok elébe; 
igy Pétert senki nem hívhatta Jeruzsálembe, ha-
nem még ekkor is ott lakott. Itt hibáz a' monda 
e ' szerint 7 évet. 

3. Krisztus után 52-ik évben Antiocbiában ta-
lálkozunk Péterrel, 's megint nem Rómában ; pe -
dig olly botlások közt, melly ékért Páltól megdor-
.gáltatik. Gal. 2 : 1 1 . 

4. Krisztus után 58 vagy 59. körül sem lakha 
tott Péter Rómában, mert ekkor irta oda Pál a' 
maga levelét Korinthusból, még pedig vallásos 
perben; — az a' Pál, ki II. Kor. 10 : 15, 16. azt 
vallja magáról, hogy más apostoltársa megyéjé-
be 's munka- körébe nem avatkozik. Midőn hát 
levelet küld Rómába, azt kell hinnünk, hogy a' 
történetesen oda szakadt keresztyéneket ö ol-
vasztá egybe a' hirdetett ige , a* kiszolgáltatott 
szentség és szeretet szent kötelékivei, 's oda irni 
egyenes joga volt : de azt is kell hinnünk, hogy 
ott sem Péter, sem más 9postol nem lakott, mert 
ugy ama vallásos pert eligazította volna. Ezen le-

vél 16. fejezetében köszönti Pál minden, római 
főbb ismerősít, de köztök Pétert nem, és pedig^ 
kétség kivül nem történetesen, vagy tiszteletlen-
ségből, vagy feledékenységből: hanem azon egye-
nes okból, mert nem lakott még ekkor sem Ro-
mában. Igy már hibáz a* hagyományi évszámból 
17 év. 

5. Néró8 - 1 0 , — Urunknak 61—63. évei alatt 
esik Pál első római fogsága 's tartott két évig, 
vagy valamivel tovább is. Csel. 28. Fogolytársa 
volt Lukács, ki is vagy a'fogságban, vagy mind-
járt utána irta meg a' Cselekedetek könyvét. 
Láthatni itt, mílly pontosan jegyzi Péter dolgait : 
de hogy ez Rómában lett volna, 's vele 's Pállal 
találkozott volna, szóval sem említi. Nem lakott 
hát Péter Rómában ; sőt ha figyelemmel megol-
vassuk Csel. 28 : 21, 22, 23 : vagy azt követ-
keztethetjük, miként ekkorig apostol nem — csak 
ker. atyafiak fordultak meg Rómában, és Pál nem 
ok nélkül igyekezett reggeltől estvéig, a' szállá-
sára gyűjtött zsidókat meggyözniaz Isten országa 
felöl. — Továbbá ezen fogságból küldötte Pál, 
leveleit Efézus-, Filippi-, Kolosséba, — ezekben 
előszámlálja barátit , látogatóit, munkatársait: de 
Péterről sehol sem tesz említést; sőt Kol. 4 : 10, 
11. világosan kimondja, hogy Aristarchus, Mar^ 
kus és Justuson kivül senki sem volt Rómában 
segítője az Isten országa terjesztésében. Ha már 
sem ismerősök, sem segítő munkatársak közt nem 
volt Péter: nem nyilván van-e, hogy ö bizonyo-
san még ekkor sem lakott Rómában. Igy az ha -
gyományi 25 évből hiányzik 21. 

6. Krisztus után 6b-dík évben irja Péter első 
levelét Eufrates mellől Babylonból a'galatai, pon 
tusi, cappadocziai's egyéb kis-ázsiabeli gyüleke-
zetekhez, mellyek épen csak innen is voltak keze 
ügyében : e' levélben immár maga tesz maga 
felett bizonyságot, hogy Babylonban és nem Ró-
mában tartózkodott. Így már a' 25-ből hibázik 
24 év. 

7. Krisztus után 67- ikre teszi immár Euseb 
Péter megölettetését, melly Páléval együvé te -
tetik, a' szent hagyományok után. A' megölette-
tés Rómában történt volna, hová, mint igen gya -
nítható, Páltól hivatva ment, hogy az osztályai 



neki jutott 's azon tájon lakó zsidóságot térítené 
meg ; 's mivel ezt Néró tilalma ellen tette, foglyul 
vitetett Rómába, 's ott bizonyosan rövid utón fe-
szíttetett keresztre. — Illy előzmények után Péter 
nem lakhatott, nem pápáskodott, de még elébb 
nem is volt Rómában, mint halála előtt kevés 
idővel. M e z ő D á n i e l , 

ref. lelkész. 

Dunántúli ügyek* 
XI. Iskalai fundus. 

Fölebb már említettük, hogy egyházkerületünk 
1810-ben egy iskolai alapítványt kezdett g y ű j -
teni a' soproni tanítók fizetésének jobbítására, 's 
hogy gyűjtött is tetemes öszveget, melly azonban 
1825 - ig 2712 vf. 's 12 kra, később pedig 2400 
fra olvadt le. Ennek jövedelme egy ideig a' so-
proni oktató urak közt osztatott f e l ; későbben pe-
dig egy, néptanítókat képző intézet állíttatott fel, 
's ennek alaptőkéjévé tetetett, 's a' mennyire jö-
vedelmei az intézet különben is igen csekély 
költségeinek fedezésére (a ' köztanító évi fizetése 
200 vft., a' zene- 's karének tanítóié változó 100-
tól 2 5 - i g ) elégségesek nem voltak, a' közpénz-
tárból pótoltattak azok. Jelenleg ezen intézet alap-
tökéje a' közpénztári maradékokból 4000 vfra 
emelkedett. Valóban csekély öszveg egy illy in -
tézet fentartására! de azért nem is vagyunk ám 
követeléseinkben túlságosak. 

1816-ban a' dömölki gyűlésen újra collectát 
kezdett egyházkerületünk egy a' soproni főisko-
lában felállítandó negyedik tanítói székre. A' 
soproni lyceumban ugyanis, sok ideig csak két, 
utóbb három felsőbb tanító működött: de ezek 
annyira el voltak halmozva foglalatosságokkal, 
hogy lehetetlen volt mindennek eleget tenniek. 
Szükségesnek találtatott tehát számukat egygyel, 
vagy, ha lehet, kettővel is nevelni. Az említett 
gyűlés szinén ezen czélra azonnal 5,000 vfrtok 
ajánitatfak; 1821-ben a 'gyűjtés újra megkezde-
tett 's folytatíatik mai napig. Minthogy azonban 
az ajánlatok azonnal be nem szedettek, a' gyűjtés 
pedig igen lassan haladván előre, sokan az aján-
lók közöl, időközben, vagy meghaltak, vagy e l -
szegényedtek, 's a' bejött pénzeket minduntalan 
más és más kezelte, a'számadások pedig rendsze-
rint csak akkor kívántattak be, midőn egyik vagy 
másik pénztárnok lemondott, 's akkor sem vizs-
gáltattak meg azonnal: *) ezen alapítvány olly 
zavarba jött, hogy óriási munka kívántatik rend-
behozására , ha ez még valamikép csakugyan 
lehetséges. 

Azonban 1833-ban a' csenget gyűlésen az 
összegyűlt töke elégségesnek nyilváníttatott egy 
tanító fizetésére, 's a' tanító közfelkiáltással meg 

*) Ezeu fundus öt pénztárnokai 1824 tői 1843-ig ter-
jedő számadásainak megbirólása vésett 1844-ben tartatott 
számvevői szék , "s ekkor som moodatotf még mindegyikre 
véyitélet. Y. Z. 

is választatott. Beállításánál azonban egy nagy 
nehézség adta elö magát, mellynek megoldásával 
8 évekig vesződött egyházkerületünk. A' soproni 
lyceum tanítóit ez ideig kizárólag a' soproni con-
vent fizette , 's azért kizárólag maga választotta 
's ulasíttással is maga látta el azokat, általában a* 
lyceum fölött védnöki jogokat (patronatus) g y a -
korolt. Most ezen jogait a' kerület által veszé-
lyeztetve hitté a' nemes convent. Egyességre 
kellett tehát vele lépni. Az alkudozások meg is 
kezdettek még ugyanazon évi sept. 17 -én , 's 
folytattattak, gyakran mind a' két résznek l egna-
gyobb elkeseredettségével, az 1840-dik évi oct. 
8-á ig . Ekkor a' következő szerződés köttetett az 
egyházkerület és a' soproni convent közölt: 

1-ször . A' főtisztelendő tettes dunántúli super-
intendentia kizárólag egyedül magára vállalja az 
említett negyedik felsőbb tanítónak fizetését; ugy 
hasonlóképen egyedül önmaga kezeskedik az ezen 
tanítónak általa rendelendő esztendei kész-pénz-
beli fizetésének ponlos kiszolgáltatása mellett; 's 
ennél fogva mind az alaptökének, mind pedig és 
különösen az attól járó és fizetésül szolgáló k a -
matoknak a* meghatározott időbeni pontos lefize-
tését tökéletesen biztosítja. 

2-szor. Mivel a' negyedik tanító már megvá -
lasztatott : jövendőben az említett tanítónak v á -
lasztása akképen fog történni, hogy egy nyilváaos 
concursus hirdetése után vagy superintendens, 
vagy kerületi felügyelő urak által kitűzött határ-
időben magokat bejelentő egyedek közöl a* fen-
tiszlelt superintendentia által a' felállítandó con-
sistori,urnában, mellyhez a' soproni conventnek is 
egy tagja szavazással mindenkor hozzá járuljon, 
egynehányan kijelöltessenek 's a' kijelöltek közöl 
egy azon módon, mint a'superintendens és kerü-
leti felügyelő urak, választassák meg. 

3-szor. Ezen tanítóra a' superintendentia időről 
időre felügyel; azon esetre, ha maga-viselete á l -
tal alapos és súlyos kifogásokra és panaszokra 
adna alkalmat, vagy talán hivatalátóli elmozdítása 
szükséges leendene : ellene a* vizsgálatot m e g -
teendi, és a' tapasztaltak szerint eljár, a ' soproni 
convent hozzá járulásával. 

4-szer . A' mi pedig ezen tanítónak az itteni 
lyceum szerkeztését és igazgatását érdeklő, min-
dennemű törvények, szokások és szabályokhoz! 
szoros maga alkalmaztatását illeti, — melly tőle 
ugy , mint a' lyceum többi tanítóitól szorosan 
megkívántatik : erre nézve a' folyvásti fe lügye-
lést a'soproni városi evang. gyülekezetconventje, 
a' superintendentia nevében is, gyakorolja. 

5-ször . Addig, mig a' Sopron városi convent a' 
mostani szokást, melly szerint a' rectoralust a' 
felsőbb tanítók közt esztendőről esztendőre vál-
toztatja, fentartandja, és idővel egy a' négy kö-
zöl választandó állandó rectort rendelni czólirá-
nyosabbnak találandja : mindaddig az említett 
tanító, minden negyedik esztendőben, a' soproni 



lyceumban a* rectoratust viselje, és az azzal össze-
kötött jövedelmeket, úgymint a* rectori honorá-
riumot, és a' beírásért és az iskolai bizonyítvá-
nyokért járó díjt húzhassa; nem különben a'többi 
három tanítókkal, felváltva, minden negyedik 
esztendőben az alumneum ephoratusát viselje : 
ellenben a' fapénzben , didactrumban , a* városi 
tűzi fabeli, és a" többi akármi néven nevezendő 
haszonvételekben , mellyek a' többi három felső 
tanítókat meghívó leveleiknél és az eddigi szo-
kásnál fogva illetik, és fizetősöknek egy részét 
tészik, a negyedik tanító nem részesülhet; — töb-
bire magától értetődik, hogy ezen iskolai bizo-
nyítványokért , mellyeket a' negyedik tanító az 
általa tanított tudományokról aláír és kiad, neki 
ugy mint a* többi tanítóknak, a' szokott taksa 
járand. 

6-szor . Szabadságában álland a' negyedik ta-
nítónak, a' soproni lyceum melletti könytárakat 
és egyéb tanítási segéd-eszközöket használni; 
egyszersmind pedig köteles leend a' lyceumbeli 
oktatásból kilépő és egy stipendium utóbbi meg-
nyerése végett magokat különös vizsgálat alá 
vető tanulóknak megvizsgáltatásán, a' többi há-
rom felsőbb tanítókkal együtt, jelen-Ienni, és ezen 
vizsgálatban részt-venni. 

7-szer.Köteles leszen a ' 4 - i k tanító, tanítói hi-
vatalát a' fenálló és legfelsőbb helyre fölterjesztett 
tudomány-terv szerint folytatni, az iskolai fenyíté-
ket közönséges törvények szerint fentartani, a' 
nyilvános félesztendei vizsgálatokat, a' helybeli 
convent által eleve meghatározandó időben, és a' 
lyceumban bevett rend és mód szerint, a* többi 
tanítókkal együtt, megtartani,— a'classificatiót, a* 
fen álló szabály szerint, elkészíteni, és a' r ec -
tornak a' végett általadni, hogy azt a' lyceum 
többi tanítói által elkészíttetett classificatiókkal 
együtt helybeli elnökségének, a' főtiszt, superin-
dententiáhozi fölterjesztése végett, benynjtbassa. 

8 -szor . A' negyedik tanitó ugyanazon vi-
szonyban álland a' többi tanítókhoz, mellyben 
eddig ezek egymáshoz állottak ; nevezetesen 
jussa ós kötelessége leend a' rector úr által ren-
delendő fanitói tanácskozásokban(conferentiákban, 
consessusokban) mindenkor megjelenni , és az 
előforduló tárgyak fölött a' többi tanítókkal együtt 
tanácskozni; továbbá, az iskolai törvényeknek 
áthágása és megsértése esetében , a' vétkesekre 
kimondandó keményebb büntetést, ugyanezen 
consessusokban, a' többi tanítókkal egyet-értve, 
meghatározni és végrehaj tani ; véglére a' felsőbb 
három tanítókkal egyformán azon esetre, ha az 
egyik vagy másik betegség által vagy más okból 
a' tanításban akadályoztatnék, helyette tanítani; 
egyáltalában pedig magát az itteni lyceum sner-
keztését és igazgatását illető mindennemü törvé-
nyekhez és szabályokhoz, mint a' negyedik pont 
a att említtetett, szorosan alkalmazni. 

9 - s z e r . Ollyan esetekben, midőn a* negyedik 

tanító hosszabb időre, akármi nemű okból, t an í -
tásában akadályoztatnék, vagy időközben elhalá-
lozna : a' soproni convent, illyen esetekben, min-
den következtetés nélkül, a' superintendentia á l -
tal meghatározandó és fizetendő jutalommal he -
lyettes tanítót nevez, melly azonban főtiszt, super-
intendens és ker. felügyelő uraknak mindenkor 
tudtára adandó. 

10-szer . Ezen negyedik tanítónak felállítása 
által a' soproni ev. gyülekezetre semmi szín alatt 
új teher nem háramolhat; ugy szinte azon patro-
nusi jogok, mellyeket ezen helybeli gyülekezet, 
conventje által, a'soproni lyceumra nézve száza-
doktól fogva szakadatlanul gyokorlott, ezen tanító 
felállítása miatt, legkisebb csorbulást vagy sérel-
met nem szenvedhetnek; valamint a1 superinten-
dentiának jogai és kötelességei ezen szerződés 
által nem sértethetnek. 

Ezek következtében már a* negyedik tanító, 
1841-ben febr. elején, tanítói székét elfoglalta. 
Most már csak fizetésének kiszolgáltatása körül 
forogtak fön nehézségek. Ezekről a' föntebbi 
czikkben már emlékeztünk. A1 pénz-ügyek meg-
vizsgálása végett kiküldött választmánynak fe l -
adatává tétetett, ezen tanítói szék alapítványát 
is rendbe-szedni. Azonban akárhová nézett a" v á -
lasztmány, mindenütt óriási nehézségekre talált, 
's főkép egy mázsányi nehézségű irathalom f e -
küdt előtte, mellyet, hogy pontosan átvizsgál-
hasson , legalább két hétig együtt kellett volna 
ülnie. 'S ez lehetetlen volt. A' jelen volt szám-
vevőre bízatott tehát, hogy az iratokat magához 
vive, azokat odahaza vizsgálja át 's keresse ki 
belölök az alapítvány miben-Iétét. Ez a1 lehető-
ségig eljárt a' reá bízottakban , 's ugy találta, 
hogy ha — a' mit mostani erélyes pénztárno-
kunkról felteszünk — ezen alapítvány pénzei 
rendbehozatnak, közel 40 ,000 forintra fognak a n -
nak tökéi rúgni. Ez ideig azonban, mint már f ö -
lebb említők, az ügy közgyűlésen nem tárgyal-
tathatott. 

A' negyedik tanító állása ezek szerint tehát 
jóformán bíztosítva volna. Azonban míg ennek 
fellállításával bajlódtunk, tanítóink foglalatossá-
gai annyira szaporodtak, hogy jelenleg több esik 
egyre , mint míg csak hárman voltak. Ugyanis 
az 1844-diki névtár szerint: 

Az egyik elő-adja a'jogászoknak : a 'gazdaság-
tant ; a' physikusoknak : a' tanöszveget ( e n c y -
clopaediascientiarum), paedagogikát, és Magyar-
hon történeteit; — a' logikusoknak : a' világ tö r -
téneteit, magyar irodalmat; — a1 rheloroknak : 
a' magyar és német nyelv gyakorlati utasításait, 
görög és római történeteket. 

A másik: a' jogászoknak: az é s z - é s nyilván-
jogot , europai-austriai birodalmi, magyarhoni 
statistikát, római polgárjog elveit, és élő szóvali 's 
írásbeli gyakorlatokat tart bölcsészeti 's jogtani 
tárgyakban; — a' physikusoknak : a* bölcsészeti 



erkölcs- ismeret- és sxépizléstant; — a' logi-
kusoknak a' lélektant, oktant, - 's minden fel -
eÖbb osztályoknak a* római remekírókat ma-
gyarázza. 

A' harmadik : a' logikusoknak : a' mathesist; 
— az ékes-szólási osztálybelieknek : a* rethori-
kát, poétikát, latin és görög nyelveket 's a1 mathe-
sist, és minden felsőbb osztályoknak magyarázza 
a* görög remekírókat. 
r 4* negyedik:a1 theolognsoknak : a* ker. hit- és 
erkölcstant, egyházi történeteket, bevezetést az 
6 és új szövetség könyveibe, az é és új testamento-
ini hermeneutikáf,exegetikát,catechetikát, symbo-
Jikát, pastoralist,liturgikát, és egyházi szónoklatot; 
—a'physikusoknak : a' vallás történeteit és tapasz-
talatitermészettant, — a'logikusoknak: a' héber-
nyelvet;—a'rhetoroknak: a'ker.hit- és erkölcstant. 

Ki nem látja itt által, melly igen szükséges, 
tanítóink számát ismét egygyel vagy többel is n e -
velni? Talán lehetne addig is, mig erre elegendő 
-fundust szerezhetnénk, a! negyedik tanítói szék 
alapítványa fölöslegéből egy ötödik, rendkívüli 
oktatót fizetni; feltéve, hogy ekkor czélszerübben 
osztandanák fel magok közt a' tanító urak az ál-
taluk előadandó tanulmányokat, 's nem fognának 
annyi heterogeneumokkal foglalkozni, mint j e -
lenleg. 

Nem tartjuk itt fölöslegesnek bold. föpászto-
runk Kis János azon körlevelét közölni, mellyel 
1823-ban az iskolai fundus gyarapítására szólítá 
fel egyházkerületünket, — azért, mert az mostani 
körülményeinkhez is szintúgy alkalmazható, mint 
az akkoriakhoz , 's mert belőle nemcsak mi du-
nántúliak, hanem az egész magyarhoni protestáns 
testület tanulhat. 

Tekintetes és tisztelendő superintendentia! 
Soproni főbb iskolánk mind a' hazára, mind vallá-
sunkra, mind vallásbeli egyes feleinkre nézve igen 
nagy-fontosságu intézet. A1 haza erre nem kicsiny 
számú fiainak tudományos kimüveltetésének nagy 
részét bízza; vallásunk ebből vár egyházi és világi 
gyámolokat, — sok egyes feleink saját haszna és 
szerencséje is ezen épül, mint fundamentomon ; ez 
különösen a' mi superintendentiánknak egyik leg-
féltékenyebb palladiuma. Ettől függ, hogy mind 
az egyházi, mind a' világi karban közöttünk az 

i ország szolgálatára alkalmas és jeles férfiak k é -
szíttessenek ; ettől, hogy vallásbeli felekezetünk 
ezen tájon levő nevendékei ollyanokká formál-
tassanak, kik má^ vallásbeli felekezeíüekkel sze-
rencsésen vetélkedhessenek, az érdemnek elöltök 
nyíló pályáján, mind a' közjónak előmozdítására, 
mind familiájok díszének nevelésére, mind saját 
hasznuk és jó hirök eszközlésére jó előmenetellel 
futhassanak, és a' kívánt czélra elérhessenek. 

De az említett intézet [ h o g y m o s t a ' kivánan-
dóknak csak egyikéről szóljak) fenséges rendel-
tetésének, ugy, mint a' mai időnek lelke kívánja, 
általánfogva meg nem felelhet, ha csak benne a' 

főbb tanítók száma nem szaporíttatik. A' mi időnk-
ben a' tudományok kiterjedése 's elágazása n a -
gyobb; valamint a' jelesebb nemzetek a' tudomá-
nyos kimüveltetésnek magasabb lépcsőjén állanak: 
ugy a' mi nemzetünk is jóval előbb ment a' cs i -
nosodásban; a* hivatalok valamint másutt, ugy 
nálunk is több elmebeli tökéletességeket k í -
vánnak ; következésképpen igen szembetűnő 
az a' s zükség , hogy az aratásra való g a -
bona sok levén, munkások is többen legyenek, 
*s hogy a' tudományoknak olly tágas mezején a* 
tanítás foglalatosságában több tudós férfiak fá ra -
dozzanak. Ezen szükség még érezhetőbb a' theo-
logia tanítóira nézve, mint kik a' bécsi theologi-
cum institutumban, szegénységek és költségtelen-
ségök miatt, csak kevés időt tölthetnek, 's mostani 
környülállások között keveset tölthetnének akár -
melly külföldi universitáson is, ha szintén az oda 
kimenés, a' mit szívesen óhajtunk, megengedtet-
nék is. 

Elevenen érezzük ezt a' szükséget nem keve-
sen már jó darab időtől fogva, valamint a' felöl 
is mélyen meg vagyunk győződve, hogy annak 
orvoslásán mindnyájunknak, valakik ezen evang. 
superintendentiához tartozunk, egyesített erővel 
kell munkálkodnunk;— azért tétettek már egyne-
hány superintendentialis conventeinken erre czél-
zó rendelések, végzések 's határozások; azért 
voltak annyi serkentések: de, fájdalom! mindezen 
végzéseknek, rendeléseknek 's határozásoknak, 
serkentéseknek még eddig közel sem volt kívánt 
sikerök és foganatjok. 

Tekintetes és tisztelendő superintendentia ! A* 
dolog olly fontos, és fontosságaért olly igen szi-
vemen fekszik, hogy lelkiösmeretbeli kötelessé-
gemnek tartom, azt ezen levelem által különösen 
is ajánlani 's annak előmozdítását mindenektől, 
a' kiktől telhetik, könyörögve kérni. 

Jól tudom, melly mostohák a' mostani időnek 
környülállásai, melly sok mindenfelöl a' hatalma-
san parancsoló szükség, melly kevés ahozképest 
a' jövedelem, 'smint apadnak naponként a' bőség 
forrásai: de mindazáltal tökéletesen elhitettem 
magammal, hogy közel 200 ,000 lélekből álló su -
perintendentiánk húsz vagy huszonötezer ft. tö -
kepénzt, a' mennyi körül-belöl egy tanítónak fel-
állítására kívántatik, nagy megerőltetés nélkül 
összegyüjthetne 's a' jószándékot, minden aka-
dályok elhárításával, szerencsésen tökéletességre 
vihetné, ha minden elöljárók ollyan buzgóságtól 
lelkesíttetnének, millyent illyen szent, és mind 
magunkra, mind maradékinkra nézve olly sok és 
nagy-következésü tárgy kiván. 'S melly sok oka-
ink vannak, ezen buzgóság tüzét bennünk fel 
éleszteni, táplálni és nevelni! Melly nagy károk 
fognak reánk és maradékinkra háramlani, ha ezen 
kötelességünket elmulasztjuk! 

A' nemzeteket és országokat boldogító és d i -
csőítő tudományoknak terjesztése az egész hazára 



nézve szerit tisztünk, 's ha e 'részben a1 szerint, a' 
mint a' hagyobb kimüveltség mértéke kívánja,to-
vább nem haladunk; ha a1 mi időnkhöz képest 
annyit, a1 mennyit boldogult eleink, még szorosabb 
környülállások között, az ö idejökhez képest tet-
tek, nem teszünk : vájjon kimenthetjük-e ma-
gúnkat a' haza dicsősége iránt való hidegségnek 
Vádjá alól? 

Szemeinkkel látjuk, mint emelkednek és töké-
letesednek nemcsak katholikusntyánkfiainál, kik-
nek a' dologban könnyű módjok van, nemcsak a' 
reformátusoknál, kik az összefogásban jó példát 
adnak, — hanem más superintendentiákban, még 
evangelikus feleinknél is, a' tudományos intézetek; 
mint állíttatnak bennek a1 tanítói székek, 's mint 
adattatnak elő több rendbeli, előbb nem tanított,, 
tanulmányok. Nem hordom elő a' példákat, csak 
azt az egyet említem, a' mi hozzánk legközelebb 
v a n , 's a1 mi bennünket leginkább megillethet, 
hogy a pozsonyi ev. főiskolában, mellynek a' 
soproni hajdan olly szerencsés vetélkedő társa 
volt, az ujabb időkben a' felsőbb tanítók száma 
háromról ötre neveltetett. íla ezen jelenéseken 
egyfelől a' hazára és nemzetre való tekintetből 
örvendezni tartozunk : másfelől lehetséges-e el 
nem szomorodnunk annak meggondolására, hogy 
a' mi superintendentiánk annyira hátra maradt, 's 
a1 jövendőre nézve olly gyászos kinézést mutat? 

A' tudományos nevelésben részesülőknek szá-
ma már most is feletto nagy 's naponként szapo-
rodik, — a' legszorosabb válogatásra is elég mód 
van, és lesz minden hivatalokban és tisztviselé-
sekben. Mit várhatunk egyebet, hanem hogy azok, 
kik több tanítók segedelmével é lvénjobban elké-
szülhetnek, — azoktól, kiknek ez a' szerencséjok 
nincsen, a' pálmát elkapják, 's azok elölt az elő-
menetel ajtaját bezárják? mit egyebet, hanem hogy 
unokáink, ma- holnap miattunk leendő hátra ma-
radásukat 's elmsllöztetésöket fogják siratni!? 

Edd ig-elé mi evangélikusok, még ezen mi ke-
rületünkben is, azzal dicsekedhettünk, hogy tudo-
mányos tekintetben egyéb vallásbeli felekezetű-
eket vagy felülhaladtunk, vagy legalább áita-
lok felül nem haladtatiunk, 's főképen ezen kör-
nyülállásnak, a' műveltebb ész gyözedelmének 
tulajdoníthatjuk, hogy mindenütt becsülettel meg-
áliotfunk , egyházi és polgári lételünket fentartot-
tuk 's boldogulásunkat illendőképen eszközlöttük. 
De ha keríHetiinkbeli főbb iskolánkat a' vele egy 
rángbéli más iskoláknál alább-szállani engedjük: 
vájjon nem méltán félhetünk-e attól hogy nem-
csak előbbeni díszünk el fog enyészni, hanem sze-
rencsénk is. minden tekintetben, nagy csorbulást 
fog látni? 

Különben is, millyen lélekkel szívelhetjük, hogy 
az űz iskola, melly eleink közöl olly sokakat a1 j 
tisztességnek és becsületnek otSy szép és jeles • 
grádicsára emelt, 's mellynek mi is , kik most 
élünk, kimüveltelésdnknek olly nagy részét k ö - ' 

szönjük, az alatt-, míg más, előbb vele nem mér** 
kőzhetett, tudományos intézetek naponként na -
gyobb ékességet és fényt nyernek, mindinkább 
és inkább homályba boruljon, és mint valamelly 
régi erösvárnak omladéka, más megujult és meg-
szépült épületek között ugy álljon, és iránta való 
gondatlanságunkat szemünkre hányja? 

Bizonyára , ha csak a* haza dicsősége i ránt ' 
hidegek, az ezen dicsőséget meleg szívvel és se-
rényen eszközlök között restek és tunyák , ha 
saját szerencsénk iránt vigyázatlanok, ha mara-1-
dókáink boldogsága iránt érzékellenek, ha ér tel-
münknek egyik legkegyesebbés legjótevőbb da j -
kája iránt háládatlanok lenni nem akarunk : egyik 
legfontosabb és legszentebb kötelességünknek 
kell ismernünk főbb iskolánkat, még magunk 
megerőltetésével is, elősegíteni, 's különösen t a -
nítói számának nevelésére törekedni. 

A1 legbuzgóbb szivvel 's a' közjónak, különö-
sen vallásunk közjavának kívánásától gerjedező 
léleknek legforróbb indulatával kérem tehát, éis 
kérve kényszerítem a' tek. és tiszt, superintett-
dentiának mind azon tagjait , kik akár a 'v i lági , 
akár az egyházi rendben észszel vagy értékkel 
valamit tehetnek; kérem és kérve kényszerítem 
minden gyülekezeteinket, világi elöljáróinkat, é& 
prédikátorainkat s különösen mindazokat, vala-
kik a' szerencse javaival bővebben meg vannak 
áldva : legyenek fáradhatatlanul iparkodók a' f e -
lebb említett czél elérésének eszközlésére. Hall-
gassuk és vegyük szivünkre, tekintetes és tiszt, 
superintendentia! azon fontos okokat, mellyek 
bennünket e' kötelességekre serkentenek. A* 
kik közölünk polgári tekintetben,'s a1 földi javak-
ban való részesülésre nézve legelői állanak, b i -
zonyítsanak vagyonukhoz képest mérsékelt bő-
kezűséget, 's adjanak követésre méltó példát. A* 
kevesebbé birtokosok se tartsák magokat az illy 
közhasznú, 's különösen vallásbeli felekezetünk 
boldogulását tárgyszó,adakozás alól kiveendőknek.. 
A' kik pedig a1 szerencse külső adományíbói fo-
gyatkozást látnak, de ezen fogyatkozást lelki t e -
hetségek állal kipótolva lenni érzik: igyekezzenek 
tanácsuk és ékesszólásuk által másokat ébresz-
teni és buzdítani és lelkesíteni, 's minden gyü -
lekezeteink vetélkedjenek egymással a szóban 
levő csorbát helyre hozni,'s nnnak helyre-hozása 
állal az Isten ekklézsiáját jobb karba ós virágzóbb 
állapotba helyheztetni. 

Részemről annál buzgóbb indulattal óhajtóm 
ezen kérésemnek szerencsés foganatját, mennél 
inkább sajnálnám, ha a' következő emberi n y o -
mok a' soproni főbb iskolának az én superinten-
densségem alalt való hanyatlásán kényszeríttetné-
nek panaszolkodni, — mennél elevenebben érzem, 
hogy a' tudományok virágzásával Jézus szent 
vallásának gyarapodása szorosan össze van köt-

1 telve, — 's mennél mélyebben meg vagyok a' felöl 
győződve, hogy mikor azok mennyei világát ler-
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jesztjük, akkor 's az által is azt az Istent tisztel-
j ü k , kitől ideig és örökké tartó boldogságunk 
függ, 's kinek kegyes oltalmába 's atyai gondvi-
selésébe ekklézsiánkat 's mindnyájunkat ajánlván, 
változhatatlan tisztelettel maradok a'tekintetes és 
tisztelendő superintendentiának alázatos szolgája. 
Mis János saperintendens. Sopron, dec. 31-én 
1923. (Folyt, következik.) Y. Z 

I r o d a i n mi 
* Világegyetem, vagy is az egész fűidnek képe, 
különös tekintettel az országok és népek mivelt-
ségi állapotjára és történetére , o' mathemafákai 
és természeti földrajz vázlatával együtt. Irta 
Rajé sányi János. Aczél- és fametszetekkel. 
Pesten, 1846. n. 8. r. 336.1. 

E ' munka előtt van ugyan előszó, ebből azon-
ban, kiknek számára Íratott, megtudnunk, — igya ' 
kellő szempontot, honnan azt tekintenünk kell, 
biztosan kitalálnunk, nem lehet : de a' nevekből, 
mellyeknek a' dolgozat ajánlva van (Podmaniezky 
Ilka és Rózsa bárókisasszonyoknak) és foglala-
tából bizton véljük következtethetni, hogy az ser-
dültebb növendékek számára íratott, 's mintillyen, 
©zéljának nemcsak megfelel, hanem korosbak is 
megelégedve teendik azt kezeikből le. Adva van 
ugyanis benne, mathematikain és természetin ki 
vül, az egész politikai földleírás, legújabb válto-
zások szerint (kivéve Krakót, mellynek csatolta-
tása Ausztriához, tudtunkra, a' könyv megjelente 
után történt), kiterjeszkedve, miként a' czím igéri, 
az országok és népek műveltségi állapota- és tör-
téneteire, 's a' munka mulattatóbbá tételére apró 
történetkéket (65 . és 66.11. a' két oroszlán óriás-
kigyóvali küzdelmének kimenetele nagyon való-
színűtlen) illető helyeken közbeszöve, és a' mit 
igen tudunk a' t. szerzőben méltányolni, honunk 
serdülő fiai- ?s leányiban idegen országokról szól-
takor is, hol alkalom adaték (péld. 90., 92., 233. 
11.) hazafiúi érzelmeket ébresztve vagy törté-
neti emlékezeteket megújítva, 's mindez könnyen 
megérthető, csinos-folyamuirmodorban, melly az 
egész munkát irodalmunk főleg azon ágában, hova 
azt föntebb sorzók, örvendetes tüneménynyé te-
szi. Vannak ugyan benne apró hiányok, mellyek 
miatt szerzővel feleselhetnénk, péld. : Tibetről 
szóltában Körösit megemlítve, miért nem érinté, 
hacsak röviden, e' férfiú szakadatlan búvárkodá-
sának czélját, vagy ha már egy helyen megemlíté, 
miért van Kalkuttánál elhallgatva, hogy itt történt 
kimúlta ? vagy ha Haraszthy nem is, de Reguly 
miért nincs ugy, mint Körösi, az illető helyeken 
érintve ? vagy Benyovszky gr. akár 213.1., akár 
Madagaskarnál bővebben megismertetve? vagy 
Pozsonnál miért nincsenek, hacsak pár szóval, 
érintve Kliegl és gépei? vagy a' legújabb felfö-
dözések közöl miért van Vicloriaföld kihagyva ? 
'st. : de ezekért feleselni nem akarunk, mert ubi 
plura nitent Van azonban egy , mit e g y e -

m 

neaen botlásnak nevezni vagyunk kénytelenek. 
Ugyanis 215. I. Selmeczről szóltában azt állítja 
sz., hogy az ottani kalváriahegyen egy kápolná-
ban „ tart ják Krisztus testét egy koporsóban 
Ezt sem a' r. kalh. egyház nem tanítja, sem a* 
selmecziek nem tudnak róla egy kukkot is. A* 
ker. egyház hitágazata szerint Kr. fölment a* 
mennyekbe, igy teste Selmeczen nem lehet. Is-
merjük mi is azon koporsót, de az csak jelképe 
Kr. eltemettetésének. — Hogy Szulinyi boros 
hordója Nagyszombatban 213. 1. még mint létező 
említtetik , botlásul fel nem rójuk, mert szétsze-
detése csak a' könyv megjelente után tudatott a' 
közönséggel. ->-> Hibás magyarságot csak kevés 
helyen vevénk észre, péld. : kivájt derekuk s a j -
tárokul szolgálhatnak 123. 1., derekaik h. vagy 
derekuk szolgálhat; maskarába jár 176. 1., mas-
karában h.; övéké 256.,324.11.,övékh ; tanúságos 
311., 314.11. tanulságos h., mert tanúságos = be-
zeugend, tanulságos — helehrend; ugra 328. I. 
ugrék h.. Nem tudánk megbarátkozni a' viznad-
rággal sem 283. 1., mi a1 német Wasserhose be-
tűszerinti fordítása; magv. tud. társaságunk 
Zsebszótára vizforgatagnak mondja, ciztölcsérnek 
is olvastuk valahol. — A' jeles aczélmetszetek 
következők: 1) Jó reménység foka; 2) Libanoni 
tá j ; 3 ) Balbec; 4 ) Erdőégés Brasiliában. A' f a -
metszetek, öszv. 8, a' mathematikai földleírásba 
szövegmagyarázatul iktatvák. 'S itt tisztelettel 
válunk el a ' t . szerzőtől, óhajtva, hogy irodalmunk 
terén minéleiöbb találkozhassunk vele. Záradé-
kul azonban szabadjon általán azon tudósainkat, 
kik ifjuságunk számára irnak, egyszersmind a* 
kiadókat kettőre kérnünk. Az egyik : legyenek 
szívesek a' munkákat hibátlanul kinyomatni. Mi 
magyarok ebben is hátra vagyunk. Nevelés peng 
most mindenki ajakán, de biztos eszközökről, 
hova hibátlanul nyomatott könyvek is kétségte-
lenül tartoznak, nem gondoskodunk, pedig hibás-
ból lehet-e hibátlanul tanulni? Szaktudós vagy 
tudományokkal szívesen foglalkodó, nyomatási hi-
bára akadva, tudja, hogy hiba 's kijavílja; nem 
igy a'növendék. 'S e' tekintetben a ' jelen, külön-
ben derék munkát sem oldhatjuk fel a' méltó vád 
alól. Nem hemzseg ugyan benne nyomatási hiba, 
de ollyannak, minőt mi ifjúi kézbe adni óhajtunk, 
mégsem találtuk. Csak néhányat a' szembeötlöb-
bek közöl állításunk igazolásaul említünk : Waga 
243. I. Maga h., Veraczuz 288. 1. Veracruz h.; 
bányaráros 306-1. bányaváros h ; kázinyúlé 316. 
1. házinyúlé h.; Speradsiigetek 320 . I. Sporadsz. 
h., miként 332. Lhelyesen van kinyomatva; a v -
val el akartak venni 326.1., menni férfitől §27. 
I . férf i tól h.. Tudjuk ugyan,hogy a'nyomatási hibák-
nak nem mindenkor magok azirókokai , de ké ré -
sünk épen azért van a' kiadókhoz is intézve. — A* 
másik : legyenek szívesek tudósaink, főleg alsóbb 
iskolák számára irt munkáikban, rövidítéseket mel-
lőzni 's az egész szót kiírni, - mert tapasztalásból 



tudjuk, hogy rövidítéseken a* növendék eligazodni 
csak bajjal vagy épen nem tud. D a r u . 

E g y h á z i r é g i s é g e k : 
A' §áro§-ptitaki reform, egyhez ne-
vezetesebb eseményei,és papjainak 

rüvifl életrajza. (Folytatás.) 
Súri Orvos Mihály. Iskoláit hol kezdette és mi-

kor végezte be, nem tudni; annyi bizonyos, hogy 
160S ban homjáti prédikátor és gróf Forgács 
Péternek udvari papja volt, kivel az országgyűlé-
sen is jelen levén, a'reformátusok ügyét hatható-
san pártfogolta. Hogy már 1617 ben pataki pap 
volt, megtetszik Molnár Albertnek, a' Sculteti 
Ábrahám 1617-ben kiadatott Jubiléus esztendei 
predikátzioját kisérő ajánló leveléből : „Andreas 
Prágai (később híres szerencsi pap) alumnusMi-
chaelis Orvos Surii affinis sui, pastoris Ecclesiae 
Patakinae.44 Az ö idejében kereszteltetett meg 
Rákóczi György elsőszülött fia Zsigmond 16IS , 
a" mint ez, az ezen alkalomra készült, 's az egy -
háznak mind ez ideig birtokában levő, gazdagon 
aranyozott ezüst keresztelöedény következő kör-
iratából kitetszik: IllustrisHerosMagnif. D.Geor. 
Rakoci de Felső Vadász Comes Cottus Borsodd : 
S. Caesar. Regiae M. Dapifer. Captan. Ónod: Et. 
G. Ac Magnifica Heroina D. Susanna Lorántli 
cum primo genitum suum natum 27. Juny. Sigis-
mundum Rakocy per sacrum baptismatis fontem 
in grémium ecclesiae Christi 22 Augusti an. dn. 
1618 rilu orthodoxae ecclesiae consveto coop-
tandum curarent hocce pollubrum argenteum una 
cum anvia inaurato in S. S. Baptismi administra-
tionem Deo. Opt. Max. Ecclesiae HelveticaeCon-
fessionis Sáros Patachinae bony ominis ergo di-
carunt, dedicarunt, consecrarunt anno et die ad-
minislrati baptismatis. Marci. x. v. 14 Sinite pue-
ros venire ad me, et ne prohibete eos, talium 
enim est regnum Dei.44 Esperes Miskolczi P. Ist-
ván meglátogatván 1629-ben a'pataki egyházat, 
a' megye matrikulajába ezeket irja : , . Anno 1629. 
Patakiensis Visitatio. 4 decemb.' die martis. Pa-
stores : Michael Súri, Georgius Bakai, £tephanus 
Károli. Aedilis non est. Judex primarius Paulus 
Nagy. 

„Az templom ruinái helben vadnak : de az 
iveg ablakokat szépen megfoldozta!ták,chináltat-
ták. Az ruinákat sok ezer forintal chináltathatni 
megh. Az Úr Isten Ö Na elméjét vegie arra, hog 
igéreti szerint eppittesse megh. 

,,Az Súri uram háza chiorog : mostan szenved-
hető mindazáltal 's a* t. „ 

„Aedilist és leánykérőket Ígérnek. Protestál 
Suri uram, hogi ha hites leánykérő nem hirdetteti 
meg az házasokat, megh nem esketi, fel sem hir-
deti." 

„Hogi oz köböl bort a' Bíráknak, kerülőknek 
meg kellessék adni az Caplanoknak, az böcsüle-
tes tanács végez felőle." 

„Auditores de pastoribus optimum perhibue-
runt testimonium, simul et de rectoribus. De scho- t 
lasticis suspicio est ipsos asseres coemeterii n o -
viter a parte Bodrogi aedificatos clam auferre."": 

„Pastores de auditoribus : Vasárnap f reqven-
sec az templomban, kívánnák hog, hétköznap i» 
annyin volnának. Az Lélek keresztelt mondást 
eléggé tiltiák, de az Hajdúk ós Udvariak nem f o -
gadiák 's a' t.41 

Ezen egyházlátogatási jegyzésből, többek közt* 
az tetszik RÍ , hogy még akkor gondnokok nem 
voltak ós az egyház ügyeit is a' városi tanács i n -
tézte. A' mi pedig a' hites leánykérőket illeti i 
minden év elein a' papok által választattak a ' t e m -
plomban egy pár leánykérők, kik hit alatt fogad-
ták, hogy Össze nem illő párokat egybe nem h á -
zasítanak, különben kemény büntetés alá esnek. 
Ezen esküit kérőkön kivül már, senkinek sem volt 
szabad magát leánykérésbe elegyíteni. Az 1 5 6 6 -
ki gönczi zsinat XI. czikkelye igy szól erről t 
„nemo inpares, idest vetulas et senes cum juve-
nibus et adolesccntibus, filiis et nepoti similibus,. 
neqve adolescentes infra 14 annum copulet, sicut 
scriptum est : faciamusadjutoriumsimile sibi etc.46. 

Megholt Súri 1632-ben. Pareus Dávid Collegium 
Theologicumában 161 l -ben jött ki bárom érteke-
zése : a) De peccati originális natura, propaga-
tione et eíTectis. b) De satisfactione et meritis 
Christi mediatoris. c) De potestate Ecclesiaslica 
circa disciplinam in legibus ferendis. Ezen é r t e -
kezéseket Heidelbergában tartotta. 

Miskolczi Boldizsár. Hogy már 1618-ban má^ 
sodik pap volt, megtetszik Lévai Suba Tamásnak 
Marpurgban 1613 febr. 2 5 - é n „de Entis affe-
ctionibus, tum vero, bono" tartott értékezéséből, 
mellyet ekképen ajánl az akkori pataki papoknak* 
Reverendis atqve spectata eruditione, prudentia, 
ac pietato clarissimis viris : Michacli 0. Surioy 

Balthasaro Miskolci, Michaeli Vácziy praeconibus 
verbi Divini apud Saro3 Patachienses fidelissimis-
—- Többet róla nem tudunk. 

Váczi Mihály. Első diakónusnak irja őt 1 6 1 7 -
ben Pataki Fűsüs János : „Positicnes Physicae 
do Elementis ele/4 czimü, Heidelbergában tartolt, 
értekezésében, mellyet így ajánl : Reverendis et 
clarissimis Generosis et nobilissimis, Zelo gloriae 
Dei promovendae fervidissimis viris Mich. O.Suri 
Pastori Ecclesiae Patachiensis primario digniss., 
Mich. Vátsio, Balthasaro Szentpéteri, diaconis 
ejusdem Ecclesiae Patachiensis vigilantiss. et a f -
fmi suo honorando. Többet ő róla sem tudunk. 

Szentpéteri Boldizsár. Annyit tudunk ö róla is, 
hogy a1 mint az említett ajánló levél mutatja, 
1617-ben harmadik pap volt. 

Dicnes Péter. Diaconus volt 1620. táján. A' vá-
ros jegyzökönyve 1626-bán ugy emlékezik róla, 
mint káplánról, — az egyházmegyei malricula 
pedig azt mondja, hogy 1623-ben halt meg. 

Szepst Bényés Pál. 161 i - ben Heidelbergában 



lanult. Visszajővén, lelt tokaji pappá, 1623-ban 
pedig Patakra hozatott második papnak. Sz. Mol-
nár Albert a1 Galvinus institutiójának magyar 
kiadásában igy emlékezik róla : a" kik Sáros-Pa-
takról Súri Mihály és Szepsi Dényés Pál prédi-
kátor uramnak kegyes intésekből keresztyéni 
collectát küldöttek 'sa't . A* város jegyzökönyve 
szerint, még 1626-ban pataki pap volt. Többet 
róla nem tudunk. 

Pataki Fűsűs János. Született Patakon, hol is 
iskoláit végezvén , 1616-ban Heidelbergába, 
1617-ben pedig Márpurgba ment. Haza-térvén, 
1622. táján ungvári, 1626. táján pedig pataki 
pappá lett. Már 1629-ben szatmárnémetii prédi-
kátor volt. Nyomatott munkái: 

Positiones Physicae de plementis ingenere. Heidelb. 1617 
Disputatio Metaphysica sub praesidio Rod. Goclenii ha-

bita Marpurgi d. 17. decemb. 1617. 
Királyok tüköré. Bártfa 1626. Er. olly nagybecsű munka 

volt, hogy hajdau, elfogyván a' nyomatott példányok, sokan 
le is irták. 

Bakai György. Volt pataki második pap 1629— 
1636- ig , a' mint a' megye matriculája mutatja. 

Károli István. Először zombori iskolatanító 
volt, majd akadémiára ment, honnan visszatérvén, 
néhány évekig pataki harmadik pap, és mint ily— 
lyenröl van emlékezet az egyházmegye matricu-
lájában 1629—32 és 33 esztendőben. 

Bakai Benedek. Német- és Angol-országokat 
megjárván , lett elsőben kassai collega, majd 
1630-ban I. Rákóczi György pataki professorrá 
tette, "s ugyanazon időtől fogva papságot is viselt, 
még pedig, minthogy még akkor Súri Mihály 
első, Bakai György második és Károli István har-
madik pap éltek : ugy látszik, hogy ő az elgyen-
gült első pap segéde volt. Meghalt 1633.19 . febr . 

Tolnai Pap István, veszprémi esperes Tolnai 
Pap István fia. Tanult Patakon 1617- ig , innen 
lett b.-keresztúri mes ter ré , onnan pedig Heidel-
bergába ment. 1622-ben tarczali káplánná; mi-
dőn pedig ugyanazon évben a' pataki főiskola 
oktatói pestisben mindnyájan elhaltak : 1623-ban 
professorrá lett, melly hivatalt 3 évekig egyedül 
visel te , és a' pestis miatt elpusztult iskolát ismét 
rendbeszedte. 1626-ban I. Rákóczi György ud-
vari papjává, 1629-bén zemplini egyházmegye 
jegyzőjévé, 1630-ban pedig ugyanazon egyház-
megye ülnökévé tétetett. Miután pedig / . Rá-
kóczi György fcjedolemmé lett, és Súri Mihály 
meghalt 1632-ben : első pappá lett, mellyet 10 
évekig viselt. Nevezetes versengés támadt közte 
és a ' puritanus Tholnai D.János patakj professor 
közt, 1638-ban. Midőn az újhelyi zsinatban 1642. 
apr. 9-én elnökölne, gutaütésben meghalt és P a -
takra hozatván, nagy ünnepélylyel eltemettetett. 
Még 1789-ben megvolt sírköve, illy felírással: 

Hic jacet verbi Stephanus sub urna 
Tolnai custos Domini fídelis, 
Qvi repentina, placidaqva vitám 

Morte reclusit. 

Nyomatott munkái : t . A' Wittembergai A c a -
demiának az evangelica religióért számkivetést 
szevedö Csehökhez és Morvajákhoz küldetett v i -
gasztalása, mellyet magyarul fordított Tolnay 
István , az Tek. és Nagyságos Rákóczi György-
nek, Erdélynek dicséretes fejedelmének udvari 
prédikátora. Fejérvár 1632. 2. Molnár Albert 
deák görög és magyar lexicona elibe írt dícsérö-
vers. Heidelb. 1621, ,,Carmina Virgilium" 'sat. 

Szepsi Literáti Pál. Elsőben erdő-bényei i s -
kolatanító volt , majd 1624-ben , Franeqverába 
ment. 1635—38- ig pataki második pap, a' midőn 
ment Zsadányba. 

Ardai Fekete Pál. 1638-tól pataki 3-ik pap 
volt, a' melly helyen Szepsi Pál elmenetele után 
is megmaradt, mert második papnak Tolnai Pé-
ter hozatott. Hanem már 1643. fogva, midőn mind 
az első, mind a' második pap meghalt, a ' tractus 
matrikulájában második papnak iratik. — Innen 
Liszkára ment, a ' mint hogy a' Tolnai János e l -
len tartatott zsinatban 1646. febr. 14. ugy jelent 
meg, mint liszkai pap. 

Tolnai Péter. Mielőtt Patakra jött volna, debre-
czeni prédikátor volt. Már 1639-ben pataki má-
sodik pap volt 's mint illyen volt jelen Tolnai D. 
János profess. beigtatásán. Meghalt 1643 .4 . jun. 

Tartsai János. 1643-ben harmadik pap volt, 
de Patakon esztendőnél tovább nem lakott. Hová 
ment innen, egyenesen nem tudni, csak annyi vi -
lágos, hogy 1648-ban debreczeni második pap 
volt. 

Veréczi Ferencz. Elsőben a' b. keresztúri par-
ticulában volt tanító, — majd 1634-ben a be l -
giumi főiskolákat látogatta meg, a1 honnan v isz-
szatérvén, 1636-ban pataki professorrá, majd két 
év múlva tályai pappá, végre 1644-ben pataki 
főpappá lett. 1646-ban mind a' tokaji, mind a ' 
szatmár-németü zsinatokon jelen vol t , raellvek 
főkép az újító Tolnai János ellen tartattak. Az 
ö idejében, 1650-ben, nagy mozgalmak voltak 
a1 pataki egyházban, leginkább Medgyesi Pál, 
Lorántfi Susána fejdelemasszony udvari papjának 
izgatásából, ki azt sürgette, mind nyomatott 
munkájában, mind közönséges egyházi beszédei-
ben, hogy az eddigi szokástól eltérvén, az e g y -
ház ne a' papok, birák és városi tanács, hanem 
a* község közöl e' végre választott presbyterek 
állal igazgattassék. Ezen peres kérdésre a' liszkai 
részletes zsinat 1651-ben 23. jan. ezt határozta : 
De presbyterio consensus habitus : non alios nos 
agnoscere qvamJudices etSenatores oppidanosin 
Singulis Ecclesiis, caetera committenda Ecclesia-
sticae Syiodo. 1654-ben a* szomszéd Ujhelyben 
tartott halotti tanítás alkalmával szélütést kapván, 
két év múlva hivataláról lemondott. MeghaltPata-
kon 1660, jun. 12. A' gálszécsi 1656- iki zsinat 
végzéséből, több tudós férfiakkal együtt, egy l i -
turgiát készített az úrvacsorájához, melly ki is 
nyomatott 1658. Patakon. 



Veréczi olly híres pap voH, hogy még Komá-
romi Csipkés György is azt mondja maga felöl, 
2 - i k Centuriája élőbeszédében, miszerint némelly 
irigyei azt fogták rá, hogy kiadott predikátziói 
nem eredeti, hanem nagyrészint a' Veréczi szá-
jából irott munkák volnának. 

Nyomatott munkái: a ) Carmen ín honorem 
Mart. Z. Thallyaei qvi Anatomen Samosatenianismi 
Lugd. Bat. 1634 edidit. b) Unum necessarium, 
azaz halotti rövid predikátzió, mellyet néhai Tek. 
Ngos gróf Betlen Péter felett tött Nyir Bátorban 
1646. Veréczi Ferencz Sáros Pataki prédikátor, 
— kiadatott in collectione concionum funebrium 
etc. ezen czím alatt: Temetési pompa. Várad 1646. 

Keresztszegi István. 1647-ben lett pataki má-
sodik pappá, 's viselte 10 óvig. A* mint az e g y -
házmegye matrikulájából kitetszik, ö is ki volt 
tiltva Medgyesi Pál, Tolnai János és Lippai Já-
nos újítókkal együtt az egyhm. társaságból, 's 
1656. sept. 13. Gálszécsben tartatott zsinaton v é -
tettek vissza, a" Lorántfi Susána fejedelemnö k ö -
vetének, Zákány Andrásnak, közbenjárására. 

Pósaházi Mihály 1647 — 1 6 5 4 - i g volt harma-
dik pap , majd 1654-ben kaszonyi pappá lelt. 
Atyja volt Pósaházi János pataki professor, ki a* 
kiűzetett diákok egy részével Erdélybe ment 's 
ott is halt meg. 

Medgyesi Pál. Az angol és belga főiskolákból 
visszatérvén, 1632-ben a'* debreczeni iskola 
rectorává, azután szinyérváraljai, munkácsi és 
váradi pappá, majd 1638-ban I. Rákóczi György 
udvari papjává és a" s. pataki főiskola gondnoká-
vá lett. A' fejedelem halála ulán, 1651-ben, ugy 
látszik, hogy egy kis ideig Nagy-Bányán lakott, 
de csak hamar visszakerült a ' fejedelemnö udva-
rába. Öt tulajdonképen nem lehet az egyház r e n -
des papjai közé számlálni, hanem csak annyiban 
van itt he lye , a1 mennyiben Patakon laktában 
gyakran tartott közönséges templomi tanításokat, 
' s kivált az új presbyterium sürgetésével sok zajt 
okozott az egyházban. A'fejedelemnö halála után 
hova lett és mi véget ért, nem tudni. Nyomatott 
munkái : 

1. Szent Atyák öröme a1 Krisztus Istensége felöl. Fejér-
¥ár 1640. 

2. Égő szövétnek a* szentírás méltóságáról. — 1645. 
3. Dialógus politico Ecclesiasticus, mellyben megmutat-

tíatik, mi legyen a1 presbyterium, annak haszna, igazgatása 
módja, 's hogy tehetne felállítani a' magyar nemzetben. 
Bártfa 1650. 

4. Praxis Pietatis. Anglusból. 
5. Lelki A. B. G. A' Krisztus oskolájába, az első rendbe 

beállítandó csecsemőknek, közönségesen a' méltóságos Ló-
ra n d f i S u s á n a apróbb cselédjeioek hasznokra. Anglus-
ból 1648. 

6. Doce nos orare, qvin et praedicare azaz Imádságra és 
predikátzió irástételre, 's annak megtanulására mesterséges 
táblák. Bártfa 1650. 

7. Hármas jaj u. ro. R á k ó c z i G y ö r g y fejedelam fe-
lett 1649. R á k ó c z i S i g m o n d felelt 1652. cs B e t h l e n 
I s t v á n felett 1648-ban elmondott három prcdikátioc.i 

8. Igaz magyarnép negyedik jaja! mikor a1 Lengyelek 
1657-ben Munkátsnál beütvén, pusztítottak. Patak 1657. 

9. Ötödik jaj és siralom, midőn az Erdélyi tábor, urak, 
nemesek Podoliába tatár fogságba estek. Patak 1658. 

10. Istenhez való igaz megtérés. Patak 1658. 
11. Rab szabadító isteni mesterség. Patak 1657. 
12. Külön ülő keresztyén Patak 1657. 
13. Serva Domine. Patak 1657. 
14. Igazak sorsa. L ó n y a i S u s á n a , B o c s k a i i s t v á n 

felesége felelt mondott predikátzió. Patak 1657. 
15. Magyarok hatodik jaja. Patak 1660., mellyben sok-

féle czímek alatt elmondott predikátziói vannak befoglalva. 
16. Hétnapi együtt beszélgetés. Angolból. Debr. 
Lippai Sámuel, erdélyi fi; tanult Ullrajectumban 

1647-ben, Leidában pedig 1650-ben. Visszatér-
vén hazájába, valami baja miatt csak hamar k i -
költözött Magyarországba. Az egyházmegye ma-
trikulája igy emlékezik ró la : Anno 1654 in Ge-
neráli synodo ordinati sunt — Sámuel Lippai ex 
Transilvania profugus S.Patakinum pro tertiario." 
1656-ban ezen harmadik papságot letevén, lett a* 
eollegium rectora , de innen ismét 1657-ben a* 
károlyi papságra ment, majd 1660 táján pedig af 

debreczeni iskola professorságát fogadta el. Hol 
és mikor lelt vége változó sorsának, nem tudatik. 

Séllyei Balog Pál. Csak esztendeig volt pataki 
harmadik pap, 's innen 1657 ben Nagy-Bányára 
vitetett papnak. 

Körösi Mihály. Ez is, a' traclus jegyzőkönyve 
szerint, csak egy évig volt harmadik pap, 1657ben. 

Szathmári Baka Péter. Iskoláit itthon e lvé -
gezvén, a' trajeclumi, franeqverai és leidai fő-
iskolák bansok időt töltött. 1653 táján haza-térvén, 
lelt a1 n. váradi eollegium professorává , de n e -
héz természete miatt, onnan csak hamar kieseit. 
1657 —61- ig pataki harmadik pap volt, innen 
Erdélybe Fogarasra ment , majd imitt amott az 
erdélyi főrendnek udvaraiban tartózkodott. Ma-
kacs természete mellett az iszákosságra is nagy 
hajlama volt Nyomatott munkái: 

1. Simplicitas Ecclesiae adversus nonnullas qvaestiones 
praclicas anno superiori publice Groningae ventilatas etc. 
Franeqverae 1649. Irta ezt groningai profess. Maresius el-
len, ki is igen vaskos apologiával felelt, mellyre Szathmári 
ismét irt illy czím alalt : 

2. Defensio Simplicitatis Ecclesiae Christi. Franeqverae 
1653. Erre Maresius többé nem felelt. 

3. Vásárhelyi Péter enyedi profess. felett mondott halotti 
predikátzió 1666. 

Tarpai Szilágyi András. 1649-ben ment T r a -
jcctumba. Innen visszatérvén, 1654.táján Váradon 
hittant és bölcselelet tanított, 1658-ban pedig már 
pataki pap volt, a1 mint megtetszik Mártonfalvi 
Györgynek „de concilio" írt és Ullrajectumban 
1658-ban kinyomatott értekezéséből, mellyet 
Szathmári B. Péter és Tarpai Sz. András s. p a -
taki papoknak ajánlott. Innen viteleit Ungvárra 
papnak, a1 hol 1666-ban esperessé lett. Nyomatott 
munkája : Libellus repudii et divortii christiani 
azaz 's a' t. S. Patak 1667. Készítette Béza Teo-
dor munkájából, és Ubrési Pál ungmegyei alis-
pánnak ajánlotta. 



Szőlösi János. Váradról hozatott Patakra pap-
nak 1658-ban, 's a' mint a* megye matrikulajá-
Jból kitetszik, három évig volt pataki második pap. 

(Folyt, következik.) 
H e g e d ű s L á s z l ó . 

S z e n t-1 a n 11 
Jézus és a' nép. 

Irgalmasságot akarok és nem áldozatot! 
Mát. 9 : 13. 

Ai emberek közt széllyel-járván, 
A' büntöl terhes föld határán, — 
Égi atyjának egy szülötte, 
Isten országát terjesztette. 
"S az általa megépítetett 
Ország alapja lón ; s z e r e t e t , 
Mellyért az égből földre szállott, 
Javítá a' bűnös világot, 
'S a1 szó, midőn szent ajki mondák, 
Édes volt, mint a' méz 's orvosság. 

A' m e s t e r , Jakab, 's többen vélek 
Jeruzsálem felől jövének; 
Holott, ünnepén a1 páskliának, 
Néhány nap óta fen valának. 
'S hol az út Bethfagénak fordul: 
Zajgás hatott feléjök jobbrul; 
És látának nagy sokaságot, 
Melly egy fánál tolongva állott. 
Megváltónk maga felkereste 
Ki bűnös volt "s nyomá kereszte; 
Most is szólott tanitva 's bölcsen : 
Ki vak, világossága légyen! 
És járula a" sokasághoz, 
Melly csúfolódik, zúg, kiáltoz. 

Az út melletti fügefának 
Árnyékában ülvén, valának 
Egy beteg férfiú, 's búbánat 
Miatt nyögő asszonyi állat. 
— A' síró hitvestársa nyilván 
A1 betegnek, — szólt egy tanítvány, — 
'S a1 férfiú felelt imígyen: 
Nem hitvesem, se nem testvérem, 
De az Úr légyen végig véle, 
Ki megszánt, 's rajtam könyörűle. 

Idegen lévén Izraelben, 
Messze földről utazva jöttem ; 

im e' fánál fáradtan, éhen, 
Öszvérem összerogyva vélem, 
Én, nagy sérülésnek miatta, 
Feküdtem félholtan alatta. 

Izráel népe, nagy seregben 
Vonult az úton el mellettem, 
A' páskha-bárány ünnepére 
Mindenki a' városba téré ; 
És fenszóval sírván, kiélték : 
Kínomban elhagyának föld, ég! 
A' Jehovának szent nevében, 
Tekintsétek meg nagy ínségem ! 
És ök mondának : Az Úr vélünk! 
De ápolásra rá nem érünk. 

És újra számosan jövének —• 
tíők, férfiak, ifjak és vének; 
És újra sírván, felkiálték: 

©ki 
n '( i- i 
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Nézzétek, elborít az inség! 
1S a"1 sereg szólt : A' szent városból 
Elmaradnánk az áldozatról! 

Elepedtem, szóm már megállott, . . . 
Midőn jött ez asszonyi állat, 
És ő hozzám járulva menten, 
Nagy ínségemből mentve lettem. 
Köntösét szó nélkül eltépte, 
Sebem kötözgetvén be véle; 
'S a1 mit, az áldozatra szánva, 
Karján ^ itt elfedett kosárba, 
Elővevé, — és gyötrő éhem 
Megenyhítette Yéle híven. 

Égő szomjam hűvös kútfőnek 
Buzgó habjával enyhíté meg ; 
\S vigasztalási ajakának, 
Lelkemre nyugtatón hatának. 

"S im most, e' nép és ösmerősi 
-— Bút és könyiit okezva néki — 
Szemére hányják, hogy miattam 
Nem vett részt ünnep- 's áldozatban 

Szemére hányjuk, hogy miattad, 
— Riadt fel közben a' zajos had — 
Ki nem vagy egy-hitű, se vére, 
Nem jött a1 húsvét ünnepére! 
'S Izraelnek szent városába' 
Megtisztulást se nyert a1 kába! 
Tüzénél égő áldozatnak, 
Hol a' füst és láng égbe hatnak; — 
De tán k o v á s z o s t is evett még ! ? 
Kövezzük meg . . . . ! — zúgott fel a1 nép. 

'S mint szikla tenger hullámábul, 
A1 nép közöl bátran, szilárdul, 
A' Megváltó emelkedett fel, 
'S a' szózat ajkiról imígy kel : 
Ki az közöletek, ki által-
Hat a' sziklán pillantatával? 

Vagy a' szívnek mélyébe nézhet ? 
Hogy ajkin illy kemény í t é le t . . . ! 
A' törvény mond : ha tán szombat nap 
Barmod verembe hull: kivonjad! 
Kik ünnepen, szegény 's betegnek 
Enyhülést hoznak, j ót müveinek! 
'S bizony, bizony mondom tinéktek, 
Kik az oltárnál ünneplétek, 
'S élvén kovásztalan kenyérrel, 
Imádkozátok nappal, éjjel: 
Bizony, bizony mondom tinéktek : 
Mind, annyi jót nem müvelétek, 
— 'S nem vagytok kedves Jehovának, — 
Mint maga, ez asszonyi állat! 

Ki vagy te, a' ki szólsz imígyen ? 
•— Kiált fel a' nép ingerülten — 
Avvagy tán eihiszszük mi néked , 
Hogy a' törvényt megtartói, v é t e k ? 
Avvagy tán eihiszszük : hogy annak, 
Ki ront, mulaszt, érdemi vannak ? 
Talán e' meddő fügefáról 
Nekünk érett gyümölcsöt rázol ? ? 

És hirtelenséggel szél támadt, 
Rengetvén «' fügefa-ágat; 
És róla, rögtön nagy bőséggel, 
Megért gyümölcs hullonga széllyel; 
....Nem szólt a' nép, 's magát megadta, 
Nagy álmélkodásnak miatta. 



És sióit a' Megváltó ismétlen : 
Utas! kelj fel, 's haladj é p s é g b e n ! 
Jó asszony! tieidhez térj meg, 
Az Úr kegyelme van tevéled ! 
Boldogok, kik e' szót megtartják: 
Nem á l d o z a t , de i r g a l m a s s á g ! 

T o m p a . 

V e g y e s k ö z l e m é n y e k . 
I t é c s i p r o t . t e m p l o m . A* Prot. Egyh. 

Lap f. évi 13-ik számában 312. lapon J. P. úr 
„csendes panasz"át nyilvánítja, hogy „valóságos 
napi eseményeket" nem olvashat, mint például: 
„Bécsben 's pedig József külvárosban új prot. 
templom épül." Tudatom, hogy nehezen testesül 
meg ezen állítása, vagy is J. P. úr nem fogja 
megérni azon időt, midőn József külvárosban levő 
prot. imaházról szólhassunk. A' most építés alatt 
levő prot. templom jóval félrébb (talán igen is 
félre) van Gumpendorf külváros vége felé. Lát-
tam az egyház rajzmintáját, 's ha elkészül, való-
ban remek, nagyszerű lesz; elmondhatjuk a' ko-
ronás dalnokkal : „Melly igen szerelmetes a1 te 
bajiékod, oh seregeknek Ura!" Isten velünk! 

E ö s z e I s t v á n . 

Tatavidéki tanítéfcor.Átlátván a' foly-
tonos önképzés szükségességét, 's példákból is-
mervén az egyesült erő hatalmát: folyamodtunk, 
hogy szabadjon az iskola és népnevelés jövőjé-
nek előkészítése végett egyesülnünk; 's a' nagyt. 
tatai egyházmegye haladás jelt 's akarat-szent-
séget látván igénytelen folyamodásunkban, jóvá-
hagyás pecsétével adá azt kezeinkbe. Isten áldja 
meg é r t e ! ! Egyesültünk hát, 's egyesületünknek 
,,Tatavidéki tanítókor6 czímet adánk. Körünk 
czélja az : „hogy a' népiskolatanítók egymással 
érintkezésbe jővén, eszmecserélés áltat okszerűen 
értekezzenek népnevelési tárgyak fölött. Ennek^ 
előmozdítása tekintetéből nevelésre vonatkozó 
könyvtárt, — az egyesület pénzereje növeked-
tével pedig özvegyi gyámtőkét is állítsanak! 
E* czéllal meg is kezdők összejöveteleinket folyó 
évi május 5 -én Császáron a' ref. iskolaháznál. 
Nevezetesebb szőnyegtárgyaink ezek voltak : 1) 
Hivatalnokokat valásztottunk , jelesen : elnököt, 
két jegyzőt, pénz- és könyvtárnokot, mind saját— 
körünkből. — 2) Végig tekintvén körünk állásá-
nak jelenén 's jövőjén, határoztuk, hogy válasz-
szunk egy pártoló elnököt, ki jóakarattal és ügy 
Iránti kegyelettel oktasson, vezéreljen bennünket; 
mire nézve az osztatlan bizodalom tükrében tek. 
Perczel Móricz táblabíró úr tünt fel előttünk, 's 
hozzá való ragaszkodásunk előtte leendő nyilvá-
nítására elnöki vezérlet alatt egy több tagokból 
álló küldöttség neveztetett. — 3) Körünknek a' 

terv szerint, 's czéljához képest is, pénzalapon 
kellvén állnia, évenként fizetendő adót vetettünk 
az egyes tagokra jövedelem arányban, mire nézve 
jövedelmeinket négyfelé osztályozók; — ezen-
kívül önkénytes segélyezésre is felszólítjuk egy -
házmegyénk jólelkű tehetősbjeit. — 4) Minél több 
tagokat számlál valamelly egyesület, annál e rö-
sebbnek hivén azt, de még az unió is egyike l e -
vén vágyaink legszentebbjeinek: határoztuk,hogy: 
t. cz. elnökünk küldje meg a" Tatavidéki tanító-
kör tervét vidékünk ágostai hitvallású esperessé-
gének is, 's szólítsa föl annak iskolatanítóit — 
rokoninkat — velünk egyesülni. — 5) Sajnosán 
érezvén azon hatást, mit iskoláink életére a' nyári 
iskolázás elhanyagolása gyakorol, módokról gon-
doskodánk, mellyeknél fogva azt folytonos g y a -
korlatba hozhatnék, — 's abban állapodtunk meg, 
hogy az illető, jelesen tek. Győr, Komárom és 
Esztergommegyéket felszólítjuk folyamodás utján 
annak eszközlésére. — 6 ) P. G. és B. M. ügyba-
rátink nagyrabecsülendő ajánlatából három pengÖ 
forintnyi pályajutalmat tűztünk e' tárgyra : „ A s 
olvasni tanítás ele- és czélszerű módjairól," melly 
jutalom — természetesen — a* legjobb érteke-
zésé lesz. — Birálókul nagyt. Pap János, Gödör 
és László József urakat kérjük meg. — 7) Köny-
veket rendeltünk, jelesen: E Illés Pál koszorú-
zott könyvét, Tarczy népszerű természet-, Varga 
oktatás-, és Szönyi alaktanát. — 8 ) Üdvözöl-
jük a' testvér tanítóköröket, mellyek előttünk már 
e* hazában keletkezének, *s kívánunk velők leve-
lezés által kapcsolatban állani. — De mivel az 
utat, mellyen leveleinket hozzájokjultatnók, nemi 
ismerjük: e* lapok utján kérjük őket először a' l e -
velezési viszony elfogadására 's ápolására. Elnö-
künk , t. cz. Acs Károly ú r , Kocson lakik, mint 
igazgató-tanító; hozzá tessék intézni becses 
leveleiket. Postája : Tata. — 9) Őszi összejöve-
telünk helye Komlód, ideje pedig septemb. 30-dika 
1847., a' mikor szavalati estélyt is rendezend a* 
tanítókör. — 10) Kérjük a'Prot. Egyh. és Iskolai 
Lap nagyt. szerkesztőségét ez ismertetésünk köz-
lésére. 

Császár, május 1 1 1847. 
H a l k a S á m u e l , 

tanítóköri első jegyző. 
Mőzvizsgrálaftok a ' szarvasi isko-

lában. A1 szarvasi főiskolában a' nyári köz-
vizsgálatok ez évben junius 23—25- ig levén 
kitűzve, az egyes osztályok vizsgálása e* kővet-
kező rendben fog folyni: 23-ikán mind a 'két évi 
bölcselök, 24-kén délelőtt a 'szónok költészek, 
délután a' szókötök, — 25-én délelőtt a* szó-
fejtök fognak vizsgálat alá vétetni. A* mit is midőn 
közhírré tennénk, a* nevelési ügy barátait ezen-
nel szíves megjelenésre meghívjuk. 

Dr. B l o c h M ó r i c z . 
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EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 
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TARTALOM : Szerkesztői nyilatkozat 's előfizetési hirdetmény. — Porosz fözsinat. — Dunántúli ügyek. Nyugintézet. 
Y. Z. — Békes-banáti egyházmegyei gyűlés H a j n a l Á b e l . — H a l á l o z á s o k . 

Szerkesztői nyilatkozat és előfizetési hirdetmény. 
Mióta a' Prot. Egyh. 's Isk. Lap szerkesztésével foglalkozunk, mindig fájdalmasan éreztük 

's tapasztaltuk, hogy a' tér, mellyen mozognunk lehetett, szük vala, 's a' sokból, mit felöleltünk, k e -
veset markolhatánk. Mi föl akartuk elevenílni az emlékezetben egyházunk múltját, kívántuk jelenét 
ábrázolni, jövendőjének útait egyengetni; kívántunk szószóllók lenni az iskola 's nevelés ügyében, 
mitől nemzetünk 's az egyház újjászületése föltételeztetik: de a' térnek, melly munkakörünket m e g -
határozta, szülte miatt, azt, a' mire irányoztunk, alig-alig vagy tökéletlenül teljesíthetők. Igy, p. o. 
évek során át, Lapunk szintén csak annyiban képviselte a' nevelés 's oktatás érdekeit, a' mennyi-
ben homlokán hordozta az „iskolai" czimet: jelen évi szerkesztő pedig e' hiányt pótolni akarván, 
iskolaügyeket tárgyaló czikkek fölvétele 's többnemü egyházi régiségek közlése által, kiszorította 
magát a' térből, mellyen az irodalom termékei felmutatandó!? 's a' külföldi események elöadandók 
valának. Szóval : bebizonyult, hogy V/ 2 ívnyi Lap hetenként, szük tér, teendőinkhez képest 

Korlátozott helyzetünknek más, magunkra nézve kellemetlen, munkatársainkra nézve pedig 
őket a' közremunkálástól elidegenítő, hatása 's eredménye is volt. T . i . kiknek dolgozataik nem bo-
csáttattak tüstént közre, vagy csak későn, sőt évek múlva láttak napvilágot, elkedvetlenedve kése -
delmezésünk miatt, — mit ők gondatlanságunk vagy figyelmetlenségünkből eredettnek hittek, vagy 
onnan, mivel czikkeik nem ütik meg a' kellő mértéket, — vissza-vonultak a' munkától 5s további 
részvétüket megtagadták. 

E' súlyos két bajon régen ohajtánk mi segíteni. De mivel ennek csak egy módját láttuk, ú g y -
mint a' Lap terjedelmének 's ehezképest az előfizetési árnak nevelését, — ámde ezt az előfizetőkre 
nézve kellemetlennek véltük : szándékunkat bár kijelentettük, annak kiviteli módját a' közönség elé 
terjeszteni nem bátorkodtunk, inkább hallgatagon sínive a* kénytelenséget. 

Azonban hozzánk is átküldetvén a' nm. magyar kir. udvari kincstárnak f. évi april. 14-dikén 
kelt azon rendelete, melly a' politikai hírlapok utján már közöltetett, miszerint Lapunkért ís fé léven-
ként 1 ft. 12 kr. pengő pénzben fizetendő posta- és kiadási díjul: mi is, egy részről, azon kellemet-
len kénytelenségbe találjuk magunkat helyezetteknek, hogy Lapunk előfizetési árát a' növekedett 
szállítási költséggel megszaporítsuk; — más részről viszont, miután Lapunk díjának, tetszik nem t e t -
szik, immár csakugyan változnia kell, — de mi a' sajnos körülmények közt nem csüggedni, hanem 
előre-törni szoktunk, 's illy lelket hiszünk lakozni egyházunk, iskoláink 's irodalmunk kegyes p á r t -
fogóiban is : mi, ,,a' postabérnek, mint a' Hetilap szól, a' szellemi közlekedésre nyomasztólag ható 
fölemeltetését," épen ellenkezőleg, a' szellemi élet 's mozgalom gyarapítására határoztuk haszná-
landónak. Erre nézve abban állapodtunk meg, hogy Lapunk egyes számait l /2 ívvel megszaporítjuk 
's f. évi juiius első hetén kezdve, az eddigieknél tisztább-nyomatú betűkkel, több erővel egyesülten, 
több eszközzel fölfegyverzetten, két ívet adandunk hetenként, Ekkép véltük a* nyilatkozatunk első 
pontjaiban érintett két bajt orvosolhatni, a' programmban kitűzött tárgyakat, azoknak mindegyikét 
felfogva, némi súlyegyenbe, a' postai vitelbért a* viendő teherrel némileg arányba hozhatni. E h e z -
képest, jövendőben. Lapunk előfizetési ára félévre Buda-Pesten házhozhordással 3 f & 4 = 0 k r « , 
postán küldve f t * pengő pénzben leend. 

Nem titkoljuk el, midőn a' baj orvoslása, a' súlyos körülménynek jóra-fordítása végett, e ' m e -
rész érvágásra magunkat elhatároztuk, némi aggodalom keletkezett bennünk a i iránt : vájjon nem 
metszük-e, e' hősi gyógymóddal, Lapunk életerét el ? nem csapoljuk-e ki életvérét ? nem vágjuk-e 
azt ki az élők sorából ?: de aggodalmunkat sokkal felülmulta 's elnémította bennünk, a' t. cz. közön-
ség velünk eddigelé éreztetett kegyességébeni határtalan bizalom, egyházunk 's irodalmunk párt-
fogóinak ismeretes buzgalma, nagylelkűsége, a' jó ügy mellett áldozattételi készsége. 

Legyen nekünk hitünk szerint! 
S z é k á c s J ó z s e f és T ö r ö k P á l , 

mint a' Prot. Egyh. 's Isk. Lap kiadó-szerkesztői. 
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Porosz főzsinaf. (Folytatás.) *) 
Értesültek már olvasóink, hogy az unió kérdése 

a' miniszter indítványára 's a' gyűlés beleegyez-
tével a' meghiteltetés kérdésével kapcsoltaték ösz-
sze. Midőn t. i. e' legfontosb ponthoz, a' fölötti 
határozáshoz: mi legyen a' hiteltetés tartalma? és, 
mivel erre a' sz. írás, közelismerés szerint, nem 
elegendő, miképen kelljen a' hitvallásiratokra t e -
kintettel tán lenni ? jutának: mulhatlanul szüksé-
gesnek látszék előbb az iránt egyetérteni, az or-
dináló főegyház, unió következtében, minő vi-
szonyba lépett a' két egyesült egyház symbolu-
maihoz?'s ez szükségkép az uniónak általában soha 
még igazán szilárdul 's tisztán meg nem határo-
zott fogalma-, lényege- 's viszonyához a' külön 
hitvallások irányában vezete. E ' fontos tárgyról 
is tanácskozott az e' részben kiküldött választ-
mány, 's javaslatot készíte , mellynek szerzője, 
Müller. consisforialis tanácsos és hallei tanító, tu-
dósításával ama javaslat felöl kezdé meg (25- ik 
ülésben) a' tanácskozásokat. Beszédét igy kezdé : ' 
,,Nyugodt fejlődés korában a' vallási eszme ma-
gától képződik tova : de korszakok is lépnek be, 
midőn a' fenálló formák és rendek e' fejlődésre 
többé nem elegendők, vagy midőn, egymáson á t -
czikázó mozzanatok miatt, maga a'fenálló bizony-
talanná lesz. Hlyen korszakokban a' közügynek 
tudattal elvileg kell eldöntetnie, hogy a1 fejlődés-
nek rendezett pólyát szerezzen. Illyen időpont a* 
mostani, az ordinatiokori hiteltetésre vonatkozó-
1 ig. Itt főleg három mozzanat hat együvé: átme-
net vallási elgyöngülés és feloszlás korából val -
lási életkorába, melly azonban nem lehet az d ö b -
beni élet puszta visszaállítása, — átmenet a' t e r -
ritoriális egyházkormányból uj ,az ev. egyházhoz 
illőbb szerkezetre — 's átmenet az ev. egyházak 
elváltságátólazok uniójára. Mindegyik e ' mozza-
natok közöl már maga feljogosítaná az egyházat 
ordinatiocselekvényenek 's az a' mellett történő 
hiteltetés átvizsgálására, mi e' mozzanatok össze-
találkozásakor erkölcsi szükségletté válik az egy-
házra nézve. 'S midőn az egyháznak, mint üdü-
lőnek, állapotára lön utalva, melly illyen erős ked-
veskedésektől megkímélendő : meg kell fontolni, 
hogy az egyház egészsége általában csak esz-
mény, melly földi feltüntében nehezen lesz egé-
szen elérhető 's e' szerint történetének korszaka, 
mellyet már üdülőnek nevezhetni, legalkalmatosb 
elvkérdések eldöntésébe bocsátkozásra." E' sza-
vak után átment referens magára a' javaslatra, 's 
azt egyes pontjait többfélekép felvilágosító *s kö-
zelebbről megalapító észrevételekkel a' gyűlés 
elé terjeszté. A' bekövetkezett tanácskozások 's 
határozatok megértéseül bővebb rajzát kell itt be-
szőnünk. Először történeti átnézete adatik annak, 
mi ez ügyben 1817. óta, midőn III. Fridrik Vil-
mos, annyi sok elöbbeni sükeretlen egyesüléski-
sérletek után, mellyek a' marburgi colloquium 's 

•) L. lapok m. é. 49. *s köv. számait. 

wittenbergi concordián kezdődnek, az unió müvét 
újra felfogá 's legalább külsőleg létre hozá. P o -
roszországban történt, de annak is, mi azt gátolá; 
a1 mindjárt elejénte észrevehetett tétova az ellen-
törekvő hangulatok — itt újból fölébredt ker. élet, 
amott még folyton uralkodott közöny — haszná-
lásában az unió előmozdítására nézve; aztán be -
fordulás inkább külső unió felé az istentisztelet-
ben, mi kezdet óta, de különösen az új agendá-
nak olly hévvel sürgetett elfogadásában mutatko-
zék ; az ez által legelhatárzottabb ellenszegülésig 
vitt ellenségeskedése a' szigorú luth. igazhivö-
ségnek az unió, mint a' különös hitvallási saját-
ságról! lemondás 's a' különsymbolumok eltör-
lesztése ellen; az 1834 ki febr. 28-kán kelt c a -
bineti parancs által tett kísérlet, egy részről az 
agenda érvényét megőrizni, más részről a' luth. 
egyház hiveit megnyugtatni, „hogy az unió nem 
jelent 's nem czéloz túladást az eddigi hitvalláson; 
hogy a' tekintet, mellyel a' két ev. egyház hit-
vallásiratai eddig bírtak, általa meg nem szünte-
tett 's a' hozzá csatlakozás által csak a' mérséklet 
és szelídség szelleme fejeztetik ki, melly a' más 
hitvallások egyes tanpontjainak különségét nem 
akarja többé okul hagyni külső egyházi közösség 
megtagadására,4 — kísérlet, melly az ólutherano-
kat ki nen) elégité, hanem sokakat közölök teljes k i -
lépésre az egyházból 's léptekreösztönözé, mely-
lyeket bebörtönzés, egyszersmind kivándorlás 
követe, melly más részről mégis az unió lénye-
gét igen kétessé tette 's belső elöhaladásában gá-
tolá; mindezen történeti mozzanat röviden állít-
tatik a' szellem elé az unioügy jelen állásának 
megértése végett, melly szerint „sok község és 
pap beleélték ugyan magokat az unióba, — a' luth. 
és ref. typus eleven kölcsönhatásba 's egymássali 
sokféle összeolvadásba ment ót, — az unió alap-
ján egész ev. községek támadtak 's névszerint az 
istenészetteli bánás valamennyi porosz egye te -
men elvétől van áthatva, — melly szerint azon-
ban maga a' föegyházon belől ellenei is vannak, 
főleg azon luth. és reformátusok, kik benne vagy 
minden hitvallási jellem kioltását vagy egyik hit-
vallásból a' másikba átvezetést látnak, vagy végre 
kik a' szemközt álló hitvallást isten igéjétől e g é -
szen elrugaszkodottnak tekintik." Az unió ezen 
állása 's az abból különösen az egyházkormányra 
is háruló folyvásti zavarok miatt — inellyekröl 
utóbb maga az elnök nyíltan szólt — a' választ-
mány feladatául tekinté a' fözsinatnak , miszerint 
ez „mint a' porosz ev. főegyház szabad 's e g y e -
temes szózata" nyilatkozzék az unió lényege 
iránt, 's e' czélra a* választmány javaslatokat tön. 
Mindenek előtt szükségesnek tartá kimondani, 
hogy az unió sem az istentiszteleti intézkedések 
egy formaságában, sem az egyházkormány egy-
ségében nem áll; mert ez — szóval is kifejté 
még referens — egész lényegével ellenkezik a* 
protestantismusnak, mellynek mindenhol csak bel-



sö- , láthatlanból kell külső-, láthatóra, nem pedig 
megfordítva, tovahaladni; söt az nem is szüksé-
g e s , mert a' protestantismus szelleme olly erős 
és hatalmas, hogy a' felfogás számtalan formáján 
mehet keresztül a' nélkül, hogy elveszszen, 's az 
ő s - , nyugoti és görög egyházak története is a' 
VI. századig szinte a' mellett szól. Ha tehát az 
uniónak benső téren, kedély körében kell v é g r e -
hajtatnia : ugy látszék, mint ha a' testvéri szere-
tet, kölcsönös eltürésbeni egyesülés- és el isme-
résben állhatna lényege az uniónak; azonban r e -
ferense által oda nyilatkozott a' választmány, 
h o g y , bármi szép legyen is, csupán a' szeretet 
egyházat nem képezhet, söt inkább sajátságos in -
dok szükséges különös szeretetre különböző val-
lási közösségek közt , ' s ezt másban nem leié, mint 
egység- és hitbeni egyetértésben. Ha pedig ez az 
indok, e' hitnek is, mint közösség alapjának, meg-
határzottszavakban, hitvallás- és tanban kell nyi -
latkoznia 5 ,, 's illy egységen alapuló egyház ha 
nem is ösztönözletnék feje iránti szeretet által, 
mint öszveség tanúbizonyságot tenni világ előtt 
arról, mi lelke életének : tagjainak mégis köteles 
volna nyíltan előterjeszteni közösségök belköte-
lékét.4 Ezen igénynek eddig nem tetetett e l ég ; 
nem hiányzottak ugyan kísérletek, megállapítani 
az unió hitágazatialapját; miként már a z l 8 1 7 - k i 
sept. 27 -ke i kabineti rendelet arra. mi fődolog a' 
ker . vallásban, miben mind a' két felekezet egy, 
utalt : ugy később az egyházi miniszterség n é -
hány rendelete azt, mi a ' luth. és ref. hitvallások 
tanfogalmában közös, vagy az egyesült ev. egyhá-
zak hitvallásiratait, mennyiben megegyeznek egy-
mással, jelölé ki az unió alapjául; hanem e' közös 
valami soha meg nem határoztaték, 's míg az ú r -
vacsora és praedestinatio iránti különbözésen túl-
adtak, sokkal csekélyebb tanpontok, mert a' hit-
vallásiratokban foglaltattak, sarkalatos tanokul 
tűntek föl. Itt hát az unió kiegészítendő, 's az lesz 
immár a' fökérdés : prot. elvek szerint mi az «' 
hit s tan körében, mi az egyház egységét föltéte-
lezi ? Válaszul e ' kérdésre így készít magának 
utat a' javaslat : az egyház egysége prot. elvek 
szerint csak akkor igazi, ha másik oldalán egye-
temesség vagy katholieitas áll; egy csapással 
egyetemessé nem teheti magát, 's viszonyával más 
egyházakhoz nem bánhatik ugy, mint ha ő volna 
az egyet len; de arra kell törnie, miszerint ne az 
ő joga legyen, ha nem egye temes ; jelesül e g y -
háznak , melly isten igéjén akar állani, legtöbb 
oka van hitvallását tagjai szabad vizsgálása alá 
bocsátani, 's minden adomány-, hivatal- 's erőnek, 
mellyek által az Űr szelleme munkálkodik, belse-
jében tért szerezni, tehát mindent magába zárni, 
mi, emberszolgaságtól menten, valóban Krisztusé, 
egyedüli f e j e é ; e' katholieitas nélkül donatísta-
szerü felekezetté fogna a' világ valamelly zugá-
ban összezsugorodni. Különösen pedig kötelessége 
ez korunkban az ev. egyháznak, mivel hosszas 

korszak óta legmélyebb vallási megrázkódtatás-
és feloszlásnak örököse, miket nagyobbára maga 
az orthodoxia okozott; 's e' korszaktól tanulnia 
kell , mert egyszerű visszatérés a' dolgok azon 
állására, melly azt megelözé, csak azon szükség-
letet vonná maga után, hogy e 'szomorú fe j lődés -
menet még egyszer ismételtessék, 's míg az e g y -
ház azokkal, kik ama korszak utóhatásai után az 
üdv alapját feldúlni törekszenek, semmi közvetí-
tést nem találhatta ' gyengehi tüeket ' s tévutra v e -
zetteket, kikben mégis ev. igazság vonása műkö-
dik, szelíden és kímélve kell megelőznie. Ez ok-
ból lehetőleg tökéletesen meghatározott t an foga-
lomnak, mint az igazi egyházi egység hitágazati 
alapjának, felállítása czélszerü nem lehet; vagy 
lehetetlenné tenné azt, vagy az egyik egyházat 
a' másikba vezetné át. De szintolly kevéssé lehet 
hitegységet puszta utalással a' sz. írásra, mint a* 
hit normájára, elérni; neki, ha a* kinyilatkoztatás 
oklevele tartalmáról épen mitsem kell nyilvánit-
nia, nincs semmi ere je egyházi közösséget a lap í -
tani 's összetartani, mint a* socinianok és arianok 
nem valának képesek áldásukat ez elven k e r e s z -
tülvinni, 's miként más részről az ev. egyház is 
nem annyira az irásérvény formális elve, hanem 
a* Kr i sz tus - , megengesztelőbeni hit elöttező 
anyagi e 've által alapíttaték. Ezen elörebocsátot-
takból föntebbi kérdésre igy felel a' választmány: 
Az egyház egysége protestantismus értelmében 
tehát szintúgy nem áll valamelly meghatározott 
hittartalommali egyetértésben, valamint minden-
neli megegyezéstől, mi a" ker. hit tartalmához 
tartozik, függővé nem tetethetik. Ezen eredmény 
pedig a' ker. hit sarkalatos és nemsarkalatos 
czikkei közti régi különségre vezet, azon b i zo -
nyosságot alapítván meg, hogy mindaz, mi a ' s a r -
kalathoz nem tartozik, egyházi elválást sem i d é z -
het elő 's nem igazolhat, 's miután a ' javaslat igen 
meggyözöleg kifejté, hogy a' praedestinatio- és 
úrvacsoráróli tan nem tartozik a' hit alapjához, ez 
abban mutattatik fel, mit Pál l . K o r . 3 , 1 1 . mond: 
Jézus Krisztus — ki ( 1 . Kor. 1, 3 0 . ) lett mine-
künk Istentől bölcseség, igazság, szentség és vál t -
ság, és igy a* Krisztusbani mindent feláldozó b i -
zalom, minek szükségképeni gyakorlati e r edmé-
nye az emberi bűnösség tudata 's a 'Krisztus isteni 
méltósága- és erejének elismerése, szintúgy elöre-
föltevés, mint átmenet a* természetiből az új ker . 
életre, mellyben istenneli közösségét tudja 's isten 
szolgálatára szenteli magát az ember. E ' ponton 
a' ker. vallásban elmélet és gyakorlat, tan és tett 
tökéletesen egyek , ' s az itt kijelelt körben kell f e -
küdnie annak, mi a ' ker. hitben sarkalat és s a rka -
latos czikknek egyedül mondathatik a' szónak s z o -
ros értelmében, 's valódi ev. unió alapja lehet. 
Ezt kell hát az uniónak kimondani, miből az is kö-
vetkezik, hogy az általa alapított egyház nem új , 
nem valami harmadik a ' luth. és ref. mellett, hogy 

a' két felekezet hitvallásai tartalmától független 
* 



nein lehet, banem igazi hitágazati alapját csak ugy 
leli fel, ha a" luth. és ref. hitvallások közös ev. 
magvához tér vissza. Igy eleven módon fog v é g -
rehajtatni az unió azon ébredő tudattal, hogy a' 
két, eddig egymástól elvált felekezet különösekben 
némi elterések mellett minden, az ev. hitéletet el-
határozó pontban egyek , ' sépen azért egyházilag 
is egyek lehetnek 's azoknak kellett volna marad-
niok. Az elválás hibának, mellyet az unió vissza-
vesz, ismertetik e l ." Példásításul pedig, miként 
kell közös alapjáról az egyesült egyháznak részint 
szolgái ordinálásakor, részint egyházrende tan-
summájában nyilatkoznia: a1 választmány itt is a' 
két formulát javasolja, mellyeket a' hiteltetés kér-
dése iránti javaslatban ajánlott. Igy, vélé a1 vá -
lasztmány, nyilatkozandik egyesült egyháznak a' 
porosz ev. föegyház,mellyhez aztán minden egy -
ház fogna tartozni, a1 melly e' javaslatok szerint 
ordinált egyházszolgák-, mint lelkipásztoraira bíz-
za magát a' nélkül, hogy rájok további, az unió 
elvévei határzottan ellenkezőköteleztetéseketró-
na, legyen bár unioritusa avagy nem , kívánjon 
bár vocatiokor papjától még egyetértést a' kü-
lönsymbolumokkal, avagy nem. — E' fejtegetés 
alapján tevé javaslatait a1 választmány 5 tétel-
ben, mellyek az eddig közlöttek eredményét fe -
jezik ki, 's mellyeket alább említendünk, valamint 
az uniokérdésnek néhány , a1 javaslatban tolda-
lékul közlött mellékpontjait érintendjük. 

Bevégezve referens előadását, az elnök fel— 
^zólítá azokat, kik a' javaslatról általában szólani 
«karnak, de arra is figyelmeztete, hogy itt csu-
pán uniokérdésröl van szó, e' szerint a' már előbb 
tárgyalt pontoktól tartózkodjanak. Ez azonban 
soknak a' 20 szónok közöl, kik a 1 4 , egymásután 
következett ülésben nagyobbáraigen hosszú elő-
adásokkal léptek föl, lehetetlen vala 's csaknem 
mindig a' hiteltetés kérdésére 's a' javaslat ellen 
már előbb tett vádlásokra, hogy az a ' symbolu-
mokat el akarja törleszteni vagy legalább mellőz-
tetni; hogy új hitvallást állít fel 's nagy szakadá-
sokat és elpártolásokat okozand, sőt a' választ-
mány által például készített formulák bírálatára 
tértek ujolag vissza, ugy hogy az óhajtás, a' t a -
nácskozást megrövidíteni az uniokérdés beszö-
vése által, ellenkezően ütött ki. Jelen közlemé-
nyünkben tehát, hogy legalább itt ne ismételjük 
a1 már gyakran közlötteket, rövidebbek lehetünk. 

Már az első szónok, ámbár szokott elmeéllel 
°s a' látszólag fenáliónak jogtudósi szem előtt tar -
tásával fogá fel a' kérdést , ama visszatéréstől 
előbbi fejtegetésekre, nem maradael. Elejénte az 
uniokérdésbe egészen belebocsátkozott ugyan 's 
éleselmüen különbözteté meg az ellentétet egy 
részről az egyházkormányzati és liturgiái, más-
ról a' hitvallási unió közt nemcsak, hanem a' k ü -
lönböző álláspontot is, melly emezen belől elfog-
laltatandik. „Minden előbbi uniofeladat és törek-
vés — raondá — onnan indult ki, hogy különséget 

kell lenni a' sarkalatos közt, 's hogy a' különbö-
zés pontjai nem sarkalatosak; de a' mellett min-
dig a1 symb. könyveknél maradtak, 's a' különbö-
zés tanai sem közelebbről ki nem fejtettek, sem 
közönöseknek nem nyilváníttattak; e' szerint min-
den felekezet sajátságát megtarlhatá és symbo-
lumait teljes érvényűkben elismerheté; ez volt a' 
symbolumok álláspontjáni unió, ez III. Fridrik 
Vilmos királyé, ez tehát a ' jogalap, mellyen az 
unió ál l ; de ujabb időben másként fogák fel az 
uniót; azért védék ' s ajánlák azt, mivel a' ker. 
tan minden symbolicus felfogásában valódi igaz-
ság többé nincs; mivel a hivallásiratok fogalmi 
meghatározásai nem kimerítő kifejezete az irás— 
szerű igazságnak, mivel az egész ker. vallás nem 
tanrendszer, hanem életelv. E ' nézet elenyésztet 
minden symbolumot, 's új egyház alapítása, melly 
minden symbolnmtóli szabadságot akar; e' nézet 
legszélsösége az, hogy a' ker. vallás nem tan 
többé, hanem érzelemügy.'6 Ezen legszélsőségetj 
megvallá szónok, megelözé a választmány, mind-
azáltal az unió új felfogásához mégis közelített, 
mert ö sem akar uniót symbolumok alapján, h a -
nem szobád irásfelfogáson; sőt nyilvánítja, hogy 
ellenmondás a' különböző tanokon 's nem e g y -
szersmind minden nemsarkalatoson túladni, ö is 
csupán a' symb. könyvek fogalmi meghatározá-
saitól szabad hittartalmat akar az egyesült egyház 
hitágazati alapjaul, katholicitasra törekszik melly 
mindenkit magába vonjon, kinek csak valami ker. 
elve van, sőt az oecumenicus symbolumok bírálásá-
ba bocsátkozik,mikkel az uniónak épen semmi köze. 
Ez már nem egyesítése az egyházaknak, hanem ú j -
nak új téren alapítása's csak e' helyzet adhat neki 
alkalmat, „javaslatát egy új hitvallásnak" (az első 
javaslat kifejezése) elfogadni. 'S ezzel szónok ismét 
a' már előbb terjedelmesen megvitatott !s az első 
referens által állhatatosan visszautasított ellenve-
téshez juta, miszerint az ordinatiokori hileltetésfor-
mulában új hitvallás akar felállíttatni, mi ellen fe l -
hordó a1 már sokszor hallott okokat, hogy az nem 
szükséges, lehetetlen, korszerüetlen; hogy az a' 
symbolumhivöket visszataszítandja az uniótól, *s az 
egyházai a' hitlenség rázkódtató hullámai alatt, 
mellyek minden keresztyénit elözönléssel fenye-
getnek, legszilárdabb védgátjától fosztja meg. Be-
szédét indítványnyal fejezébe, hogy azegészkér -
dés általa készített's barátjaitól helyeselt tervével, 
, ,A' porosz ev. föegyház tan- és szerkezetrende 
iránt" döntessék el, mellyben hitzsinórmértékül a' 
sz. irás és az egyház hitvallása, az egyetemes 
keresztyénség ' sev . egyházsymbolumai, névsze-
rint az ág. hitv.,mint a' német- ev. egyház közös 
és elvi symboluma, de a' két egyház minden más 
symbolumai is, a' Form. Concord. Epit. 1. értelmé-
ben, még pedig consensusuk szerint állapittatnak 
meg — melly terv minden pap szabadságára 
hagyja, luth. vagy ref. egyházhoz tartozni, de a* 
községeket is felszabadítá, az egyikhez, vagy a* 



másikhoz csatlakozni, 's a' szerint meghatározott 
hitvallási symbolumra papot híni 's megfelelő li-
turgiái formulát használni 's melly végre világos 
vagy a' hivatal elfogadásával hallgatagul elvállalt 
meghiteltetést az egyház 's tanhivatal valamelly 
tannormájára kiván, mellynek, mint egy professio 
íideinek, az egyházrendben helye legyen, nem 
tudományos elrendezéssel, hanem, mint egyszerű 
hitbizonyítvány, a' symb. könyvek sarkalatos t a -
nait foglalja magában 's a'töle eltérők ellen egy-
házkormány által a'zsinatok alkotmányszerü köz-
rehatásával őriztessék — terv, mellyre később 
nem tértek vissza, melly azonban mutatja, az el-
lenség igen fontosaknak látszó engedmények mel-
lett (nemhiteltetés, consensus, sarkalatos czikkek, 
zsinatok közrehatása, eretnekség fölötti határo-
záskor) azt, mitől mindene függ, a' symbolumok's 
főleg Augustana magasb tekintetének fentartását 
's az unio elgörditését és agenda hátratolását 
megnyerni hogyan törekvék. 

A' következett beszéd előbbi tanácskozások 
közé ülhetett volna ugyan, de vallomásai nyílt— 
szivüségeért volt nevezetes. Tartománya — ugy 
mond szónok , az ismeretes vendégszerető föld-
birtokos, kinek házában a' szigorúan luth. papok 
évenként conferentiáznak, de a' ki lutheranság 
iránti leglelkesiiltebb szeretettel nemesi legfino-
mabb udvariasságot, nagy olvasottságú iró szel-
lemdús elmésségét, sőt pajzán világfi bugyogó 
szeszélyét, de egyszersmind, mi leginkább hódít 
részére , kizárósága legegyenesb ellenei iránti 
legjobbszivü nyájasságot köt össze — tartománya 
egészen 's igazi luth. föld, 's e' szerint benne, 
névszerint hona közelebb környéki községeiben 's 
ezek papjaiban olly erős hajlam van a1 lutheránság 
iránt ennek tiszta alakjában , 's régi symbolumai 
tanához, miszerint az unióban nem jól érzik ma-
gokat ; ha dicsekedni akarna, elmondhatná, hogy 
van egy kis pár t , melly sajátjává tette az igéret 
szavát:, ,ne félj, kicsiny sereg ,"— hogy Gideonnal 
elmondhassa ; „sok még a ' n é p ; " de igy kérked-
nie nem szabad, — e' párt nem kicsiny 's bizonyos 
conservatismus által, melly az egész tartományt 
áthatja, mindig növekedik. „Nem tagadom," fö-
lötte nyiltszivüen folytatá azután, „hogy vidé-
künk kissé szűkkeblű; mi nem vagyunk olly 
eszélyesek, mint elleneink, exclusiv, némellyekre 
nézve untató osztálya az embereknek, de a' mag 
egészséges. Mit akarunk hát mi exclusiv luthe-
ránságunkkal? Mi kissé gyanakodók vagyunk; 
mindig attól tartunk, hogy az egyesült egyház-
ban az egész ker. vallás egyszer majd angolna-
ként siklandik ki; ezért szeretjük mi a' régi dicső 
luth. kúptetöt egész épületével, sőt szögletessé-
ge i - és csúcsaival; ezért becsüljük mi a' régi 
concretumot ellenében a* kék gőznek, mellyröl 
nem tudni, mi lesz belőle. Egyházkormányunk 
' s consistoriumunk sajátságunkkal eddig is, mit 
ihálásan ismerünk el, kímélve bántak, 's a1 javaslat-

ban is örömmel látom, hogy a' választmány a* 
nem-egyesült községeket is jogaikhoz akarja segí-
teni; illy viszonyok közt az egyesült egyházzal 
örömest akarunk béke- *s egységben maradni; 
minden szükkeblüségünk mellett nem vagyunk a* 
tovafejlödés ellen; mi is élő tag vagyunk az Úr 
testén; söt eléggé tágszivüek vagyunk a' luth. 
egyház régi hódításszellemével föl nem hagyni. 
De ha ez el nem ismertetik, ha nagyobb uniót 
várnak tőlünk: akkor megvan a' szakadás és b é -
kétlenség veszélye." 

Következett szónokok is, kik a' közelebbi ülés-
ben léptek föl, elejénte csak a' választmány el le-
nei közöl valának's az új hitvallás felöli, föntebb 
érintett félreértésre többé vagy kevésbbé tértek 
vissza. Az első, ki állítá, hogy Isten előtt több 
napig komolyan fontolgatá, egyház kára nélkül 
szavazhat-e a' javaslat mellett, mivel olly szük-
séges, hogy az egy hittéren állók egyes vélemé-
nyek miatt ne váljanak el egymástól : kötelessé-
geül nyilvánitá mégis, hogy az egyház üdveért 
a' választmány ellen kell szavaznia, 's az unio 
lényegéröli válaszmányi nézet ellenében ugy á l -
lítá fel a 'magáét , mivé az előtte nem iskolai f o -
galom szerint, mi az unio, hanem tapaszta-
lás után lön, mivé fejlődött ki 's miként tartalék 
fen, mellyben 20 év óta tényleg élünk és műkö-
dünk; 's következő ismertetőjelekre talált: 1) Az 
unio oecuinenicus symbolumokon alapszik; v i -
szonyát nem a' symbolumokta , mi nincs, hanem 
symbolumokon keresi, föltéve ezek irásszerúsé-
gét, melly mindenkor újból megvizsgálandó ; „az 
Athanasianum csúcsa azoknak, mint alapja az 
örök üdvtannak,—kemény, súlyos, nyers szavak-
kal szól az, de e 'kemény héj alatt édes étek van, 
mellyel a' keresztyénség minden században táp— 
lálkozék;" 2 ) Alapszik a' két ev. egyház külön 
hitvallásain, ezek consensusa szerint, melly elis-
mertetik 's őriztetik a' nélkül, hogy belőle va la-
mit elveszni hagynának; van neki közös valami-
je, azt azonban nem formulázza, mert a' symb. 
könyvekben formulázva van már, 's mivel e1 közös 
valami eleven tartalom, mellynek folyékonynak 
kell fentartatnia, hogy elérje végtére a' tökéletes 
közösséget; 3 ) A' közös tantartaiomból mitsem 
választ el ; sarkalatos és nemsarkalatos közt kü-
íönséget nem tesz; ha az utóbbit mellőzni akarná, 
eltérne elvétől, mert mindent uniokötelékül tekint 
's írásból van véve minden; az egyház ráhagy-
hatja egyesre , mennyit tesz sajátjává, de ö kin-
cséből miről sem mondhat le; 4) Különségetis e l -
ismer a' két egyház közt, mellynek azonban nem 
szükség azokat elválasztani; 's itt az unio egészen 
függetlennek mutatkozik a' symbolumoktól; neki 
nincs semmi sajátja, hanem csak amazokra vo-
natkozik. Eredménykép tehát azt nyeré, hogy az 
unio lényege, semmi symbolummal nem birni, mi 
azt harmadik egyházzá fogná tenni; a' föegyház 
csak a' sz. írásra, ennek összefüggésében, mehet 



vissza , de csak, hogy vele a' symb. könyveket 
mindig újból vizsgálja 's abban kell szolgáit az 
oecumenicus symbolumokra *s a' reformatoriak 
consensusára megesketni; mi mellett adhat talán 
szabadabb tért a' papnak, de ö maga mitsem e n -
gedhet el. 

Legközelebbi szónok is, ki az unió benső ba-
rátjának mutatkozók 's annak kezdet ótai törté-
neteire, névszerint a' Rajnaföldön, ment vissza 
annak bebizonyításául, hogy az eleitől fogva 
semmi ujat sem akart megállapítani, hanem inkább 
a' két egyház symb. könyvei becsét fentartani, - ez 
alapon nyilvánítá, högy valami újnak szükségle-
tét át nem lálja 5 hiszen azt, mi közös, nem nehéz 
a ' symb. könyvekben feltalálni; annak felállítása 
pedig néhány tételben el fog attól, az ev. egyház 
kincsétől, vezetni; ordinatiokor e' consensusra 
kell hiteltetni, minél már az unió álláspontjáról 
magában világos, hogy azzal a' szabad irásvizs-
gálás meggátlása 's lelkiösmeret lekötése nem czó-
loztatik. 

Harmadik szónok a' választmány által kimon-
dott gondolatot, hogy az unió létesülöben van, 
annak külterjedelmére voná, 's ezen értelemben 
azon állítással igazolá,hogy száz még száz ev. köz -
ség 's ezernyi meg ezernyi ev. lakos van, mely-
lyek és a' kik nem egyesültek, — 'sazon tényt em-
líté, hogy tartománya egyik kormánykerületében 
360 ev. község közöl 200 nyilvánitá, miszerint 
nem uniált, tény, melly azonban egy későbbi szó-
nok nyilatkozatai szerint sokat veszíte bizonyító 
erejéből. E'tényből kiindulva, igen roszalá, hogy 
a' föegyházat mégis szilárdul egyesültnek ábrá-
zolá le 's azt indítványozva a' választmány, hogy 
minden pap csak a' symbolum biblicumra hitel-
tessék meg ; az által, mennyire ismeri a' közsé-
gek hangulatát, az unió müve csak fel fog tar-
tóztatni. 'S e' szerint a' symbolumokrai határo-
zatlan utalás (e/só javaslatban), az új symbolum 
(ugyanott) miatt s mivel mindig csak mint egye-
sült vetetik tekintetbe az ev. egyház, mi által 
sok ezerek fognának kizáratni belőle, a' javaslat 
ellen nyilatkozott. 

Egészen elidegenítőnek, min azonban a' köze-
lebb állók nem csodálkoztak, látszott a' negyedik 
szózat , melly maga is a' gyűlésbe kissé harmo-
niátlanul behangzandónak nyilatkozók, meggyő-
ződése miatt hallgatni mégis nem akart. Tudva 
van, monda szónok , hogy városom eleitől fogva 
nyilvánitá, hogy ó luth. akar maradni 's én is, 
mert az uniót lelkiösmeretünkelleninek találtuk. 
Jó kútfőből tudom, hogy III. Fridrik Vilmos már 
kormánykezdetén unióról gondolkodók, 's midőn 
ez iránt egy meghitt kegyes férfit megkérdeze, 
válaszul nyeré: ,,az által sok lelkiösmeret meg fog 
terheltetni,'4 — mire föltételétől elálla. Utóbb ismét 
visszatért rá 's ekkor az unió, legalább nálunk, 
ollyan módon hozaték be, melly csak bizalmat-
lansággal töltheteel; nyilatkozat csupán papoktól, 

nem egyszersmind községektől, kívántatott; de 
amazok akkoron nagyobbára ugy belemerültek 
a' közönyösség- és rationalismusba, hogy soknál 
közölök nem lehete menekülni a' gondolattól, 
miszerint hozzáállnak az unióhoz, csak hogy a* 
symbolumoktól szabaduljanak. 'S még nagyobb 
aggodalmat kelle támasztani azon nyilatkozatnak, 
mikép a' luth. és ref. egyház közt nincs sarkalatos 
különség. Igy szól korunk, a' régi kor másként 
itélt. A' praedestinatioróli tan nem sarkalatos-e 1 
Maga Calvin, kit Curt Sprengel erkölcsi szörny-
nek nevezett, ama tanthorribile decretumnak mon-
dá. 'S mi az úrvacsorát illeti, Krisztusbani kö -
zösségünkre, a1 jövendőre nézve is, nem f ü g g - e 
igen sok attól, az úrvacsorábani jelenlétéről miként 
gondolkodunk ? Unió mindig közönyösség magvát 
hordja magában." 'S miután erre szónok az úr v a -
csorakor!' luth. és uniált kiosztásformula közti k ü -
Iönségre utalt még, *s véleménye szerint az elsőnek 
annyira fontos elöbbségét, miszerint az nem csupán 
referáló, hanem valló 's a' gyónókra nézve igérö, 
elöadá : még egyszer kimondá, hogy unió lehe-
tetlen, ha az úrvacsora felöl különböznek a1 fogal-
mak, miként ezt már Spener nyilvánítá. Es, kérdé 
végtére, miért kell a1 két egyháznak épen e g y e -
sülnie ? két ember igen jó barátok lehetnek, de 
ha azt javasolná nekik valaki, hogy egy szobában 
lakjanak, mégis nem-et fognának mondani! Ohaj-
tatom 's kérelmem tehát az : legyünk azon, hogy 
minden pap 's minden keresztyénnek jog adassék, 
hitvallásukat kimondani. Én nem követelek hit-
szabadságot, azt senki nem adhat 's el sem vehet: 
hanem hitvallásszabadságot, 's nem mint enged-
ményt, hanem mint jogot. 

A' három következett szónok nem valának olly 
elhatárzott ellenei a' választmánynak; söt az első 
tagja volt annak, de tulajdonkép rajta túlmenve 
's hitidomul csupán a' sz. irást tekintve; itt is t e -
hát azon nézetet fejtegeté, hogy az unió az e g y -
ház viszonyát a'symbolumokhoz lényegesen meg-
változtatá elannyira, miszerint egészen elve ellen 
van, rá hiteltetni. Az unió elve, mint a' reforma-
tióé, visszavezetni a 'ker . szabadság- 's igazság-
hoz, 's habár elejénte az volt is a' gondolat, fentar-
tani a'consensust : háttérben mégis azon gondolat 
fekvék, hogy van valami közös, mi magasb még: 
Krisztus. Ennek elismerésével az egyesült egy -
ház ellentétbe lépett a' specifice luth. és ref. egy-
házak irányában, 's a' symbolkényszer- és jogi 
elvektőli ezen mentesség tulajdonkép megvolt 
már, midőn III. Fridrik Vilmos azon örök érde-
met szerzé magának, hogy azt az egyház n e -
vében kimondá. Ezzel nem ellenkezik az 1834-ki 
cabineti parancs, mellynek olly határozatlan a ' 
fogalmazása, mellyet egyiránt lehet magyarázni, 
hogy a'symbolumoknak tekintetök még van, mint 
nincs. Tényleg azonban csak históriai bizonyít-
ványok azok, mig az egyház szabad irásvizsgá-
lás következtében hozzájok újra nem áll. Az unió 



elve csak igy lesz teljes igazsággá; de ha alap-
elvnek kellene lenniek, mellytöl az egyház el 
nem té rhe t : akkor azok romlása az egyháznak. 
Csak a' mennyiben ezen elveket tulajdonkép mégis 
föllelé a' javaslatban, irta azt alá. — Következett 
szónok azon tételt áilítá fel, hogy az unió, mint a' 
méltatlanul elvált és szentségmegtagadásig ellen-
ségeskedett egyházak újra egyesítése, nem egyéb 
az egyházi átok megszüntetésénél, 's midőn innen 
egy részről azt következteté, hogy az uniónak tan-
és hitközösségre szüksége nincs 's a' különböző 
tanokat sem szünteti meg: épen abban lelt mégis 
legerősb okot, miszerint minden keresztyén kö-
teles az unióhoz csatlakozni 's mellette megma-
radni, 's ezért veszélyesnek tartá megengedni a' 
községeknek , hogy ismét különsymbolumokra 
hijanak, a' zsinat legalább ne mondja ezt ki elvi-
leg. — Szintén az ellen szóit a' harmadik szónok, 
ki a' javaslat elleni irányhoz csak részint tarto-
zék, szólt pedig okokkal, melly eket már azelőtt 
az első javaslat ellen felhorda, különösen azzal, 
hogy illyen vocatiókkor a ' papjelöltek nagy k í -
sértetbe fognának jutni. 

Ellenben ezen ülés végén vigaszára mindazok-
nak, kik az unió, mint valóban már létező hit- , 
szeretet- , é le t - 's tanközösség iránti szeretetök-
*s ragaszkodásukban többfélekép sértvéknek érez-
heték magokat, két szónok igen lelkesülten mel-
lette szóla még. Az első, egy ősz püspök, rövi-
den , de hatályosan emigy szólt : „III. Fridrik 
Vilmos halhatatlan érdemeihez, legdicsöbb nagy 
tetteihez az unió müve tartozik kétségtelenül. 
Annyira szivén fekvék ez ügy, hogy trónörökö-
sének is szivére köté azt, 's a' mostani király itt 
is nagy atyja utján jár, ö barátja az uniónak. Ha 
boldogult urunk hallhatná, hogy az unió fogalma 
's lényege itt még kérdésbe hozatik 's ma azt 
mondják, hogy az csak létesülöben van : fölötte 
csodálkoznék ! De Istennek hála, az unió megvan. 
Hajója utóbbi időben annyira körülvétetik a' pár -
tok hullámitól, hogy méltán felkiálthatnánk: Uram, 
segélj! , ha nem tudnók, hogy az Úr velünk van, 
ki az unióhoz csatlakozott. Némellyek azt mond-
ják, hogy kelleténél több a' szeretet, mások, kel-
leténél kevesebb a' hit mellette, nem, boldogult 
urunk, ki e' müvet hitben kezdé el, kinyilatkoz-
tatta, hogy a' hitből misem lesz elveszendő, de 
olly csekélyek levén a' hitkülönségek, szeretet 
egyesítsen mindnyájunkat. Szózatokat hallánk, 
mellyek síri harangként hangzának, 's ha azok itt 
viszhangra lelnének, itt volnánk kénytelenek az 
unió eltemetését ünnepelni 's honunkba gyászfá-
tyollal menni. Az egyház üdveért, hazánk becsü-
leteért ragaszkodjanak önök az unióhoz szilárdul! 
Adja Isten, hogy e' gyülekezet az unió áldott f á -
jának uj megtermékenyítését mozdíthassa e l ő ! " 

E' beszédhez, melly látható benyomást tön, 
szelid világos szava csatlakozók az istenészeti 
tudomány egyik képviselőjének, ki először a ' ref. 

egyház úrvacsora felőli tulajdonképeni tanát v i -
lágosítá fel, bebizonyítandó, hogy az Zwingli kora 
után mindig 's mindenhol Krisztussali reális kö-
zösséget az urvacsorában tanított 's igy a' luth. 
egyháztól nincs annyira távol, mikép gyakran 
mondják. Azután a' ref. egyház fontosságáról 
Németországban szólt általán, 's megmutatá, mi -
ként ottani elterjedését, mint a' kor üdveszközét, 
inegengedé az Isten, hol Luther nézete követői 
által kelleténél több hévvel folytattaték, e' s ze -
rint ás. szabadabb tana- és szerkezetével szolgált, 
az ev. egyház missióját, Németországot e v a n -
gyéliomivá tenni, betölté 's folytatá, midőn más 
részről félreismerteték. Uniokisérletek, folytatá 
szónok, mindig tetettek ugyan, de a' kor nem-
kedvezése miatt nem sükerültek. Utóbb mindkét 
egyházban a' hittudat alásülyedt,'s midőn újra föl-
lelék azt, keletkezett az unió; nem ollyaktól szár-
mazott az, kiknek semmi hitök nem volt: hanem 
azoktól, kik szereték azt ; 's e' szeretetet nem a' 
symbolumok szülték. — Azután igen elismerőleg 
terjeszkedék ki szónok a' javaslatra, megmutat-
ván , hogy a' választmány 3 elv által vezérel-
teték : 1) hogy az uniónak hitközösségen's annak 
irásszerinti tanhitvallásán kell alapulnia; 2 ) hogy 
ez mesterséges hitágazattan kísérlete, új formu-
lázás nem lehet; 3 ) hogy azok, kik hitágazati 
elkülönözésben akarnának maradni, elkülönítve 
maradjanak, mihelyt magoknak papot lelnek. 
Végre, az ellenekhez fordulva, nyíltan kimondá, 
hogy az ev. egyháztól megtagadni a* jogot, mi-
szerint bizonyos mozzanatokban hitét megvallja, 
egyoldalú törvény tudói álláspont, valamennyi sym-
bolumnak egymás mellé állítása pedig azon czél-
ból , hogy azokra történjék a' hiteltetés, nem 
eléggé őszinte, hanem becsület- 's igazsággal 
összeférőbb, az annyagi consensust tisztán meg-
állapítani; 's általában áilítá, hogy az ellenzék 
csekély számot vetett a' kor mozzanataival, mi 
egy időre esik az egyház harczával félhitüek 's 
hitlenek ellen, kik annak létezését is kétségbe 
hozák; sokkal féríiasb az alaptanokat felállítani 's 
körülök, mint lobogó körül, összeseregelni; az 
egyház belsejében egyesültebbek az emberek, 
mint azelőtt, csak minden igazi barátja hiven 
együtt-tartanaJMásik mozzanat pedig azon kívánat, 
miszerint legyen új rámájú föegyház, mire az 
unió legerősb inger, 's ezért is kell azt őrizni és 
előmozdítani. (Folyt, következik.) 

Dunántúli Ügyek. (Folytatás.) 

XII. lyujKintézet. 
Segedelemre szorult egyének mindig voltak 

egyházkerületünkben : de nem volt kútfő, melly-
böl enyhülést nyújthattunk volna nekik. Csak 
midőn egyik vagy másik, az éhen-halással küsz-
ködve, folyamodott egyházkerületünkhez, nyitot-
tuk meg erszényünket, nekik egy kis alamizsnát 



nyújtandók, mellyel legalább egy pár hétre leg-
sürgetőbb szükségeiket fedezhették, — egyéb-
iránt pedig sorsukra voltak hagyatva. 'S lehet-e 
kebeliázítóbb jelenet, mint elhibásult vagy el-
aggott lelkészeket 's iskolatanítókat, kik egész 
életüket az anyaszentegyház 's az emberiség j a -
vának szentelték, — vagy szegény özvegyeket, 
kiknek elhunyt férjeik, míg mások szellemi jóllé-
teért munkálkodtak, öncsaládjok anyagi jóllétét 
háttérbe kellett tenniek, a' végső Ínségtől kény-
szeríttetvén, mások ajtaja előtt alamisnáért rimán-
kodva, — azoknak árváit, kik mások gyermekeit 
nevelték, a' nagy világba minden segély nélkül 
kivettetve szemlélni ? - 'S melly gyakran meg-
újult 's megújul előttünk ez a 'szemle! Azért bold. 
főpásztorunk, kitől ha mindent, de az emberiség 
iránti hő érzést legnagyobb ellenségei sem tagad-
hatták meg , semmit annyira szívén nem hordo-
zott, mint az illy elhagyattak számára egy nyug-
intézet vagy gyámolda felállítását a' felügyelése 
alá rendelt egyházkerületben. Még ns. dömölki 
prédikátor korában egy tehetős istenfélő özvegy 
asszonyságot arra birt, hogy ez végrendeletében 
a' lelkészek özvegyei 's árvái számára egy neve-
zetes öszveget hagyott , melly azonban az ö hi-
bája nélkül gondatlan Kezek közé jutván, csak 
épen hogy el nem enyészett. Később, mint super-
intendens, gyakran tett kísérleteket kedvencz ter-
vének létesítésére, — de ohajtott siker nélkül. 
Mert, hiába ! mi magyarok minden jónak, minden 
üdvöjnek hü pártolói vagyunk, csak fizetnünk ne 
kelljen. Szeretjük a'gyümölcsöt, de fát nem plán-
tálunk, mert az munkába kerülne 's gyümölcsét 
mi magunk ugy is alig izlelhetnök, — 's hibáink 
közt nem legutolsó helyen áll szerfölötti hitünk az 
isteni gondviselésben. 

Végre 1819-ben egy különben nem utolsó 
lelkészt,tartós elmenyavalyája miatt,kénytelen volt 
egyházkerületünk hivatalától felfüggeszteni, 's 
ezt csak nem hagyhattuk egészen a* vak sorsra ? 
S minthogy illy eset többször is adhatta elő ma-

gát, de a' szegény lelkészi özvegyekre is szük-
séges volt figyelemmel lenni : az határoztatott (I. 
jegyzk. 19. p.,) hogy az illyenek számára egy 
állandó fundus megszerzése végett fizessen éven-
ként minden városi lelkész 5 ftot, a' falusi első 
osztálybeli gyülekezetek lelkészei 3 f., a' másod 
osztálybeliek 2 f. 's a' harmadosztálybeliek 1 ftot 
váltóban, 's hogy ezen czéira a1 világiak is adakoz-
hassanak, az erszény minden pünkösthétfőn ezen 
intézetnek jövedelmezzen. Később egy pár évvel 
ezen intézet jótékonysága az iskolatanítókra is 
kiterjesztetvén, az határoztatott, hogy ezek is 
fizessenek évenként hozzája mindegyik egy har-
madrészét annak, a* mit illető lelkésze fizet. 

Ez volt egyházi nyugintézetünk kezdető. Nem 
szükség megemlítenünk, hogy a'föntebbi határo-
zatok nem a' legpontosabban teljesíttettek; csak 
azt említjük meg, hogy 650 ft. helyett, a' minek 

évenként be kellett volna ezen az uton jőni, 300* 
legfelebb 400 ft. jött be kezdetben, 's hogy csu-
pán két esperesség 's egy kir. városi gyülekezet 
fizette meg kezdettől fogva rendesen járandósá-
gait. Azt már felebb említettük, hogy a' mult é v 
végéig összesen 7895 ftal jött be kevesebb, mint 
kellett volna. Azonban bejött mégis összesen 
14,229 f. 7 % kr. 's ebből ugyan a' mult év v é -
géig 84 szűkölködő nyert segedelmet, összesen 
10,806 ftot, az evenkénti pénztármaradékból pe -
dig, meglehetős jó gazdálkodás mellett, 17 ,000 
vft. tökét gyüjtöttünk, a' mi a'felebb említett h a -
gyománynyal együtt most már közel 20 ,000 ftra 
növekedett. 

De mi volt a' segedelem, a' mit nyujthatánk, a* 
szükséghez képest ? Mi egy szegény özvegynek, 
kinek 3 — 4 neveletlen árva felöl kell gondos-
kodni, évenkint 2 5 — 5 0 vf t .? Azt mindnyájan 
éreztük, hogy nyugintézetünk nem kielégítő, 's. 
ezen az uton századok múlva ha megfelelhetne 
czéljának. Legelőször a' t —i esperesség tett i n -
dítványt intézetünk szabályainak reformálása v é -
gett. Indítványa pártoltatván, egy választmány 
neveztetett ki az érintett alapszabályok átnézése 
végett. 'S eljött a' következő évi gyűlés, 's a' v á -
lasztmány je lenté , hogy a' reábizottakban nem 
járhatott el 5 — eljött a' másik évi gyűlés, 's a* 
választmány előbbi jelentését ismétlé. Ekkor ú j 
tagok neveztettek ki ahoz. 's meghagyatott nekik, 
hogy legfeljebb két hónap múlva járjanak el dol-
gukban. Azonban ez sem történt meg, mígnem a* 
választmány egyházi elnöke meghalván, helyette, 
a ' superintendens által időközben új választmányi 
tag 's új elnök rendeltetett 's ez utóbbinak meg-
hagyatott, hogy a' legközelebbi ker. gyűlésig o k -
vetetlen teljesítse kötelességét. Ekkor végre 
aug. 12-kén 1845. a' ker. gyűlést megelőző nap 
összeült a' választmány, 's az ügyet komolyan 
megfontolva, egy javaslatot nyújtott be másnap 
a' ker. gyűlés elébe, azt egy felszólítással kisér-
vén , meliyet érdekesnek látunk ide igtatni. A ' 
felszólítás így hangzik : 

„Hogy egyházkerületünk szivén ne hordozta 
volna mind ez ideig elnyomorodott papjainak 's 
tanítóinak 's ezek özvegyeinek 's gyámoltalan 
árváinak sorsát, azt rágalom nélkül senki sem á l -
líthatná : de hogy ezek gyámolítására mostoha 
körülményei miatt sokkal kevesebbet tett a1 szük-
ségesnél, azt fenszóval bizonyítja mostani özve-
gyeink sajnos helyzete, 's bizonyítja a1 több a l -
kalommal nyilatkozott közvélemény is, melly mos -
tani nyugintézetünk ujonan alakítását sürgeti* 
Mostani nyugintézetünk ugyanis sem a' czélnak, 
sem az igazságnak meg nem felel. A' czélnak nem* 
mert sokkal kevesebbet nyú j t , mintsem hogy a* 
gyámoltalan özvegy 's árvák helyzetén köny-
nyebbítene; az igazságnak nem, mert nem azon 
arányban osztatnak ki a' nyugdíjak, a' minőben a* 
befizetések történtek. Azért inkább irgalominté-



zetnek lehetne azt nevezni, miután csak mind-
annyiszor megújított alázatos folyamodására ré-
szesülhet a' szükölködö belőle az egyházkerület 
önkénye szerint meghatározott alamizsnában. 

A' kiáltó szükség sokkal inkább kifejtette 's 
megérlelte már a' közvéleményt egyházkerüle-
tünkben is, mintsem hogy tovább is meg tudnánk 
egy illy intézettel elégedni. Nekünk nyugintézet 
kell, honnan, befizetéseink után 's azokhoz a r á -
ny ózva, joggal követelhessünk özvegyeink 's á r -
váink , *s gyámoltalanságunk esetén magunk is 
annyi nyugpénzt, a* mennyi, ha kényelmes-létet 
nem szerezhet is, legalább legsürgetőbb szüksé-
geinket fedezze. Mi nem vagyunk olly helyzet-
ben, hogy kincseket gyüjthessünk,ha csak a* l e g -
aljasabb fukarságra veteműlve, gúny's megvetés 
tárgyai nem akarunk lenni azok előtt, kiknek jó 
példával vagyunk kötelesek elömenni; — őseink-
től öröklött vagyonunk, mi által magunkat 's ked-
veseinket biztosíthatnék, nincs; merta 'kii l lyenre 
támaszkodhatik, nem egy könnyen fogja magát 
elhatározni prot. egyházi hivatal viselésére; — 
jövedelmünk nagyrészint arra sem e!égséges,hogy 
belőle állásunkhoz képest tisztességesen meg-
élhessünk, 's gyermekeinket illendően nevelhes-
sük ; — mellékes keresetet üznünk pedig állá-
sunk tilalmazza;— hivatalunk csak holtunk nap-
jaig, gyakran addig sem ad magunknak s ked-
veseinknek menedéket 's kenyeret, 's holtunk után 
csak koldúsbotot hagyunk a' nagy világba kita-
szított özvegyeinknek 's árváinknak, míg a' bir-
tokos vagyonát, a' mesterember mesterségét, a' 
jobbágy telkét 's marháit, 's a' napszámos, ha 
egyebet nem, egy pár dologhoz szokott kezet hagy 
azoknak biztosítékul. 

Illy körülmények közt csak a' legkönnyelmübb 
kebel lehetne nyugodt, azoknak jövőjére gondolva, 
kiket a' gondviselés a' legszorosabb lánczokkal 
kapcsolt hozzája ; az érző és szerető szív mó-
dokról gondoskodik, mellyek által a' fenyegető 
veszélyt megelőzhesse, 's nem rest, kedveseiért 
áldozni is , bár nehezen essék is az neki. Azért 
sokan papjaink 's tanítóink közöl külföldi nyug-
intézetekben biztosították magokat's kedveseiket, 
körükben nem levén, hol ezt tehették volna. 'S 
miért ne lehetne azon pénzt, mellyet külföldi nye-
részkedőknek küldünk ki, honn is használni ? Miért 
ne lehetne, a' külföld példájára, nekünk is egy 
czélszerü egyházi nyugintézetet alakítani? Csak 
akarnunk kell, 's lesz nyugintézet! Az akarat 
pedig nem hiányzik egyházkerületünkben, azért 
bizta meg ezen választmányt az eddigi nyuginté-
zeti szabályok átnézése, 's ha a* szükség ugy 
hozná magával , ujonan kidolgozása végett ." — 
Ezután következnek a' választmány által ajánlott 
új alapszabályok, mellyek már ezen lapokban is 
meg voltak vitatva. 

Ezek felolvastatván, olly határozattal elfogad-
tat tak, hogy kinyomatván, az egyházkerületben 

minenhová szétküldessenek, ,, 's mindenek, de k ü -
lönösen az esperes urak, megyéik észrevételeit 
főtiszt, superint. urunknak jövő január végéig 
1846-ban beküldjék, a' ki ezeket az illető v á -
lasztmánynyal tüstént közölvén, azt képessé tegye,, 
hogy ez uton keletkezhetendö javításait martius 
10-kén, mint szeretve tisztelt főpapunknak super-
int. Kis János kir. tanácsos úr ő ngának e v a n g é -
likus pappá lett felavattatásának ötvenedik é v -
napján, a' mikor jelen egyházkerületi gyűlésün-
ket folytatni fogjuk, fölterjeszthesse." 

Azonközben készületek tétettek bold. föpász-
torunk 50 éves jubileumának megünneplésére, ' s 
a' soproni alsó esperesség felszólítását a' ker-
egyh. főjegyző magáévá tevén, felszólított min-
den esperességet 's kir. városi gyülekezetet, hogy 
javasolnának valamit, a ' mivel ezen napot örökre 
emlékezetessé tehetnök. A* többség véleménye 
abban egyesült, hogy léptessük azon napon életbe 
egyházi nyugintézetünket, 's gyűjtsünk össze s z a -
bad adakozás utján egy öszveget, mellyet az ü n -
nepelt főpapnak olly kéréssel nyujtsunk át, hogy 
azt Kis János alapítvány neve alatt tegye ezen 
intézet alaptökéjévé. Ezen határozat felöl a' bold. 
főpap előlegesen értesíttetvén , azt, mint egyik 
kedvencz terve valósulását, a' legnagyobb öröm-
mel fogadta 's a* maga részéről ezen alapítvány-
hoz 3000 ftot kötelezett. — Azonban ö még feb-
ruariusban jobb életre szenderült át. A' mart. 10 -
díki gyűlés viszontagságait már közlök. Előtte 
való napon mart. >í-dikén a'nyugintézeti választ 
mány összeült, 's felvette a' beküldött észrevé-
teleket. Most kelle csak furcsánál furcsább je le-
neteket látnunk ! Ugyanazon esperesség, melly 
az előbbi nyugintézeti szabályok reformálását in-
dítványozta, látván, hogy fizetésről van szó, oda 
nyilatkozott, hogy ő ezen ujonan felállítandó 
nyugintézethez járulni nem kiván, s ha a' több-
ség csakugyan életbe kívánná azt léptetni, ő ma -
gát kihagyatni kívánja. Egy másik esperesség azt 
nyilatkoztatta, hogy általlátja igen is, hogy le l -
készei 's tanítói szegények, *s hogy haláluk e s e -
tén özvegyeiknek 's árváiknak koldusbotnál e g y e -
bet alig hagyhatnak: de bizván az isteni gondvi-
selésben, melly özvegyeik 's árváik felöl eddig-
is gondoskodott, a' nyugintézethez járulni semmi 
feltétel alatt nem kiván. — Egy harmadik esp úr 
oda szólította fel megyéjét, hogy a' nyugintézet-
hez semmi esetre ne járuljon, 's e' mellett egy 
nyilatkozatot köröztetett, mellyet néhányan, főkép 
az isk. tanítók közöl, kikre az esp. úr tekintélye 
nagyobb hatással vol t , alá is írtak, 's ez t ,ugyan-
azon ferde észrevételekkel, mellyeket ezen la -
pokban közlött, a1 választmányhoz beküldötte; e* 
mellett azonban ugyanazon esperességből né— 
melly gyülekezetek, lelkészek 's tanítók ellennyi-
latkozata is küldetett be ugyan oda. A' többség 
azonban, némelly módosítások mellett, elfogadha-
tóknak vélte az indítványozott alapszabályokat 's 
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a' nyugintézet minélelőbbi életbe-léptetését sür-
gette. Ezek értelmében szerkesztett jegyzököny-
vét a' választmány a' másnapi gyűlés eleibe t e r -
jesztette : de az ot t , az akkori ismeretes körül-* 
anények miatt, nem vetethetett fel. 

Eljött máj. 6 - a 's a' ker. gyűlés újra összeült. 
A ' gyűlést megelőző magány conferentia az egy-
házi nyugintézet életbe-léptetését a' gyűlés leg-
első teendői közé sorolta. A' választmányi j e g y -
zőkönyv tárgyalása azonban óráról órára haladt, 
^s végre az első napi gyűlés eloszlott. A'második 
napon a' tárgy felvétele újra sürgöltetett, de hí-
jában. Végre, midőn már a' gyűlés majd, majd 
szétoszlatott, sikerült néhány fiatalabb lelkésznek 
majdnem erőszakosan kicsikarni a' nyugintézeti 
választmány jegyzökönyvének tárgyalását. Ekkor 
már kevesen valánk jelen a' gyűlésen, különösen 
kevesen valának a' nyugintézet pártolói, ugy 
bogy a ' je lenlevő 3 — 4 fiatalabb lelkésznek csak 
a ' legnagyobb megerötetés után sikerült az ügy-
i e n kedvező határozatot kieszközölhetni. — 

Itt volna kedvünk egyéneket jellemezni, vilá-
giakat, kik az egyháziak özvegyeit 's árváit a' vak 
sorsra hagyandóknak Ítélték, 's tőlük a 'gyüleke-
zetek nevében, ezek fölösleges terheltetését (az 
indítványozott alapszabályok szerint minden gyü-
lekezetnek annyit kellett volna évenként fizetni, 
hogy egy lelkészre 1 f. 's egy tanítóra 30 kr. p. 
essék) adván ürügyül, minden segedelmezést meg-
tagadtak ; — egyháziakat, kik egyébiránt mahol-
nap egy szegény özvegyet 's 5 — 6 neveletlen 
árvát *) hagynak az isteni gondviselésre, ki hisz 
az égi madarakat is eltartja! — egyháziakat, kik 
az illy nyilatkozatokat tekintélyes főbicczentéssel 
helyeselték. — De távolattól, hogy őket itt czé-
gérezni kivánnók, önlelkiesmeretök ítéletére bíz-
zuk őket. 

Végre hosszas,'s némi elkeseredettséggel foly-
tatott vita után a' szabályok, a' választmány által 
ajánlott módosításokkal, elfogadtattak, csak azzal a ' 
meghatározással, hogy ez által a' gyülekezetekre 
semmi új teher ne rovassék (még egyesek szabad 
adakozása előtt is elzáratván az ú t ) 's ezek értelmé-
ben a'nyugintézet „dunántúli prot. egyhgyámol-
da" név alatt ez órától fogva megalapítottnak 
nyilváníttatott. (Vége követ.) Y. Z. 

Békés-bánáti egyházmegyei gyűlés. 
Egyházmegyei közgyűlésünk apr. 28-án ta r ta -

tott Gyomán, négy nap n.t. Kis Bálint esperes, 's 
t . Dobossy Lajos segédgondnok iker-elnökletük 
alatt. Ezen egyházmegye magában foglalja Békés, 
Csanád, Csongrád, Temes, Torontál, Krassó vá r -
megyéket, 's a' határőrző ezredeket, — nemhogy 
jól kormányozni, de elsorolni is sok. A' gyűlés 

*) Kevés napokkal ezelőtt halt meg egy lelkész, a' nyug-
intézet egyik legnagyobb ellenzője, a' legsiralmasabb álla-
potban hagyván özvegyét 6 neveletlen árvákkal, kik közt a' 
legidösebh mintegy 11 éves. Y. Z. 

főbb tárgyai: t ) Esperesi évi jelentés. Örömmel 
tapasztalók aggkoru, de lélekben még mindig erős 
esperesünket hivatalában csüggedhetlen buzgalom-
mal működni. Jelentése szerint, van egyházme-
gyénkben 26 anya- 's 51 leány-gyülekezet, ' s 
ezekben 32 rendes lelkipásztor, 's 7 papi segéd, 
99 iskola; az ezekben tanuló fiúk 5,352,leányok 
4 , 2 8 7 , öszvesen 9 ,639 tanuló, a' mult évben 
S07-tel volt kevesebb; a* lelkek összes száma 
126,483, igy 13 lélekre esik egy tanuló, melly 
arány egyes egyházakban igen változó; némely-
lyekben, például Gyulán 17, másokban, mint Do-
boz, Békés, Szeghalom, hol szabad iskolázás van, 
8 , 9 , 's 10 lélekre esik egy tanuló. Mult évi szü-
löttek száma, fiúk 3,370, leányok 3,259, összesen 
6 ,629 ; házasultak száma 1,304 pár; meghaltak: 
férfinemből 2,220, nőnemből 2,150, igy szapo-
rodás 2,259. Nagy-Becskereken i.Szathmári Sá-
muel és Hollósi Mihály urak hatályos közremun-
kálás's vallásos buzgalmuk következtében új anya-
egyház keletkezett mult évi november első nap-
jától fogva. Az egyházi hivatalnokok használatá-
ban van 40 egész, és 3/4 telekföld; különösen az 
egyházak használatában 7 egész és 2/4 telek; 13 
száraz malom, és 2 szőlő. Kurátori összes b e v é -
tel 184ö-ik évben 94 ,805 vft . 5 ,719 köböl búza, 
2 ,511 köböl árpa, melly az egyház 's iskolák 
fentartására fordíttatott. Erkölcsiség *s vallásos-
ság tekintetében, ha bár itt-ott láthatók is a ' t u -
datlanság's műveletlenség káros következményei, 
az ősz jelentőnek sok panasza nincs: — de igen is 
arra, hogy iskoláinkban az értelmes 's elmét f e j -
leszteni segélő tanítás még mind gyéren virágzik, 
— alkalmas kézikönyvek, kivált a'valódi-hasznú, 
vagy reál tudományok, 's különösen a' te rmé-
szettan tanítására még mindég hiányzanak. A' 
gyakorlati tanításban avatlanok kedveért, jelentő 
esperesünk első évi oktatóját, megbövítve 's k i -
javítva,másodszor is kinyomatta.Egy bázmegyénk-
nek a' legviharosb korszakban is férfias bátorság-
gal , ' s vallásthönszeretökebellel megállt esperese 
n.t. Juhász István úr 1846. oct. 9. esperesi h iva-
talának 20-dik, élte 87-ik évében történt halálát 
is jelenté többször tisztelt esperesünk. 'Se 'he lyen 
szabadjon azon való mély sajnálkozásunkat k i -
jelenteni, hogy a' boldogult életrajzát közelebb-
ről ismerő t. cz. egyének közöl senki nem talál-
kozik , ki az egyszeri tudós 's hatályosan műkö-
dött lelkipásztort 's esperest e' lapokban bőveb-
ben megismertetné! Folyó évifebruarius 23-kán 
pedig az e* lapokban is méltányosan magasz-
talt t. Gacsári István f. gyarmati lelkipásztor 
végzé be földi életét; k.-ladányi elgyengült agg 
lelkipásztort. Berei István mellé, felsőbbjeink in -
tézkedése nyomán, t. Körösi János választatott 
paphelyettesül. A' tanítók közöl gyulai volt tanító 
's kántor Németi Ferencz halt meg. — Munkás 
esperesünk bevégezvén 4 kötetben egyházme-
gyénk története leírását, a' reformatiotól kezdve 



korunkig , az egyes egyházak magán történeteit 
is összeszedni tüzé ki czélul, 's mint panaszt em-
líté, hogy H. M. Vásárhely, Gyarmat, Öcsöd, Szeg 
halom, Dombegyháza, Batonya, Becskerek, Maj-
lál, Szkulia, mindeddig is egyházaik történetét be 
nem adák; — mi reméljük, hogy illy panaszra 
többé ösz jelentönknek oka nem leend. A' közfi-
gyelemmel kisért hivatalos jelentést helyeslés 's 
méltánylás követé. Isten tartsa meg munkás es-
peresünknek az egyház, népnevelés 's általában 
a* közjó virágoztatására szentelt életét sokáig! 2) 
b. t. Nagy Ferenci elhunyta 's t. Szántó János 
lemondásával ürességbe jött világi két ülnökségre 
az egyházak általános szavazatával kamarai ügy-
véd t. Boros József, *s Szentes városa birája, táb-
labíró Boros Sámuel urak — ez utóbbi, harmad-
szori szavazatután — megválasztattak, kik, noha 
e1 gyűlésre már meghívattak, hivatalos akadályoz-
tatás miatt meg nem jelenhetvén, fölesketésök a' 
jövő évi közgyűlésre halasztatott. 3) S. gondno-
kunkon kivül világi ülnökeink közöl csak ketten 
levén jelen, azon tekintetből, hogy a' világi elem 
felette aránytalanul ne képviseltessék, jelen gyű-
lésre tbiró B. B. ülnökül föleskettetett. Mi azon, 
hogy tisztelt tbiró úr — ki közelebbi évben, ki-
vált mint iskolai felügyelő (dekán), közfigyelmet 
^s elismerést gerjesztve működött, — szivünkből 
örültünk, 's öt rendes ülnöki helyen is örömest üd-
vözölnék : de az elvet, mellyből a' fölesketés 
történt, t. i. a' világi elem aránytalan képviselte-
tését, mintha mi két ellenkező tábor volnánk, egy-
általában nem helyeselhetjük, — a törvény sem 
szól, egyes gyűléseket értve, a' két elem arányla-
gos képviseltetése, csak a' törvényes szám felöl, 
a* mi pedig ez alkalommal bőven ki volt. 4J E g y -
házmegyei jegyzőnk, n. t. T. F. szemei gyenge-
sége miatt jegyzői hivataláról, *) szinte n.t. Sz. M., 
adott szavát beváltandó, 3 évvel ezelőtt elvállalt 
ülnökségéröl lemondván : mindketten, a' jelen 
voltak sürgető kérésére, hivatalaikban tovább is 
megmaradlak. 5J F. Gyarmat l.B.Zs-t^z espe-
resi hivatal teljes elmellőzéséveJ, állítván be az 
ürességbe jött egyházba káplánul: a' törvény-el-
lenes úton beiktatott káplán e' helyről elmozdítta-
tott, 's az egyház más káplánnak a ' törvények ér-
telmébeni hívására útasíttatott. 6J Gy. Vári, mint 
emberek emlékezetére mindig, ugy mostani lelki— 

*) Az egyházmegyei jegyzőség iránt a' fenálló rendszer-
től — melly szerint a1 jegyzőknek mulhallan az ülnökök kö-
zöl kell választatniok — sokaknak eltérő nézeteik vannak. Nem 
volna-e czélszerii e1 minden esetre annak idejében aligha kel-
lőleg megfontolt intézkedést a1 leendő coordinatioig akkép 
mödositni, hogy ám legyen az egyházmegyei jegyző, és pedig 
f ő j e g y z ő i czimmel, az egyházi ülnökök közöl választva, 's 
az ö firmája alatt tétessenek a-1 hivatalos kiadatok : de vá-
iasztassék az egyházak által e g y vagy k é t aljegyző is ' s 
ezek szavazat nélkül a'fiatalabb papok közöl; de csak 3 évre, 
hogy a1 hivatal oeconomiajával többek megismerkedhessenek. 
Ekkor a' felsőbb rendeleteknek is elég-tetetnék, 's az éltesb 
korúak sem terheltetnének erőt haladó munkával. H. A. 

pásztorát is háborgatja; némelly nyugtalanok a* 
pap ellen vádat nyújtottak be : ezek megvizsgá-
lása- 's a' baj orvoslására 4 tagból álló vegyes 
küldöttség küldetett ki. 7J Békési egyház azon 
határzata, melly szerint a' rectori hivataltól a* 
latin 's németnyelv tanítását azon tekintetből r en-
delé elvétetni, hogy általa a ' reá l tudományok a n -
nál terjedelmesebben taníttathassanak, mint szinte 
azon intézkedése is, hogy a' rectori fizetésből egy 
kis rész levonassék, 's ez a' felállítni czélzott 
nyelvoktatói fizetéshez csatoltassék, méltánylással 
elfogadtatott 's megerősíttetett. 8 ) Nagy figyel-
met gerjesztett 's közörömmel fogadtatott t. Ele-
kes András, Bogdán Lajos, 's Bonyhai Beniámin 
iskolai felügyelök (dékánok) kimerítő j e len-
tésök. Szeretnők e' jelentések bármellyikét a* 
dékáni hivatal legelfogultabb, legmakacsabb e l -
lensége kezébe adni,—lehetlen, hogy azt olvasva, 
kába elfogultságából ki ne ábránduljon. E ' je len-
tések megismerteték velünk nemcsak a z t , hogy 
hány iskola van ez 's ez egyházban, — de azt is, 
millyen a' helybeli felügyelöség?mitudományok, 
mi sikerrel taníttatnak ? mikép vannak az iskolák 
fölszerelve? millyenek a' tanítók egyéniségeik ? 
micsoda arányban van a' tanulók száma a' lelkek 
számához? mellyek mindenik egyházban a' taní-
tást-gátló akadályok,'s mikép orvosolhatók azok? 
's a' t. Voltak a' jelentésekben fájdalmat ger jesz -
tők is, például némelly tanítók, tán azért, — szól-
junk nyiltan — mert nem szeretik, hogy kár tyá-
jokba más is nézzen, — a' szent elvet koholmá-
nyokkal gyanusítni,—a' dékánok,'s így az egyházi 
felsöség rendeletei ellen a' békés nép felizgatását 
is megkisértni elég vakmerők voltak: sőt a' ma-
gát presbyternek hánytorgatott, de jelen egyház-
megyei gyűlés által a' presbyteri kellékek h iá-
nya miatt a' presbyterek közöl kitöröltetni határ-
zott sz. andrási rector L. D. a' dékáni szelíd el-
járásnak nyilván ellenszegült, — melly merényért, 
hogy ez úttal csak esperesi megdorgáiás határoz-
tatott, az érdeklelt dékán úr több ízben ismételt 
kérésének tulajdoníthatni, ki ez ellenszegülést az 
eddig szokatlan eszméveli ki nem békülhetésnek 
tulajdonítá. Fájdalmasan értök kézi könyvek hiánya 
miatt,is kóláinkban a'tudományok tarkabarkaságát; 
mint egyik dékánunk jelenté, kis kerületében 24 
különféle tudomány taníttatik, az elemi 's polgári 
iskolákban,'s sok helyen, a' legroszabb kéziratból. 
Azonban dékánaínk nemcsak hiányokat fedezó-
nek fel, de gyógyszereket is ajánlának, 's aján-
latuk nyomán ezen lényegesb határzatok té te t -
tek : a) Mivel az iskolás gyermekek száma f ő -
leg az olly egyházakban örvendeztető , hol 
birtokaránylagos adózás 's ezzel együtt járó 
szabad iskolázás divatoz : a' birtokaránylagos-
adózás életbeléptetése iránt egyházmegyénk, min-
den hatalmában levő eszközt használni kívánva, 
akkép intézkedék, hogy „az üdvös rendszert 
ajánló egyházmegyei határzat elsőben az e g y -



házak presbyteri gyűléseikben olvastassák föl; 
azután kathedrából ajánltassék a népnek ; majd 
esperesi vizsgálat előtt, a' dékánok, a' presbyte-
riumokba a 'nép értelmesbjeit is behivatva, igye-
kezzenek az eszmét megkedveltetni. Végre, es-
peresi vizsgálatkor, az esperes az összegyűjtött 
népnek ajánlja, 's igyekezzék elfogadtatni. Egy 
kis röpirat készítése is elhatároztatott, mellyben 
az üdvös rendszerajánltatni fog, ' se 1 röpirat,aján-
latokból kinyomatván, ingyen fog híveink közt 
szétosztatni, bj A* gyermekeik tanításával nem 
gondoló szülék, ha e' részbeni kötelességeiket a' 
dékánok felhívása következtében sem teljesítnék, 
esperesi vizsgálatkor az esperes eleibe rendel-
tettek állíttatni, c j Minden egyházban ezen évben 
házankénti lélekössze-irás rendeltetett, a' 6 — 12 
éves gyermekek, mint iskolázhatok, külön rovatba 
jegyeztetvén; 's ez az összeírás minden 5 évben 
hasonló pontossággal teljesíttessék; az iskoláz-
ható gyermekek száma évenként tisztában tar -
tassék az egyes egyházakban, d) A' tanításbani 
egy formaság, mennyire lehet, már ez évbeni esz-
közlése a* dékánokra bízatott; egyébiránt, az ed-
dig méltánylással működött iskolai választmány 
fölkéretni határoztatott, hogy a ' jövő évi gyűlés 
előtt legfölebb egy hónappal, minden iskolákban 
tanítandó tanulmányokat kidolgozva, az ajánla-
tosb kézikönyvekből rövid kivonatokat készítve, 
a' félévenként tanítandókat, egy kötetbe kötve, az 
esperesi hivatalhoz beadni igyekezzék; t e rmé-
szettan 's népszerű chemia készítésére tek. Csécsi 
Imre oktató úr az egyházmegye nevében fölké-
rettetni határoztalott. ej Egyházmegyénkben né-
pes, 10 's 20 iskolával biró egyházak is levén, 
hogy a' dékánok felügyelői tisztöknek annál hí-
vebben megfelelhessenek, több dekanatus alaki— 
tátott; a 'népesb egyházak: Békés, Makó, Szentes, 
H. M. Vásárhely, önállólag képeznek egy deka-
natust, a' dékán helybeli is lehet, de közvizsgá-
latokra a' szomszéd dékánnak okvetlen meg kell 
hivatnia; az egyházmegyei gyűlésre a'dékánok a' 
kiadott utasítás szerint teendik évi jelentéseiket. 
f ) Népiskoláink közöl több helyeken iskolai anya-
könyvek mindeddig hiányozván, azok haladék 
nélkül készíttetni 's az egész egyházmegyében a' 
dékán urak állal ajánlt rovatok szerint rendeltet-
tek vezettetni, g] A* gyermekek confirmatiója a' 
harmadik iskolai év végére határoztatott, 's a' 
szülék előre figyeltetnek, hogy nem confirmált 
gyermekeiket azon időben, mikor az úrvacsorá-
járóli tan taníttatik, felküldjék, — minden confir-
mált gyermek neve , 's confirmáltatásának ideje 
az iskolai anyakönyvbe— e' czélra külön rovat 
levén — bejegyeztetik ; ' sá r ró l ,hogy a* gyermek 
valósággal confirmállatolt, az egyházmegye által 
az e' részbeni kiadás megtérítése alatt nyomatan-
dó, 's a* lelkipásztor által aláirt bizonyítvány ada-

tik, melly a' házasulás alkalmával majdan élőké-
r é t i k . ^ Dékáni jelentés nyomán tudomásra jövény 

mikép K. Ladány kegyes földesasszonya mélt. 
öiw.báró Wencheim Józsefné, 's ennek nemes 
keblű fiai : mélt. báró Wencheim Béla, Victor ' s 
László ö nagyságuk, a 'k . ládányi ref. egyház iránt 
eddig is sok kegyességet tanúsítók, a' ref. iskola 
számára 50 hold földet, iskolai szerek szerzésére 
's eperfatenyésztésre, adtak 's ajánltak:az ajánlat 
hálás köszönettel fogadtatott; az egyházmegye 
köszönetét n. t. esperes úr fogja a' közelebbi vizs-
gálatkor tolmácsolni. í ) Iskolai tanítóink közöl a* 
magukat különösen kitüntettek, a' jobb állomásra 
való juthatás 's ajánlás tekintetéből, az egyház-
megye kebelében köröztetni fognak, köztük a' 
fatenyésztés és nemesítésben figyelmet gerjesztő 
sikerrel munkálni indult k. ládányi rector Szilágyi 
úr. (Vége következik.) 

H a j n a l Á b e l , 
békési ref. lelkipásztor. 

H a l á l o z á s o k . 
Bécs, tavaszutó 17-kén 1847. Nem kévésért 

vannak, ugy hiszem, honunkban, kik tisztelet-
tel, mondhatom, tiszta tanítványi hálával visel-
tetnek a' bécsi prot. theologiai intézet nagy 's 
fáradhatlan exegelája 's keleti nyelvésze t. Wen-
rich János György professor úr iránt. Fájdalom-
mal jelentem azoknak , hogy a' 26 éven által 
nagy igyekezettel működő nincs többé; ma tet-
tük öt le néma lakába. Még folyó hó 14-én, i n -
tézetünkben felolvasást tartott, 's másnap r eg -
gelre leverő halálát hallók. Szélütés által lett * 
vége 59 évre terjedő munkás éltének. Dicsőült 
szelleme nyugodjék rajtunk, 's hamvai áldva l e -
gyenek I E ö s z e I s t v á n . 

— A'felső-magyarországi evang. l e l -
készeket egy köztiszteletben állott érdemes t á r -
suktól fosztá meg a'halál. F .é . május 19-én szen-
derült ugyanis jobb létre a' XIII városi esperes-
ség főesperese és szepesváraljai lelkész, t. Z a -
cher Sámuel úr. Több hétig tartó betegségből alig 
fölgyógyulva, szélhűdés vete véget, épen olly 
véletlenül, mint szomoritólag, a' boldogult munkás 
életének. Született Iglón 1795-ben; 1819. óta a* 
szepesváraljai egyház lelkészi, 1841. óta pedig 
egyszersmind a' XIII város föesperesi hivatalát 
viselé. Koporsója fölött Pakh Mihály alesperes és 
iglói lelkész larta gyászbeszédet, a' szokott p a -
rentatiót pedig Kalchbrenner Károly olaszi lelkész 
végezé. Minden ismerőseinek áldása kisérte a r 

boldogultat sírjába. Hive maradt ö mindig hivatá-
sának, és csendes, de ernyedetlen munkálkodása 
megszerzé neki egyháza osztatlan szeretelét 's b i -
zalmát és az összes esperesség hálás elismerését. 
Béke hamvaira! 



PROTESTÁNS 

EGYHÁZI fiS ISKOLAI 
24 . szám. Hatodik évi folyamat. Junius 13. 1 8 4 7 . 

Előfizetési figyelmeztetés. 
Mivel lapunk 23-dik számában előterjesztett okoknál fogva, a' 

közelgő félévben k é t i v e t adandunk hetenként, a' postadíj is min-
denegy példánytól félévenkint 1 ft. 12 kra p. p. emeltetett : az előfi-
zetési ár a' Prot. Egyh. 's Isk. Lapra Buda-Pesten 3 f t . 4 0 k r * * 
postán küldve 5 f t . pengő pénzben leend félévre. Előfizethetni Pesten 
hatvani-utczai Horváth-házban 483 szám alatt földszint Landerer és 
Heckenast könyvnyomdája ügyszobájában és minden magyar- és 
erdélyországi kir. postahivatalnál. 

A' Prot. Egyh. "s Isk. Lap szerkesztősége. 
TARTALOM : Porosz fözsinat. — Dunántúli ügyek. Nyug-

intézet. Y. Z. — Békes-banáti egyházmegyei gyűlés. 
H a j n a l Á b e l . — E m l é k - t á r c z a : A' s.-pataki re-
form. egyház nevezetesb eseméuyei és papjainnk rövid 
életrajza. H e g e d ű s L á s z l ó . — V e g y e s k ö z l e -
m é n y e k . — 

P o r o s z f ö z s i n a t , (Folytatás.) 
A' következett ( 2 7 - i k ) ülés kezdetén, miután 

referens az ujdon kezdendő discussio könnyebb 
megértéseül az eddig talált egyesítő pontokat: 
hogy az ev. hitvallásiratok legyenek alapjai az 
egyesült egyháznak 's további fejlődésének, hogy 
tanaikban különség tétessék a* sarkalatos és nem-
sarkalatos közt, hogy a' luth. és ref. egyházak 
közti különség nem sarkalatos, — mit csak egy, 
az uniót általában ellenző szézat ostromolt, — még 
egyszer előadá, azután pedig a' különbözéseket, 
mellyeket abban lelt, hogy a' sarkalatos és nem-
sarkalatos közti különség ki ne mondassék, hogy 
egyszerűen a' consensusra utaltassék, 's hogy a' 
status quo maradjon meg 's az egyházkormány 
eddigi nyilatkozatai elegendőknek nyilváníttassa-
nak, szinte kimutatá-'s a' választmány okaival 
még egyszer ostromlá, 3. szónok lépett még föl 
ellene. Az első főkérdésnek állítá : van-e már 
általán az uniónak egyetemes hit- és tanalapja, 
vagy azt csak készíteni kell még? ' s az elsőt tö-
rekvék bebizonyítani, állítván, hogy a' régi oe-
kumenicus symbolumok, mellyekben az unió tu-
data nagyon kitűnik már, 's a' reformatori hitval-
lásiratok, mellyekben az még inkább felötlő, mert 
olly különböző országokéi, legelegendőbb tanala-
pot nyújtanak's magok közt annyira megegyezők, 
hogy istenészetileg gyakorlott szem kívántatik 

ahoz, miszerint köztök különséget találjon, söt 
hasonlóbbak egymáshoz, mint az ujdon felállí-
tandó formula a' két hitvalláshoz, 's épen ezért, 
mivel a' dissensus elismertetett, de általában l é -
nyegesnek nem találtatott, új hitvallásra szükség 
nincs, mi azonfelül korunkban sem kielégítő, sem 
hosszú ideig fenálió nem fogna lenni; ez okból 
szónok újra status quo-ra szavazott.— Azon é r -
telme volt a1 második előadásnak i s , melly azon 
ellenvetést tevé a' választmánynak: hogy nagyon 
akar sietni, 'a nem rég használt képét az üdülő 
egyházról tovább folytatá, mondván: midőn a* 
gyermek felüdült, rendszerint megnőtt; az anya 
örömmel látja, de egy ideig mégis vár az űj r u -
hával, mellyet örömgonddal készíte számára, r e -
ferens pedig az új ruhát azonnal el akarja készí-
teni 's felölteni. Mi az uniónak eleitől fogva á r -
tott, folytatá tovább, az vala, hogy azt vélék, m i -
szerint' az kezdete egy új egyháznak, *s e' véle-
ményt a' javaslat újra meg fogja erősíteni 's így 
az uniót inkább gátolni és háborítani, mint elő-
mozdítani ; általán annak szerzői eltéveszték fe l -
adatukat, és zsinati indítvány helyett istenészeti 
kar javaslatát adák; tekintve az életet, tanácsos-
nak látszik, a" már minden irányban forrongó 
egyházat nagyobb forrongásba nem hozni; felfog 
még találtatni mód, hogy a' régi kor tantételeit 
megtartsuk a1 nélkül, miszerint az új szabadságot 
helytelenül korlátozzuk. — Következett szónok 
sem akart egyebet, ki főleg a' választmánynak 
második eredménypontban nyilvánított kivánata 
mellett maradott, melly szerint az egyházkormány 
eddigi nyilatkozatait elégteleneknek nyilatkoztassa 
ki a' zsinat, mit az odáig magyarázott már, hogy 
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az által semmi gáncs, hanem csak a' lényegesen 
meglevő szükséglet mondatik ki. De épen ezt 
istenészeti történettani tudományosság 's hatályos 
ékesszólás nagy készletével ostromlá szónok. Min-
dig ismétlé azonban a* régi ellenvetést, hogy a' 
symbolumok eltörlesztetnek,'s azon állítást,hogy 
a* consensust kell alapul megállapítani, de nem 
formulázni 's kimondani, mivel az hátrány, mert 
a' mellett a'sarkalatos és nemsarkalatos közti ve-
szélyes különséghez kell nyúlni, 's mivel az által 
alapja tetetik le új rigolyáknak, mellyel az egész 
uniót szétrobbanthatnák igen könnyen. Szónok is 
tehát javaslá, hogy az 1834-ki kabineti parancs-
nál maradjanak, 's aztán még egyszer elmondá in-
dokolt gáncsát a ' felállított formula ellen, melly 
új hitvallásnak látszva, az új unió alapja semmikép 
nem lehet. 

Azután még 5. szónok beszélt a' javaslat mel-
lett. Az első mostani állapotára utalt a' dolgok-
nak, ismételvén, hogy az egyházkormányi 's l i-
turgiái ügyek így nem maradhatnak; minden kori 
tapasztalatra támaszkodva, inte őrizkedni a' véle-
ménytől, mint ha olly mesterséges, magában el-
zárt tanrendszer, minő a' svmb. könyvekben fog-
laltatik, valódi 's benső hitközösség alapjává avagy 
csak megszilárdítása segédeszközévé legyen, 's 
jóslá, hogy habár most némi időre meg is gálol-
tatnék az unió, dicső eszméje mégis ki fog fe j -
leni 's legyen bár 50 vagy 100 év múlva, újra 
feltűnni, a' midőn csodálkozandnak, hogy arról 
olly hamar mondának azelőtt le. — Következelt 
szónok is a' symb. könyvek, mint egyházi hilkö-
zösség alapja 's ordinatiokori hiteltetés tárgya el-
len nyilatkozott; mert azok, miként bölcseletileg 
igen alaposan kifejté, a' fogalmi igazságot a ' c z é -
lival (zwecklich) összezavarák 's ez okból for-
mulázták azt, a ' mi szellem és élet. 'S ennek el-
választása végett unió tevé a' kezdetet. Ezért a' 
zsinat 's egyházi?ormány legfőbb feladatául jelölé 
ki, azt fentartani 's megszilárdítani, 's kéré név-
szerint az egyházkormányt, hogy az ellentornyult 
nehézségek mellett is ne essék kétségbe, hanem 
csak türelem- és szeretetben, mint eddig, halad-
jon tova, ' s Antigonéból azelőtt idézett mondás el-
lenében ugyancsak onnan kölcsönzött mondással 
zárá be beszédét: „ Én nem együttgyűlölés-, ha-
nem együltszeretésre születtem4 ', 's e' fölött még 
végtelenül föntebb áll a' ker. mondás : ,,mostan 
megmarad a' hit, a' remény, a' szeretet, e' három: 
ezek közt pedig legnagyobb a' szeretet ," azon sze-
retet t. i., melly Krisztus és Isten felé tör. — Erre 
a* javaslat egyik forró barátja, ki azt többször 
erősen támogatá m á r , még egyszer felszólala, 
mondván : Nekem ugy látszik, hogy a' dolog az 
által jött súlyos helyzetbe, mivel az ordinatiora 
nézve uniónak kell lenni az uralkodó gondolat-
nak ; holott az forog szőnyegen, hogy a' hitelte-
tés és tanrend közti különség jól megállapíttassék. 
Hiteltetéskor azon kell lenni, hogy igazság 's v i - ! 

lágosság lépjen az ingatag helyébe, hogy tehát 
a* formulába lényeges és sarkalatos vétessék föL 
Ha immár e' hiteltetésformuláról az unióra jövünk, 
a' gyűlölet amarra esik, mint ha az új 's mégis 
csak nyomorú hitvallást képezendő volna , holott 
ez csak a' hiteltetésformulára vonatkozik. Más 
részről nekem ugy tetszik, hogy e' fölcserélós á l -
tal az unió is annyiban szenved, mennyiben ugy 
látszik, mintha az , ha nem a' consensusra aka -
runk esketni, az unióban csekélyre becsültetnék;, 
de hiszen ordinatiokor nem a i forog fen, igy arra 
nem is ügyelhetünk, mert akkor csak az jő ké r -
désbe, miszerint győződjék meg az egyház, hogy 
az ordinálandó egyházi-hitü; ba ekkor befogad-
nék a' consensust, a' hiteltetés értelme megtisz-
tátlaníttatnék, mivel akkor a'nemsarkalatos is fö l -
vétetnék. Szeretném ellenben, hogy a' consensust 
a' tanrendben jöjön szóba ; mondák, hogy azt n e -
héz előterjeszteni, de az ev. egyháznak nem leend 
nehéz megismerni az a lapot : Jézus Krisztus üd -
vezítönk *s egyedül ő. Mondják azt is, hogy a" 
sarkalatost nem szabad elkülöníteni a1 nemsarka-
latostői ; ebben volna igazság, ha amaz kirekesi-
tőleg viszonylanék emerre 's emezzel felhagy-
nánk; ekkor megrövíditenök az alapot; de hiszen 
alap azért van, hogy építtessék rá valami, 's Krisz-
tus épen az alap, mert minden nemsarkalatos ist 
benne találtatik. E' különböztetés által nem fog é r 
vágatni a' testen, nem fog elkülönítés, csak meg-
különböztetés történni. Reformatiokor is újra fel— 
ásaték 's napfényre hozaték az alap; annak ugy 
kell ismét történni, mivel utóbb a' sarkalatost és 
nemsarkalatost újra összekeverék. Azután e ' s z ó -
nok is arra figyelmeztetett, miszerint szükséges* 
mivel a ' választmány bölcs igazságossággal a ' 
hitvallásilag szigorú községeknek meghagyá v o -
catióban a ' jogot , szükségeikről gondoskodni, más 
részről meghatározott tanöszvegben védelmet is 
birni azoknak lehető túlcsapongása ellen; ha t e -
hát a' tanrendben consensussal együtt azon elv 
mondatik ki, hogy az ev. egyház fősúlyt a' sar-
kalatosban helyez : azzal mindkét félről gondos-
kodva van; a' consensus csak az ordinatiokori 
hiteltetéshez nem tartozik. Végre még a' formula 
megtámadtatásainak különféleségét törekvék 
megmagyarázni, melly egynek nagyon merevnek, 
másnak folyékonynak, ennek nagyon meghatáro-
zottnak, amannak határozatlannak látszik; e' kü -
lönféle ítéletek, mondá, helyes mértékökre vetet-
nének, ha jól szem elé állíttatnának a1 különböző 
fokok, mellyeken az egyház valami hitvallássze-
rüt kiván 's mellyek a' logikai kategóriák szerint: 
nem — faj — egyén, legjobban megkülönböztet-
hetők. Először a' föegyház kiván egyetemes hi t -
vallást ordinatiokor; azután az unió consensust 
kiván a' tanrendben; végre az egyes község kü-
lönös symb. typusú hitvallást kiván vocatiokor; 
de ezen különségeknek megfelel az egyházkor-
mányi tevékenység is ; az első egyetemes fokon 



mutatkozzék positiv- és negatívnak, mennyiben 
az ordinálandótól hitvallást követeljen 's a' nem-
vallőtól tagadja meg az ordinatiót; második fokon 
legyen csupán negatív, mennyiben ne tűrje a1 tan-
rendtőlieltéréseket;a 'harmadikon legyen inkább 
passiv, mennyiben csak hivatalosan lépjen föl, ha 
panaszok érkeznének a* községektől. 

Ezen igen értesítő 's felvilágosító előadásra 
csaknem az egész tanácskozás befejezéseül még 
egy hatalmas beszéd következett az unió védel-
mére 's mindannak elhárítására, mi a' meghatáro-
zott symbolumokrai esketés-, magoknak egyedül 
igazhivőkül látszó pártok kizárólagos kegyelése- , 

tanszabadság elnyomásából az unióra nézve 
akadályoztató, az egyházra veszélyes, az egész 
hazára nézve zavart és szakadásokat okozó netán 
származhatnék. A' nyilt, bátor beszéd mindenről, 
mi ujabb korban bizalmatlanság- 's elégületlen-
séget szült, némi bajok és károk szabad, leple-
zetlen kijelölése, az erélyes, néha nyerseséggel 
határos kifejezés, maga a1 hatalmasan fölhevült 
szónok külső tartása 's megrázó hangja némellyek-
ben, a' közelebb állók közt is, vegyes benyomást 
idézhetett elő; ezen, legerösb helyeinél sem fél-
beszakított előadás mindenesetre nemcsak bizo-
nyítványa volt a' szónok őszinteségének, hanem 
a' gyülésbeni szabadszólás- és az elnök türelmé-
nek is. 

Egészen záradékul még egy agg, igen tisztelt 
csatász rövid, de nevezetes szavakban a'választ-
mány javaslatai mellett nyilatkozott. „Nem iste-
nészeli szó,—ugy mond,— mit most mondaniaka-
rok,— arra képességem nincs : hanem szó, meliyet 
ev. papok és világiak utasításul adtak, midőn e' 
gyűlésbe jövék ; némi kérelmek közt megbíztak, 
hogy egyházunk régi szent kincsei, névszerintaz 
ág. hitv. mellett is, beszéljek és szavazzak ugyan, 
<le egyszersmind a' tan- és lelkiösmeret-szabad-
ság fölött őrködjem. Megvallom, hogy éltemben 
akkor féltem legelőször, mondák azonban, ne fél-
jek, mert az által jó 's áldásdús szót szóiandok 's 
egyedül nem maradandók; 's ezt e' napokban ta-
pasztalán), és mivel a' választmány javaslatában 
amaz ohajtatokat mind teljesítve látom, abba be -
leegyezésemet örömest és bátran nyilvánítom. E' 
szavazattal vége lön az általános beszédek hosszú 
sorozatának. 

A' 4-ik (jul. 28-kai) ülés kezdetén először a' 
referens emelt szót, általán válaszolandó a' tett 
megtámadások- 's ellenvetésekre. Először azon 
ellenvetéshez fordult, melly az uniónak a ' j a v a s -
lat által követelt joga ellen emeltetett; először 
gáncsolák, hogy a' javaslat még egy harmadik, 
egyesült egyház lehetőségét akarja fentartani; de 
az tény, hogy már sok, unió elvére tisztán alapí-
tott község 's még több pap van, kik az urvacso-
ráróli tanban Calmnlioz, praedestinatióra nézve 
luth. istenészethez ragaszkodnak. Ha ezt nem kell 
tűrni, abban Ö csak uniogátolást az unióban 's az 

igazán egyesülteknek excommunicálását látja. 
Továbbá az unió egyik ellene nem akarja meg-
engedni, hogy az evangyéliomilag sarkalatos ha-
tárzotlan kimondassék; de e' jogot mindig kell 
birni az egyháznak, 's korunk követeli az t ; gán -
csolják a' formulákban tett e' részbeni kísérletet, 
mellyröl még szólani kell, de azzal még a ' javas-
lat alkalmassága 's czélszerüsége egy meglevő 
szükséglet kielégítésére nincs megczáfolva. — 
Azulán még egyszer terjeszkedett ki az új hitval-
lások szándokolt felállításának vádjára 's nyilvá-
nítá, hogy az első referensnek ezen kifejezés 
iránt : „Javaslata egy új hitvallásnak," melly 
egyetlen okot adhatott e 'vádra, határzolt 's ismé-
telt nyilatkozatai után nem találja nagylelkűnek, 
sőt mégcsak igazságosnak sem, mindig visszatérni 
olly vádra, minő az ordinatioformulábani hitvallás 
ellen még soha, az 1829-ki agenda mellett sem 
senkinek nem juta eszébe 's melly ellen ezennel 
utoljára ünnepélyesen tiltakozik. Végre még egy-
szer íigyelmeztetett arra, hogy az új, annyifélekép 
megtámadott formula nem csupán az unió é r d e -
kében, hanem a' kor mozzanatából is van indít-
ványozva , mit az ellenzék általában ignorált. 
Most másként van, mint a 'XVII. században, — mi 
nem eskethetjük magunkat, mint akkoron, a 'symb. 
könyvekre, az oekumenicus symbolumokra sem, 
legkevésbbé pedig az Athanasianumra, meliyet,ha 
nem akarunk magunknak illusiókat csinálni, minden 
elemében senki el nem ismerhet. Ezen mozzanat-
ból kisérteték meg az új formula, 's midőn azon 
ellenvetés támasztatik ellene, hogy elöhaladást 
akar 's mégis határozotttói határozatlanra vezet, 
ö mégis elöhaladást kénytelen állítani; mert itt 
ordinatiokori hiteltetéskor az egyház a' pap l eg -
bensőbb személyisége- , lelkiösmeretéhez lép; 
szolgáitól ott lehetőleg keveset kívánhat; ha im-
már a' határzottságban túl van menve 's e' nagy 
határzottság által igen sok követelletik: az min-
denesetre elöhaladás visszamenni a' határozat-
lanra. 

Miután végre az első javaslat referense is a* 
másodiknak vitatásakor neki ismételve tett ellen-
vetésekre felelt még, a' midőn kénytelen volt a' 
már többször nyilvánítottat ugy ismételni, hogy 
annak közlésével bizton felhagyhatunk : az elnök 
bezárá az általános vitatkozást's arról következő 
tarlalomisméllést ada: , ,A' választmány 's minden 
felszólalt tag elismerik, hogy az unió tény, — nem 
csupán egyes istenészek eszméje, hanem eszme, 
melly hatalmasan benyúlt már az életbe. Szinte s o -
kan az unió talajára állának ki 's azt nem csupán v a -
lami türendönek tekintik, hanem mellette örömmel 
nyilatkoztak. Egyetlenegy szó emeltetett ellene 
's azon nem csodálkozhatunk; mindnyájan tisztel-
jük azon férfit, kitől az eredet t ; meglehet, hogy 
az unió első feltünte elvette kedvét az eszmétől; 
ö olly szilárdul áll a' hitben , melly szeretetben 
tevékeny , olly nehéz egy hosszú élet kövelke-



zetességétől elválni, azonfölül ö nem ellensége 
az uniónak, csak azt kívánja, hagyjuk meg neki 
*s községének, a' mijek v a n , hogy mi szinte az 
unió eszméjéből biztosíthatjuk öt, miszerint kivá-
nata teljesíttetni fog. Egy szónok mondá, hogy 
félreértés, az ev. fő- 's egyesült egyházat e g y -
azonítani. Igaz, hogy e' felöl határzott nyelvszo-
bás még nem képződött. De az egyházkormány 
mindig unió eszméjétől áthatott organismusra 
gondolt főegyházról szóltában. Tartományinkban 
mindenütt több vagy kevésb papot 's községet 
találunk, kik valóan egyesültek, aztán ismét re-
formátusokat , kik lényegileg azon állapotban 
vannak, mellyben őket az unió ta lá l ta ,— az-
tán lutheránusokat, kik a' lutherséghez szilár-
dul ragaszkodnak , 's ezért egészen elváltak. 
Az egyesültek 's azon reformátusok, kik határ-
zottan nem nyilatkoztak, közti különség az e g y -
bázkormányra nézve gyakorlatilag csekély; köz-
tük nincs úrvacsoramegtagadás, 's tettleg megle-
hetősen egyenlő minden; a' kormány tehát az 
unió kifejtése 's tovaképzése körül ugy viselé 
magát , miszerint folyton nem kérdé , valamelly 
egyház akar-e hozzájárulni avagy nem; mert az 
többnyire izetlenségeket okozott; a*főegyház t e -
hát gyakorlatilag mind a'kettőt magában foglalja. 
De azok, kik az egyesült egyház közösségétői 
egészen elváltak, kivül vannak a' föegyházzali 
összeköttetésen ; ők magok vitték nyakasságukkal 
odáig a'dolgot, hogy az ev. főegyház mindenkori 
készsége mellett, őket befogadni, tölök mégis el-
szakadt. Igy áll az ügy az egyházkormányra 
nézve, — ha másként állna, más eljárásnak kellett 
volna történni? — Erre az elnök a'választmány-
nak unió Iényegéröli elveit, miként a ' javaslat 
nyomán föntebb érintve vannak, még egyszer 
előterjeszté, megmutatván, miként azokkal tulaj-
donkép minden szónok egyetértet t , 's aztán a1 már 
említett eredményekre ment át. Ezek első tételé-
ben, melly igy hangzik : , ,A' zsinat mondja ki 
Meggyőződését, hogy az ev. egyházegyesítés nem 
hajtathatik végre az istentisztelet vagy szerkezet 
puszta confirmálása által, hanem ahoz főleg meg-
határzott hit- vagy hitvallás-alap kívántatik" 
mindnyájan megegyeztek, ugy hogy arról tovább 
vitázni nem kelle. A' második tétel iránt r „A 1 

zsinat mondja ki meggyőződését, miszerint ezen 
hitalaprőli addigi nyilatkozatai az egyházkormány-
nak elégtelenek" az elnök következő megjegy-
zéseket tőn : ,Az egyházkormánynak különös 
megelégedésére szolgál, ha eljárása, mint sok 
szónok mondá, helyeslésre talált, 's az 1834-ki 
nyilatkozat, melly szerint eddig cselekvék, elis-
mertetik. De többen ugy vélik , hogy elégtelen-
ségről nem kell szólni; anyagilag tehát itt sincs 
vita, csak azt lehetne kérdeni: az egyházkormány 
nyilatkozatai eleitől fogva ' s l 8 4 3 . óta elegendők e 
avagy nem ? A' választmány unióról általunk 
kibocsátott emlékiratra utal, mellyben az eddigi 

viszonyok szinte elégteleneknek mutatkoznak. ' S 
itt az egyházkormányálláspontjából mindenesetre 
ki kell nyilatkoztatnom, hogy az nagy becset he-
lyez abban, ha az előbbi nyilatkozatok kiegészít-
tetnek ; mert nézeteiben minden szilárdsága mel-
lett, az 1834-ki cabineti parancs után is, melly 
csak speciális alkalomra adaték ki, mindig bizonyos 
bizatlansággal cselekvék; egy részről untalan 
félve, hogy annak elismerése által, miszerint az 
unió nem hitvallásváltoztatás, unió ellen cselek— 
vendik; más részről óhajtva azok iránt , kik a* 
symbolumokhoz ragaszkodnak, gyöngédséget és 
kíméletet mutatni, mert fenálló rendre határzott 
utalással nem léphetett elibök. Igy eljárása un ta -
lan inkább hozzálátás, mennihagyás volt, 's igen 
kell óhajtania, hogy az addigi határozatok kiegé-
szíttessenek. A' választmány kifejezésében tehát 
ő nem láthat gáncsot, mi annak bizonyosan nem 
vala szándokában, hanem, ezen állapotban nem 
maradhatván a' dolog, csak kiegészítő nyilatko-
zatokat nyerni ohajtal ' — A' 2—ik pontra : „A* 
zsinat egyezzen bele az elvbe, hogy az unió te l -
jes valósítására megkívántató előterjesztése av 

hitalapnak, nem állhat tanformulában,mellynek fel-
adata volna az eddigi különségeket hitágazatilag 
kiegyenlíteni, hanem csak a' közös és ama tan-
különségeken fölülemelkedett hit alkalmas kife-
jezésében," elnök megjegyzé, hogy a' negativá-
ban mindnyájan megegyeznek; de annál nagyobb 
ellenmondás történt a* második positiv rész ellen; 
hogy a' szándokolt egyházrendben határozatok 
hozassanak az uniónak különsymbolumokhozi v i -
szonyáról, hogy ott az egyes symbolumok név-* 
szerint említtessenek meg, hogy a' consensus ne 
mondassék ki általában, hanem mint sarkalatost 
magában foglaló jelöltessék ki — ez azonban azon 
hozzáadással, miszerint a' nemsarkalatos ne lá t -
szassák az által lényegtelennek — ebben itt is 
egyetértenek ugyan; de az iránt: kell-e ezen 
consensusnak határzott kifejezést adni's a ' s a rka -
latost czikkezni, leghatárzottabb ellentét uralko-
dik. Az ellenzék állítja: 1) hogy az nehéz; ki 
akarjon a'symbolumok consensusára kimerítő k i -
fejezést találni? Az tudományilag alig kivihető; 
2 ) az egyház megszokta a' symbolumok formái! 
's kifejezéseit, ez okból fontos dolog, a ' symbo-
lumok tartalmából semmit szokatlan, nem egészen 
világos, magyarázatra szornlt formulákban ki nem 
mondani; a1 védelmezők pedig mondják : ha az 
unió consensuson alapúi, ugy azt ki is mondhatja 
's ki kell mondania; hiszen nem hallgathat t e r -
mészete- 's lényegéről annak, minek tudatosa; 
puszta utalás a ' consensusra, csak alaki, korunk-
ban pedig fontos dolog, nem új, hanem megújított 
hitvallást kimondani. Bármi fontosak is ez ellen-
vetések, igy itélt az elnök, azokról mégsem lehet 
határozni, mivel e 'kérdés az ordinatiokori hitelte-
téssel legszorosabban öszszefügg, e' szerint ott lesz 
eldöntendő; erről sem kell tehát vitatkozni. Szintén 



igy itélt a* 4-ik tételről is, melly egészen BE első 
tudósítás körébe tartozik : , ,A' zsinat ismerje el 
ollyan kifejezés példásításaul a' választmányi j a -
vaslatban hitvalláskérdés iránt indítványozott for-
mulázását az ev. föegyházbani ordinatiokori hitel-
tetésnek s az egyházrend iránt javaslott tanhatá-
rozatokat." Végre az 5- ik tételt illetőleg: „ A' zsi-
nat egyezzen bele az elvbe, hogy az ígyen egye-
sült főegyház körén belől egyesek- és községek-
nek ragaszkodását luth. vagy ref. typusú tan- és 
istentisztelethez, kizárva minden egyházközössé-
get kölcsönösen megszüntető cselekvényeket, 
egészen szabadon hagyja, de a' fenálló különsé-
gek tovahaladó kiegyenlítését és összeolvasztását 
feladatának tekinti," ez annyiban lön vitakérdéssé, 
miszerint többen vélék, hogy az által a 'különsym-
bolumok háttérbe tetetnek 's a' hozzájok ragasz-
kodó községek megsértetnek; attól is féltek, hogy 
az utolsó tétel által könnyen adathatik alkalom 
félreér tésre , mintha e' különsógek elhárításán 
kellene dolgoznia az egyházkormánynak. De a' 
választmány, elnöki állítás szerint, nem ezen né-
zetű 's más kifejezéssel is lehetne egyetértést e l -
érni. — Most még az unioróli javaslathoz néhány 
pont volt toldva, mellyek fölött határozni a' v á -
lasztmány tartományi zsinatok tanácskozásai által 
látta magát felhíva; az egyik volt Siedler espe-
resi szentelése Posenben; erről a' választmány csak 
uniói szempontból nyilatkozók:,,hogy Siedler es-
peresi szentelése által egyházait uniótól elváltak-
nak nem tekintheti ugyan, mindazáltal illyen sza-
kadások- és ingerültségeket okozó intézkedé-
sek kikerülését's az ev. egyház megőrzését azon 
elv ellen, hogy magasb papi hivatalképességre az 
ordinatiót ki kell még egészíteni, unió érdekében 
szükségeseknek tar t ja ." Elnök ez által felhíva 
érezé magát ez ügyről néhány történeti felvilá-
gosítást adni, mellyek azonban, valamint Freimark 
poseni püspökéi, nem terjeszkedtek a' tudvalevőn 
túl; egyébiránt a'javaslattal egyetértését nyilvá-
nitá, csak a' „kikerülés" szóhoz azt adá, miszerint 
az egyházkormány ollyan szentelésre okot soha 
nem adand 's azt elő nem idézend, bogy azt csak 
eltűrte, nehogy az ó-lutheranusok szomorú látvá-
nyát ismételtesse. — Fontosb volt az unió- 's 
agendatéritvényeket illető pont, mellyek megszün-
tetését 's illetőleg visszaadatását több papi folya-
modvány kéré. A' választmány e* tekintetben ja-
vaslá a' zsinatnak : „hogy a' magas egyházkor-
mánynál az uniotéritvény megszüntetését indítvá-
nyozza/ 6 mivel az unioeszmének mindinkább elő-
mozdított kivitele mellett, miként azt a' föjavas-
latok czélozzák , illy téritvény szükségtelen; de 
még sürgetőbben kívánta a'választmány, hogy az 
ujabbi térítvény az agenda használása iránt, melly 
betüszerintiséget accentuálva az agenda haszná-
lásában, az istentisztelet ev. elveivel össze nem 
egyeztethető , töröltessék el 's a' zsinat elibe ez 
iránt teendő indítványt terjeszte. Erre nyilvánítá 

az elnök, hogy az uniotéritvóny eltörlesztését 
jövőre nézve ő is helyesnek tartja, csak a* vissza-
adás bajos; a'második téritvényben mindenesetre 
értéket helyez az egyházkormány, hogy papi ön -
kényt gátoljon az agendahasználásban, de, mint a* 
javaslat mondja, senkit nem kényszerit. E g y é b -
iránt ugy vélé, hogy e' két kérdésről e' helyen 
nem szavazhatni, mivel azok az ordinatio kérdé-
sével szorosan összefüggnek. — Ekkor az itt el-
döntendő kevés pontra mentek á t ; az 1 - s ő pont 
egyhangúan elfogadtatott; a' 2- ik pontra még 
ellenvetések tetettek; némellyek mint fölöslegest 
*s mégis félreértést támasztót 's az egyházkor-
mányt sértőt, inkább ki akarák azt hagyni; de az 
utóbbi állítást maga az elnök visszautasítá 's az 
1834-ki cabineti parancsot illetőleg végre azon 
jegyzőkönyvi megnyugtató nyilatkozatra tökélék 
el magokat: „hogy e'tételt nem ugy kell magya-
rázni, mintha az uniónak addig semmi hit- és hit-
vallásalapja nem volt volna, 's ama cabineti pa -
rancs a' maga helyessége- és szükségességében 
elismertetik," aztán az 2- ik tétel is elfogadtatott, 
szintúgy a ' 3-ik első, negatív részében, de ugy, 
hogy valamivel világosb fogalmazása, mire több-
féle, méltánylattal fogadott jobbítmányok tetettek, 
mellyek fölött nem lehetett azonnal határozni, r e -
ferensre bízatott A' 3-ik 's 4- ik tétel második 
része viszaadatott a' választmánynak, 's mivel az 
5- ik tételnél is nyomban ellenvetések, névszerint 
a' szándokolt összeolvasztásra nézve, tetettek, 
mellyeket, mint látszék, csak az első javaslat f ö -
lötti megegyezés után lehet eldönteni : e* pont is 
későbbi elhatározásra tartatott fen 's ezzel az unió-
róli egész tanácskozás befejeztetett, hogy aztán 
a' hitvallás kérdésére visszatérhessenek. 

(Folytatása következik.) 

Dunántúli ügyek. 
Nyugintézet. (Vége.) 

Közöljük itt a' nyugintézet kezelése körül f e l -
állított főelveket kivonatban. 

I. Az intézet ezélja. 
1. §. Az egyházi gyámolda ezélja a* dunán-

túli ág. hitv. egyházkerületben hivataloskodő le l -
készeket, 's felsőbb és alsóbb iskolatanítókat, ' s 
ezek gyámoltalan özvegyeit 's árváit segedel-
mezni. Más czélokra az intézet pénzei soha semmi 
szín alatt nem fordíttathatnak. 

II. Az intézet tagjai 
2. § . Tartozik ezen intézethez járulni minden 

ezen egyházkerületben hivataloskodő lelkész és 
iskolatanító; a ' káplánoknak 's iskolatanítói segé-
deknek önakaratjokra hagyatik az intézethez j á -
rulni vagy nem. 

III. Az intézet jövedelme. 
5. § . Az intézet tagjai fizetnek évenként 4 osz-

tály szerint az intézethez az elsőbe 20, a* máso-
dikba 10, a' harmadikba 5, *s a' negyedikbe 2 
ezüst f tot , önakaratára hagyatván kinek-kinek, 



ezen osztályok bármellyikét választani. — Mint-
hogy azonban az ezen osztályok szerinti fizeté-
sekre csak azokat lehetne szorosan kötelezni, a' 
kik ezután fognak hivatalba lépni, a' jelenleg h i -
vataloskodók, — ha — a' mit alig lehetne fe l -
tenni — találkoznának köztük, a' kik ezen inté-
zet czélszerüségét belátni nem tudnák vagy nem 
akarnák, - a' föntebbi 4 osztályok bármellyi-
kéhez járulni vonakodnának, fizessenek, a' lelké-
szek 1 ft.,az iskolatanítók 30 krt pengőben, éven-
ként, biztosíttatván a' felöl, hogy annyit, a' mennyit 
a'mostani nyugpénzesek az eddig fönállott nyug-
intézetböl húztak, ök is fognak kapni. 

6. §. Szabad tetszésére hagyatik mindenkinek, 
bár mellyik osztály szerinti járandóságát 15 évekre 
a!<ár egyszerre, akár 3 részben az első három 
esztendők alatt befizetni, melly esetben nekik 
nyomtatott nyugtatvány adatik, mellynek erejénél 
fogva minden további fizetésektől örök időkre 
feloldoztatnak. 

7. §. Hanninczhárom esztendőknél tovább senki 
sem tartozik ezen intézethez fizetni évenként. 

10. § . A' kerületbeli gyülekezetek is tartoz-
nak évenként ezen intézethez annyival járulni, a' 
mennyivel az ezideig fönállott nyugintézethez 
járultak, nevezetesen a'városi gyülekezetek 2 ft., 
az első osztálybeli falusi gyülekezetek 1 ft. 12 kr , 
a' másodosztálybeliek 48 k r . ' s a'harmadosztály-
beliek 24 kr. pengővel. 

IV. Nyugpénz. 
12. §. Minden lelkésznek, professornak 's is-

kolatanítónak , ki ezen intézethez járandóságát 
rendesen befizette, van joga az innen húzandó se-
gedelemhez mind a' maga személyére, mind öz-
vegyére 's gyámoltalan árváira nézve azon osz-
tály szerint, a' mellybe fizetett, minden, évenkénti 
betételi forint után tizet számítva évenként. 

13. § . Ezen évenkénti nyugpénz idővel, ha az 
intézet megszaporodott jövedelmei engedni fog-
ják, feljebb is emeltethetik bizonyos arányban. 

14. §. Hogy valaki ezen nyugintézetböl sege 
delmet húzhasson, szükség, hogy abba legalább 
is 5 esztendeig fizetett légyen; ha pedig valaki, 
mielőtt 5 esztendeig fizetett volna, meghal, vagy 
hivatalviselésre alkalmatlanná lesz, özvegye 's 
á rvá i , az utolsó esetben maga is folytathatja a' 
fizetéseket, míg az 5 évek kitelnek,'s azután húz-
hatja nyugpénzét. 

15. § . Teljes nyugpénz, azaz 1 ft. után 10 
csak 15 esztendei befizetés után jár, 5 esztendei 
fizetés után csak fél, azaz 1 ft. után 5, — tiz esz-
tendő után háromnegyed, azaz 1 ft. után 7 }/2 ft. 
nyugpénz jár. A ' ki azonban előbb jutna nyug-
péuzes állapotra, mintsem 10 vagy 15 évig fize-
tett, folytathatja a' fizetést, mígnem a' 10 vagy 
1 5 év kitelik. 

16. § . A' ki tartozását 15 évre előre lefizette, 
az a' befizetés napja után számítandó 5 esztendők 
iefolyta után fél nyugdíjra, 10 esztendők lefoly-

tával pedig egész nyugdíjra szerez özvegyének 
's árváinak, 's gyámoltalansága esetén magának 
is jogot, olly formán, hogy a ki már a* tiz e sz -
tendők betölte előtt fél nyugdíjt húzott is, 10 e sz -
tendők után egészei huzand. 

17. §. Az ideig, míg valaki, hogy az 5, 10, 
vagy 15 év kiteljék, fizet az intézethez, nyug-
pénzt nem húz; de a 'segéd-pénztárból rendeltet-
hetik neki segedelem. 

19. § . Gyám- vagy nyugpénzt húz az intézet-
ből : a) a' lelkész, professor vagy iskolatanító 
holta napjáig, habár hivatalát folytatja is, ha ezen 
intézetnek 50 évekig tagja volt; vagy ha ö reg-
kor vagy akármelly testi vagy elmebeli nyavalya 
miatt hivatalával felhagyni kell. 

20. §. b) A' lelkész, professor és iskolatanító 
özvegye szinte holta napjáig. De elveszti nyug-
pénzét,ha férjhez megy vagy férjét elhagyta,vagy 
attól törvényesen elválasztatott, - vagy 21. §. 
ha nyilvánosan botránkoztató életet ól. 

22. c) A' lelkész, professor és iskolatanító 
árvái, a' fiak 20 éves korukig, k ivéve, ha elébb 
hivatalba vagy olly életmódra lépnek, hol magok 
felöl gondoskodhatnak; a' leányok 18 éves k o -
rukig, kivéve, ha előbb férjhez-mennek. 

24. §. A' nyugdíjképes árvák, ha bár anyjok 
férjhez-megy is, húzzák illető nyugpénzeiket. 

25. §. Az összes árvákat illető nyugpénz egyen-
lően osztatik el azok mindegyike közt, 's ha kö-
zülök valamellyik meghal vagy nyugpénzképes-
sége megszűnik, annak része a1 többi nyugpénz-
képes testvérekre megy által. 

V. Kormányzás. 
2b. §. A' felügyelés az egyházi gyámoldára 

az egyházkerületi főgyülést illeti. 
2 Az egyházkerületi gyűlés választ 8 igaz-

gató tagot, 4 egyházit 's 4 világit, egy egyházi 
tag elnöklete alatt, mindenkor 3 évre, kik mind-
nyájan hit alatt szolgálnak 's jegyzőt maguk k ö -
zöl választanak, 's közölök legalább ötnek jelen-
léte szükséges. 

30. §. Ezen igazgatóknak leend kötelességök 
az intézetet az egyházkerület utmutatása 's ezen 
alapszabályok értelme szerint — igazgatni 's 
mindenről az egyházkerületet tudósítani. 

31 . §. Ugyan az egyházkerület választ egy fö -
pénztárnokot is, ki mindenkor az intézet tagja le-
gyen , 's ollyan, a' ki elegendő erkölcsi, ' s a 1 

mennyire lehet, anyagi biztosságot is nyújtson. — 
(A' következő §§-ok a' pénztárnok kötelességeit 
adják elő.) — 

39. §. Az igazgatóság elnöke, maga mellé v e -
vén egy pár igazgalósági tagot, évenként kétszer, 
bizonytalan időben, megtekinti a* pénztárt , ha 
vájjon rendben van-e az ? — 

40. §. A' pénztárnok rendes ellenőre az e g y -
házi számvevő , kinek az minden órán köteles a' 
pénztár állapotját kimutatni, 's ha ez ugy találná, 
hogy az intézet pénzei a'pónztárnoknál veszély-



ben forognak, tartozik azt, felelősség terhe alatt 
hivatalától azonnal fe l függeszteni ' s e' felől a* vá-
lasztmány elnökét haladék nélkül tudósítani. 

41. §. Száraadásait a' pénztárnok évenként 1- s< 
januártól decemb. 3 1 - i g viszi, azokat új esztend< 
nap után legfelebb hat héttel a ' kerületi szám-
vevő kezéhez juttatja, ez pedig szinte 6 hét el-
forgása alatt tartozik azokat nemcsak szorosai 
átvizsgálni, hanem észrevételeit is ugyanazon ide 
alatt a' számadónak kiadni. A' számadó-pénztár-
nok ezen észrevételekre ismét 6 hét alatt felein 
fog , *s feleletét a ' számvevő kezéhez szolgáltatja, 
a* ki mind a' számadásokat, mind az észrevétele-
ket *s az azokra adott feleleteket az igazgatóság 
elnökének adja át. 

42 . § . Az igazgatóság elnöke még a' kerület 
gyűlés előtt Összehívja az igazgató választmányt, 
melly a1 számadásokat megbí rá l ja , a' számadd 
pénztárnokot vagy feloldozza, vagy elmarasztja, 
' s eljárásáról az egyházkerületi gyűlésnek j e l en -
tést tesz. 

43. §. Ezen számvevői szék Ítéletétől egyedül 
csak az egyházkerületi törvényszék eleibe e n -
gedtetik felebbvitel. * ) 

VI. Pótlék-szabályok. 
54. §. A* segédpénztár fog állani : 
1. A 'mostani töke egyharmadából ,azaz : 2 4 0 0 

pengő ftból 's annak évenkénti kamatjaiból. 
2. A ' gyülekezetek évenkénti adakozásainak 

egy harmadrészéből. 
8 . A ' netalán ezen czélra teendő adakozások-

ból 's kegyes hagyományokból. 
55 . §. A' segédpénztárból azok nyernek s e -

gede lmet , kiknek a1 gyámolda alapszabályai 
szerint vagy semmi , vagy helyzetükhöz képest 
igen csekély nyugpénz rendeltethet ik, 's egyéb 
előre meg nem határozható szerencsétlen esetek 
által az egyházkerület segedelmére szoruló e g y é -
nek. 

56 . §. A ' segéd-pénztár ugyanazok által 's 
ugyanazon módon kezeltetik, mint a' gyámolda ; 
de azzal össze soha nem vegyíttethetik. 

í g y meg levén alapítva egyházi gyámoldánk, az 
igazgatóság, pénztárnok 's ellenőr is azonnal meg-
választatott , ' s oda utasíttatott, hogy a ' többi t e -
endők felől most már intézkedjék. Az igazgatóság 
legelsőben junius 9-d ikén ült ö s s z e , megha-
gyatván minden esperes uraknak, hogy m e -
gyéjükben mindenkit szólítsanak fel, nyilatkoz-
ni, mellyik osztályba kíván kiki lépni, ' s ezen 

*) Fefebb ezen ér tekezéiek VI. czikkében vevénk bá to r -
ságot , a1 többek közt egy pénzügyi választmányt is indí tvá-
nyozni. Nem volna-e czélszerii, ne entia sine necessitate mul-
t ipl icentur, általában minden pénzügyek vizsgálatával ezen 
gyámolda igazgatóságát megbízni 's az itt leirt 4 1 . 4 2 . 4 3 . 
§ § - k a t általában minden pénzügyekre alkalmazni? Ezen e se t -
ben aztán még több tagokkal is lehetne a1 választmányt sza -
porí tani , hozzájok járulván a ' világi számvevő is. Y. j . 

nyilatkozatokat az első évi befizetésekkel együtt 
dec. 15 - ig küldjék be az igazgatósághoz. Minő 
síkere lesz ezen felszólításoknak, még nem tud-
juk ; ugy vagyunk azonban értesülve, — 's nem 
is vártunk egyebet — hogy egyelőre tetemes 
részvétre nem számolhat gyámoldánk. Vannak 
a' nem-pártolók közt ollyanok, kik már más-
kép is biztosítva l e v é n , gyámoldánkra nincs 
szükségök : ezeknek C9ak annyit mondunk, hogy 
a' közszellemet senkire reáeröszakolni nem lehet, 
az olly valami, a' minek már a ' kebelben kell l o -
bogni; — vannak ollyanok, kik tudatlanságból von-
ják magokat tőle vissza:ezekértÜdevezitő urunkkal 
igy fohászkodunk: bocsásd meg nékiek, nem tudják 
mit cse lekesznek; — vannak ollyanok, kik teljes 
apathiával igy fohászkodnak : az Ür gondot visel! 
— légyen néktek a* ti kivánságtok szer int ! -
De nem csekély szerepet játszik itt a' rósz akarat 
is, mert ismerünk a' többek közt egy esperes urat , 
a 'k i a 'he lye t t , hogy kötelessége szerint buzdítaná 
a1 felügyelése alatt levőket az intézet pártolására, 
inkább arra törekszik őket birni, hogy ahoz sem-
mikép ne járu l janak, 's a ' kiknek talán kedvök 
volna is ahoz járulni , gátolja őket ezen szándé -
kukban. Az illyenek vétke megbocsáthatlan , ' s 
egykor méltán fog majd azon ártatlan özvegyek 
's árvák átka reájok szállani, kik az ővé tkök miatt 
fosztattak meg a ' segedelemtől. 

De vannak pártolói közt is ol lyanok, kik m i -
dőn erszényt ny i tnak , főcsóválva mondogatják 
magukban : bizony mégis sok pénz , bizonytalan 
segélyér t ! ki tudja, r észesü lök-e valaha gyümöl -
cseiben? — Ezek már megérdemlik, hogy az 
ember egy okos szót váltson velők. Először is, 
szeretet t atyánkfiai! mutassatok csak egy r é s z -
vénytársaságot, melly kezdetben főkép, a ránylag 
több 's bizonyosabb nyugpénzt biztosítana száma-
tokra. Igaz, hogy, kivált ti, éltesebbek, nem sokat 
várhattok magatok 's kedveseitek részére ezen 
intézettől , mert 1 0 — 1 5 esztendők múlva , m i -
korra teljes nyugpénzt biztosíthattok kedvesei-
teknek, gyermekeitek felnevekedtek, 's a' kedves 
nő, kiért gondoskodtatok, talán jobb életre s z e n -
derült má r , *s magatoknak hivataltok holtig ani 
kenyeret biztosít, — 's ti fiatalabbak, igaz sokat 
áldoztok, midőn most egyszer re 3 0 0 ezüst forintot, 
vagy évenként, talán egész 3 3 évek folytáig 2 0 
p. ftot fizettek, 's ezért talán majd csak 4 0 évek 
múlva húz özvegyiek egy pár évig nyugpénzt , 
vagy talán soha sem. Azonban nem vagytok b iz -
tosítva, hogy még 3 0 — 4 0 évekig éltek 's h i v a -
taloskodtok, 's ha valaki e ' felöl bizonyosakká 
tehetne benneteket , talán egészen feleslegessé 
lenne reátok nézve a ' nyugintézet, — de hát h a 
már 5 — 6 évek múlva gyászolnak benneteket 
özvegyiek *s neveletlen árváitok ? ekkor fogják 
ám ezek majd áldani gyámoldánk jó tékonyságát 
's áldani titeket, kik ez által felölök gondoskod-
tatok ! 



De ne tévesszétek el szemeitek elöl az utókort, 
' s általában az egész egyházi rend javát is. Ne 
legyetek olly önzök, mint azon magyar földbirto-
kos, ki őseiről reája maradt gazborította telkein 
nyugodtan néz végig 's a' világért egy szál gyo-
mot ki nem tépne, hogy helyébe egy élőfát plán-
táljon, melly neki 's maradékainak a' nap égető 
heve ellen árnyékot nyújtson 's szomját édes gyü-
mölcscselenyhítse, — mert hisz a' rosz szomszé-
dok kárt is tehetnének a 'gyenge ültetvényekben, 
's ha fölnevekednének is azok, ki tudja, megéri- e 
ő, hogy árnyékukban pihenhessen 's gyümölcsei-
ket élvezhesse? — A' minek ti nem élvezhetitek 
gyümölcseit, élvezik unokáitok, 's élvezi az em-
beriség. Vajha atyáink csak 50 évekkel ezelőtt 
állítottak volna fel számunkra gyámoldát, ugy 
mi most már könnyen fütyölnénk I De ha ők ezt 
nem tették, nem következik, hogy mi se tegyünk 
semmit az utódok kedveért. Az, a'mit az egyházi 
gyámolda pénztárába fizetünk, ha bár mi magunk 
talán nem részesülünk is annak gyümöcseiben, 
nem vész e l , 's nem jut önző nyerészkedők k e -
zébe, tulajdona marad az az egyháznak. 'S azt 
kérditek: mi hasznuk lesz ebből az utódoknak ? 
igen sok! Mert először is, míg nekünk korosab-
baknak, midőn fiatalabb éveinkben, mig még gyá-
moldánk nem volt , egy vagyonos család müveit 
leányának kezét kértük, ha bár talán szivét birtuk 
is már, — 's azt kérdezték tőlünk: ön tisztes hi-
vatala után nejét illően eltarthatja, leendő gye r -
mekeit tisztesen nevelheti; de hát ha kora halál 
megfosztja önt családjától, mit hagy ön akkor öz-
vegyének ? és mi, vállvonítva, csak azt felel-
hetök : egy sereg kedves gyermecskéket 's 
melléjök egy — koldustarisznyát, egy csi-
nos kosárkával tovább kelleállanunk; addig sze-
rencsésb utódaink, kik azt mondhatják: én halálom 
esetén özvegyemnek tisztes nyugpénzt biztosítok, 
kedves vendégek leendenek. 'S higyétek el. az 
egyházi hivatal kapósabb lesz, mint ez ideig volt, 
mig többnyire csak az határozta el magát annak 
viselésére, kinek másra alig volt kilátása, — 's 
az egyházi rend nem lesz olly lenézett rend 
köztünk, mint ezideig volt. — Mert közel se gon-
doljátok ám, hogy ez a' mi gyámoldánk mind-
örökké csak ennyit gyümölcsözhessen, mint a' 
mennyit jelenleg zsengéjében biztosíthat. Ugy t e -
kintsétek ezt, mint a' mustármagot. Máté 13,31.32. 

hogy e' felöl meggyőződjetek, nem nagy szá-
mító tehetség lesz szükséges. Eddigi nyugintóze-
tünkbe közép arány szerint fizettünk fejenként 1 
vftot évenként, 's ez után adtunk szinte közép arány 
szerint 30 vft nyugpénzt; tudjuk azt is, hogy a' 
fizetések nem a? legpontosabban történtek, 's még 
is 25 évek elforgása alatt,semmivel kezd ve,17,000 
ftnyi tökéig vergődtünk most új gyámoldánkat 
a 'Kis János és Csibánéféle alapítványokkal együtt 
közel 30,000 ftal nyitjuk meg, 's a1 befizetések 
közép aránya 10 f t . ,a ' nyugpénz pedig minden 1 

ft. után most kezdetben csak 10 ft, — *s csak 5 
évek múlva kezdünk belőle nyugpénzeket fizetni, 
's ekkor is 5 évig csak fél járandóságot adunk, a* 
többi mind a' tökéhez megy. Kételkedtek-e ezek 
nyomán, hogy ha csak különös csapás nem éri 
gyámoldánkat, új 25 évek elforgása alatt l eg -
alább is egy pár százezer ft. birtokában leszünk? 
'S ekkor azután nemcsak 10 ft. nyugpénzt a d -
hatunk ám 1 ft. után, 's nem csak 50 éves tagnak 
adhatjuk meg nyugpénzéthivatalviselés esetén is. 
Erre azt mondhatnátok, hogy reményeink egy 
kissé igen is vérmesek, 's a' számításból kifelej-
tettük azt, hogy most egyelőre kevesen fognak 
gyámoldánkhoz járulni. — Dehogy felejtettük! 
hanem azt gondoltuk, hogy hacsak negyvenen l e -
szünk a' gyámolda tagjai, nem fogunk évenként 
6 0 — 8 0 özvegynek nyugpénzt fizetni, hanem 
legfeljebb 6 —Ö-nak, 's gyámoldánk tökéi min-
den esetre nevekedni fognak. — Azonban min-
dennek kezdete nehéz, csak ne csüggedjünk, csak 
legyünk kitartók, 's a' siker nem fog elmaradni. 

Ezzel , bár még sok fekszik szivünkön a' mit 
itt előadni óhajtanánk, másféle foglalatosságoktól 
letartóztatva, egy időre berekesztjük ér tekezé-
seinket dunántúli ügyeinkről, idővel azokat Isten 
segedelmével folytatandók. Egy tükröt tartottunk 
elötökbe, szeretett dunántuli feleink ! melly, ugy 
hiszszük, elég tisztán adja vissza vonásaitokat, — 
legalább szándékunk nem volt azokat sem szépí-
teni, sem eltorzítani. Oh, tekintsetek egy kissé bele! 
's ha ugy találjátok, hogy mósestáblácskáitok egy 
kissé gyürödöttek vagy ferdén állanak, — vagy 
szakállotok 's bajusztok kelleténél kuszáltabb, 
kérlek, igazítsátok meg, nehogy az illy csekély-
ségeken is kapkodó világ kinevessen benneteket. 
— De tekintsetek bele ti is, szeretett feleink az 
ős Duna mentében és a' Kárpátok regényes vö l -
gyeiben, és a Tisza kalászdús vidékein! — tekint-
setek bele ti is, s ha ugy taláíandjátok, hogy a' ti 
vonásaitok a' mi elnyomorodott arczképünk mel-
lett nemesen 's büszkén tűnnek f e l , tapsoljatok 
szerencséteknek , 's legyetek olly nagylelkűek, 
ajándékozzatok meg bennünket, szegény dunán-
túliakat, atyafiságos sajnálkozástokkal. — Ha é r -
tekezéseinkbe itt-ott beszőtt javaslatainkban van 
valami jó, óh kérlek, gondolkodjatok egy kissé 
róla ; 's ha nincs, nevessetek ki! Y. Z. 

Békés-bánáti egyházmegyei gyűlés. 
(Vége.) 

8) T. Bonyhai Beniamin úr lelkes szavakba 
foglalt 's ügyszeretö kebellel felkarolt indítvá-
nyára az egyházak figyeltetni fognak, hogy hol 
a' legelő szabályozás elöforduland, a' t. cz. u r a -
dalmakhoz folyamodványt nyújtsanak az iránt, 
hogy kisdedóvó-intézetek létesíthetése alapjaul 
földet adni kegyeskedjenek, 's az egyház e* rész-
beni kérését, az erről értesített esperes is, az e g y -



házmegye nevében, hathatósan ajánlani fogja. 
Hiszszük, ismerve Békésmegye lelkes földesurai 
népnevelés iránti kegyességót, hogy e' korszerű 
indítvány meg fogja teremni gyümölcsét .^ Öröm 
mel érté a' gyűlés, hogy a' szeghalmi decanatus 
ban tanítói conferentia alakult, — szinte alakuló-
félben van a gyomai kerületben is, holt. Vodjdner 
Albert iskolai könyvtárra 's jutalom-könyvekre 50 
pengő forint ajánlatot tett. Ismételve a jánltatni fog 
a ' tanítói conferentia az egész egyházmegyében, 
egyelőre elvül állapíttatván meg, hogy az alaku-
landó conferentiák elnöke mindenkor az ö viszo-
nyaikat legközelebbről ismerő dékán leend. 10) 
A* közelebbi évben a' bánáti egyházak egyrésze 
is megvizsgáltatott/s a' kiküld tt t. Vajda Sámuel 
vásárhelyi lelkipásztor 's t. Kállay Ignácz világi 
tanácsbiró urak hivatalos jelentésök figyelemmel 
kisértetett. Mennél többször hallunk ezen távol 
vidékeni egyházainkról tudósítást, annál inkább 
meggyőződünk a' felől, mikép a' bánáti anya- 's 
leány-gyülekezetek illy árvaságra lett jutásának 
önmagunk — egyházmegyeileg, egyházkerületi-
leg — vagyunk okai. Igaz, hogy a' főt. egyház-
kerület, a'Bánát valódi apostola,szkuliai lelkipász-
tor l.Nádor Károly urnák a' határszéli l eány-gyü-
lekezet meglátogathatása tekintetéből, elöfogatra 
évenként 40 pftot ajánla: sőt közelebb a' hadi kor-
mánytól is eszközölni törekedett ugyanennek szá-
mára bizonyos évi öszveget, de a' hol csak egy 
évre adatott 40 pft., következés nélkül. Óh ! de 
mindez vajmi kevés a ' baj 's a' kiáltó szükség-
hez képest! Az itt alakuló-félben levő vagy már 
alakult kisded gyülekezetek anyagi — értsük meg 
— pénzbeli segedelmet 's országos pártolást igé-
nyelnek. íme közelebb D. Pataj 's más magyar 
községekből egy magyar gyülekezet kezd a la-
kulni a* határszélen : 's csak írmagul láthat egy -
szer egy évben saját hitfelekezetü egyházi szol-
gát . Lehet, vannak, kik előtt nevetségesnek lát-
szik azon figyeltetésem, hogy itt országos intézke-
dés szükséges: dea'hivatalos évi jelentésekből több 
adatok meríthetők. Mi t. Vajda Sámuel egyik kül-
döttünk azon indítványát, hogy a' Bánátot, mihelyt 
még egy 'skét gyülekezet alakuland,'s ezt előse-
gélni tisztünkhöz tartozónak vélem, külön esperes-
séggé kellene alakítni, szivünk mélyéből pártoljuk, 
azon hozzáadással, hogy az önmagára hagyatva 
gyenge erejű vidék egyházkerületileg lenne g y á -
molítandó. Egyébiránt,a' küldöttség jelentéséből is 
sokszomorítót, 's kevés örvendetest valánk kény-
telenek megérteni. Szerinte a' tömösvári unió vég-
vonagláshoz közéig, mert ott abban határozott-
nak hiszik az uniót, hogy mi, reformált fél, el-
hagyva szertartásainkat, mindenben az ágostaia-
két fogadjuk el. Esperességi küldötteink csak arra 
sem érdemesíttettek az uniált egyház egyházi elöl-
járóságától, hogy az iskolába elvezettettek vagy 
kisértettek volna. A* reform, istenitisztelet némelly 
Mársfiaihoz hasonló egyének kathedrábai bocsátása 

által, tán még kisatyráztatni czéloztatik. Az illy 
uniót csak sajnálnunk kell 's lehet. Lieblingen a* 
ref. egyház rég virágzó állapotban volt, 's most 
pusztuláshoz közéig, benne egyetlenegy ifjú ref. 
sarjadék sincs. Ennek oka a* jelentés szerint, mert 
az ágostai hitv. mostani előtti lelkipásztor, itt 
szinte félszázadig hivataloskodván , ez idő alatt, 
a* helv. és ágost. hitv. így vegyes házasságot 
reversalis nélkül össze nem eskette, e' gyakor -
latból lett , hogy a' gyermekek mind az ágost. 
hitvallásban neveltettek. Egyébiránt a* jelentés-
ben vétkes hanyagsággal vádoltatott, 's a' papi 
hivatal folytatására a' szó teljes értelmében é rde-
metlen ref. lelkipásztor G. / . , ki a' hír s ze -
rint a' ref. kath. vallásra áttérni rég szándé-
kozik, 's kevés hiveit is arra birni törekszik; 's 
ki a' vizsgáló küldöttség által , akkor is szokott 
helyén, a' Bachus oltárán tömjénezni találtatott : 
nehogy általa az Úr nyája teljesen elpusztíttassék, 
az ezen gyűlésen egyházmegyei czimzetes ülnö-
kül kineveztetett t. Nádor Károly 's t. Boros Jó-
zsef urak olly utasítással küldettek ki a ' helyszí-
nére, hogy a' vádak teljes valósulta esetében, em-
lített lelkipásztort hivatalától azonnal felfüggesz-
szék; 's a' lelki éldeletet rég szomjazó kisded 
gyülekezet legeltetését a ' további intézkedésig, 
sok érdemű i. Nádor Károly elvállalni szívesked-
jék. Debelliáes, ez a' különben népes, *s más kö -
rülmények közt virágozhatni képes egyház, noha 
tökepénze kamaton, 's jelenben is több száz kö-
bölre menő gabonája van, pompás külsejü új tem-
plomát, közbejött akadályozók miatt, belölrül 
évek óta föl nem szerelheti, a' hívek a la -
csony pallókról, 's a' porban ülve hallgatják a ' 
ringyrongy deszkákból összeeszkábált kathedra 
formából az igét. Ezen botrányos akadály elhárí-
tása iránti felírás végett egyházkerületünket meg-
keresni határoztuk. Ennyi sok keserű jelentés 
után, jól esett hallanunk a' becskereki új 's v i -
rágzásnak indult anyaegyházróli örvendetes t u -
dósítást. Isten segélje a' vallásos keblüeket t e m -
plomépítési szent szándokukban! Egyébiránt e g y -
házmegyénk a' Bánát évenkénti megvizsgálását 
hovatovább mellőzhetlen teendőnek ismervén át, 
erre t. Nádor Károly *s t. Boros József urakat, 
vagy ennek akadályoztatása esetében t. Hollóst 
Mihály urat kérte föl végzésileg, évi jelentéseik 
bevárása mellett. 11) Némelly egyházakban a* 
gondnoki számadások körül , a' hivek között k é -
telkedés 's illetőleg gyanúsítások keletkezvén, 
fölmerült egy egyházmegyei számvevői hivatal 
szükségessége, de itt intézkedhetni rendes n y a -
valyánk, a ' szegénység, gátolt. Nehogy azonban 
a* szép eszme elröppenjen, világi ülnök t. Kállai 
Ignácz úr kijelenté, hogy azon egyházak száma-
dásait, mellyek azt hozzá elküldendik, kész s z ív -
vel 's ingyen megvizsgálja, melly szolgálati kész-
ség köszönettel véte tvén, az egyházak ez iránt 
értesíttetni rendelteitek. 12) Iskolai választmá-
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nynnk által beadott tanulmányi dolgozatokra k e -
letkezett bírálatok felolvastatván : az elfogadtak 
a' jövö évben, a' javalt tanrendszer általános élet-
be léptetésekor rendeltettek az iskolákban tanít-
tatni; némelly munkálatok pedig csekély módosí-
tás végett szerzőiknek visszaadattak. 1 3 ] Nagy 
Majlát plánta-anyaegyháznak templomépítésrei 
kéregethetés az egyházmegyében megengedte-
tett, — melly engedménynyel czélszerü lesz ked-
vezőbb időkre várni. ÚJ Ezelőtt 4 évvel állított 
takarékgyámintézetünk szép jövőnek örvendhet, 
a' pénztár lelkiösmeretes kezelője t. Elekes An-
drás által beadott 's kifogás nélküli számadása 
szerint jelen pénztári állomány 1314 ft . 2 kr. p.p. 
15) Egyházmegyei pénztárunk, mind a' mellett 
i s , hogy abba az egyházak, lélekszámarányban 
fizetnek — minden 100 lélektől 30 kr. váltóban 
— nem gyarapodhatik. Ennek, szerintünk, két oka 
van : egyik, mert egyházmegyénk terjedelmes té-
ren fekszik, 's hivatalnokaink előfogata 's napi-
dija sokat fölemészt; másik , mert nemcsak az, 
hogy takarékosak nem vagyunk, de némelly avas 
visszaéléseket is, az alamizsnából gyűlt pénztár 
nagy kárára fentartani szeretünk. Ez évi gyűlési 
költségünk, hivatalnokaink részére — tehát a' 
gyűlést kitartó egyháznak nagy mennyiségre ru -
gó mellékes kiadásait ide nem értve — következő: 
1 ) Hivatalnokok napi tartásaért 144 vf. 2J Ugyan-
azoknak napi dijul 177 vf. 30 kr. 3) Ugyanazok-
nak elöfogatra — a' távol eső Bánátból ez évben 
egy hivatalnok sem volt — 80 vf. 4J Lótartásra 
60 vf.; öszvesen 461 vf. E' kiadást, a* szokott 
mellékeseken kivül, nevelte ez évben a' bánáti 
egyházak vizsgálati költsége, 219 vf. Illy terhei 
levén szegény pénztárunknak, nem csoda, ha nem 
gyarapodhatik. Felette sajnálnék, ha szavaink s é r -
tésül vétetnének, de pénztárunk érdekében kikeli 
mondanunk, hogy kettős visszaélés — egyik tör-
vényes, másik törvénytelen — van köztünk gya-
korlatban. Törvényes visszaélés, mennyiben a' 
régibb időkben keletkezett egyházmegyei határ-
zaton alapszik, hogy hivatalnokainknak, a' mel-
lett, hogy 2 pf. napidijt fizet pénztárunk, élelme-
zést is ad naponta 1 ft. 12 krt. p.p. Szerintünk a' 
napi dij és élelmezés együtt meg nem állhat. 
Mindenkor lehet egyházmegyénkben a* gyűlést 
olly helyen tartani, hol tisztességes fogadó van, 
— ha kevés a* napidíj, emeljük valamivel ezt, de 
az élelmezést el kell törölnünk, mert gyűléseink 
naponta népesebbek,'s a' gyűlést-kitartó egyház-
nak a* tereh maholnap elviselhetlen lesz. Az egyes 
egyházak gondoskodjanak küldötteikről. Másik 
visszaélés, hogy némellyek nemcsak az, hogy az 
elöfogati dijt megfizettetik, de lovaikat is a 'gyű-
lés alatt a' pénztár által élelmeztetik. Ezen gya-
korlatnak nincs más alapja, mint a' visszaélés. 
Állnia kell a* jelen gyűlésen határozatként kimon-
dott elvnek, hogy a' hivatalnokoknak vagy elö-
fogati dij adatik, lótartás nélkül, vagy ez, ama 

nélkül; a' kettő együtt soha. Végül, e'lapok t. cz. 
olvasóival, legalább névben, meg kell ismertet-
nem gyomai uradalmi kormányzó t. b. Korda Já-
nos urat, nem azért, hogy magyar vendégszere-
tetét a* gyűlés minden tagjaival asztalánál — dél -
ben 's estve érezteté : de azért, mert a' gyo-
mai kisdedóvó intézet az ö munkássága által ham-
vaiból fölélesztetett; jelenleg az óvonczok száma 
haladja a' 400-a t ; e ' roppant szám oka, hogy az 
óvó az értelmiség fejtése körül csak igen gyenge 
sikert mutathat fel. Szinte t. kormányzó úr mun-
kába vevé az iskola számára, gyümölcsösül, n é -
hány hódföldet, a' nevelésre eddig is szép áldo-
zatot tett t. Vodjaner Sámuel úrtól kieszközölni. 
Isten segélje czéljában a' felekezetiességen felül-
emelkedett kormányzó urat! Jövö évi közgyűlés 
helyéül Öcsöd jelöltetett ki. 

H a j n a l Á b e l , 
békési ref. lelkipásztor. 

E m i é k-t á r c z a : 
A' s.~pat»M reform, egyház neve-
zetei!) eseményei é* papjainak rö-

vid életrajza. 
(Folytatás.) 

Szepsi W. András. Volt elébb ungvári pap, ' s 
onnan hozatott Patakra föpredikátornak, és az 
egyház boldog állapotja megváltozván , itt nyo-
morgott 13 évig. Az ö papsága idejében halt 
meg 1660-ban Lóránt fi Susána fejedelemnö, az 
egyház és főiskola kegyes jóltevöje. Szinte azon 
évben halt meg fia / / . Rákóczy György i s , a' 
Gyulánál történt ütközetben kapott sebei miatt, 
élte 39 évében, 's teste Mikes Mihály által V á -
radról Patakra hozatott, 's itt Czeglédi István h í -
res kassai pap tartott felette gyászbeszédet. Öz-
vegye Bátori Zsófia visszatért a' római hitre, fiát 
Rákóczi Ferenczet is áttérítvén, 's a' várból járó 
mindennemű egyházi és iskolai jövedelmeket e l -
fogott. 1662-ben juni. 11-én kezdettek a' római 
katholikusok a' várban isteni tiszteletet tartani. 
Panaszt tettek a ' patakiak az említett évben az 
országgyűlésen Bátori Zsófia erőszakoskodásai 
ellen, de siker nélkül. 1663-ban hozta be Bátori 
Zsófia a' Jesuitákat legelsőben Patakra, kik e n -
nekutána az egyház és iskola háborgatására min-
dent elkövettek. 

1 6 6 4 - b e n , august. 10. és következet tnapjaia 
királyi commissio jelent meg Bátori Zsófia ellen, 
az egyház és iskola elfogott jövedelmei tárgyában. 
Tagjai voltak ezen commissionak Wesselényi Fe-
rencz nádor, Pálfi Tamás egri, Bársony György 
váradi püspökök, gróf Csáki István, Somogyi Fe-
rencz leleszi, Mokcsai András egri prépostok, és 
sok mások mind a' reformátusok , mind a' római 
katholikusok részéről. A'reformátusok azt kíván-
ták, hogy az 1647. 14 art. értelme szerint, az 
egyház és iskola minden elfogott javai vissza-



adassanak, — mit Bátort Zsófia nem akarván, a' 
commissio a' pert a* megyéhez útasította , hol a' 
per megnyeretett ugyan, de végre nem hajtatha-
tott, bár azt nemcsak a' reformátusok, hanem maga 
Zemplin megye is, a' Felség előtt is, sürgették. 

1665-ben oda-jutott az egyház, hogy a' vár-
t ó l elfogott papi jövedelmek miatt csak két pap 
volt, u. m. Szepsi András és Szerencsi Péter. Sőt 
ugyanezen évben még Bátori Zsófia teletett 
nyomozást a' pataki papok és professorok fekvő 
javai , miként az újhelyi és helmeczi egyházi j ó -
szágok felől is, melly nyomozás a' leleszi kápta-
lanba tetetett le. — 

1667-ben tartatott Patakon egy házmegyei gyü -
lés, mellynek Patakról szóló határzata igy szól: 
„pataki biró Miskolczi Mihály úr cum adjunctis 
behívattak, és a' parochialis szántóföldek felöl a' 
synodus tetszése ö kigyelmeknek elejekbe így 
adatott: hogy noha eddig curatorok voltak, kik a' 
szántó földekre vigyáztak; de mivel sok villon-
gások származtak eddig is a' miatt, és ezután kö-
vetkező kártól is félő. Azért a' földeket oszszák 
kétfelé a'két parochiához,és kiki a'magáénak vi-
selje gondját; mindazáltal ha harmadik parochus 
talál lenni jövendőben, akkor oszszák háromfelé!! 

1668-ban, 17. aprilisban, igtattakbe a 'Jesui ták 
nagy ünnepélylyel új collegiumukba, mellyet szá -
mukra BátoriZsófia építtetett a ' várban, melly is 
jelenleg a" plébánia. Ugyanezen évben nagy 
gyűlés volt Patakon, az egyház és iskola elfogott 
jövedelmei miatt, a'reformátusok és Rákóczi Fe-
rencz közt támadt per elintézése véget t : de ezen 
pernek nem elébb, mint 1669-ben, april. 26-án , 
vetett véget azon egyesség, mellyben Rákóczi 
Ferencz a' pataki egyház csarnahói és toronyai 
jövedelmeit részint eredetiben,részint egyetéröben 
visszaigérte. Az egyház és iskola számára a'várból 
évenként adatni szokott gabonajövedelem helyett 
tolcsvai malmát örökösen átengedte. Az elfoglalás 
által okozott kár megtérítésére pedig ezer aranyat 
vagy 4000 magyar forintot fizetett. De mindezen 
tetteknek és szép ígéreteknek kevés haszna volt, 
mert két év múlva Rákóczi mindent megmásolt, 's 
még az ezer aranyat is vissza-kivánta, 's midőn 
vissza nem adhatták, a' papnak, Szepsi András-
nak, minden javait lefoglalta. Sőt l b71 -ben még 
a ' Czeglédi Ferencz pataki második főpap által 
hagyományozott kórházat is elfoglalták, a' hozzá 
tartozó malommal, földekkel és szőlőkkel együtt. 
Ugyanezen évben, auguslus 5 -én , Stahremberg 
várparancsnok a' vári templomot is elvette, azon 
ürügy alatt, hogy az az erősségnek ártana, 's az 
éjszaki oldalán vágatott egy nagy kaput, mellyet 
a ' Jesuiták, mihelyt ők kezdettek belejárni, be-
csináltak. Másnap pedig, u. m. aug. 6 -án , a' né-
met katonák a' collegiumot megrohanván, onnan 
az egyháznak oda hordatott, 400 forint áru, fáját 
erőszakosan elhordták, mellyból, a' Stahremberg 
által igért 's kimutatandó helyen, új templomot 

akartak építeni. Majd ugyanazon év october hó -
napjában Rákóczi még a' collegiumot is elfoglal-
tatta, ágyúkat szegeztetvén ki annak kapui előtt. 
Ekkor megszűnt a' reformátusok szabad vallás-
gyakorlása; a ' nép arra kényszeríttetett, hogy a' 
római kath. szertartásaikban részt vegyenek, a* 
keresztelés!, esketést, temetést Jesuiták által v é -
geztessék; a' papok, professorok és diákok k i -
űzettek. Ez alkalommal űzetett ki tehát Szepsi 
András i s , és a* diákok egy részévet Erdélybe 
ment, hol I. Apafi Mihály fejedelem állal szívesen 
fogadtattak. Itt halt meg 1680-ban. Munkái: 

1. Döghalál ellen való orvosság az az a1 pestises időkben 
való szent elmélkedés, prédikáltatott Sz. A. S. P. P. A, S.-
Patak 1662. 

2. Serkengetö szózat avagy Dalmadi Snsána felett 1668-
ban Jan. 4. S.-Patakon mondatott halotti predikátzió. Sz. W. 
A. S. P. E. P. A. S. Patakon 1668. 

Szerencsi Péter. 1665. táján második pap volt, 
de 1666-ban másuvá tétetett, a' mint ez többek 
közt kiviláglik azon nevezetes üstök-vonásból, 
mellyröl Czeglédi István kassai pap „ E g y veres 
tromfosdit jádszó Sandal Barátomnak, játék el-
vesztésért való megpiricskeltetése 1666. — czí-
mü munkájában igy emlékezik : volt I, Rákóczi 
Ferencz udvarában két udvari tanácsos, u. m. Pika 
Menyhért r. kath., és Zombori Péter reform., kik 
azon vitáztak egymással: ha volt-e valaha, vala-
hol, valakinél, Calvin János előtt, a' mostani kál-
vinisták vallása, 's olly kikötéssel, hogyha Zom-
bori ezen kérdést bebizonyítja, Pika reformátussá, 
ha pedig nem, akkor Zombori is r. katholicussá 
lesz. Ezt megtudván Kis Imre jesuita páter, Zom-
borít hivatta, és sürgeté fogadásának betöltésére. 
Zombori ekkor Szerencsi Péter pataki paphoz 
folyamodott, de midőn ez papi elfoglaltatása, avag y 
más ok miatt nem felelhetne, professor Posaházi 
Jánost kérte meg, ki is illy czimü feleletet adott 
át Zomborinak a' maga védelmezésére : „Rövid 
oktatás, mellyben megmutattatik a* Kálvinisták val-
lásának isteni régisége." Ezen Írásra felelt páter 
KiSj de Posaházi is viszont hatalmasan védó magát, 
illy czímü könyvében : „Posaházi Jánosnak Kis 
Imre nevű Jesuita páterrel való vetélkedése, im 
ez kérdésről : volt-e valaha, valaholott, valaki-
nél Calvinus János elölt a' mostani Kálvinisták 
vallása ? 8 - a . Ebből ismét többre mentek az a k -
kori idő vitázó szelleme szerint. Posaházi új köny-
vet í r t : „Tromf ki tromf" czím alatt, mellyreKiís 
vagy is inkább Sámbár Mátyás „Veres tromf" 
czím alatt felelt, 's abban többek közt azt hányja 
szemére Szerencsi Péternek, hogy talán a' sze-
gény prédikátort azért degradálták helyéből,kisebb 
praebendára küldvén Patakról, hogy hitvány f e -
leletet adott, és erre irta már Czeglédi a ' fentem-
lített „Megpiricskeltelést." 

Váradi Mihály, azegyházmegye jegyzökönyve 
szerint, 16 J6-tól 3 évig volt második pap. 

Séllyei András. Elvégezvén a' pataki iskolában 
tanulását, gönczi iskolatanítóvá lelt, majd 1 6 6 4 -



ben Franequerába 's innen Lejdába ment, honnan 
visszatérvén, 1669 ben pataki 3 ik professorrá 
tétetett, mellyről mintegy három hőnap múlva l e -
mondván, a' pataki második papságot foglalta e l ; 
de itt sem sokáig lehetett, mert már 1669. aug. 
20-án a' lolcsvai gyűlésen azzal vádolták a' pa-
takiak , hogy őket a' szónokszékböl kicsúfolta, 
és nyilván rosz embereknek mondotta ; ugyan-
azért ők többé papjokul el nem ismerik, söt k í -
vánják a' rátett költségek visszatérítését is. Az 
egyházmegye igyekezett őket összebékéltetni, de 
siker nélkül, 's így Séllyeinek fél időben kellett 
hivatalát elhagyni. 

(Folyt, következik.) 
H e g e d ű s L á s z l ó . 

V e g y e s k ö z l e m é n y e k . 
H a l á l o z á s . A'vág-ujhelyi evang. gyüleke-

zetnek négy és fél évig iskolatanítója, ifjú Marosy 
Pál, nincs többé. Rövid hivatalkodása alatt mindig, 
még beteg, söt halálos ágyán i s , főgondja az is-
kola volt,—kevéssel halála előtt a' próbatét- tartá-
son aggódott. De, fájdalom ! nem vezethette nö-
vendékeit az Űr és gyülekezete e lébe; mert az 
élet és halál ura öt egymagát nehéz próbán át fel-
hívta a' nagy vizsgára máj. hó 18-án élete 25-ik 
évében. Lélekjelenléte a' test tüdővészbeni ros-
kadozásai közt, békés szenvedése, nemes maga 
megadása, dicséretes önfeláldozása az elébbi hely-
beli iskolatanító özvegye, tulajdonkép testvér-
nénje 's ennek öt árváiért, kiknek gondviselésü-
ket a' hivatal nyomó terheivel együtt gyönge vál-
laira szilárd akarattal 's jó lélekkel felvevé , — 
végrendelete , — a' halottkisérő sokaság, — a' 
kath. atyafiak énekmesterei által sírja felett búsan 
szétbangzó négyes ének, — ha többet nem mond-
hatnék is, — eléggé hirdetik a' Vág partjain l a -
kóknak, ki volt az elhunyt. Elhallgatok immár, de 
kivánom, béke lengjen a' kialudt tüz hamvain! 

B a l o g h L a j o s . 
B a j a * Az ezen városban keletkező evan -

gyélmi gyülekezet napról napra örvendetesben 
gyarapszik. Gyarapodásának egyik főoka azon 
részvétnek tulajdonítandó, mellyel e' kisded e g y -
házi közönség iránt Baja város és a' közei-fekvő 
vidék lakosainak legjobbjai viseltetnek. A 'napok-
ban látók azon adakozóknak hosszú névsorát, kik 
a' felépítendő egyházi épületekhez járultak ado-
mányaikkal 's kiK között a' keleti és nyugoti, a* 
mindenik protestáns egyháznak, söt Móses val -
lásának is számos követőit találtuk feljegyezve. 
Hol az egyetemes keresztyén műveltség azon 
fokra vergődött fel, hogy levetkőzvén a ' feleke-
zetesség elveit, örvendetesen áldozik a' hitvallás-
ban különböző, de a' közös főben, a1 Krisztusban 
összehangzó egyház felsegélésére: ott a' polgár-

ságban a' tiszta emberi és keresztyén elveknek, 
mély gyökereket kellett verniök. Szent örömmel 
üdvözöljük Bajának nemes-lelkü polgárait az 
egyetemes műveltség fokán 's kérjük őket, hogy 
maradjanak hivek azon szent lélekhez , melly itt 
bennök működik. Egyszersmind kérjük és k é n y -
szerítjük a' n. t. bácsi esperességet, kiváltképeik 
annak evangyéliomi buzgóságáról ismeretes f ő -
esperesét, hogy gondjaikat ezen keletkező k e -
resztyén gyarmat körül központosítani, szüksé-
geik hogyan és honnan leendő fedezéséről ko -
molyan gondoskodni törekedjenek. A' tisztelt 
szerkesztőségnek figyelmébe ajánljuk az ügyet. 

A' bécsi prot. theol. intézet. A' tan-
folyam itten három évre van szabva. Megjelenés 
ideje őszelő hó; az első hónapban megjelentek fel-
vetetnek rendes hallgatóknak,'s csak ezek fo lya-
modhatnak segedelmi pénzért, mellyet dicsőült 
Ferencz apostoli atyánk alapított; 's pedig t izen-
kettő nyer 100, tiz 60 's nyolcz 50 pengő ft. — 
Mostan a'hallgatók összes száma 27. Magyarhon-
ból hatan vagyunk. 

E ö s z e I s t v á n . 

Tanvizsga Felso-Örben. A* refor-
máltaknál a' tanvizsga tartatott virágvasárnap, 
egész napon, a' templomban. A' lelkész rövid t a -
nítása után kezdődött d. e. 10 órakor, délben fél-
beszakasztatott, d. u. 2 órakor folytattatott, és 
6 -kor végződött, befejezvén a' helybeli pap s zó -
zata a' gyülekezethez, elöljárók-, tanító- és a* 
jelen voltakhoz, kik között örömmel tiszteltük j á -
rásbeli föbiránkat, tek. Csérnél Ferdinánd urat, 
eskütt társával, Fejér Ferencz úrral, mint várme-
gyénk népnevelési választmányának a' lelkész 
által hivatalosan meghitt képviselőit. — Végül a* 
lelkész Dienes és Laky-féle, 2 éves alapítvány, 
6 % , 30 vftra rugó kamatait osztá ki a1 szorgal-
masb, szegény és még nyáron is iskolába járt n ö -
vendékek között. Az elsőknek becses megjelené-
sűkért, az utóbbiaknak szives adományaikért h á -
lás köszönetünket a1 t. cz. közönség előtt nyil-
vánítjuk. 

S z í j G y ö r g y . 

Felso-L5vón tanvizsga. Az elemi is-
kolások tan vizsgája volt april 6 - á n , a 'nagyobbaké 
juliusban lesz, hogy a' szülök is megjelenhesse-
nek, az utak jobbak levén , mint most. Szörnyen 
megy előre az iskola F . Lövőn. Azt gondolta az 
ember, hogy Wimmernek be kell zárni , holott 
máskép ütött ki. Épületről kell gondoskodni, mert 
nem férnek már meg. — Nem voltam jelen, t e -
hát nem tudom, milly vala a1 vizsga. 

S z í j G y ö r g y . 

*) Megjegyezzük magunknak. Szerk. © 



PROTESTÁNS 

EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 
2 5 , szám. Hatodik évi folyamat. Jiinius 2 0 . 1 8 4 7 , 

Előfizetési figyelmeztetés. 
Mivel lapunk 23-dik számában előterjesztett okoknál fogva, a9 

közelgő félévben hét Ivet adandunk hetenként, a' postadíj is min-
denegy példánytól félévenkint 1 ft. 12 kra p. p. emeltetett : az előfi-
zetési ár a' Prot. Egyh. 's Isk. Lapra Buda-Pesten 3 ft. 40 t l V . 9 

postán küldve 5 f í . pengő pénzben leend félévre. Előfizethetni Pestem 
hatvani-utczai Horváth-házban 483 szám alatt földszint Landerer és 
Heckenast könyvnyomdája ügyszobájában és minden magyar- és 
erdélyországi kir. postahivatalnál. 

A' Prot. Egyh. 's Isk. Lap szerkesztősége. 
TARTALOM : Porosz fözsinat. — Jeruzsálemi prot. püspök. 

T e r h e s S á m u e l . — I s k o l a - ü g y : Scholion a' 
magyarhoni ág. egyetemes iskolai rendszerhez. Cos. — 
E m l é k - t á r c z a : A1 s.-pataki reform, egyház neveze-
tesb eseményei és papjainak rövid életrajza. H e g ed üs 
L á s z l ó . — V e g y e s k ö z l e m é n y e k . 

Porosz fözsinat. (Folytatás.) 

A' 29-ik (jul, 2 9 - k i ) ülést azzal nyitó meg az 
elnök, hogy a* gyűlés figyelmét visszavezeté azon 
fektére az ügynek, mellyben az ordinatio iránti 
javaslat felőli tanácskozás az uniórólí javaslat be -
szövése előtt vol t , mellynek megfontolása után 
hogy annak szükségessége, miszerint különsym-
bolamokra esketés ordinatiokor mellőztessék, de 
egyszersmind azon méltányosság, hogy vocatio-
kor a' községeknek különérdekök megőrzése 
megengedtessék, világosan kitűnjék, felszólító a' 
referenst , hogy a' záreredmények 3- ik tétele 
iránt, mellybe most bocsátkozni kelle, a' választ-
mány nevében nyilatkozzék. Azon tétel követ-
kező : „Hol a' községeknek vagy képviselőiknek 
vagy patronusoknak szokásuk és jognk vagy v i -
lágos rendszerinti kivánatuk van, hogy a* pap luth. 
vagy ref. hitvalláskönyvre hivassék, a' még csak 
leendő's ki nem csikarandó tanunio tekintetéből is 
az nem lehet, hogy annak az egyházkormány e l -
lenszegüljön. Az egyházkormány pedig részint 
a ' már fenálló uniók, részint az egész idői állapot 
's történeti fejlődósmenet tekintetéből meghatár-
zott symb. könyvekre föltétlen hiteltetés új beho-
zatalától tartózkodjék 's e' czélra ordinatiocselek-
vényt nem szabad használnia." Ezután referens 
megjegyzé, hogy részint a* „nem lehetSí kifeje-

zésen ütköztek meg némellyek *s helyette a ' v á -
lasztmány ezt „meg nem engedhető" szívesen 
ajánlja, részint pedig az ordinatio-és vocatiokori 
hiteltetés közti különségen, miben ellenmondást 
látnak. Ez azonban tettleg nincs meg. Mert az 
csak tovatépés általánosról különösre. Midőn az 
crdinatioformula egyetemes-protestansit sürget , 
ezzel nem ellenkezik, ha vocatiokor az egyed -
hitvallási emeltetik k i , mennyiben a* mellett k ü -
lönsymbolum excommunicativus oldala nem sür— 
gettetik 's a1 másik föegyház egyenesen nem e re t -
nekittetik. Ezt a ' föegyház nem tűrheti, másrész-
ről azzal az illető község tettleges kiléptét t a n ú -
sítaná az egyesült föegyházból. Azonban illy k ü -
lönböztetés ellen két különböző oldalról keltek ki; 
némellyek mondák, hogy ha különsymbolumokral 
vocatio megengedhető, az ordinatiokor egyenlfr 
hiteltetéssel is kiegészítendő; mások megfordítva 
állíták, hogy ha ordinatio szempontjából köve t -
kezetesen tovább megyünk, a'vocatiónak is a' f ö -
egyház egyetemes symb. irányában kell tör tén-
nie 's ha ez alól különös viszonyok közt tétetik'is 
kivétel, ennek kívánását be kell várni, nem pedig-
provocálni. De az egyik ugy czélszerütlen, mint 
a' másik; csak a' választmány által javaslott út 
egyesíti az unioeszme megőrzését az egyesek^s 
községek lelkiösmeretaggályival 's ha e* mellet! 
nehézségek volnának is, ezek nem eléggé nagyok9, 
hogy a' magában helyes eszméről lemondásra b í r -
janak bennünket; nóvszerint azon gondot, illyem 
külön vált községek hol kapnak papjeiölteket *s 
nem fognak-e kísértetbe esni, nem kell olly m o -
gasra feszíteni, mert bizonyos, hogy a' hitvallá-
silag szigorú egyházakból is kerülendnek papje— 
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löltek, kik külön hit vallásiratra jó lelkiösmerettel 
megeskethetik magokat, miként bizonyos oldalra 
hajló typus már most is észrevehető. — Erre az 
elnök megnyitá a' tanácskozást, de a' tételt t a -
nácsosnak tartá ketté választani 's előbb csak első 
részéről „ellenszegüljön"-ig vitatkozni és hatá-
rozni. Tétetett ugyan némi ellenvetés és kifogás 
e ' vagy ama szó ellen; de főmegütközést szültek 
részint a' kezdő szavak ,,szokás és jog," részint 
a ' félelem, hogy az egész határozattal maga az 
unio ügye fog veszélyeztelni. Amaz t. i. a' n e -
hézség mellett, most, unio belépte után, szokást 
és jogot megkülönböztetni, határozatnak látszék, 
melly sok izetlenségre adhatna okot, igy végre 
é1 szavak egészen kihagyásában állapodánakmeg, 
az elnökség 's választmány azon nyilatkozatra 
szólíttatván még fel, hogy ollyan községekben is, 
hol illyen vocatio eddig tán szokásban volt, ez 
elmaradhat, mihelyt világosan nem kívántatik an-
nak megtartása. A' félelem pedig, hogy a' javas-
lott megengedés által gátoltatni fog az unio, mit 
egy nevezetes 's gyakorlatilag tapasztalt szónok 
az unio ügyétől titkos idegenkedés némi jeleire 
igen fontos utalással ismételve állíta, meg nem 
gátolhatá, hogy a' tétel : „hol a' községek 's hi-
vásjogosak részéről rendszerinti kívánság mutat-
kozik papot luth. vagy ref. hitvalláskönyvre híni; 
meg nem engedtetik, hogy annak az egyházkor-
mány ellenszegüljön," elfogadtassák; ellenben 
majd egyhangúan nyilváníttaték ugyanazon tag 
indítványára : „miszerint az nézete a' gyüleke-
ze tnek , hogy az elfogadott rendsiabálylyal az 
unio fejlése 's fenállása nem veszélyeztetik." 

Ezután a' 3- ik tétel 2-ik felére mentek á t ; itt 
azonban a' kifejezés „ föl tét len hiteltetés," azon 
véleményre szolgáltatott alkalmat, hogy már itt 
Is a' hiteltetés tartalma forog fen, e* szerint e' 3- ik 
tétel ezen részéről csak kapcsolatban a' 4-ik té-
tellel lehet szavazni *s jó hoszszú idő mult el a' 
nélkül, hogy a' tétel értelme 's a' kérdés föltevése 
iránt egyesülhettek volna, végre tehát az ülés, 
messzire haladván az idö, eloszlott. Következett 
ülésben sükerült a' referensnek ama utótétel é r -
telmét egészen világosan ugy megmagyarázni, 
miszerint az megmondja, a' kormánynak mit nem 
keli tenni, ámbár a' községeknek megengedi a' 
különsymbolumokrai vocatiót; a' kormány t. i., 
ha valamelly község illyen vocatiót nem kiván, 
azt ne hozza be 's hol patronusjogokat maga gya-
korol , azokat külön hiteltetés behozására 's e' 
czélra ordinatiocselekvényt ne használjon. Ezen 
értelemben, mellyhez az elnök azon biztosítást 
adá m é g , hogy az egyházkormány, egészen át 
levén halva az unio eszméjétől, a' fejedelmi vo-
catiojogokat soha nem használandja speciális h i -
teltetés behozására, a' tétel, mint az előbbinek 
szükségképen! következménye, közbeleegyezésre 
talált, valamint egy tag indítványa is, hogy e' ma-
gyarázat után egészen fölöslegeseknek látszó e' 

zárszavak : ,,e' czélra ordinatiocselekvényt nem 
szabad használnia," egészen kihagyassanak. 

Ekkor a' vitatkozás a ' 4 - ik tételre, valamennyi 
közt a' legfontosabbra, ment át, melly igyen hang-
zik : „Magában véve megengedhető 's az ev. unio, 
valamint az egyház megbékitése érdekében m e g -
kívántató , miszerint a' tanhivatal esketésekor, 
hogy isten igéjét veendi zsinórmértékül, az e g y e -
temes keresztyénség hitvallásaiban 's a ' reforma-
tio tanbizonyítványiban elöképezett magyarázatra 
általános utaláson nyugodjunk meg, azon föltót 
alatt, hogy az ordinálandó elibe terjesztett fo r -
mula azon idö óta az irás eredeti szavaibani *s az 
apostoli tan analógiája szerinti anyagi hitvallássá 
változik." A' vitatkozás megnyitásakor 30 tag 
iratá magát szólásra fel s ámbár az elnök utalva 
az azelőtt, általános megvitatáskor, éppen e' t é -
telre vonatkozott sok viszonylatra, esenget t , ne 
tennék a' hiteltetés eszméjét 's tartalmát ismét 
vitatárgyul, hanem a' javaslatfogalmazás felöli 
észrevételek- 's netaláni jobbílványokra szorít-
kozzanak, ez mégis csak kevés figyelembe véte-
tett, mivel e' pontnál sok tag még egyszer örö-
mest akart a' fontos kérdés iránt nyilatkozni 's 
egyik fél nyilatkozata mindig másikét idézé elő 
el annyira, hogy e' 30 ik ülésen kivül még kettő 
a' hiteltetés kérdése fölötti beszédekkel mult e l ; 
de ezek közöl sok annyiban eltért az előbbiektől, 
hogy nem annyira magába a'dologba bocsátkoz-
tak , mint tartományuk hangulatáról 's az e r e d -
ményektől várandó következményekről szólának, 
mi természetesen egészen ellenkező nyilatkozato-
kat sokszor idézett elő. — Mindjárt az első szó-
nok ismétlé már azelőtt nyilvánított aggodalmát, 
hogy az Apostolicum kihagyása tartománya (Po-
sen) egyházait igen fogná nyugtalanítani's annak 
megtartását javaslá. Ugyanazt tevé a' szász fő -
püspök, ki általában a' symbolumokra addigi or~ 
dinatiokori hiteltetés megtartását parallelával köz-
tök 's a' régi egyházi énekek közt törekvék iga -
zolni 's aztán épen onnan azon aggodalmat szár -
maztatá le, hogy a' symbolumok mellőzése vagy 
legalább hátratétele által sok kegyes községtag 
azon fájdalommal fog illettetni, mint a' régi ked-
vesb egyházi énekek elvonása vagy megcsonkí-
tása által; 's ámbár más részről ama hiteltetés fö -
lötti örködés körül a' legnagyobb szelídséget 
ajánlá 's a' symbolikus nézletek elsajátításának 
nehéz processusára nézve a ' legnagyobb szabad-
ságot igényié, indítványai mégis majd minden 
pontban a' választmányi javaslat ellen voltak irá-
nyozva. — Ezen eset még inkább megujult ugyan-
azon tartományi második papnál, ki az indítvá-
nyozott új ordinatiocselekvényben minden hitel-
tetés megszüntetését, a' symbolumokra puszta 

'utalásban azok teljes eltörlesztését's ennek okául 
• azok tartalma félreismerését *s tanaiktól elpárto-
lást — péld. az Athanasianum nemkegyelésében 

'jelét a' sz. háfomsághivéstöli elszakadásnak — 



látott 's mind ebből legnagyobb botrányt a ' ker. 
nép közt jósla. — Ellenben e* tartományi harma-
dik pap nyilvánítá, hogy mint falusi pap hivatalos 
állásánál, melly neki egészen elfogulatlan tekin-
tetet a' népéletbe minden irány felé hagy vetni, 
de mint a' szász tartományi zsinat tagja is, egé-
szen más nézeteket kénytelen kinyilatkoztatni. Ö 
tudja, hogy egész tartományában inkább félelem 
túlhajtott igazhitüségtöl 's a' szellemek nagyobb 
lebilincselésétul uralkodik, mi a' népesség nagy 
részét ellenkező túlságba hajtja ; tartományi zsi-
natának legnagyobb része szinte a' symb. köny-
vekre esketés ellen 's csupán az ev. egyház alaki 
és anyagi elvei mellett nyilatkozott; mit ők, min-
den hü és hivő papok, bizonyosan csak tartomá-
nyuk állapota pontos ismerete után tőnek; ha te-
hát meg akarják ezeket nyugtatni, ha a' lakoso-
kat meg akarják az egyháznak tartani, hozzanak 
szabadelvű rendszabályokat 's fogadják el a' vá -
lasztmányi javaslatot 's illy tekintetet tartomány, 
mint a' szász, bizonyosan megérdemel, melly, te-
kintessék bár ittott rationalismus fészkéül, e g y -
háziassága-, erkölcsisége- , becsületességével 
bizonyosan egy fokon áll a' többi tartománynyal, 
jóllehet keresztyénisége tán más bólyegü — nyi-
latkozat, mellyel következett ülésben 3 világi tag 
ugyanazon tartományból tökéletesen egyetértőnek 
mondá magát. — Általánosabban beszélt egy má-
sik szónok, ki a' javaslattal tökéletesen egyetér-
tőnek nyilatkozók, mivel az a'puszta jogálláspon-
tot, mitől egyházügyekben misem függ, legyözé, 
és az atyák hite iránti kegyelet követeléseinek 's 
az egyház történeti folytonosságának szintúgy 
eleget tesz, mint az istenészeti miveltség mostani 
álláspontjának 's egyházunk tagjai nagyobb része 
belátásának megfelel. Ö ugy véli, mondá szónok, 
hogy a1 gyűlés e' fontos pont meggondolásánál 
szabaduljon mindentől, a' mi csak szokás- és elő-
ítéleteken alapúi 's tekintve a* kor sürgető k ö -
veteléseit, legkedvesb gondolatait is hozza Ábra-
hámként áldozatul az igazságnak. Üres rémsző, 
mellyel a' községeket igenis lehet fanatizálni, 
hogy a' symb. könyvekkel elvétetik a ' r ég i hit 5 a' 
választmány olly kevéssé akarja a' régi hitet e l -
venni, mint a' symb. könyveket. Csak az igazság-
'slelkiösmeretértkívántatik az ordinálandónak hit-
vallásokhoz! szabadabb viszonya. A' népet, ha 
szándékosan fel nem izgatjuk, nem fogják a* vá -
lasztmány javaslatai aggálylyal megtölteni. A' régi 
állapot megtartása lehetetlen. Az istenészetúj fo-
kára lépett a1 tudatnak 's most hitvallásiratokhozi 
más viszony szükséges, mint atyáink korában. A" 
symbolumok kötelező tannormákul tovább nem 
tekintethetnek. Mi korban élünk, midőn új tavasz 
hatja át a' szellemvilágot 's hatalmát vallástéren 
is mutatja, melly legdicsŐbb csirákat hord keblé-
ben ; de azért nem lehet, mint amott a* tavaszbi-
ráló Kleist tavaszával kezében, symb. könyveket 
zsebében hordva, mértékét az egyházbani tavaszra 

illeszteni; a' szabadságban, mellyet keresünk, csak 
hűknek kell maradnunk az Úrhoz, akkor a' h ű -
ségben feltaláljuk a' szabadság helyes mértókét 's 
Krisztus szabadokká teend bennünket. — Egy 
másik tag, ki tagja volt egyszersmind a1 választ-
mánynak, más szempontból nyilatkozott a' j a v a s -
lathozi viszonyáról. Ö, mondá szónok (jogtanító), 
ámbár tudja, hogy ev. talajon áll, azon vallási 
irány hive, mellyet rationalismusnak neveznek, 
min senki nem csodálkozandik, a' ki korát, hónát, 
törzsét ismeri. Midőn tehát a' javaslatot aláirá, ez 
azért történt, mivel ö anaak végeredményeivel 
egyetért 's mivel hiszi, hogy ezeket, különösen 
pedig az ordinatioformulát minden rationalista 
aláírhatja. A' rationalismus, bölcselet 's az egész 
szépirodalom által is gyámolíttatva, e' század e l e -
jén egész Németországot áthatá; a 'szabadsághá-
borúk után a' régi hit újra föléledett és sokakat 
megkapott, de hogy tökéletes diadalt nyert volna, 
nem igaz 5 söt ujabb időben visszahatás kele tke-
zett, nem azok részéről, kik mitsem hisznek, ha-
nem azokéról, kik, ámbár ker. szellemtől áthatva, 
a' XVI. század alakjaiba be nem találhatták ma-
gokat. Ha e' hangulatot, mellynek minden r e n d -
ben sok képviselője van, nem veszszük figyelem-
be , akkor nagy szakadások történendnek. — 
Ismét egészen más szempontból egy férfi, ki va l -
lomása szerint azon kevés szerencsésekhez szá-
míthatja magát, kik a' symbolumokkal egészen 
egyetértenek, elismeré mégis lehetetlenségét a' 
föltétlen hiteltetésnek, melly az irásra nézve sem, 
annál kevésbé a' symbolumokra, alkalmazható; 
javaslá tehát , hogy az ordinálandó egyszerűen 
nyilvánítsa, mikép becsületesen rajta lesz, misze-
rint meggyőződését az i rás- és symb. könyvek-
kel öszhangzásba hozza 's megtartsa. Ez min-
denesetre eszmény, tulajdonkép azonban senki 
nem Ígérhet jövőre nézve valódi teljesítést, hanem 
csak becsületes akaratot kötelességét megtenni* 
— 'S mivel egy pomeraniaipap is az apóst, sym-
bolum megtartását 's az ág. hitv. kiemelését j a -
vaslá, ellenkező esetre a' népben nagy harag fog 
kitörni 's kivált Pomerania igen korlátozottnak 
érzendi magát, egy előkelő világi tag e' tar to-
mányból fölkele 's utalva állására, melly lehetővé 
teszi ezerek hangulatát kiismernie, nyilvánítá, mi-
szerint van ott ugyan több pap, kik a'zsinat min-
den szabad nyilatkozatát bizalmatlansággal f o g a -
dandják, de az nem az egész tartomány hangu-
lata ; söt inkább eleven szabadságérzet uralkodik 
ott 's e' tétel elfogadásaért ö szakadásoktól nem 
félhet. — Ez ellen az imént említett szónok szom-
széda nyomban azon biztosítással kele föl, hogy 
a' symbolumok eltörlesztésétöl hona közelebb k ö r -
nyezetében mindenesetre a' legroszabb hatástól 
kell félni 's a 'következményekre utalt, mellyek 
Poroszországon kivül is beállandnak, ha az e g y -
házi alap eltörlesztése által „a1 tanmagyarázat a9 

nagy csoport kezeibe tétetik" 's odáig jut a* dologi 



hogy „tan fölött a' pap mindenkivel golyózzék," 
és hogy az ev. egyházban is, mint az ujdon ke-
letkezett községekben valódi symbolumgyár fog 
támadni — nyilatkozatok, mellyekre a1 referens 
komoly 's határzott visszautasításával a' régen 
megczáfolt ellenvetésnek, hogy a' symbol. iratok 
eltörlesztése akartatik, válaszolt. 

Más nap (31- ik ülés) midőn e'tartományi pap, 
ki első szólalt meg, a 'világi tag czáfolatával ma-
gát hazudságról vádoltnak nyilvánítá — mit azon-
ban mind ez, mind az elnök megczáfola, mennyi-
ben tényleges állapotok, két szempontból tekintve, 
sokszor igen különbözően tűnnek elő — 's mind-
ketten a' tartományi püspökre hivatkozának, ez 
boszu előadásra látá magát az által felhíva,melly-
ben először a' választmány, mellynek elnöke vala, 
javaslatáhozi járulását általán indokolá — a' tett 
javaslatok czélszerüoégét 's fogárdtalanságát bő -
vebben fejtegetve — azután pedig tartománya 
állapotáról igy nyilatkozók : 700 ottani pap közt 
egyetlenegy ugy nevezett világbarát sincs's igen 
kevesek azok, kik evangyéliom elleni talajon áll-
nának 5 de sokan közölök nem symbolhivök, mert 
nem symbolumok, hanem Isten igéje 's kegye ta -
pasztalása által jutának a' hithez; a ' papok egy 
tiszteletre méltó száma különös bensőséggel csat-
lakozik a' symbolumokboz, magok ' s községek 
számára kezességet kívánva, hogy vallási éle-
tökben nem fognak háboríttatni. De ezek is bizo-
nyosan megelégülteknek fognak a' javaslattal 
nyilatkozni, mert hol kaphatnak nagyobb kezes-
séget, mint a' föegyház hitvallására esketés o r -
dinatiokor, mint hitvallási alapja elismerése az 
egyházrendben, mint hitvallásiratai teljes szabad-
sága vocatiokor? Van igenis 10—15, sőt talán, 
de legföljebb 20 pap, kik a1 lutherségen kizárólag 
csüngve a ' ref . tanfogalmat általán irásellenesnek, 
sőt lélekrontónak tartják, sarkalatos és nemsarka-
latos közt különségetnem tesznek, hanem a' legki-
sebb tant is, mint az egészszel szorosan összefüg-
gőt , fen akarják tartani, kik tehát egyesült e g y -
házkormányról is mitsem akarnak tudni, szóval, 
kik az egész régi lutherséget, nem a' XVI. szá-
zadit, hanem a'XVII. közepéből, minden scholas-
ticus-polemiai irányával vissza akarják hozni. 
Ezeket kibékíteni a'javaslat elleneinek, kik mind-
nyájan szelid hiteltetést akarnak, sem sükerülne ; 
azokon segíteni nem lehet; 's ha sükerülne sziik-
keblüségökbe másokat is bevonniok, ez sajnos 
volna, de figyelembe mégsem vétethetnének. De 
talán ők i s , jól megismerkedve a' javaslattal 's 
látva, hogy mi sem vétetik el tölök, meg fognak, 
Istentől megvilágosíttatva, térni 's megtartatni az 
egyháznak. — Következett szónok, ki egyik, 
sürgetős hivatalos dolgai miatt a' gyűlésből e l tá -
vozott tag helyébe érkezet t , a' választmány jó 
szándokait méltánylá, csupán azon gyakorlati ész-
revétele levén, hogy mivel már a' zsinatban, hol 
a z értekezödés minden pillanatban lehetséges, olly 

gyakran fölmerül a ' symbolumok mellőzésének 
aggálya, a' népélet tágabb köreiben félreértések 
sokkal inkább keletkezendnek, ö tehát a' mostani 
ordinatioformula megtartására szavazott. — K ö -
vetkezett szónok helyeslé a' javaslatot, melly á l -
tal az ordinatiohoz eddig tapadott látszat, mintha 
a'symb. iratok teljes tartalmára föltétlenül történ-
nék az esketés, becsületesen és nyíltan e lenyé-
szik, egyszersmind a' tanönkény érdekében a* 
községeknek gátoltatik, valamint az óhitűek 's 
bitlenek, sőt a kath. egyház irányábani ellentét is 
kimutattatik, mire az Apostolicum nem elegendő, 
mivel az az ev. egyház teljes életelvét ki nem 
fejezi, annál kevésbbé pedig a'Nicaenum és Atha-
nasianum, mivel ezek polémiái korérdekek által 
nagyon is bitágazati színezetet kaptak. AzApos -
tolicumnak ordinatiokori mellőzéséből, holott az 
máshol mindenütt megtartatik, csak botor szellem 
következtetheti annak félretételét. E' szónok n é -
hány jobbitványjavaslatokat tön még a' 4- ik t é -
telhez, névszerint a' sokak előtt annyira aggasztó 
„általános utasítás" kifejezésre vonatkozólag, 
melly nem látszik eléggé kötelezőnek. •— Más 
szónok helyeslé ugyan a ' javas la tokat , de ugy 
tartá, hogy az elfogadandó formula vizsgáltassák 
előbb az ország facultásai által meg, aztán tanács-
kozzanak fölötte a'kerületi 's tartományi zsinatok 
's igy jöjön eldöntésül az új főzsinatra vissza, 
addig pedig a' régi formula használatban hagyas-
sék. — Következett szónok gyakorlatibb módon 
törekvék a' javaslatot igazolni. Hogy 1846-ban, 
vélé, symb. könyvekre hiteltessék az ordinálandó, 
az exegesisnek 1746-ban meg kellett volna p a -
rancsolni: eddig's ne további De az háborítlanul 
folytatá azóta útját 's igy történt, hogy a' symb. 
könyvekkeli egyetértésünkre nézve res integ-
ránk többé nincs. 0 az istenészeti irodalomban 
1759. —1843- ig férfit kerese, ki hitvallása symb. 
könyveivel mindenben tökéleíesen egyetértene; 
de egyet sem talált, azon keveseknek pedig, kik 
azt magokról hiszik, irataikból bizik bebizonyítani, 
hogy tévednek; maga az „Ev . Kirchenzeitung," 
melly, miként tudva van, a' legszigorúbb igazhi-
vöséggel 's a' hol lehet még ennél is többel k é r -
kedik , számos és fontos eltéréseket mutat. Sőt 
egyikét a' legnagyobb istenészeknek (kinek ma-
gasztaló rajzolásában könnyen lehetett Neanderre 
ismerni) le kellene hivataláról tenni, mivel nem 
hiszi a' kereszteletlen gyermekek elkárhozását, 
miként azt az Augustana 2 's 9. czikkei tanítják. 
0 tehát a' javaslat mellett van, mert az a' symb. 
könyveket is tiszteli, mit azok nemcsak mint b i -
zonyítványai a' hitnek, hanem mint felüímulhatlan 
kifejezete is az üdvigazságoknak megérdemelnek, 
de rájok hiteltetni nem akar; mindazáltal az Apos-
tolicum megtartására szavaz, hol az eddig hasz-
nálatban volt. — Következett szónok ismét inkább 
tartományi-, mint egyetemesre vonatkozók, 's 
oklevelekből bebizonyítá, hogy a' porosz h g s é g -



l>en ordinatiokor hiteltetés soha nem történt, ez 
okból most is ordinatiokor még csak hitvallásokra 
utalást sem kívánt az ordinatiocselekvényben , 
hanem inkább az egyházrendben. Ez — hogy 
kapcsolatban tudósítsuk olvasóinkat, — más nap 
e g y jogtudós statusférfit ugyanazon tartományból 
felhítt terjedelmes bebizonyítására annak, hogy 
Poroszországban, akadémiai tanítóknál is symb. 
könyvekre hiteltetés mindenkor történt, de mit az 
első szónok sem tagadott, hanem csak ordinatió-
ról állíta. — E* tartomány föpüspöke ismét a' ja-
vaslatellen nyilatkozott meglehetős terjedelmesen. 
A ' mostani ordinatioformulát, mondá, 1829-ben 
az agendának Poroszországba behozatalakor az 
agenda sok buzgó hive ajánlá; az tehát még sem 
ellenkezhetik olly annyira az unió szellemével s 
lényegileg csakugyan megfelel a' választmány 
elveinek. Ö tehát a' mostani ordinatioformula 
megtartására symbolumokra esketés mellett s za -
vaz, mig be nem bizonyittatik, hogy emezek Íráson 
nem alapulnak, ámbár amaz az unió érdekében 
kiegészíttethetik 's módosittathatik. Minél határ-
zottabban kitűnik azoknak egyházi jelleme, annál 
kevésbé fognak különsymbolumok iránti indítvá-
nyok megengedtetni, mik az uniónak mindig csak 
i r thatnának. — Még határzottabban nyilatkozott 
következett szónok a' javaslat ellen, mellyröl 
névszerint tartományára (Szilézia) nézve legro-
szabb következményeket, unioháborítást, sok, az 
egyházkormány megnyugtató nyilatkozatai's név-
szerint az 1834-ki cabineti parancs által megbé-
kített luth. község elszakadását, sőt az egész ev. 
egyház bukását jóslá — mi ellen azonban tarto-
mányi viszonyokra vonatkozólag még azon ülés-
ben két világi t ag ' s a'következettben egy papa ' 
legmegnyugtatóbb biztosításokat adák, sőt a' sym-
bolumokra esketéshez merev ragaszkodásból rósz 
következményeket várhatni véltek. — Végre a' 
javaslat megértéseül ez ülésben még két istené-
szeti tanító szólt; az első roegmutatá, hogy előbbi 
határozatok után, miszerint a' tanhivatalt hitval-
lásra meg kell esketni 's hogy ennek joghatásai 
legyenek , most épen csak arról lehet még szó, 
mit kell ordinatiónál megállapítani, hogy annak 
joghatásokat adjunk; 's csak épen ennek kell 
mulhatlan-, minimumnak lenni. Az ellenzék eny-
hítést szinte akart, de az által, miszerint a' hi-
teltetés egész régi foglalatát megtartá 's csak 
annak kötelező erejét megtágitá, mi semmi hi-
íeltetésnél , legkevésbé pedig tanhivatalrainál, 
meg nem engedhető, a' válaszlasztmány ellenben 
szigorúan kötelező érvényt akar , de e ' czélra 
foglalatot állapít m e g , mellyre magát mindenki 
lelkiösmeretaggály nélkül tökéletesen kötelezöleg 
megesketheti. — A' másik szónok pedig ujdon 
tiltakozva a'javaslatokálmagyarázata ellen, mint-
ha azok mellőzni akarnák a' symbolumokat, arra 
figyelmeztete, hogy a' 4-ik tételnél, melly ordi-
natióról szól, mindig csak tanrendre, meliyet az 

5- ik tétel határoz meg, kell gondolnunk; kétféle 
t. i. az egyházi tevékenység, a 'községi együt té-
lésé liturgiában, káték, agendák, énekeskönyvek 
készítésénél, és a' tanhivatalé; amarra nézve symb. 
alap sokkal szilárdabbul 's általánosban szükséges, 
ez okból róla a' tanrendben lesz gondoskodva; 
de a' papi hivatalra nézve nagyobb alanyi s za -
badságnak kell uralkodni, ez okból mértéke, mi -
nek neki is kell lenni, az ordinatioformulában h a -
tároztatik meg, melly tehát a' sarkalatosból, l eg -
egyetemesb községhitböl csak minimumot kell, 
hogy felállítson. (Folyt, következik.) 

Jeruzsálemi prot. püspök. 
Európa, tudva van, napkelettel nagy keres-

kedelmi viszonyban áll. Zsibongnak a' török t a r -
tományokban, nevezetesen : a' sok angol, holland 
porosz, svéd, dán, hamburgi 'sa't. kereskedők, kik 
többnyire protestánsok 's életök nagyobb részét 
nemcsak ott töltik, de Damaskusban, Jeruzzálem-
ben és Syriának más részeiben, le is teleped-
nek 's vallásos társulatot — egyházat — alkotnak. 
Mivel pedig, a' mohamedanus előtt minden keresz-
tyén felekezettel utálatban vágynák,mondhatni,ra-
bigában nyögnek; a' protestánsok pedig különösen 
mint pásztor nélküli juhok régóta ugy széledeztek, 
lelki gyámtalanságban éltek : tehát az angol, és 
porosz kormányok őket megszánták és a' J e r u -
zsálemben 's vidékén lakó protestánsok vigasz-
taltatásukra erkölcsi 's vallásos műveltségűk e s z -
közlése végett, saját költségökön székes egyhá-
zat alapítottak, főpásztort tartanak. És e ' fenséges 
keresztyén intézet ellen igaz joggal vájjon, kinek 
és mi szólója lehet? Ámde, fájdalom! ez e g y -
szerű ártatlan tény még is szemet szúrt, talál-
tatnak emberek, kik nem tudnak megbarátkozni 
e* gondolattal. Jeruzsálemben már prot. püspök is 
van; kiknek, a* közelebbi években, abban telt kü-
lönös nagy kedvök, hogy gúnyolódtak, gyanúsít-
gattak hamishireket költöttek, terjesztettek. És 
vájjon illy hévvel a' levegőt szegények miért 
vágták? — mert Jeruzsálemben már nem csak a' 
kegyetlen Mahomed követői, nem csak a' legottan 
átok alatt nyögő zsidók, de több felekezetek közt 
— szörnyűség 1 — protestánsok is istenitiszte-
letet szabadon tarthatnak. 

Bizony mondom, ha nem illik, mikor más házá-
nál vagyunk, valakinek a' vendégek közöl rám 
irigykedni, sőt a' házi úr és családja láttára, tud-
tára, ellenem dühöngeni azér t , hogy én is ven-
dégnek bekéredzettem és engem is becsülettel 
fogadnak : épen ugy senkinek becsületére nem 
válik, sőt evangyéliomi törvénye elleni kárhoza-
tos bűn azt irigyleni; hogy a' török, a' Jézus á l -
tal megnyerhető üdvét hirdetni, protestánsnak is 
megengedi. Hitfeleim ez ügyre nézve magokat 
velem együtt a' Sz. Jakab apostol által kiadott 
rendszabályhoz tartolták Jak. 1. 1 9 - 2 0 . Mi 
Szándokkal vannak a' fent tisztelt fejedelmek, hogy 



mint sikerül tervök a' jeruzsálemi püspök ügyé-
ben ? ezekről „gyorsak valánk hallani"; de mi-
dőn mindent meghallottunk, meg azt is, hogy n é -
mellyek róla nem jó kedvvel beszélgetnek, sőt 
néha, nem titkolhatják, és boszankodnak, lármát 
Ütnek :ime „késedelmesek valánk a* fölszólálásra, 
igen igen késedelmesek pedig a' haragra , any-
nyira, hogy ezt keresztyénileg meggyőztük ma-
gunkban. Szerénységből hallgattunk, gondoltuk, 
hogy az ügy nem lészen talán örökké botrány, 's 
minthogy Sz. Jakab idézett szavai közt olvassuk 
azt is, hogy ,,a' férfiú haragja nem cselekszi az Is-
ten igazságát" : tehát nem láttuk tanácsosnaK tűzre 
olajat önteni nem — teljességgel föllázzadtindulatu 
emberekkel, illendőnek,czélirányosnak, épületes-
nek szót váltogatni: pedig e'tárgy mennyi rágalom-
ra, vitára adott alkalmat, tudhatja, ki mind polgári, 
mind egyházi világunkban az eseményeket figye-
lemmel kisérni szokta. Most hát itt az idő a* már 
gondolom szelídebb indulatuakat nyájasan, e g y -
szersmind azonban őszintén értesitnem,Athanasius 
atyával mondván: „Nebula est, cito t ransi t";—ér-
tesitnem igenis, hogy egyrészről bennek a' körül-
ményekről igaz fogalmat szerezzek, hogy jövő-
ben őket ovakodásra készítsem, másrészről f é -
lénknek, gyávának, 's az igaz ügy gyözedelmé-
vel semmit nem gondolónak ne láttassam. 

Három hírlap van a' világon : egy mord dün-
nyögő angol Sun, egy elménczkedö fütyörésző 
francz Charivariés egy Isten-adta szánni való honi 
mellyek a' jeruzsálemi prot. püspöknek meges-
küdt ellenie, 's féltik tőle, hogy az egész török bi-
rodalmat, közelebb Syriat 's Jeruzsálemet mind 
protestánssá fogja tenni. Nevetséges vala a1 gyáva 
mozgalom, mellyel a' tudvalevő ügyet népszerűt-
lenné akarák tenni, vetélkedtek egymással a' tü -
relmetlenség kimutatásában , egyik rosz vérből, 
másik játékból, harmadik kenyérért szükségből; 
nem kell nekik prot. püspök Jeruzsálemben, ha 
mindjárt ama — mint mondatik — első püspök, 
Jakab, Apostol képében jelenne is meg, kinek 
igen rosz neven veszik, hogy levelének 3-dik 
részében egészen az ö nyelvöket méltóztatott 
lerajzolni 's talán beszélő 's irói jellemökröl kissé 
néhol kemény kifejezetekkel is talált élni. A ' h a r -
madik égben tanult Pálból sem kellene jeruzsálemi 
prot. püspök ezeknek az embereknek, mert 1 - s ö 
korinthusi levele 2 - ik részében igen megsértette 
őket, egyenesen reájok czélozván, midőn beszélt 
azokról ,kiknek különös fajta leikök van, kik e* 
világ lelkét vélték és nem azt, melly Istentől v a -
gyon; a' melly lélek nem tudja az Istentől a ján-
dékozott, üdvös, sz. Pál által 's utána, most a ' j e -
ruzsálemi prot. püspök által is prédikált jókat, és 
a ' mellyeket egy simplex lelkes, nem — csak sz. 
lélek által tanított lelki ember foghat meg , mert 
azok neki bolondságnak tetszenek. 

Hlyen emberek trombitálták erősen hírlapok-
ban, hogy a' sultánnál az angol 's porosz követek 

nem boldogulhalnak, — arra, hogy prot. püs* 
pöki szék fölállítására engedelmet adjon, reá nen* 
bírhatják; azonban miután csak ugyan megjelent 
Alexander — a' már megdicsőült — kirendelt 
helyén : legottan hirlelék, hogy igen kedvetlenül 
fogadák, legelső isteni tiszteletet tartván, a' nép 
sárral hajigálá, különösen az a' része , melly a* 
papságróli eszméhez szüzességet, nötlenséget, 
szentséget köt,gunymosoíylyal nézte,midőn a'püs-
pököt pogyászaival együtt neje és gyermekei 
követék a' városba. — Ugy van, jó barátim! n e -
jével 's gyermekeivel ment be Jeruzsálembe a* 
püspök, mert hisz a' nagy apostol mondá : Avagy 
nincsen-e arra hatalmunk, hogy keresztyén f e l e -
ségeinket széllyel hordozzuk, miként a' több 
apostolok is és az Urnák atyafiai és Kéfász 1 Kor, 
9: 5. Ha nem szégyenlette Péter apostol, hogy 
neki napa, (Mát. 8: 14) tehát felesége volt, u. m. 
Concordia vagy Perpetua; ha nem szégyenlette^ 
hogy gyermekei voltak (Clem. Al. Strom. 3. p. 
448. Euse. 3, 30) , kik közöl Petronellának az ö 
leányának holttestét Pál római püspök 757-dik 
esztendőben márványkö koporsóból tetette d rá -
gább koporsóba, (Mart. Pol. in Chron. p. 300. , 
Spondanus in annal. ad an. 69.) ünnepet rendel-
vén neki, a' hideglelésben nyavalygók patroná-
jának, május hónap 31-dikére : mikép pironkod-
hatott volna családjaért Alexander püspök? Váj-
jon a' sötét közép századokig nem ártatlan, t i sz -
tességes dolognak tartatott-e a' papoknak is nős 
életet élni ? És a' huszonötezerből álló Jeruzsá-
lemnek vájjon hanyad ós minő része botránkoz-
hatott meg a' megjelent nős püspökbe?*—A 1 

hatalmas, 13 ezer török polgárság bizonyosan 
nem, mert ez inkább abból itéli meg valakinek 
dicsőségét, minél pompásabb nagyobb háremje 
van ; a' négyezer zsidó lakosok hasonlóan, nem, 
mert azok előtt a' virágzó családu ároni ház a' sz. 
hajdan óta nagy tiszteletben áll, a 'hátra lévő ke-
resztyénnép résznek (ide nem értvén a' sok nős 
papi rendhez szokott ó hilüeket, Örmény's görög 
szertartásuakaQ botránkozását pedig, vagy inkább 
csintalan, illetlen bámészkodását, mennyibe v e -
hette a ' kegyes püspök, könnyű képzelnünk. Azt 
hiszem, szánakozott a' zárdák mellett járó kelő 
nem önállásu, a' fél hold alatt a' tisztább világos-
ságtól elszokott, e1 szerint, a' puszta papi nötlen-
ségben szentséget gondoló nyomorult népen; meg-
elégedett a' kormányzónak kitűnt becsületességé-
vel, hítfeleinek — kik régóla éhezék és szomja-
zák az igazságot — szives fogadásukkal; hálát 
adott az aratás Urának, hogy ide küldé, vezérlé, 
's Jézus parancsa szerint kérte, hogy bocsássa ki 
ezután is aratóit gabonaaratásra, mert sok most 
is a* gabona, de kevés az arató. Mát. 9: 3 7 — 3 8 . 

Igen föltűnő volt előttünk az is, hogy az augs -
burgi német hírlapokból nagy szorgalommal k i -
szedegeté mind azt, mit egy Charivari p. o. b o -
hóságból, hogy másokat mulattasson a' protestan-



tismus irányában, elkövetett : ellenben rá sem 
nézett a' szomszéd czikkre, hol Püchler Muszkau 
berezeg, p. o. ama napkeleti búvár, kinek nagyobb 
hitele van mint száz morio francziának, és a' ki 
őszintén elö adja : milly fenséges intézet a' j e ru -
zsálemi prot. püspökség létrehozása, annyira, 
bogy ennél jótékonyabbat a 'nevezet t fejedelmek 
nem tehettek, nem mert (a1 min t i r ja ) a ' j e ruzsá -
lemi keresztyénség nagyon elromlolt-jelíemü, 
egyik felekezet a ' másikat halálba gyűlöli, ugy, 
hogy ha a ' török hatalom őket korlátok közt nem 
tartaná, egymást bizonyosan megrohannák 's v é -
rengeznének. Ezeknek elveikből, magok visele-
tökböl, mint beomlott kűtakból, a 'pogányok, Ma-
bomed fiai és zsidók, élővizet nem meríthetvén, 
mi a'protestantismus, nem tudhatván, ennek tehát 
sze l lemére , napkeletet figyelmessé tenni szép, 
dicső föladat vala. 

A ' török, ugy gondolom, nem kedveili jobban 
a' deák vagy görög szertartású keresztyéneket, 
mint a' protestánsokat, 's adatok vannak reá, — 
tudja, a' ki olvasta, — hogy mikor magyar ho-
nunkban uralgott a' tar, a' buták egyik k. fe leke-
zetnek sem engedék a1 mást elnyomnia, egyaránt 
szolgáltattak mindenkinek igazságot. — Ha pedig 
most, e ' szerfeletti szabad szólásu, kietlen nyi l-
vánosságú jelenkorban, valaki jobbra-balra hada-
Tászva, egyik vagy másik földsark felé mutogatva 
vitatná, ki korlátozza leginkább a' divánt és ki 
barátságára van nagyobb szüksége ? alkalmasint 
nem lehetne mást felelni, hanem hogy attól a' 
nemzettől tart leginkább , mellynek 1807-ben 
*febr. 19-dikén ellenséges időben , csak egy kis-
ded 82 linea, hajóból állott serege is bátorkodók, 
csupán legénykedésből, keresztül törni és pedig 
minden veszély nélkül a' Dardanellákon, — igen 
is a' Dardanellákon, mellyekkel pedig a' világ e l -
len daczolni akar; ugy látszik, leginkább van szük-
sége annak barátságára, a' ki negyedmagával honn 
tartott conferentiában bátran kijelentette, hogy a' 
török birodalmat épségben föl kell tar tani ; a ' ki 
minap is közelebb Jean d Acre váránál bebizonyí-
lá, hogy ö a' török ügyben, akár legyen barát, 
akár ellen, két-három óra alatt többet tehet, mint 
más, ha hónapokig küzd is. És e' nemzet követé-
nek, hiszem, nem sok nótákat kellett beadni, elég 
volt egyszer vagy kétszer egész illedelemmel 
kérni, hogy Jeruzsálemben szabad legyen már 
prot. egyháznak is alakulni, 's főpásztornak lenni. 

E g y szó annyi mint száz : a* töröknek kevés 
gondja arra, miben különbőz a' protestáns más k. 
felekezettől — elég, hogy ő keresztyén, és mint 
illyen ha az adót fizeti, békés polgár, 's biro-
dalmában lakhatik. Nem a' kopasz töröknek, 
nem igenis, de némelly egyoldalú keresz tyén-
nek nagy botrány tehát, hogy Jeruzsálemben már 
istenitiszteletet szabadon protestánsok is tar that-
nak. — Protestánsok is, kik Angolhonban, 's má-
sutt is többnyire könnyebben viszonoznák a' t ü -

relmet, mint mások; és nem féltvén az Alkoran-
tói hitfeleiket, hogy hajótörést találnak szenvedni 
a' hitben, bizonyosan könnyebben megengednék, 
hogy a' Mufti köztök e g y k é t mecsetet építtessen, 
missionáriusokat küldjön 's tartson. 

A' kinek ezek a' (Flórian szerint) hideg, mez-
telen igazságok nem tetszenének 's te rmészete-
sen keletkezett polémiámban megütköznék: tulaj-
donítsa ne az én nyugtalanságomnak, de inkább 
ama honi hírlap viszketegségének, melly a' j e r u -
zsálemi prot. püspökség ügyében is, miként más -
kor , hitfeleinket hasztalan lidércz-tüzzel i jesz-
getni szokta. 

Bár mondogassák némellyek kedvökre, hogy 
csak pünkösti királyság az egész jeruzsálemi prot. 
püspökség : mi, kik tisztelettel, komolyan o lva s -
gatjuk, bogy most itt honunkban, majd más hegyen 
a' római propagandára , közelebb a' szent sírnál 
épült kapolnában imádkozó szerzetesek számukra 
alamisnát szedegettek 's küldöttek — mi ( m o n -
dom) protestánsok, minden evangyéliomi-szelle-
mü térítők fáradozásaikra áldott sikert óhajtunk; 
hogy minden névvel nevezendő keresztyének 
sziveikbe töltessék ki az Isten szerelme a' sz. lé -
lek által, a ' melly nekik adattatik (Róm. 5 : 5 ) , 
söt világosíttassék, szenteltessék meg az egész 
emberiség, buzgóan kérjük. Én pedig különösen 
az elsőnek megdicsőülte után Jeruzsálemben meg-
jelent második kegyes új püspöknek, (ha meny-
nyire emberi erőtlensége engedi, amaz egy p r e -
dikáczióval 3 0 0 0 lelkeket nyert sz. Péter sze l -
lemében tanítand 's viendi hivatalát) — Jeruzsá-
lemben neki nem ugyan királyságot, de sze ren -
csés pünkösti predikátorságot és minden ellenei-
nek Damaskus felé, ama sz. Pauluséhoz hasonló 
jó útat kívánok! T e r h e s S á m u e l . 

I s k o 1 a-ü & Jt 
S c l t o l i a n a' masyarhoni ág. egyete-

mes iskolai rendszerhez. 
Isten igazi tudója, e' rendszer hány évek óta 

'shány Íróasztalokon készülőmig végre nem csak 
megszülemlett, hanem az 1843. sept. 1. napjával 
minden magyar honi ág. gymnasiumok és lyceu-
mokban (az elemi iskolákról nem mondhatnám) 
valóságos gyakorlati életbe lépett. Most az áldott 
sajtó utján köz nyilvánosságra és olly kezekre 
is eljutván, mellyektöl az előtt elzárva volt : t é -
tettek reá, — kitől és honnét tetszett, — külön-
féle észrevételek és kifogások, mellyek részint 
hírlapokban közöltettek, részint az oktatói kar 
gyűléséhez, felhasználásul beküldettek. A ' l e g -
erősebb tüzpróbát pedig tette e ' rendszerrel maga 
az iskolai gyakorlat. Az oktatók 1846-ban össze-
gyűlt kara minden igy tapasztaltakat haszonra 
fordítván, a* rendszert itt-ott kiigazítva az e g y e -
temes gyűlés elébe terjesztette, melly a' compe-
tens bírák kiigazításain, mint most már consuma-
tum opuson — megnyugodva,azt helyben-hagyta, 



ujból kinyomatta és hazaszerte elterjesztette, bár 
kinek is mint bolti árut 6 p. p. krajczárért meg-
szerezhetők Az oktató urak pedig sajátságos szem-
üvegen nézve, és inkább a' pedantismus sugal-
lásait, mint a ' való élet kivánatait követve, egy 
fontos észrevételt nem fogadtak el, hanem hasz-
nálatlanul elutasítottak$ — noha azt nekik mind 
ön-tapasztalásuk, mind az ez iránt hozzájok be-
folyt megrovások olly hibának bélyegezték, mely-
lyet okvetlenül igazítani kellene. Értem a' görög 
nyelvnek bölcsészetet tanuló ifjainkra átalános 
rájok eröszakolását. Megindittatolt tehát a' javí -
tott rendszer, és mi néztük, vájjon ki van-e k ü -
szöbölve a' görög nye lv , és elrémülésünkre to-
vább is meghagyatott. Sajnálkozva honi oktatóink 
pedansságán és ifjaink zaklattatásán, tettük le a' 
parancsoló diplomatikai müvet kezeinkből, és szi-
vünk mélyéből fohászkodtunk : vajha jönee ' hibás 
praxisnak megdöntésére Izraelből szabadító ! és 
eljött hamar, Kossuth, kit anyaszentegyházunk 
szült a1 hazának, lön ez a' bajnok férfiú, ki meg-
szánván szegény ifjaink sorsát, az 1846-iki egye-
mes gyűlésen e' tárgyban lelkesen szót emelt, 
és ez iskolai súlyos járom ellen hatalmasan kikel-
vén, annak nyomban összetöretését szerencsésen 
kivívta; mi jegyzőkönyvileg határozattá levén, 
minden lyceumokban most már ki van hirdetve,1 

és a' görög nyelv tárgyalása csak a' lelkészekké 
's orvosokká leendő tanulókra beszorítva. De 
van ezen kivül még egy hiba, melly azon rend-
szerben lappang 's a' melly ellen felszóllalni jelen 
scholionnak czélja. 

A' rendszer 35-dik lapján, hol a' hittani pályá-
nak jelzete kezdődik, ez egész folyam me jegy-
zéssel vezettetik be : „Az egész bölcsészeti pá-
lyát és a' jogtaninak első évét bevégezvén, ebbe 
jönek az egyházi hivatalra készülő i f jak ." Tehát 
hittanuló ifjú a' jogtani pályának is felét ( azaz : 
bölcsészeti jogot, Európa statistikáját,poIgári-jo-
got, és gazdaság-tant,) tárgyalni és bevégezni, 
vagy akarja vagy sem, kényszerittelik; — olly 
i f ja , kinek még külföldi academia és káplánság is 
áll előtte; — olly tudományt, mellynek mint pap 
semmi hasznát nem veendi, legfölebb annyit, 
mennyit ügyvéd a' görög nyelvnek; — 's ennyi 
tanulást, költséget, ifjúi évek föláldozását olly v é -
konyan jutalmazó hivatalért, minő az evangelicus 
papság. Vájjon minek ügyvédi tudományokat ta -
nulni ev. lelkésznek, ki jószágokat nem kor-
mányzand, és kinek kánon tiltja, „ne se in res 
politicas ingera t ; " hátha még azt a' vádat is 
valónak vesszük, miszerint a' jog elméleti 's 
gyakorlati studérozásának tulajdoníthatni, hogy 
ifjaink, kik e ' szivet épon nem képző studiumon 
kivül nitsem olvasnak és igy félszeg tudományos 
műveltséget öltenek, olly szellemit nem becsülő 
és csak jószághoz, pénzhez, anyagihoz r a -
gadt szivü keresztyéntelen uraink válnak ? 
Már is feltűnnek a' rövid kabátos, attilás, bajuszos 

és hossza szakállas hitjeleltek és káplánok. MI 
egyébnek emblemai ezek, mint az ezek alatt rejlfc 
világias gondolkozás *s érzésmódnak? — a* he -
lyett, hogy ifjaink készítenék bensejökben a* k e -
resztyént, és a' minden világiasságot resignald 
evag. lelkészt. 'S nem igen valósziuü-e, hogy ez a* 
tünemény a' jogtanulásnak rosz virága, majd a' h i -
vatalban még roszabb gyümölcsöt termendö, t. L 
a' kenyérért szolgáló bérest, nem pedig a ' v a l -
lásért élő-haló pásztort. Ha pedig hittanuló i f júval 
mégis jogtudományok tárgyaltatnak ezután is* 
vájjon nem kívánja-e meg a'reciprocitás és mél -
tányosság , hogy a' jövendő ügyvéd viszont, — 
mint keresztyén status-polgár halljon bibliai m a -
gyarázatot, egyházi jogot? 'st.b. de ö efféléktől föl 
van mentve. Egyedül a'theologus, az ugy is sze -
gény sorsú ifjú kényszeríttetik száraz jogtani t u -
dományokkal tanulási pályáját hoszabbítani és m a -
gát öldözni. Ez, urak! nem igazság. Erről kell 
tenni 1847-ben mindjárt. Mert félő, hogy ifjaink 
a' hittani pályára, — mellytöl a ' sok vizsgálás! 
vexak őket már is keserítik, — gyérén adandják 
magukat, és az egyház pap-kijelöltekből szüksé-
get lát. Hogy pedig az egyetemes gyűlés e 'ba joa 
is segíthessen, tanácsolnék hittanulókká leendfc 
ifjainknak, hogy azon gyűléshez e ' tárgyban ké r -
levelet nyújtsanak b e , minél több lyceumokból 
és minél többen aláírva. Mert ha nincsen pa— 
naszló, nincsen biró. Jelen czikk irója a' baj meg-
szüntetésére e ' tanácsnál egyébbel nem járulhat: 
de örülend, ha scholionját nem irta hiába, és ha 
majd magára ruházhatja Horácznak ama v e r s é t : 
„Fungor vice Cotis." C o s . 

E m i é k-t á r e z a : 
A' §,-pataki reform, egyház neve-
zetesb eseményei és papjainak rö-

vid életrajza. (Folytatás.) 

Szántai Mátyás. Visszatérvén a' külföldi isko-
lákból 1658-ban a'gyöngyösi papságot nyerte el, 
1670-ben pedig pataki második pap lett. Ezen 
hivatalában azonban csak másfél évet tölthetett, 
mert, a' mint az egyházmegye matriculája mondja, 
1671-ben paptársával Szepsi Andrással behivat-
tak a* várba , 's ott a' császár nevében eleikbe 
terjesztették, hogy ha a' vártemplomot önként á t -
adják , templomépítésre más helyet nyernek, ' s 
mind az egyház , mind az iskola megmaradnak 
szabadságukban : ellenkező esetben, eröszakho* 
fognak nyúlni 's a* t. A' templomot is elvették^, 
más helyet sem jeleltek ki, sőt az egyház t e m -
plomépítésre vett fáját és a* collegiumot is e l fog-
lalták, a' midőn Szántai is paptársával Erdélybe L 
Apafi Mihályhoz ment , 's többé róla emlékezet 
nincs. 

Ekkor megszűnt a* pataki egyház 10 évig 8 
Isteni tiszteletre a' szomszéd Hotyka, Petraho és 
Ardóra jártak; gyermekeiket is a' bátrabbak csak 



lopva kereszteltették Ilotykán, mert különben csak 
a' Jesuitákkal volt szabad kereszteltetni, esket-
te tni , temettetni, ' s minden kath. szertartásban 
részt kellett venni. De meghalván egymásután 
az egyház üidözöi, u. m. I. Rákóczi Ferencz 
1 6 7 4 - b e n , az anyja Bátori Sófia 1681-ben , 
Rákóczi özvegye pedig Zrínyi Ilona, Tököli Im-
réhez menvén nőül, ki nemcsak pártfogója volt 
a* protestánsoknak , hanem maga is protestáns, 
ezen kedvező körülmények közt , csak hamar 
éledni kezdettek a' reformátusok, ugy hogy még 
azon évben, mellyben föüldözöjök meghalt, pa 
pot, a' következőben pedig, gyermekeik tanítása 
végett , tanítót is hoztak. 

Hernád Némethi Gergely, Lórántji Susána f e -
jedelemnö költségén tanult külföldön, különösen 
Ultrajectumban. Haza jővén , gönczi pappá lett,de 
ezen hivatalából ama gyászos 1671- ik évben ki-
űzetett, 's Erdélybe vonta magát, hol küküllővári 
prédikátor volt 10 évig. 1681-ben pedig, v i s z -
szatérvén Magyarországba, a1 pataki egyház fö -
predikátorává tetetett. 16S2-ben pedig az e g y -
ház , gyermekek tanítójául Debreczeni Ember 
Pált hívta meg Debreczenböl , ki is majd a' kö-
vetkező évben második pappá választatott és fe l -
szenteltetett. Az egyház már 1682-ben minden 
elfoglalt javait visszanyerte , a1 vártemplom is 
visszaadatott, 's 1683 ban julius 12-én tartatott 
benne az első tanítás a1 122- ik zsoltárból, Tököli 
Imre és Rákóczi növendék fiainak jelenlétükben. 
De ezen szerencsés állapot a' Tököli szerencsé-
jével együtt elenyészett. Miután ugyanis Caprara 
császári vezér 16S5. oct. 31. a' várat visszafog-
lalta, a' Jesuiták Bécsből azonnal olly parancsot 
eszközöltek, miszerint a' vártemplom 1686-ban 
decemb. 5 -én ismét elvétetett és a' Jésuiláknak 
adatott, a' papok a' várbeli parochialis házból ki-
űzettek. Föüldözök voltak Palsits János jesuita 
páter, és Klobusiczki Ferencz alispán, convertita. 

1687-ben április 24-én a1 collegium is újra el-
vétetett, és a' diákok Csécsi János professorral 
Gönczre vonultok, hová Némethi Gergely is, most 
második évben, meghivatott papnak. De itt sem 
maradhattak békességben, mert a' Jesuiták Gön-
czöt magokhoz zálogosítván 1695-ben, mind a' 
diákokat , mind a' tanítókat kiűzték. A1 tanulók 
Csécsi Jánossal Kassára költöztek, Némethi hová 
ment, nem tudni. Meghalt 1705-ben . 

Debreczeni Ember Pál. Született és tanult D e b -
reczenben, 's nem levén Patakon diákok, az egy-
ház 1682 -ben gyermekek tanítójául hozta ki 's 
tanított is a' collegiumban némelly Erdélyből visz-
sza-szállongó diákok segí tségével , mignem a' 
következő évben második papságra felszentelte-
tett. 1634 . pedig a* belga főiskolákat látogatta 
meg, honnan visszajővén, 1686-ban ismét pataki 
pappá lett, és viselte ezen hivatalt mintegy 8 évig, 
sok viszályok közt. A ' reformátusok ismét és v é g -
képen megfosztatlak a' vártemplomtól, 's az isteni 

tiszteletet a* város félre-esö részén épített szín-
ben gyakorolták. De majd ezen hajlékot is leron-
tatta páter Kis, 's D. Ember Pál néhányszor m e g -
zálogoltatott, sőt több izben fogságot is szenve-
det t , míg végre kiűzetvén, Hotykán vonta meg 
magát, 's a' városban a' refor. isteni tisztelet ke-
ményen megtiltatott. Ezen hotykai nyomorúságos 
helyzetből vitetett D. Ember Pál 1695-ben Lo-
sonczra, hol hat évig fo l y ta t ta hivatalát, innen p e -
dig 1701-ben Szatmárra hivatott. De itt sem ma-
radhatott békében, mert harmadfél év mulva.pap-
társával 's a' professorokkal együtt kiűzetett, a* 
templom felgyújtatván, lerontatott. * ) Visszatért 
ö ekkor hazájába és ott predikátoroskodott két 
évig, de, közelgetvén Debreczenhez az el lensé-
ges tábor 1705-ben , ismét a' zemplini egyház-
megyébe vonult, hol liszkai pappá és egysze r s -
mind conseniorrá is té te te t t , 's itt halt meg sok 
viszontagságai után 1710-ben. Megemlítendő itt 
az is, hogy, egyetlen leánya után, ki Paksi Szath-
mári Mihály elsőbb tokaji pap, mí<jd később maros-
vásárhelyi, 's végre pataki professorhoz ment 
férjhez, száz évek alatt, Szathmári néven, 3 su~ 
perintendens, 4 híres pap ós 3 professor m a r a -
dékai voltak. — Munkái: 

1. Dissertalio theol. de decem Aegypti Litteralis et mys-
ticae plagis etc. Fraueqverae 1686. 

2. Boanerges , azaz, elmélkedések a' XXIX. Zsoltárra. 
Debr. 1698. 

3. Szent Siclus, az az^ünnepi predikátziók. Kolosvárt 1700, 
4. Garizim és Ebal, az az, a'decrelomról való elmélkedé-

sek. Kolosv. 1702. 
5. História Eccl. Refor. in Hungaria et Transylvania edif. 

a"1 Frid. Lampe. Traj. ad Rhen. 1728, mellyel magának a' 
refor egyházakra nézve halhatlan érdemet szerzett. Folytatta 
ezen egyháztörténetet egész 1700-ig, söt töredékesen egész 
1709. Miután kidolgozta, közlötte Csécs \ J á n o s pataki 
professorral is —Ki folytatta 1725-ig, nem tudni. Örökösei 
elküldölték L a m p é h o z Ultrajectumba, ki azt, saját neve 
alatt, kiadta: — csak az a1 kár, hogy elobeszéde ki nem 
jött, melly szinte érdekes adatokat szolgáltathatott volna. 

Gönyüi Pocs Péter. Tanulását Erdélyben k e z -
dette a' Patakról Fejórvárra költözött collegium-
ban, majd a' Tököli idejében ismét emelkedő pa-
taki iskolában Csécsi János tanítványa lett, 's alatta 
1689 ben a1 Gönczön bujdosó collegium seniora, 
azután rimaszombati rector. — A' külföldi isko-
lákból haza-térvón, 1696-ban lett pataki prédiká-
torrá, miután, D. Ember Pálnak Hotykáról L o -
sonezra költözte után, mintegy fél évig, sem Hoty-
kán , sem Patakon nem volt a' patakiaknak pap-
juk. 0 , bár istenitiszteletre ki kellett járnia a' 
néppel Hotykára egész 1 7 0 3 - i g , ben-Iakott a' 
parochián. Lehe t , hogy szelíd és eszélyes m a -
gaviselete által nyerte meg a' Jesuitákat, melly-
nek nevezetes példáját mutatta 1697-ben , midőn 
ama nevezetes Tokalyi Ferke az újhelyi vásárban 
lázadást indítván, a' vásárt szétverte, kizsákmá-
nyolva valakiket kalapban talált, mint nem m a -
gyarokat ölette, és egy éjjel mind a 'pataki , mind 

*) Lampe 1. 619. 



a'tokalyi várakat elfoglalta, a 'német örseregeket 
kiverte, a' pataki várat Szalontai György ardai 
paraszt vitézre bízta,a 'Jesuitákat üldöztette, a' r e -
formátusoknak a1 vártemplomot visszaadta. — 
Gönyüi Péter nemcsak be nem ment a' vissza-
adott templomba, hanem még a' Jesuitáhat is el-
rejtette a ' kuruczok dühe elöl. Ugy látszik, hogy 
az ismét hatalomra emelkedett Jesuitdk a' refor. 
prédikátor ezen emberséges szállásadásáról el nem 
felejtkeztek. Ugyanezen rövid futás alkalmával 
sikkadtak el a' pataki egyház régi, ' snagy-becsü 
szent edényei , mellyek közöl csak a' Rákóczi 
György által 1618-ban ajándékoztatott nagy 
ezüst keresztelő edény találtatott meg. 

Nem elébb, mint 1703-ban, II. Rákóczi Fe-
rencz lázadása alkalmával, vettek a' reformátu-
sok annyi bátorságot, hogy isteni tiszteletre, ben 
a ' városban Fodor Judith nevü asszony házában 
kezdjenek összegyűlni. Majd ugyanazon évben 
sept. 2-kán Orosz Pál, a' Rákóczi seregeinek 
egyik kapitánya, kiűzvén az uraság által a' col-
legiumba szállított oroszokat, az iskolát a' refor-
mátusoknak visszaadta, és hogy benne isteni 
tiszteletet tartsanak, megengedte. Itt tartották te-
hát egybegyüléseiket, mígnem, a' Kassára köl-
tözött diákok külvárosi iskoláját, a' császári se-
regek, hogy a' Kassán magokat megfészkelt ku-
ruczokhoz könnyebben hozzáférkezhessenek, le-
rontván , Nigrelli tábornagy engedelmével P a -
takra kezdettek visszaszállongani. Azonban még 
1705-ben sem volt különös templomuk a' refor-
mátusoknak, a' mint az a' szécséni gyűlés követ-
kező végzéséből megtetszik: ,,S. Patakon, a' nagy 
templom, melly a' várban vagyon, marad a' k a -
tholikusok kezénél; a' reformátusoknak penig, 
kegyelmes Urunk eö nagysága, a ' városon col-
legiumjok mellett fog építtetni templomot. Azon 
collegiumnak pertinentiáji és proventusok pedig, 
amennyiben még nem restituáltattak, restituáltas-
sanak." Ezen végzés erejénél fogva adta Rákó-
czi a' reformátusoknak, nehogy többé a' vártem-
plomot sürgessék, ama 9000 forintról szóló kö-
telezvényt, mellyet az egyház még 1770-ben is 
be tudott mutatni a templom építése tárgyában ki-
küldölt bizottmánynak. — De Rákóczi Ferencz, 
sok viszályi közt, sem templomot nem építtetett, 
sem a' 9000 forintot ki nem fizette, hanem hogy 
a' reformátusok még harangoztatni se járjanak a' 
vártoronyba, kaptak egy, a' vár bástyáján heverő 
csonka nagy harangot, — veszett fejszének n y e -
lét, — a' mint ez a' Jesuiták által 1732-ben té-
tetett nyomozásból kitetszik. 

Kénytelenek voltak tehát a' reformátusok, a' 
mostani templom helyén, egy erejekhez mért fa -
templomocskát építeni, hogy isteni tiszteletet ab-
ban tarthassanak. 

1706-ban három biztosok küldettek ki, u. m. 
a' római kath. Goldenfinger János, a* refor. Szath-
mári János és a' luther. Brezinai János, hogy a1 

Hegyalján az egyházak panaszait elintéznék. P a -
takon is megjelentek ők, de kevés sikerrel, mert 
Rákóczi ellenök ellennyomozást rendelt. De nem 
is igen foganatosan lehetett azon időben az e g y -
ház panaszos ügyeiben eljárni, mellyben a1 pol-
gári béke is annyira meg volt zavarva, hogy a' 
Rabutin vezérlete alatt Kassa felöl közelgető, és 
útközben pusztító német sereg elöl, a 'collegium-
beliek 's a' városiak nagy része hegyekbe és 
erdőkbe futottak. 1710-ben dögvész pusztított 
Patakon, a' midőn Gönyüi Pocs Péter is meghalt. 

Azari Nagy István. A' gyulafejérvári colle-
giumban lett diákká, onnan jött Gönczre, azután 
lett toronyai iskolamester, de ezen hivatalából i s -
mét visszament a' már akkor Kassára vonult col-
legiumba és lett annak 1698-ban seniorává, majd 
nem sok idő múlva rimaszombati iskolatanítóvá 's 
innen ment ki külföldre, különösen Leidába. Miután 
hazájába visszatért,1703-ban tornaijai pappá téte-
tett, innen 1708-ban az átányi egyházba ment, 
1710-ben pedig pataki pappá lett, 's folytatta hi-
vatalát 7 évekig. Az ö idejében adla fel 1712-ben 
a' pataki egyház panaszait a' megyére, a' megye 
pedig az országgyűlés eleibe terjesztette ezen 
szavakkal : ,,Gravamina Eccl. refor. S. Pataki-
ensis : Sine ullo mandato Regio. privata solum 
authoritate et violenterAo 1671-et ao 1686 oc-
cupata sunt et a Dominis Jesuitis actualiter pos-
sidentur : 

1. Templum in arce situatum, a reformatis ex fundamento 
exstructum, turris eidem templo adnexa etc. 

2. Domus parocliialis itidem in arce sifuata cum apperti-
nentibus. 

3. Hospitale paupernm a Dno Franc. Czegléd Ministro Ec-
clesiae Reformatae S. Patakiensis fuudatum, cum vineis, mo-
lendino et terris ambilibus etc." 

1714-ben junius 23-án KossovitsMártonZem-
plin megye küldötte, Zorger Gergely egri kano-
nok, és sok mások fegyveres erővel jelentek meg 
Patakon, hogy végrehajtsák VI. Károly császár 
és király azon parancsolatját, miszerint az e g y -
ház és iskola állapotja a' Rákóczi lázadása előtti 
lábra állíttassék. Az egyház és a' eollegium a* 
biztosságnak egy emlékiratot nyújtattak be, melly-
ben kérik ügyöket a' felség elibe terjesztetni, 
de siker nélkül. A'biztosság a'collegiumon kezd-
vén a'foglalást, fejszés emberekkel kezdette an -
nak kapuit vágatni, mit látván az utczán egybe-
sereglett asszonyok, szénvonóval, pemetével, la-
páttal , tüzes üszökkel, tojással, 's más asszonyi 
fegyverekkel, megrohanták a1 commissiot és fegy-
veres seregével együtt visszaverték. — A' eol-
legium részéről azonnal követek küldettek a* 
császárhoz, közbenjáróul pedig felkérettek az a n -
gol és porosz királyok és a' szövetséges belgák. 
Igy nyerték meg azon resolutiot 1714. aug. 1. a ' 
patakiak, mellyben a megyének meghagyatik, mi-
szerint a' patakiak, mind templomjok, mind isko-
lájok szabad birtokában meghagyassanak. 

Az említett Azari Nagy István prédikátor épen 



olly heves és visszás-természetű voll, mini az ifjú 
Csécsi János professor, 's ez az oka, hogy a' két 
éles tör össze nem férhetvén, közlök heves ver -
sengés ütött ki, mellynek következtében Azari 
1717-ben hivatalától megfosztatott. Meghalt nagy 
nyomorúságban 1723-ban. 

Szentpéteri Péter. Tanult Patakon idősb Csécsi 
János profess. idejében. 170ö-ban Vinnára vite-
tett papnak, honnan ismét visszatérvén Patakra, 
lett 1708-ban kassai mesterré, 1711-ben pápai 
rectorrá, 's innen ment akadémiákra 1714-ben. 
Hazatérvén 1715-ben, lett a' dopszai egyház pap-
jává, 1717-ben pedig pataki pappá, melly hiva-
talban 8 éveket töltött. — Az ö idejében, az az 
előtt 20 évekkel épült fatemplom helyébe, mint-
hogy az a' megszaporodott nép és tanulóság be-
fogadására nem volt elegendő, új és sokkal na-
gyobb fatemplom építtetett 1724-ben. A' követ-
kező évben Szentpéteri Kesznyétenbe, majd ismét 
1726-ban Rimaszombatra ment, 's ott halt meg 
1727-ben. 

Czelek Váradi Sámuel. Cz. Váradi Mihály 
szathmári pap és esperesnek fia. Tanult Debre-
czenben; 1 6 j l - b e n Leidában; 1692-ben Ultra-
jectumban. Hazajővén 1693-ban pappá lett, 's ezen 
hivatalt Szathmáron, Hosszúmezön, Debreczenben, 
's végre Patakon, öszvesen 43 évekig folytatta. 
Az Ő idejében 1726-ban, a' régi kis fatemplom 
helyébe nagyobb, szinte fatemplom epíttetett, melly 
50 évekig állott fen. Nyomatott munkája: „Tisz-
tességkoronája— predikátziók — Kolos vártt 1731. 

(Vége következik.) 
H e g e d ű s L á s z l ó . 

V e g y e s k ö z l e m é n y e k . 
Esperességt felügyelő választása. 

A' VI. sz. kir. városi esperesség eddigi igen é r -
demes felügyelője, tek. Tomka István úr, gyen-
gélkedése miatt hivataláról Önkint lelépvén 's azt 
a' községek szó- és Írásbeli ismételt kérelmökre is 
elfogadni állhatatosan vonakodván : a1 kiirt új 
candidalivus éselectivus szavazás útján, 16 köz-
ségi szóval 1 ellen, új esperességi-felügyelönek 
tek. Malatinszky Ferencz úr, kir. ker. táblai ülnök 
választatott 's kitünöleg müveit, nemes, buzgó 's 
evangyélmi szelleme feljogosít már eleve is azon 
biztos reményre, hogy kormánya alatt ezen nyo-
matékos egyh. megye még inkább gyarapodan-
dik. Éljen ! 

Körlelkészl jelentés* — Hogy nem a' 
siker , hanem csak a' jó szándék 's akarat van 
hatalmunkban, volt elég alkalmam, hivatalosko-
dásom ez első évében tapasztalhatni. — Van 
ugyan már iskolaikörünknek utánajárásom kö-
vetkeztében, hivatalos pecsétnyomója — ha nem 
csalódom, e' nemben a' legislegelsö — 's mi lé-
nyegesebb jegyzökönyve; de nincs meg fökel -

léke, azegyütttartás. — Nem bírtunk csak egyszer 
is a' szerkesztendő kézi könyvek, 's egyéb fontos 
ügyek elintézése tárgyában összejöni, pedig csak 
négy egyházbeliek vagyunk. No de se baj, majd 
máskép lesz ez után. 

Ez idei közvizsgák eredménye e' következő: 
1. Tapió-Szelén a1 szentírást átalános olvasó-

könyvül használták, mit nem helyesleni lehetlen, 
életünk czélja levén alapos keresztyéni ismeret 
megszerzése az iskolákban 's életbeléptetés az 
élet pályáján. — És bizony nagyon hibáznak, kik 
nemzeti irodalmunkat abban vétkesílik, hogy k i -
elégítő olvasókönyvet nem bir előmutatni, hololt 
a' szentírás birhalásától 's olvasásától eltiltva 
nincsenek. Vajha főbb tanodáinkban is több idő 
szenteltetnék ezen fontos tárgynak, hogy már 
valahára a' bibliátlanság elleni panaszok meg-
szűnnének. — Körünkben tehát ezentúl a' szent-
írás 's különösen az ujszövetség könyvei mindjárt 
első évben az olvasó gyermekeknek adatni fog-
nak, hogy ennél ne legyen egy könyv nem isme-
retesebb előttük. 

2. A' czeglédi iskola legjobb karban lehelne, 
ha fiatalabb vagy inkább kiképzettebb tanítója 
volna, mert évenkéntfordithat 50 v. ftot czélszerü 
könyvek 's iskolai eszközök megszerzésére, mi-
vel körünkben egy iskola sem dicsekedhetik, ha-
bár Tapió-Szent-Mártont kivéve, ebbéli kisebb, 
nagyobb segedelmezések mindenütt léteznek. A* 
magyar gazdasági egyesület ez évben is szíves 
volt 6 Kistükört a' jobb tanulók dijazásaul a ján-
dékozni ; vannak azonkívül is számos és tárgyis-
merettel megszerzett könyvei,de mindez keveset 
használ. Képezzetek, uraim, elsőben rendes taní-
tókat, aztán készítsetek iskolaiterveket — alapot 
előbb, aztán épületet! 

3. Kecskeméten ez előtt i s , most is gazdag 
sikerét láttuk a' tanítói ügyességnek. — Ezen 
gyülekezet egyátalában igen szerencsés a1 tanítók 
választásában , minek jelenlegi felvirágzását is 
köszönheti. Idegenkedéssel tapasztaltuk azonban 
— mi kezdőnek megbocsátható — hogy a' t a -
nulmányok sorába az átalánosan elfogadott, 's 
századok óta szentesített Luther katechismusa ki-
maradt. — Újítsunk, nem bánom, de nem egyen-
ként, hanem közakarattal. — Különben az itteni 
gyermekek az irályban, számvetésben, szépírás-
ban, szavallásban igen gyakorlottak, söt egész kö-
rünkben legjelesebbek voltak. 

4. Tápió-Szent-Mártonban 93 és igy legtöbb 
nevendéket találtunk, mellyek legkisebbike is az 
ABC-ét és számokat a' táblára fel tudta í rn i , 's 
azonkívül képes volt egy-két éneket énekelni; — 
melly eljárás szinte ajánlható, a'mennyiben a 'k i -
sebbgyermekek hasznosan eltöltik leczkézés előtti 
's utáni idejöket, mi, ugy hiszem, elég nagy nyere-
ség. — A' tanítónak ez volt az első próbatéte 's 
van reményünk,belőle egy igen használható,ügyes 
népnevelöt képezhetni. 



Az iskolák népessége = 234, névszerint T. 
Szelén 17, Czegledén 67, Kecskeméten 57, Tá-
pió-Szent-Mártonban pedig 93 .— Lelkek száma 
= 2,479. 

E l e f á n t M i h á l y . 

Hlentség 's rendre-igazítá§. Nyír-
meggyesi — mint magát nevezi — lelkész tiszt. 
R. S. úr, e' f. évi Prot. Egyh. és Isk. Lap. 18-ik 
számában kíméletlenül sértöleg kel ki ellenem. 
Szabad legyen nekem épen ot t , a' hová ö fel-
állott, t. i. a' nyilvánosság terén magamat kinyi-
latkoztatni, — és a' tőlem mélyen tisztelt publi-
cum elitélésére bízni : ha vájjon volt-e igaza a' 
karczoló megtámadásban t. R. urnák? vagy nem 
volt? A' sértő pontokat sorra felveszem : 

1 -ör . A' gencsi egyház volt föcnratorára nézve. 
Vádoltatik ezen föcurator úr egyházától, hogy 
tizenegy esztendöröli föcuratorságáról számot 
nem adott, 's azt irja t. R. úr, hogy : hát az 
esperest látogatás miért nem orvosolja az illy ká-
ros-hatású visszaélést? Nem tudja t. R. úr, hogy 
minden évben mindenütt szorosan vizsgáltatott 
a* curatori számadás, itt is Gencsen hasonlóul. 
Míg föcurator volt H. úr Gencsen, senki sem 
emelte fel szavát ellene, pedig épen a' helybeliek 
tudták, miket vett b e ? miket költött? A' visitatió 
egyebet nem tehetett, hanem kisülvén, hogy fe-
les pénze van kin az egyháznak kötelezvények 
nélkül, azt megtette, hogy mindenektől kötelez-
vényeket vetetett, kik adósok most pedig már 
II. úr föcurator nem levén, a' közelebbi visita-
tióban vádoltatott, hogy számot nem akar adni, 
elönkbe hívatott, meg is jelent, azzal a 'nyilatko-
zattal , hogy ö nem tartozik számolni, *s nem is 
számol; minek következésében oda úlasítotfam az 
egyház elöljáróit, hogy jelentsék fel az egyház-
vidéki gyűlésre. Kérdem t. R, úrtól : mi módon 
orvosolta volna másképen ezen káros-hatású 
visszaélést? Megfogia volna-e a' volt föcurator 
úr üstökét ? 

2-or . A' beirhatdsért kellett mindnyájunknak 
fizetnünk öt váltó forintot. Igen , ugy tettünk 
vele diákká 's pappá létünkkor, ugy tesznek 
minden mesterségen levők, hogy az őket illető 
társaság rendeleteinek megtartására magokat kö 
telező egyének neveiket beírják, 's kisebb n a -
gyobb mértékben fizetnek is ; nálunk elei-
től fogva a ' 2 forint adatott, és jut eszembe, hogy 
kajla márjásokban fizettük be mind a1 collegium-
ban, mind a'tractuson; a' collegiumban a' profes-
sor urak sportulája volt az, a* tractuson pedig az 
espereseké. 

3-or. A'pest i főiskolára adatott pénz, az én 
régen tett feljelentésem nyomán - - mit a' tra-
ctuale protocollum bizonyít — nálam van, és akár-
mikor készen van. 

Ezek : ha leköszönne hivataláról, ugy : láto-
gatási eljárása is meddő's több illyenek feleletet 
sem érdemlenek, mert adatot nem állít elő; a 'mit 
a' gencsi föcuratori számadásra nézve említ, arra 
megfeleltem. 

Mi ok indította tehát t. R.urat e' gyanúsításra ? 
Először a z , hogy börveji nagyobb iskolatanító 
szeretvén lenni, azt meg nem nyerhette, ezen 
egyszerű okon : mert diák korában papolván Bör-
vejben,ott meg nem tetszett s a ' t . Másodszor az, 
hogy iskolatanítói bizonyítványa alatt nem levén 
az illető esperesi aláirás, ezt több izben köve-
telvén tőle a' tract. consistorium,'s még sem ho -
zatván meg: nekem kellettirnom'smeghozatnom 
a' felöle tett vértesaljai egybázvidék határozatát, 
mi a' dunamelléki főtiszt. superintendentia j egy-
zökönyvéből főtisztelendő Polgár Mihály püspök 
úr által — akkor még mint generális jegyző által 
— ekképen Íratott ki, mit szóról szóra ide igta-
tok : A' dunamelléki helvéthitvallást követő e g y -
házkerület Pesten 1844-ki junius 17-ik 's több 
napjain tartott közgyűlése jegyzőkönyvének rész-
letes kivonata : 92-ik szám : A' vértesaljai egy-
házvidék ezen hivatalos jelentése: „Fejérvárme-
gyei táblabíró B. J. által a' tek. megye köz-
gyűlése előtt statustannak czimzett botrányos 
tanítmányáért bevádolt abai tanító R. St pártolni 
mondatott abai lelkész Ei It kihallgatván az e g y -
házvidéki gyűlés : minthogy említett abai lelkész 
R. S. tanítót, valamint a' fenálló törvényes alkot-
mánynyal, 'J a'társasági szükséges békés állással 
egyenesen ellenkező , ugy az egyházvidék által 
szoros megtartás végett kiadott tanítási rendtől t á -
vol eltérő tanítmányáért, sem az illető hatóságnak 
be nem jelentette, sem maga — ugy is mint hely-
beli, ugy is mint egyházvidéki iskolai felügyelő 
a' nevezett tanítót káros-hatású tanítmányitól el 
nem tiltotta ; sőt annak részére kiadott, 's meg nem 
érdemlett bizonyítmányt aláirta : hanyagságának 
nyilvánosan kijelentett helytelenítése mellett i s -
kolafelügyelöségétől megfosztatott. R.St illetőleg 
pedig, a' fötiszteletü egyházkerület megkéretni 
rendeltetett, hogy a' több fötiszteletü egyház-
kerületeket megkeresni, 's az egyházvidék által 
hivatalától megfosztatott ezen iskolatanító r é -
szére az abai egyház által kellő vigyázás nél-
kül kiadott, meg nem érdemlett bizonyítványt tőle 
vissza-vetetni méltóztassék." Tudományul vete-
tett. Kiadta Kecskeméten januarius 12-kén 1846. 
Polgár Mihály m. k. dunamelléki helv. hitv. e g y -
házkerület főjegyzője. — Végre oka annak az, 
hogy valahányszor nálam megjelent, mindenkor 
olly állapotban jelent meg , a' millyennel ugyan-
azon czikkben P. P. urat vádolja, és hogy min-
denkor kevés atyai intést kapott tőlem. 

V e r e s S á n d o r , 
a' n. károlyi egyházvidék esperese. 



PROTESTÁNS 

EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP 
26. szám. Hatodik évi folyamat. Junius 2 7 . 1 8 4 7 . 

Előfizetési figyelmeztetés. 
Mivel lapunk 23-dik számában előterjesztett okoknál fogva, a9 

közelgő félévben Ifét Iwet adandunk hetenként, a' postadíj is min-
denegy példánytól félévenkint 1 ft. 12 kra p. p. emeltetett: az előfi-
zetési ár a' Prot. Egyh. 's Isk. Lapra Buda-Pesten 3 ft. 4 0 k r » f 

postán küldve 5 fft. pengő pénzben leend félévre. Előfizethetni Pesten 
hatvani-utczai Horváth- házban 483 szám alatt földszint Landerer és 
Heckenast könyvnyomdája ügyszobájában és minden magyar- és 
erdélyországi kir. postahivatalnál. 

A' Prot. Egyh. 's Isk. Lap szerkesztősége. 
TARTALOM: Porosz főzsinat. D a r u . — G y ű l é s e k 

Görgényi ref. egyházmegye gyűlése. Li b á n cs. — Bán-
sági ev. esperesség közgyűlése Dr. F e l d i n g e r F r i -
gyes . — Emié k-t á r c z a : A1 s.-pataki reform, egy-
ház nevezetesb eseményei és papjainak rövid életrajza. 
H e g e d ű s L á s z l ó . — V e g y e s k ö z l e m é n y e k . 

l*or©SíB f ö z s f i m t . (Folytatás.) 
Az eldöntő nap aug. 1 - j e (32- ik ülés) vala, 

midőn a' zsinat értekezödései lehető befejezéseül 
szokott tanácskozásidején 3 érával ment túl a' 
nélkül, hogy a* 4 - ik tétel 's az is csak föltételes 
eldöntésénél tovább haladhatott volna. Ezen ülés-
ben is sok tag majd hosszasb előadásban, majd 
csak rövid szavazattal újra a' javaslat 's különö-
sen ordinatiokori enyhébb eljárás szükségessége 
mellett tartományuk érdekében nyilatkozott; a' 
nyugoti tartományokból is erős szózatok hangzó-
nak mellette föl, névszerint egy consistorialis ta-
gé, melly az álláspontot, melly eddig inkább i s -
tenészellelkipásztorilag vétetett mindig, egyene-
sen a" nép 's községek tulajdonképeni életéből 
vevé föl, utalva a' veszélyre,hogy az ev. nép mind 
inkább elvesztendi hitét őszintesége- 's igazságá-
ban annak, mit papjai tanítanak, ha ezekre to-
vábbá is köteleztetéseket rovunk, miket a' tudo-
mány mostani állásánál nem látszanak többé tel-
jesíthetni, kórállapot, melly a' kath. egyházban 
ordinatiokori szigorú hiteltetés következtében olly 
kártékonynak mutatkozik. Halogatásra idő többé 
nincs, hanem erős lépéseket kell tenni, mire az 
ev. nép 's annyi sok ifjú nevében, kik irás tanul-
mányára szentelik magokat, hathatósan szólíta fel, 
ellenszegüléstől az egyházak részéről nem kell 
tar tani ; ö é l t e - ' s működésének 25. éve alatt nem 
talált vidékén egyházat, mellyben a 'symb. k ö n y -

vek mellett „fellege a* tanúknak" találtatnék. — 
Porosz tartományból is ugy hallata magát egy 
szózat, hogy mig az ordinatio a' legigazhivöbb 
egyházfönökök által is symbolumokra esketés 
nélkül történt, béke 's nyugalom uralkodott, ho-
lott e' szokás megváltoztatása óta nem a' község-
ben , melly az ordinatióban tulajdonkép kevés 
részt vesz, hanem papok közt keletkezett annyi 
sok zavar 'slelkiösmeretaggodalom.—Ezen utolsó 
ülésben a' javaslatnak még több ellene ismételve 
nyilváníták véleményöket , különösen azon két 
férfi, kik eleitől fogva a' legélénkebb 's l egnyo-
matékosb ellenzést képezék. Egyik azonban egye t -
értésre sokkal hajlandóbban nyilatkozott, m e g -
vallva, hogy a' tanácskozások egész folyama alatt 
's különösen a' nézeteknek mindinkább előtűnő 
eltérése 's a' nép érzületeirőli közlemények által 
meggyőződött , miszerint új hitvallás felállítása 
mostankorban egészen czélszerütlen ugyan ' s e g y 
pártot sem elégítend k i , mindazáltal az ord ina-
tiokori hiteltetésre nézve valaminek kell történni, 
hogy azokra , kik a' symb. könyvektől távolabb 
állnak, elviselhetlen terhet ne hárítsunk. Ezen 
értelemben még egyszer ment végig a' választ-
mány javaslatain, mutogatva, hol érthet azokkal 
egyet 's hol nem, t. i. „a' hitvallásiratokra álta-
lános utalás" és „anyagi hitvallás" iránt. N é v -
szerint a' hitvallásúitokat „ a s evangyéliom alap-
tényei 's alapigazságai bizonyítványinak" javaslá 
elneveztetni 's anyagi hitvallásnak vagy egészen 
rövid tételt, az általános alaki hiteltetésformulá-
hoz csatoltat, vagy ha különös és hosszabb hatá-
roztatnék el, Luther szavait a ' schmalkaldi czik-
kek 2. r. 1. czikkében óhajtó. Szavazatát^ végre 
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ezen indítványokba foglalá össze, a' zsinat fogadja 
el az elvet, hogy: 1) az ev. tanhivatal áldott vi-
selésére hiteltetésen kivül zsinórmértékül Isten 
igéjének vétele, az ev. egyház hitvallásaival 's 
mind azon ponttal, mellyek a' ker. hit alapjához 
tar toznak, egyetértés kívántatik; hogy 2 ) illy 
sarkalatos pontok, mint az ev. tan magva, köze-
lebbről fognak kijeleltetni 's részint az ordinatio-
formulába, részint tovább kifejtetve 's kiképezve 
a' czélba veit ev. egyházrendbe fölvétetni; hogy 
3 ) választmány neveztessék ki azon megbízással, 
hogy együttmunkálva az első választmánynyal 
illyen kifejezetét a' hitnek, alapul véve az ev. hit-
vallásokat, elkészítvén, azt elfogadásul terjeszsze 
elő; 's hogy 4) az ordiiiatioformula- vagy egy-
házrendben ugy az ág. hitv., mint a' heidelbergi 
káté világosan neveztessenek meg. — A' másik 
szónoknak is volt ugyan egyetértéshez reménye, 
szükségesnek tartá mindazáltal ellenokait, mely-
lyeket megczáfolva épen nem, de a' vitatkozások 
hosszú folyama alatt elfeledve, sőt jobbára egé-
szen figyelem nélkül hagyva lát , teljes élőkben 
ismételni. Ezek vonatkoztak az , ,utalásra" — mi 
egészen Iaz viszony kötelező jellem nyoma nél-
kül — az „ép tan e lőképei re ," mellyek mindig 
csak valami methodicust jelentenek , nem pedig 
azt, hogy a' symbolumokban anyagi igazság, va-
lami kész, nem pedig növő van — 's kivált bibliai 
ssavakbani anyagi hitvallás e l len, mellynek itt 
egészen más állása van , mint a' régibb egyház-
rendekben, mellyek térítvény általi hiteltetést, 
vallásesküt 's t. illyet már előre föltevének; melly 
a ' sarkalatosnak elválasztását pártolja , mire az 
egyház nincs feljogosítva, mennyiben főalaptélelt 
felállíthat ugyan , melly implicite minden tant, 
péld. : Krisztus az élő Isten fia, vagy erkölcstan-
ban a' parancsok fööszvegét : szeresd az Istent 
mindenek fölött 's t. kifejezzen, de egyes télele-
ket sarkalatosaknak nem nyilváníthat; 's melly 
bibliai szavakkal van fogalmazva, mellyek — 's 
e ' részben azelőtt egészen balul értéköt - min-
den ember által megérthetök ugyan, de közösen 
nehezen magyarázhatók, miként azt az előterjesz-
tett hitvallás is mutalja, mellyet egy ralionaiista 
is aláirhatónak vallott. Mindenek fölött pedig szó-
nok még egyszer a' hitvallások megtartása 's épen 
azért , habár egyes alanyiságokra nézve enyhe, 
hiteltetés mellett a' leghatárzottabban nyilatkozók, 
mivel azok az egyháznak egész jövendőre bizto-
sítanák hite iráss&erüségét 's mivel tölök olly nagy 
valtásenkölcsi hatalom f ü g g ; latitudinarius rela-
xatio ihit erélyét fenyegeti ; a' hennök olly 
mélyen felfogott ker. ellentét természet 's kegy 
közt el fog nélkülök a' kor gőzeiben enyészni; 
ortbodoxia magában véve nem üdvezít, de ker. 
vallás a ' községekben symb. nézlet nélkül lehetet-
len; ess okból ker. életet mindenütt nem islenészet 
ébreszte újra fel, hanem egyházi traditio 's a' gya-
korlati ker. váltós minden nagy férfia erős köte-

lékkel volt az egyház- 's hitvallásához csatolva, 
mint egykoron Spener, Wilberforce 's azon férfi, 
kinek új életet köszön honában az egyház, a 'bo l -
dogult Krafft Erlangenben, kiről nem tudja ugyan 
Uhland tavaszbirálójaként zsebében hordá-e ma^ 
gával a* symb. könyveket, de azt jól tudja, hogy 
Bajorországban tavaszt idézett a' hitre 's ker. 
életre föl, melly legdicsöbb gyümölcsöket ígér. 

E' hosszas fejtegetések után elnök szólalt fel, 
azok folyamát 's jelen kérdéshezi viszonyát ismét-
lendő. Ismétlé, hogy az egyházkormány magas 
becset helyez abban, ha meghatárzolt formulát 
kap, melly véget vet a' mostani ingatag állapot-
nak; óhajtja tehát, hogy a választmány, megerő* 
södve néhány legelszántabb ellene s néhány köz»-
vetítö barátja által kisértsen meg egy formulát ké-
szíteni 's e' czélra a' 4-ik tétel mint e' részbeni 
néz pontokat meghatározó fogadtassák el. Sok k í -
sérlet után, hogy ezen értelemben tetessék föl a* 
kérdés, melly mindnyájok beleegyezését lehetővé 
tenné, elnök kénytelen volt azzal felhagyni 's 
végre szavazásul e1 kérdést tevé föl : , ,A' gyűlés 
beleegyez-e a' választmány javaslalába, hogy az 
egyetemes keresztyénség hitvallásaiban 's a' r e -
formatio tanbizonyílványiban elöképezett magya-
rázatra általán, a' választmány értelmében adott 
fejtegetések szerint utaljunk azon föltót alatt, hogy 
az ordinálandó elibe terjesztett formula azon idő 
óta anyagi hitvallássá változzék ? " — 'S ámbár 
ehez azon nyilatkozat telelett még, hogy 1) az 
ordinálandónak sz. írásra mindenki által szüksé-
gesnek elismert utalásfogalmazása 's 2) ezen uta-
lásnak a'hitvallásiratokban elöképezett magyará-
zatra különfogalmazása külön megállapodásra t a r -
tassék len — 's jóllehet nyilvános biztosítás t e -
tetett : 1) hogy a' symbolumok teljes értéke biz-
tosíttatni fog az egyházrendben ; 2) hogy a' föl-
veendő anyagi hitv. nem lesz új symboluma vagy 
új hitvallása az egyháznak; 's 3) hogy az unió 
érdeke biztosíttatni fog — mégis csak 49 lag 
szavazott a' kérdés melle't, 17. pedig ellene. 'S 
hogy mégis tán némi egyetértés kieszközöStessék, 
vagy, miként a' jegyzőkönyvben legalább kife-
jezve van, az ujdon képezendő választmánynak 
utasítás adassék, mellyre egyesítő kísérleteit i r á -
nyozza, elnök még azon kissé különös utat v á -
lasztá, hogy az eltérő véleményüeket szavazatuk 
indokainak egyenkénti előadására szólítá fel ; mit 
meg is tőnek, részint nyilvánítva, hogy nincsenek 
tisztában az iránt, a' választmánynak tulajdonkép 
mit kell tennie 's haszontalan munkát nem akar -
nak neki csinálni, részint az „általános utalást" 
valami laznak kinyilatkoztatva, részint anyagi 
hitvallástóli félelmet okul adva; egyik pedig őszinte 
volt megvallani, hogy a' kérdés ellen azért sza-
vazott, mivel szomszéda, kivel e* téren homlok-
egvenes ellentétben áll, mellette volt. 

Azután több tag azon indítványa iránt, hogy 
az apostolicumnak ordinálandó által elrecitálása 



tartassák meg, szavaztak 's a ' többség kívánatára 
két kérdés tetetett föl : 1) kell-e azt valamikép 
összekötni az anyagi hitvallással ? mire 43 sza-
vazat 23 ellen tagadólag felelt; aztán 2 ) meg-
engedhető-e, hogy azt, miként t. i. ismételt ké r -
désre megállapíttatik, az ordinátor legalább litur-
giailag használja? mit csaknem egyhangúan igen-
lének. — Ezután elnök azon ohajtalát nyilvánítá, 
hogy a' választmány egy részről Stahl és Twe-
sfen, más részről Dorner és Sack tanítókkal sza-
poríttassék meg, új ordinatioformula iránt javas-
latot az imént megállapított nézpontok szerint ké-
szítendő, mire az késznek nyilatkozott. 

Még az 5- ik eredménypont volt eldöntendő, 
melly azt határozandá meg, az ordinatiokori hit-
vallás kiegészítéséül mi vétessék az egyházrendbe 
föl. Erre csak a' 34-ik ülésben jött a' sor, mivel 
a ' 33—ik, melly az egyetemnek, alapítója, a' bol-
dogult király tiszteletére tartott emlékünnepélye 
miatt, mellyre a' zsinat is meg volt híva , csak 8 j 
— 1 2 óráig tartott, csaknem egészen a' szokat-
lanul hosszú jegyzőkönyv olvasása- 's megigazí-
tásával huzaték ki. Hanem ezen ülést is a' királj 
által több város tisztkara- 's képviselőihez, álta 
lok a' zsinathoz intézett 's egyszerre közrebocsá-
tott feliratok miatti cabineti parancsa — melly 
ekkor tetetett nyilvánossá's ö fels. meghagytából 
a' zsinattal is közöltetett — fölötti tanácskozással 
húzták ki némileg. Több tag nemcsak általában a' 
rendelvény rosz hatásától félt az illető városok-
ban 's máshol, hanem jelesül azon passusban, hol 
mondatik : ,,A' főzsinatot, ha korlátain túllépést 
merne megkísérteni, határai közé utasítandja ma-
ga a' király4 ' kapcsolatban a' rendelvénynek pa-
rancsolt közlésével, útbaigazítást is látott, mi a' 
zsinat hatékonyságára nem lesz üdvös. Kéttekin-
télyes tag tehát kivánatot nyujta be az elnöknél, 
hogy felírás intéztessék a' királyhoz, mellyben a' 
zsinat ama felírások fölötti tanácskozásai jegyző-
könyvét közölvén ö felségével , azt emigy tán 
kedvetlensége jeleinek visszavételére rábirja. E l -
nök azonban ezen aggasztó léteit összefüggésé-
ből ugy magyarázá, hogy a' király említett ese-
tet csak azok irányában teszi fel , kik azt felira-
taikban lehetőnek mondák; állítá, hogy e' közlés 
inkább jóakaratú figyelem j e l e ; jelenté azon fö-
lül, hogy a'zsinati tanácskozások folyamáról csak 
múlt napon tudósílá a' királyt 's azzali megelége-
dését vevé észre, nem tanácsol tehát lépést, melly 
a* feliratokkal legújabb időben tett visszaélés után 
kedvező benyomást nehezen teend. E' nyilatko-
zatokon egészen megnyugodva a' zsinat, magok 
azon urak is visszavevén kivánatukat, minden t o -
vábbi lépéstől elállott 's napirendre ment át. Ez 
pedig a' végeredmények említett 5- ik tétele volt, 
mellyet azonban referens a' választmány bele-
egyezésével, sok, ellene támasztott kifogást na -
gyobb szabatossággal megelőzendő, újra szer-
kesztett 's melly igyen hangzik : „Mivel az ev. 

jfőegyháznak többi tevékenységét 's viszonyát i l -
letőleg részint kívülre status- és egyházkormány-
zati tekintetben, részint belülre liturgia-, ká té - 's 
egyházjogi eljárásra vonatkozólag, jellemét symb. 
alapon kell kitüntetnie, kidolgozandó egyházren-
débe ott, hol ez hitvallás- és tanról szóland, 1) 
az ev. föegyházban érvényes hitvallások megne-
vezése ; 2) a' javaslattal megegyező nyilatkozat 
a' symbolumok intéző tekintélye 's e ' tekintély 
mértéke iránt; 3) nemcsak a' bennök foglalt tan 
megegyezése fölöli nyilatkozat, hanem e' consen-
susnak lényegben tökéletes előterjesztése is — 
lesz fölveendő.44 Ezen ujdon szerkesztett tétel e l -
len legott több ellenvetés tetetett ugyan; némely-
lyek az előbbi szerkezetet, melly az egyházrend-
ben semmi zsinórmértékről ordinatiocselekvény-
kor egyházjogi eljárás felöl nem rendelkezik 's 
magában a' symbolumok intéző tekintélyéről mit-
sem foglal, kívánták ismét elfogadva látni; de az 
ellenzék, melly e" szerkezettel sokkal elégültebb-

- nek nyilatkozott, kivált a ' 2 - i k pontban e' kifeje-
- zést: ,Javaslattal megegyező" aggasztónak leié, 
y mivel azaz „intéző tekintélyről44 határzottan s e -
. hol nem szól 's ismétlé azelőtt már annyiszor e lő-
- adott okait a' consensus előterjesztése ellen, mi-
y ben a' symbolumoknak, mint a' consensus folyton 
| használandó kútfejeinek hátratételét 's uniohábo-
I jrítást láta, de ugy a' referens, mint a ' javas la t 
' : más védői által alaposan megczáfoltatott. Midőn 
-1 tehát a' 35-ik ülésben elnök a' vitatkozások e ' 
Íj folyamát ismétlé, az új szerkezet mellett nyilat-
tjkozott, mert az sokkal szabatosb, mint az előbbi 
. 's jelesül alkalmat ad általában megegyezni a' fö-
. lött, az előadott pontok figyelemre méltassanak-e 
' az egyházrendben, a' nélkül, hogy tartalmukhoz 
. kötve volnánk. 'S midőn e' tartalom ellen tett el-
, lenvetésekre átment, elismeré, hogy e' 3 pont-
' j ról a' mostani zsinat nehezen határozhat, de v á -
. jlasztmánya által nézponfokat állíthat 's eszközö-
jket mutathat fel, mellyek lehetővé tennék az e g y -
házkormánynak, hogy anyagokat gyűjtsön 's á l -
talán előkészületeket tegyen, mellyek egykor 
szerkezetszerüleg összejövendő zsinatnak jogilag 
tökéletesb határozatok hozatalára szolgálhatnának. 
'S a' gyűlés — miután még az elnök egy tag k é r -
désére , az ordinatioformula mint eltéréseknéli 
joghatások egyetlen alapja felöl hozott előbbi 
végzések nem fognak-e a' mostani határozatok 
által korlátoltatni, világosan biztosíta, hogy nem 
ez az eset 's hogy szilárdul áll a' végzés, misze-
rint az ordinatiokor teendő hitvallás hiteltetés 
törvénymértékét foglalja magában — szavazásra 
ment át. Az első kérdés : a' gyűlés egyetért-e a' 
választmánynyal abban, hogy az í . , 2. , 3. sz. a. 
pontokra — nem tekintve tartalmukat — az egy-
házrendben illő figyelembe vétessenek? egy t a g 
kívánatára két részre osztatott 's aztán az 1. és 
2-ikra egyhangúan, a' 3- ikra csaknem egyhan-
gúan igenlő válasz adatott. Ekkor a' tartalomra 
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mentek át 's az 1-ső pontnál, — mivel a' gyűlés 
nincs fölkészülve's egészen nincs is felhatalmazva 
határozni a' löegyházban érvényes symbolumok 
fölött, mellyek közöl előbbi vitatkozásokkor igen 
sok a' dortrechti határozatok- 's confessiogallica-
ig megneveztetett 's osztályozásuk is kívántatott 
— abban állapodtak meg, hogy a' választmány e' 
fölölti nézeteit állapítsa meg 's közölje, de nem 
mint szavazástárgyat, a ' ggüléssel. Továbbá a' 
2 - i k pontnál egyhangúan végeztetett, mivel a1 

„javaslattali öszhangzást" csak a ' j egyzököny-
vekben elszórt sok magyarázat- 's engedmény-
ből lehet 's kell kivenni, ,,hogy az egyházrendbe 
fölveendő magyarázat kidolgozása ö' symbolumok 
intéző tekintélye 's ennek mértéke fölött a' választ-
mányra bizassék. Végre a' 3-ik pontnál referens 
nyilváníta, hogy a' választmány most nem képes 
a ' consensus előterjesztését megkísérteni, de „az 
eljárás és eszközök felől, miként terjesztendő a' 
consensus elő. javaslatkép nyilatkozhatok" 's nyil-
vánítván az elnök, hogy az egyházkormánynak 
az igen nagybecsű fogna lenni, a gyűlés 6 sza-
vazat ellen ezzel is a' választmányt bizá meg. 

Ekkor még egyszer az uniói javaslatra kelle 
visszatérni, mivel ott néhány eredménytétel el 
nem fogadtatott, most pedig a' bevégzett tanács-
kozásoktól ujolag függőnek mutatkozott. Iüyenek 
valának a' 3- ik tétel vége, hol mondatik: „hogy 
az unio tökéletes létesítéséhez megkívántató elő-
terjesztése a' közös hitalapnak a' közös és a' két 
egyház tankülönségei fölött álló ev. hit egyszerű, 
de alkalmas kifejezésében állhat csak," és a' 4-ik 
tétel, melly azt javaslá a' gyűlésnek, „hogy az 
ordinatio 's tanrend ügyében választmány által 
készített formulák illyen kifejezés példásílásiul fo-
gadtassanak el ." Most lehete 's kelle azt végez-
ni : „hogy e' két pont az ordinatiokori hiteltetés 
javaslata 4 . ' s 5 - ik pontja iránt hozott végzések-
kel van eldöntve." — Nagyobb megütközést szült 
az 5- ik té te l : , ,a 'zsinat egyezzen bele az elvbe, 
hogy az igy egyesült föegyház egyedek- 's köz-
ségeknek, tan- és istentiszteletre nézve, luth. vagy 
ref. typushoz ragaszkodásban teljes szabadságot, 
kizárva az egyházközösséget kölcsönösen m e g -
szüntető minden cselekvényt, ad, de a'fenáiló kü-
lönségek tovahaladó kiegyenlítését 's összeolvasz-
tását feladataul tekinti ." — E' tétel ellen először 
egy practicus pap azon ellenvetést tevé, hogy az 
abban egyedeknek is engedett szabadság e* vagy 
ama typushoz ragaszkodhatni, kapcsolatban a1 

választmány által később, a' zsinat tudomására 
külön följelentés által jutott, hitvallást illető vita-
esetre vonatkozólag kimondott elvvel : „hogy 
egyesek hitvallási összeütközéseivel, mellyek 
parochiaválasztás- vagy változtatáskor keletkez-
nek, az unio elöhaladása 's lelkiösmeretszabadság 
érdekében kell bánni, de el is távoztatni azt, hogy 
a ' szabadság ürügye pénzbeli kötelességek alóli 
kihúzásra használtassék általok" — némellyek-

nek alkalmat adna, hogy külső előnyökért e' vagy 
ama hitvalláshoz, névszerint nagyobb városokban 
ref. községekhez csatlakozzanak,mivel ezek cse-
kélyebb vagy épen semmi papi járandóságot nem 
fizetnek.Szónok e' szavakra:„de elis távoztatni ' s t " 
utaltatott, de ugy vélé, hogy az lehetetlen lesz, 
mert valakinek czélját, csupán pénzbeli köteles-
ségek alól magát kihúzni, ritkán lehet majd bebi-
zonyítani ; 's az e' részben fenálló törvényekre 
utalás ellen többekkel azt nyilvánitá , hogy azok 
szerinti ítélet eddig igen biztalan volt 's még in -
kább azleend, ha különsybolumokra vocatio vagy 
ennek megtagadása mellett a'község kevesebbsége 
a' parochialis köteléktől netalán elszakad. Lehe-
tőnek azonban mégsem látszék, hogy a' zsinat e* 
jogesetek felöl törvényes határozatokat hozzon, 
igy végre abban állapodék meg, hogy az imént ne-
vezett tételt elfogadja, de a' tisztátlan hitvallás vál-
toztatás meggátlását az egyházkormányra 's ennek 
további intézkedésére bizza. Ekkor a' vitatkozás 
az 5-dik tételre került, mellynek egész irányát 
azok, kik az uniót csak a'különhitvallások szerinti 
folytonos különbözés szilárd elkülönítésével akar-
ják , a1 külön egyházak jogait veszélyeztetőnek 
tekinték 's egyes kifejezései ellen épen azért sok 
kifogásuk volt. Némellyek e' nevet : „egyesült 
föegyház" általán nemakarák jogszerűnek tekin-
teni, mert az a' nem egyesült községeket meg 
fogná sérteni 's a' föegyházon kül helyezné; de 

| válaszolva lön nekik, hogy „ igyen egyesült egy-
ház" van mondva, világos vonatkozással az azelőtt 
hozott határozatokra's elnök azon biztosítást tevé 
hozzá, hogy az „ev . föegyház" hivatalos név 
ezentúl is használtatni fog ; aztán egy másik tag 
ohajtá, hogy szabadságot ad helyett inkább : fel-
jogosítást elismer telessék, mivel amaz csak b i -
zonyos türelmet jelent, mellyel a' különtypushoz 
ragaszkodásnak nem szükség megelégülnie; k ü -
lönböztetést azonban finomnak 's a" szabadságot 
feljogosításnál többet kifejezőnek találták. Főleg 
pedig az összeolvasztás szó 's a'gondolat, hogy az 
feladatnak tekintetik, nagy megütközést okoztak; 
de mind a' referens, mind az elnök nyilvánítók, 
hogy a' hitvalásoknak ezen egyedüli közelítése 
egymáshoz nem talán szándékosan megoldandó 
feladata az egyházkormánynak, hanem inkább az 
istenészet- 's életé 's e' nyilatkozzattal a1 tétel, 
elhatároztatván még, hogy az összeolvasztás szó 
hagyassék ki, 4 szavazat ellen elfogadtatott. — 
Végre majd minden ellenzés nélkül elfogadtattak 
még a' választmánynak unio- és agendatéritvé-
nyek mellőzését illető, általunk is említett j avas -
latai, de ugy, hogy az azelőtt kiadottak ne adassa-
nak vissza, nehogy tán az unio csekélyre becsü-
lésének színe ébresztessék föl 's hogy az agenda 
használása is továbbá nem fog önkényre bízatni, 
hanem csak a' rendes felügyelő hatóságok fognak 
rá felvigyázni. Igy befejeztettek a' majd 4 héti 
tanácskozások az első választmánynak ordinatio-



kori hiteltetést és uniót illető javaslatai fölött, 
mellyek szorosan összefüggvén az egyház ' s t a n -
és hitalapja legfontosb érdekeivel, minden esetre 
legfontosbaknak valának tekintendők , mellyek 
azonban végrehajtatásukat s teljes befejezésüket 
a ' választmányra ujdonan bizott fontos feladatok-
tól nyerendik. 

E' tárgyak befejezte után az egyházszerkezet 
volt fölveendő, de a'fölöttei tanácskozás mindjárt 
első ülés után elhalasztatott, mert az első választ-
mány ordinatioformulát tárgyazó új javaslatát már 
benyujtá, mellyet az elnök annak meggondoitából, 
hogy az ez iránti elvekröli tanácskozások fris 
emlékezetben vannak még, a' 37-ik (aug. 7 - k i ) 
ülésben napirendre hozott. A' javaslat — vallás-
téren bizonyosan legfontosb okirata korunknak — 
igy hangzig : „Ki az ev. egyház tanhivatalára 
törvényszerűen meghivatott 's arra ima- és kéz-
föltevéssel felavatandó, nyilvánosan be kell va l -
lania, hogy ev. község hitben áll, ennélfoga elő-
ször sem saját véleményeit, sem bármiféle em-
beri tételeket tana zsinórmértékéül nem veszi, ha-
nem az Istennek prófétai 's apostoli iratokban 
foglalt igéjét , másodszor, hogy a' sz. irás azon 
magyarázásában, melly a' nyelvek törvénye sze-
rint sz. lélek által történik, Isten segélyével hűn 
és szorgalmasan akar tovahaladni, kapcsolatban 
az egyetemes keresztyénség hitvallásaival és az 
ev. egyházéival, mint az üdv alapigazságainak 
bizonyítványival és ép tan előképeivel. (Itt a' 
kérdésre, beleegyez-e ebbe az ordinálandó, en-
nek válasza következik.) Annakutána kérdem önt 
különösen : a' föld egyetemes keresztyénségével 
vallja-e az Atya istent, fiút és sz. leiket? Aztán 
az összes ev. egyházzal először a' Jézus Krisz-
tust, Istennek egyszülött fiát, ki megerösíté ma-
gát és szolgai formát vett fel, vallja-e egyetlen 
közbenjárónak, ki mint isteni próféta, tettek- és 
szavakban hatalmas, békét hirdete, kiadaték bűne-
inkért 's feltámasztaték megigazulásunkért, aztán 
üle a' fölség jobbjára a'magasságban 's uralkodik 
örökké , mint feje a' községnek, mellyet ige és 
szentségek segélyével gyűjt és fentart sz. lélek-
nek általa, melly sziveinkbe töle küldetve Jézust 
urunknak tanít nevezni 's megismerni a' kegyet, 
melly benne ajándékoztatok minekünk? — Má-
sodszor, illy örvendetes tudósításbani hitben I s -
tennek kedves fiábani szabad kegyéről vallja-e 
's vallani akar ja -e ön, hogy mindnyájan fiak va-
gyunk, de Istennek fiai Krisztusbani hit által l e -
szünk, kiben, megigazulva Isten előtt kegyből 
cselekedetek érdeme nélkül, el nem veszendő 
örökség zálogát birjuk, melly mennyekben tarta-
tik minekünk,'s hogy azon hit állal, melly a ' s ze -
retetben erös levén, szellem gyümölcseit termi, 
szivünk naponkénti megújulásában Jézus Krisztus 
napjára készíttetünk elö? (Itt az ordinálandó má-
sodik igene következik)." 

E' javaslatot a' választmány valamennyi tagja 

elfogadá, kivéve kettőt, kiknek egyike, mint b a -
rátja a' ker. vallás rationalis felfogásának, nyi l -
vánítá , hogy anyagi hitvallást el nem fogadhat, 
másika pedig nem menekülhete még egészen azon 
aggodalomtól meg, hogy e' hitvallás által ugy fog 
látszani, miszerint a' symbolumok eltörlesztettek, 
beleegyezését tehát a1 tanrendben készítendő ma-
gyarázattól akará felfüggeszteni. Magában a ' g y ű -
lésben e' javaslat természetesen sok ellenvetésre 
talált, mellyek előterjesztése az egész ülést ki— 
huzá; egyes kifejezések elleni sokféle kifogáson 
kivül a'formula egy részről mint még mindig nem 
eléggé meghatározott 's kötelező, mint az apos-
tolicumhoz még untalan hasonló 's mégis hiá-
nyosb és sokkal kevésbbé emelkedő és erös támad-
taték meg — egyik ellene épen cento-nak n e -
vezé azt —; más részről ugy vélekedőnek, hogy 
általa az előbbi határozatok veszélyeztetnek 's a* 
lelkiösmeret szabadsága fenyegettetik; névszerint 
e* szavak : „kapcsolatban — mint bizonyítványi-
val44 legtöbb ellenvetést 's több jobbitványt idéz-
tek. — 'S midőn a' 38-ik (aug. 8 -ka i ) ülésben a* 
minister minden tett ellenvetést's javaslót! vál toz-
tatást a' szöveg rende szerint ismétlé 's a' gyűlést 
minden egyes pont felöli határozásra felszólítá, r é -
szint egyhangú egyetértéssel, részint szavazással 
következő végzések hozattak : tanhivatal helyett 
prédikátori hivatal javasoltatott, mivel emez bi-
bliai, amaz távolról vétetett; de arra emlékeztetvén 
a' referens, hogy épen a' tanhivaíal jobban fejezi 
ki a' papnak egész,catechetai és lelkipásztori t evé -
kenységét is, 's az elnök azt inkább stylaris vá l -
toztatásnak nevezé,jobbitványát maga az indítvá-
nyozó visszavoná, szintúgy egy másik, ki a' val-
lani szót csak a ' jelenre 's nem jövendőbeli aka-
rásra kívánta vonatkoztatni. — A' „községhitben" 
kifejezés ellen azon kifogás tetetett,hogy az a' l eg -
újabban sokszor hallott elv mellett, miszerint min-
den egyes községnek külön hite lehet, balulértést 
könnyen támaszthat,helyette tehát javasoltaték: az 
ev. egyház hitében 5 *s mivel maga referens, jóllehet 
községet tulajdonkép egyed ellenében akart tenni 
's e' miatt az eredeti szerkezetet jobbnak tartá, l e -
hető balulértést megelőzni akarónak nyilatkozott, 
e' változtatás túlnyomó többséggel elfogadtatott. 
— Hosszabb tanácskozás keletkezett e' szavaknál: 
, ,a ' nyelvek törvénye szerint sz.lélek tífta/,"mellyek 
a' javaslat választmányi formulájának ezen előbbi 
szavai helyett tetettek: „melly a' sz. irást a' nyelvek 
törvénye 's Krisztus szelleme által adja magának.'4 

Ezen előbbi szerkezetet sokan elibe tevék a' m o -
staninak, referens azonban nyilvánítá, hogy az a b -
ban kimondott törvényt, az irás maga magyarázza 
magát, a' népre nézve érthetőbbnek tartá 's ezért 
könnyebben felfogható kifejezéseket választa; de 
mivel ezek semlátszának helyesen eltalálóknak's 
különösen ezt „szelleme által4' homályosnak lelék, 
egyszersmind ugy vélék, hogy a' szellem nincs 
kötve a' nyelvek törvényéhez, különféle jobbit-



ványok tettek 's fölöttök sorra szavazának, de 
valamennyi : ,,a' sz. lélek ere jében" — ,,a' sz. 
lélek felvilágosítása által" — „magából a' nyel-
vek törvénye szerint, sz. lélek utmutatása mellett" 
— „nyelvek törvénye szerint és sz. lélek által" 
— jobbára majd egyhangúan megbukott 's az 
előbbi szerkezet csak 30 szavazatot kapott 32 
ellen. A' gyiilés abban állapodék meg az elnök-
kel, hogy a' választmányi új szerkezet maradjon. 
— Legnagyobb véleménykülönség mutatkozott e' 
tételnél : „kapcsolatban — ép tan előképeivel." 
Hogy itt némellyek hitvallásiratokat megnevezve 
akartak látni, ez ellenkezék az előbbi határoza-
tokkal 's legott mellőztetett; a' 3 oecumenicus 
symbolum megnevezése, mi inditványoztatott még, 
csak 7 szavazatot kapott. De maga a' tétel, melly 
az ordinatioformulának symb. könyveket illetőleg 
kötelező jellemét mondá ki tulajdonkép némely-
lyeknek nem látszék eléggé világos és erős hi-
teltetésnek, mások ellenben szigorú- és erősnek 
találák azt. Amazok semmi indítványt nem for -
muláztak's az egyetemesen kimondott ohajtat,hogy 
az eddigi ordinatioformulánál maradjanak,— elnök 
azon észrevételére, miszerint az a' többségnek már 
hozott végzéseivel ellenkeznék,elejtetett. — Ellen-
ben a'másik oldali ellenzék már mult ülésben több 
jobbitványt javasolt , olly szerkezetet adandó a' 
szavaknak, hogy ezek a' symbolumokrai esketést 
csak az üdv alapigazságai 's alaptényeinek ben-
nök foglalt bizonyítványaira vonatkozólag mon-
danák ki , mert a' referens a" választmány más 
tagjaival ezen értelmüeknek nyilvánitá azokat 
Hosszú vita után végre szavazás történt 's ekkor 
az első jobbitvány, melly a' szavakat igy korlá-
tozá : kapcsolatban a' hitvallásiratokban 'st. fog-
lalt bizonyítványokkal — mi a1 hitvallásiratokat 
nagyon háttérbe szoritá's minden nyomatékot a' bi-
zonyítványokra helyeze, mellyek más könyvekben 
is, péld. magában a" Tridentinumban foglaltatnak 
— 41 szavazattal 22 ellen mellőztetett. A 'máso-
dik jobbitvány mindenekelőtt a' kétértelmű mint-et 
törekvék megmagyarázni 's helyette egyesen azt 
javaslá tenni, mit a* választmány saját értelmeül 
jelölt ki, t. i. mivel és a' mennyiben quia és qua-
tenus; az ordinálandó értsen egyet a' hitvallás-
iratokkal, mert ezek bizonyítványok alapigazsá-
goké alaptények te löl, de értsen egyet velők csak 
a' mennyiben bizonyítványok alapigazságok 's 
alaptények felöl. De mig a'szigorúbbak is aggasz-
tónak tárták e' különséget, az értelemben egyek 
is veszélyesnek vélék a' régi vitás kifejezéseket 
újra behozni liturgiái formulába 's mivel elnök ja-
vaslá , hogy jegyzőkönyvbe vétessék föl ezen 
magyarázat, e'jobbitvány is szavazáskor csak 13 
szavazatot kapott. Egy harmadik pedig, melly 
egészen megváltoltatva e' szavak után : „hogy 
magát és a' községet épitse az üdv alapigazságai 
rs alaptényei felöli hit alapján, miként azok a' hit-
vallásiratokben , mint ép tan előképeiben kimu-
ta tvák" nagy tetszésre talált, mégis csak 27 sza- | 

vazatot nyert 36 ellen. Ekkor tehát a' választmányi 
szerkezet fölött szavaztak s az 46 szavazattal 
17 ellen elfogaitatott, de azon föltét alatt , hogy 
a* „mint" említett módon magyar áztassék meg a* 
jegyzőkönyvben. — A ' 3 9 - i k ülésben a' formula 
anyagi része véteték elő 's itt e' szavak : „ k é r -
dem önt különösen" leghosszabb 's legélénkebb 
vitát szültek. Ez iránt referens, egyetértve a' v á -
lasztmány legtöbb tagával, ugy nyilatkozott, hogy 
az üdv alapigazságai 's alaptényei közöl, mellyek-
ről az alaki részben volt szó , csak azokat emeli 
ki az anyagi hitvallás, mellyek a' prédikátori h i -
vatal viseléséhez mulhatlanoknak tekintendők. De 
az ellen mondaték, hogy az anyagi hitvallás részint 
megsemmíti az alaki első rész kötelezettségét 's 
igy korlátozza az erőt, hogy igénybe vétessék az 
eltérő pap, részint, mi sokkal fontosb még, az 
alapigazságok 's alaptények öszvegét kimerítő 
hitvallásként tűnik fel, igy a 'nem emiitett ker. t a -
noktól, pél. Krisztus természetfölötti fogantatása-, 
test feltámadásáról 'st. elveszi az alapigazságok 
jellemét, visszahoz tehát minden bajt, mitől a z -
előtt félénk. Erre válaszoltaték, hogy e' hitvallás 
nem általán, hanem csak ordinatióra vonatkozólag 
akarja kimeritöleg előadni az alapigazságokat, ' s 
elnök javaslá, hogy e' magyarázat is j egyző-
könyvbe iktattassék. Ez aztán 1 eltérő véleményű 
tag által igy formuláztatott: , ,A' zsinat nyilvánítja, 
hogy nem az véleménye, miszerint az ordinatio-
formulábani hitvallás az evangy.alaptényei-'s alap-
igazságainak öszvegét kimeríti, hanem csak az ev. 
pap hivatalbeli tevékenysége felöli felelősség iránt 
kezességet 's mértéket ad ," mit e' gyűlés, kivéve 
17 tagot, elfogada. Ekkor a'vitatkozások folyama 
alatt többfélekép magyarázhatónak elismert „kü-
lönösen" szó sem látszék többé szükségesnek 's az 
indítvány ki hagyatása iránt32szavazattal 30ellen 
elfogadtatott's helyette 35 szavazattal 27 ellen a* 
kérdés e' szerkezete állapítlaték meg : , , 'S mivel 
ezen alaptények és alapigazságok főleg követke-
zőkből állnak, kérdem önt." — A' hitvallás egyes 
kifejezései ellen is történtek még kifogások 's vá l -
toztások javasoltattak, de legtöbb közölök vagy 
viszszavétetett vagy nem pártoltatott; csak kettő 
került szavazás alá: az egyik, melly e' szóhoz: 
„megüresílé magát" ezt javaslá még tetetni : „a* 
dicsőségtől, melly Atyjánál vala ," csak 26 sza-
vazatot kapott; de a1 másik, melly hogy a ' p r ó f é -
tai és királyi hivatal közt a' főpapit is világosan 
kijelölje, e' szavak után : '„békét hirdete" ezt 
akará tenni: „mint egyetlen főpap, ki, halála által 
Istennel békite ki bennünket, mellyre kiadaték" 3 5 
szavazattal 25 ellen elfogadtatott. — Ekkor a ' 
formula egészen , miként a' változtatások által 
alakult, szavazás alá vettetett 's mind a' két oldali 
legszélsőbb ellen elfogadtatott. 

Hátra van még, hogy az egyházszerkezet kér -
dése felöl tudósítsuk olvasóinkat, mit szinte t een-
dünk. (Folytatása máskor.) A .K.Z . után D a r u . . 



fiörgényi reform, egyházmegye 
gyűlése. 

A' görgényi ref. egyházvidék helyosztó zsinata 
tartatott Thorda vrnegye felső kerületében Ma-
gyaron j . évi tavaszelő 16-án. Jelen voltak a' 
rendes elnök n. t. esperes idősb Szalma György, 
algondnok mlgos Gyárfás Domokos, jegyző t. 
Szentkirályi János, igazgató t. Zlinszki János, 7 
rendes székbiró, több pap és iskolamester urak. 
— A1 gyűlés kezdete előtt isteni tisztelet volt, 
midőn, rendes kirendeltetése következtében,egy-
házi beszédet tartott t. ifj. Szalma György gör-
gény-sz.-imrei pap, alapul vévén 1. Ján. 4 : 19. 
— Isteni tisztelet és az elnöki üdvözlő beszéd 
után elkezdetett a' tanácskozás, midőn 1) felfalusi 
tij pap t. Sz. J. Márburgból haza-jövén a' fralerni-
tas keblébe fogadtatott. 2 ) A' jövő részletes zsi-
natra szónok neveztetett ki. 3 ) Az egyházvizs-
gáló bizottmánynak (rendes tagjai : esperes, 
jegyző, igazgató) mult évi jegyzökönyve bemu-
tattatván, átnézésére három tagból álló bizottmány 
neveztetett. 4) Mult évi őszelő 29-én Sárpata-
kon tartott egyházvidéki zsinatunk jegyzökönyve 
felolvastatott és az abban tett határozatok miként 
teljesülte számba vetetett. 5 ) Közelebbi zsinatunk 
határozata következtében az iskolamesteri karnak 
tanításban gyakorlása végett bizottmány nevezte-
tett ki, mellynek jelenlétében és felügyelete alatt 
a' Kolosvártt képzett két iskolamester a' kölcsö-
nös tanitásmódról adjon a' többieknek utasítást, 
ti) Inditványoztatott, hogy miután már a' körlel-
készeknek jelen kell lenni a' népiskolák exame-
nein, jó leend a' gyermekek szorgalma buzdítá 
sára jutalmat adni. Az indítvány méüányoltatott 
és elhatározók megkérni a' mlgos egyházvidéki 
tanácsot : méltóztassék az egyházak gondnokait 
felszabadítani, hogy az ők és a' körlelkész 's hely-
beli pap elintézése szerint, a' megyei pénztár és 
az iskola népességének tekintetbe vételével, adas-
sék egy kevés pénzöszveg a' körlelkész kezébe, 
a' tanulók közti kiosztás végett, de azon öszveg 
2 rflnál p. p. több nem lehet. 6) A' felfalusi egy -
házmegye kérelmet ad be, mellyben kéri, a' kepe-
fizetők szaporodásával megoszlott termő földek 
kevesbülése miatt terhessé vált kepe-mennyiség 
leszállíttatását, t. i. hogy az eddig minden ágytól 
járt 4 véka búza és 3 véka zab szállíttassék le 3 
v. búzára és l - h ] / 2 v. zabra; a1 belső személyek 
ez^n vesztesége pedig, részletes zsinatunk által 
a' tractuale consistorium utján, a' megye akár 
4000 fton felüli tökepénze kamatjából, akár más 
javaiból pótoltassék ki. 7) Két egyházi személy el-
len, egyházi nemesekből álló megyéje — uram! 
oltalmazz az illyenektöl! — holmi dibdáb vádat 
adott be, de vádjok visszautasíttatott, minthogy 
az egyházi mlgos főtanács rendelete szerint e' 
vádaknak az egyházvizsgáló bizottmányhoz kell 
vala beadattatniok, csak is azon vádak jöhetvén 
részletes zsinat elébe, mellyek az egyházvizsgá-

lat és zsinat közti időben történtek; a ' panaszló 
kérelmek íróinak pedig hibául tétetett ki illendő-
séget sértő irmodoruk. 8 ) Valami d. széplaki n e -
mesek templomi szék felett osztoződásuk miatt 
kérelmet adtak be, de elutasíttattak. — 9) Neháqy 
iskolamester hivatala hü folytatására eskettetett 
fel. 10) Részint új válóperek vetettek föl, részint 
régiek folytattattak. 11) Az özvegy-árvai inté-
zetbe fizetendő járulék-részvény befizetési határ-
ideje télutó végéről a ' tavaszi zsinatra halaszta-
tott 's ha valaki akkor részvényét be nem vin-
né, pénztárnok átirja az esperesnek és 20 p. krt 
vesznek fel rajta büntetésül. Ennek következté-
ben a' pénztárnok ezután már nem a" tavaszi, h a -
nem a' pünköst utáni zsinaton számoland. 11) 
Kérdésbe tetetett, hogy az özvegy-árva intézet 
tökepénzéhez tartozó , de törvényesen ki nem 
adott pénzből, pénztárnoki gazdálkodás által be-
került kamat a' töke szaporítására fordíttassék-e 
vagy gyámolítandóknak kiosztandó ? A' kérdés 
oda dölt, hogy jelenleg csatoltassék a' tökéhez. 
12) Az említett intézet pénztárnoka beadja szám-
adását, mellyet az ellenőrködő bizottmány meg-
vizsgálván, helyben hagyott. Pontos, szorgalmas, 
lelkiösmeretes pénztárnokunk, ki még pénztárnoki 
díját is az intézetnek ajándékozta, hü eljárásaért 
a' közméltánylat szép jutalmát nyeré az egész 
zsinattól. 13) Szabály szerint lemond pénzlárno-
kunk és titkos szózatolással, nagy szózattöbbsé-
get nyerve, ismét megválasztatott. Zsinatunkat, 
valamint máskor, ugy most is az egyet-értés lelke 
lengte át. — Mestereinkkel az iskoláról, tanítás-
ról, szóval a' népnevelésröl beszélgetve, naponta 
mindinkább győződünk meg a' felől, hogy a' 
Szőnyi úr, mostani állapotunkhoz mért derék terve, 
míg teljesülésbe nem megy, lehetlena' népiskolá-
kat lábra állítani halálos álmaikból. L i b á n c s. 

Bánsági ev. esperesség Közgyűlése. 
Május 27-én tartatott N.-Becskereken a' bán-

sági evang. esperesség közgyűlése, mellynek fő 
tárgyai ezek valának : 1 -ször Meghatároztatott, 
hogy a* régóta tervezett senioralis iskola f. é. 
october l»sö napján Temesváron nyittassék. Ren-
des oktatónak választatott tiszteletes Barisch 
Sándor ú r , a 'posonyi lyceumnak és némethon 
több jelesb egyetemeinek volt tanítványa, kinek 
szép tudománya, józan paedagogicus nézetei és 
a' nevelésben szerzett dús tapasztalásai szép j ö -
vendővel bíztatják a' felállítandó intézetet. Jövő 
évben ismét fog választatni egy oktató, vagy, ha 
lehet, kettő i s , és akkor a' grammaticalis osztá-
lyoknak tudományain kivül, rhetorica és poésis is 
fog taníttatni. 2 - o r Az emberiség és keresztyéni 
szeretet parancsolta határozatnál fogva elmenend 
egy tisztelendő pap a' Bánságban elszórt protestáns 
embereket, kiket a' szükség ós éhség felső Ma-
gyarországnak több vármegyéiből ide hozott, fel-
keresni, gyászos, elhagyott állásukban lelki e l e -



delt, mennyei vigasztalást a' szegényeknek viendő. 
3 -o r A' tisztnjitásnak ideje levén, ekkép ütött ki 
az új választás : föesperes lett Karner Vilmos, 
temesvári , alesperes Kramár Péter, lajosfalvi, 
pénztárnok Galgon Ja&aMieblingi, dékánok Henko 
György, n.-becskereki és Kernuch Dániel, vuko-
vai lelkészek ; jegyző ugyanaz maradt, ki eddig 
ékesen vitte a 'pennát, u. m. Aba/fy Dániel t. a ra-
dáczi lelkész. — A' temesvári egyes, evang. egy-
ház megtudván azt, hogy az ö hün szeretett lel-
késze lelt föesperes, sietett ez alkalmat használni, 
mellyen háláját és tiszteletét azon férfi iránt 
nyilváníthatta, ki 17 év óta a ' temesvári ekklózsia 
lelki és anyagi jóllétét és előmenetelét buzgón és 
erélyesen segítette elő ugy annyira, hogy sokak-
nak például szolgálhat működése, — ezen férfi 
iránt nyilvánította, mondom, az egyház szíves há-
láját, ünnepélyesen átnyújtván neki egy szép-iz-
lésü ezüstpoharat ezen felirattal : ,,mély tisztelet 
és szeretet jeléül. — íme! igy fizetik és méltá-
nyolják a'háladatos és a'jóban gyönyörködő em-
berek a' szerény 's valódi érdemet! 

Dr. F e l d i n g e r F r i g y e s , ügyvéd. 

i ni 1 é k-t á r c z a : 
A' s,~pataki reform, egyház neve-
zetesb eseményei és papjainak rö-

vid életrajza. (Vége.) 

Diószegi János, diószegi fi. Tanult Erdélyben 
Marosvásárhelyen, azután 1731-ben Márpurgban. 
Hazajővén, lett Erdélyben hévízi udvari pappá, 
1735. nov. 15-én pedig a' pataki papságra hiva-
tott meg, 's folytatta 15 évekig. Innen ment 
1752-ben Ónodra, majd Eesegre. Felmondván 
hivatalával meghalt 1782-ben Erdő-Bényén. Ö 
kezdette meg a'pataki egyház jelenleg legrégibb 
matriculáját. Mikor és hogy vesztek el a' régib-
bek, nem tudni; hihető, hogy, részint az üldözés 
ideje alatt, részint az 1737-ki nagy tűzvész által 
emésztettek meg. — Az ö idejében határozta el 
az egyház, hogy jövendőre az egyház ügyei vi-
telére presbyterek és gondnok választassanak, 
melly határzatot a' Petrahón tartott kerületi-gyű-
lés 1742-ben ezen szavakkal erősítette meg : 
„Minthogy az nagy és kis Pataki ref. Ecclesia 
Istene dicsőségét továbbra is buzgó indulatból kí-
vánja fentartani, ezen az okon állította fel maga 
közölt mind az ecclesiasticum consistoriumot, mind 
az curatorságot, és ugyanaz okon communi voto 
tettek roversa pagina némelly punctumokat és 
formulákat, mellyeket nem csak azon pataki r e -
formata Ecclesia tagjai cum annuentia confirmál-
tak, hanem t. Esperes Mihályi István úr is cum 
visitationibus megerősített. De nagyobb bizony-
ságnak okáért az Petrahói superintendentia is r a -
tificálja,confirmálja,statuminálja azcn punctumokat, 
Signat. in conf. super. Petrahoini celebrala anno 
1742 die 8. juni. Szentgyörgyi Sámuel cis Tibís. 
Superintendens. 

Nyomatott munkái: 
1) Hugó Grotiusnak a' k. vattás igazságairól irott köny-

vei. Ford. egy bujdosó Magyar által. Márpurgban 1742. Itt 
ugyan nincs kitéve a' Diószegi neve, de a1 pataki könyvtár-
nak ajándékozott példányba saját kezével igy irta be : III. 
Collegio S. Patakiensi oíFert Joan. Diószegi interpres et ex 
parte Author. 

2) Halotti predikátzio Szathmári P, Mihály S. Pataki pro-
fess. felett 1744. Nyom. Kolosv. 1748. 

Széplaki Pál. Tanult Patakon 's külföldön B e r -
nában 1752-ben lett pataki pappá, de a' követ-
kező évben Losonezra vitetett, 's ott halt meg 
1790-ben. Bizonyos ideig a' drégel-palánki p a -
pitársaságnak esperese is volt. 

Rakóezki Sámuel Egyenesen a' főiskolából hi-
vatott meg s. pataki papságra 1753-ban, de csak 
két évig szolgált i t t , mert már 1755-ben R* 
Szombatba, onnan pedig 1760-ban Böcsre ment 
papnak. Lemondván 1773-ban a' papi hivatalról 
E. Bényén lakott 's ott halt meg 1780-ban. 

Csízi János, gömöri fi; tanult R. Szombatban* 
onnan jött Patakra 1743-ban; 1752-ben synta-
xisták tanítójává lett. Ö is egyenesen a' főiskolá-
ból hívatott a1 pataki papságra 1755-ben, és fo ly-
tatta azt 35 évekig. Az ö idejében építtetett, a* 
már roskadozó fa-templom helyébe, a' most fen-
álló nagy és pompás kőtemplom. Az egyház még 
1770-ben beadta az iránt kérelmét, de az építési 
engedelmet hat évi folytonos esengés és z ö r -
getés után nyerhette meg a' h. t. tanácstól. A* 
templom építése pedig tartott 1776. mart. 27-tői 
1781-ig , a' midőn julius8-ánfelavattatott. 1 7 8 5 -
ben Csízi János a' zemplini egyházmegye e spe -
resévé lett. De sem esperesi, sem papi hivatalát 
nem folytathatta sokáig épségben : mert 1 7 8 6 -
ban szélütést kapott, melly miatt csak igen ritkán 
prédikálhatott. A' predikálást és könyörgést a* 
főiskolai nagyobb diákok végezték, a' sákramen-
tomokat pedig Szentgyörgyi István és OriF. G á -
bor közoktatók szolgáltatták ki. Az egyház, t e -
kintvén mind hosszas szolgálatját, mind a' t em-
plom építésénél tanúsított buzgalmát, papi fizeté-
sét egész 1790-kig teljesen megadta, a1 midőn 
papi hivatalát végkép letevén, az egyházkerület 
pénztárából rendelt 50 vft. évi nyugdíj, és a' buzgó 
hívek adományaiból élt. Meghalt 1792. maj. 28. 

Csorba István. Diákká lett 1767-ben, 's végez-
vén iskolai pályáját a' belga főiskolákat látogatta 
meg. Visszatérvén Csízi mellé rendeltetett segéd-
papul 1788. febr. 19-én , de már 1789. febr. 15 én 
kaszonyi pappá lett, és ott halt meg 1806-ban. 

Igaz Sámuel. Tanult Patakon, hol a1 logikai 
osztály tanítójává tétetett 178 l -ben . A' külföldi 
egyetemekből visszatérvén, először erdö-bényei? 

majd 1790. febr. 21. pataki pappá, végre 1793-
ban miskolczi prédikátorrá, 1821-ben pedig az 
alsó-borsodi egyházmegye esperesévé let t , de 
a' mellyröl, némelly kedvetlen körülmények m i -
att, 1826-ban lemondott. 

Palóczi Pál. Tanult Patakon, 's ott 1762-ben 



a* költészeti osztály tanítójává tétetett, és folytatta 
ezen hivatalát 2 évekig. 1765-ben gávai, négy év 
múlva pedig tályai pappá lett,'s töltött ott 24 éve-
ket. 1793-ban Patakra hívatott, innen pedig 1800-
ban Tolcsvára ment, hol meg is halt 1811-ben. 

Kisari Tóth János. Tanult Patakon,'s ott 1784-
ben könyvtárnokká, 1785-ben a' szónoklat,1786-
ban pedig a' költeszét tanítójává tetetett. 1790 -
ben Trajectumba, 1791-ben Göttingába ment tu-
dományát 's tapasztalásait öregbítendő. Hazatér-
vén 1792-ben tarczali pappá lett. 1799-ben a' 
főiskolai kormány, hogy a' pataki papságot mind 
jövedelmesebbé, mind a' papságra készülő ifjúkra 
nézve hasznosabbá lehesse, elvégezte, hogy a' 
leendő pataki pap egyszersmind papi 's erkölcs-
tudományt is tanítson. Ezen kettős hivatalra Kis-
Ari Tóth János hivatott meg, ki is ezen meghí-
vást elfogadván, a' collegiumban 1799. novemb. 
20-án, az egyházban pedig 1800. január 29-én 
tartotta beköszöntő beszédét. Hét évekig visel-
hette csak hivatalát; egészsége meggyengülvén 
1808. január, l - é n hivataláról lemondott, olly 
szándékkal, hogy míg egészsége teljes visszaállá-
sát nem tapasztalandja, magányban él. Az e g y -
ház, tekintve érdemeit, ingyen szállást rendelt ne-
kie. Majd 1811-ben egészsége javulván Tolcsvára 
ment először helyettes, majd rendes papul. De ezen 
hivatalát sem folytathatta sokáig : mert ismét e l -
gyengülvén, 1817-ben végkép lemondott a' papi-
bi vatalról és hazájába Kisarba ment, 's ott halt meg. 

Láczai Szabó József. Született Patakon, hol 
iskoláit végezvén, 1787-ben a' költészeti osztály 
tanítójává tétetett, 1789-ben pedig a* külországi 
egyetemeket, nevezetesen az utrechti, és a' kö-
vetkező évben a' göttingait látogatá meg. Visz-
szajövet 1791-ben , még útközben, az akkor 
emelkedő pápai főiskola professorságára hivatott 
meg. Tanította ott öt évekig a'gymnasium felsőbb 
osztályait, azután pedig kilencz évekig egyházi 
és világtörténetet, természettant és természetraj-
zot, oeconomiát, diák és német irodalmat. 1804-
ben a' helybeli curatoralus és professorok közt 
a' béke, leginkább azért, mert az egyházkerület 
és oktatók azt akarták, hogy az iskola R. Komá-
romba telessék által, megháborodván, ö, miután 
czéljok nem sikerült, a' lepsényi egyház meghí-
vását 1305-ben elfogadta, és ott hivataloskodott, 
mígnem 1807-ben, a' tiszamelléki egyházkerü-
let, beleegyezvén a' s. pataki egyház is, az egye-
sült papi és professori hivatalra el nem válasz-
totta. Beköszöntött új hivatalába 1808. Május 21-
én, 's folytatta azt ernyedetlen buzgalommal, míg-
nem munkás életét 1828 sept. 2 1 - é n , az előtt 
hat nappal történt szélhűdés következtében, bevé-
gezte. Az ö papsága alatt a'templom egész új fe-
dél alá vétetett, a' torony díszesen és pompásan 
felebb emeltetett, a' paplak szebbé és kényelme-
sebbé tetetett. — Az ö halálával, az egyház ki-
jelentette a' f. t. egyházkerület előtt, hogy vá-

lasztandó papját kész örömmel felajánlja a' főis-
kolának, hogy ez, miként eddig szinte 3 0 0 évek 
alatt, ugy jövendőben is élhessen annak papi szol-
gálatával, de hogy professor is legyen, azt többé 
nem engedheti, sok hátramaradást tapasztalván 
ezen kettős hí vataloskodásból. A' kerületi kormány 
kedvetlenül fogadta ezen nyilatkozást, mert így 
kiadásait, egy új tanszék felállításával ós fentar-
tásával kellene nevelnie, 's megegyezését sokáig 
megvonta, de az egyház állhatatosan ragaszkod-
ván kijelentett szándékához, az elválás 1829-ben 
csakugyan megtörtént. 

Nyomatott munkái: 
1. Iskolai tanító könyv, németből szabadon fordítva és 

bővítve. Győr 1 7 9 3 . 
2 . Keresztyen ketechismus fordítva és alkalmazva. Vácc 

1806. 
3. Kisdedek Katecbismusa. Vácz 1 8 0 6 . 
4 . Halhatatlanság oszlopa, v. Halotti versei. Vácz. 1 8 0 7 . 
I l - i k bővített kiadás Patak. 1 8 1 3 . 
5. A ' prédikátor i tárházban találtató predikátzioi , és m i n -

den híradások és egyéb értekezések. Váczon és Veszprém-
ben 1 8 0 5 — 8 0 8 . 3. d. 12 fogat . 

6 . Énekei . Váczon 1 8 0 7 . 
7 . Ehrenre t tungs-Versuch der ungrischen Nation gegen 

die Schimpf-Nachricht eines reisenden Englánders 'sa ' t . a ' 
Freyműthige czimü haviiratban. Berlin 1 8 0 6 . 

8 . A1 szent vacsorához készítő kis Katechismus. Patak 1 8 1 2 . 
melly az 1 8 1 3 - b a n kijött tiszamelléki agendába is betételet t . 

9 . Predikátziok 4 darab. Patak. 1 8 1 3 . 1 8 1 4 . 1 8 1 9 . 1 8 2 0 . 
10 . Diadalmi pompa vagy is ' sat . A' Lipcsei csata e m l é -

kére. Patak. 1 8 1 4 . 
11 . A' keresztyén vallásra való útmutatás. Stapfer Ka te -

cbismusa után Patakon. . 1 8 1 5 . 
12 . A ' reformat io harmadik századának örömünnepe. S . -

Patak 1 8 1 7 . 
1 3 . A ' j e g y z e t e k r e tett próbavizsgálás a' reform, harmadik 

százados öröm ünnepe után való esztendőben. Patak. 
14 . Az egyházi főigazgatóknak Istenes méltósága. Vay 

József főgonduok felett. Patak 1 8 2 2 . 
1 5 . Az istenházáoak okos és ker . szeretete, azon p r e d i -

dikátzioba foglalva, melly elmondatott S . -Pa takon 1 3 . mar t . 
1 8 2 5 . a ' nagy templom megújításáért tartott haláadásnak ü n -
nepnapján. S . -Patak 1 8 2 5 . 

16 . Hazafiúi keresztyén hódolás a ' F . Király születése 5 8 -
dig napján 1 8 2 6 . Patak. 

1 7 . Rövid Erkölcsi tudomány az iskolai gyermekek számára. 
Patak 1 8 2 6 . 

18 . Templombeli köznapi könyörgések . Patak 1 8 2 7 . 
Fodor Pál. Született E. Bényén 17.^6. Tanu-

lási pályáját a' főiskolában bevégezvén, 1822-ben 
a' syntaxisták tanítójává lett,majd 1825-ben ellen-
őrré, a' következő évben pedig seniorrá tétetett. 
Főiskolai hivatalait elvégezvén 1827-ben Bécsbe, 
az év végével pedig Göttingába ment tudományos 
ismeretei bővítésére. Visszatérvén, 1829-ben 
pataki helyettes pappá lett, de csak három hóna-
pokat töltött itt, mert április végivel az 0 . liszkai 
papságra hivatott meg, 's ott halt meg 1841-ben. 
Utána 

Ilorkay János lett pataki helyettes pap egy 
évig, a' midőn S. Ilidoégre ment rendes papnak, 
's ott máig is közkedvességben munkálkodik az 
Úr szőlőjében. * 



Ferenczy József. 1830. május 2—tói 1835 juo. 
28 - ig folytatta a' pataki papságot. Jelenleg Kas-
sán hirdeti az Űr igéjét. 

Kdllay József 1833 —1834- ik óv nov. végéig 
volt pataki segédpap. Jelenleg szadai pap. A' ö 
elköltözése, 's Ferenczy József bucsúzóbeszéde 
után a' főiskola papja és professora 

Zsarnay Lajos vitte a1 papiszolgálatot, a" két 
istenitisztelet, e' régibb idők példájára, összeköt-
tetvén. 

Kovács János jelenleg iolcsvai pap, 1835. v é -
gétől 1836. apr. elejéig vitte a' segédpapi szolgá-
latot. 

Kenyheczi Pál. Született Tarczalon. Iskoláit a' 
s.putaki főiskolában elvégezvén, két évig a' syn~ 
tax. osztályt tanította, majd az ellenőri és seniori 
hivatalokat viselte. Visszatérvén külországi útjá-
ból 1826-ban tolcsvai pappá lett, mellyet folyta-
tott 10 évekig, a' midőn Patakra hivatott, a' hol 
is egy évi és egy hónapi buzgón és közkedves-
sóggel folytatott prédikátori hivatalát 1837. maj. 
26-án csendes halállal bevégezte. Volt az alsó-
zempléni egyházmegyének ülnöke. 

Sebők József jelenleg petrahat lelkész, 1837. 
julius havától 1839. máj. haváig viselte a1 pataki 
helyettes lelkészi hivatalt. Az ő elmenetele után 
ismét 

Zsarnay Lajos főiskolai pap vitte, mint egy évre 
felkért rendes pap, a' lelkészi szolgálatot, segédje 
levén 

Fodor Sámuel, jelenleg karcsai pap. Majd 1840. 
jul. 26-tól alulirt viszi a' rendes papi szolgálatot. 

H e g e d ű s L á s z l ó . 

V e g y e s k ö z l e m é n y e k . 
Tudósítások Kétyről. 1) A' mult évi 

Egyh. és Isk. Lap egyik számában t. Szabó József 
soproni tanár és egyszersmind a' tanítókat kép-
ző intézetének oktatója a' tolna-baranyai népne-
velőkről ollyanokat ír, mellyek nem válnak be-
csületére az esperességnek, melly a" tanítókat 
alkalmazza, — de a1 tanítóknak sem. Azért, mig a' 
tanítói karból valaki fölszólal, szolgáljon követ-
kezendő tudomásul: A1 tolna-baranyai tanítók ki-
tanulják a' syntaxist Sz.-Lörinczen vagy Gyönkőn, 
azután segédtanítókká lesznek; ezen praeceptori 
hivatalban 4 — 8 évek alatt megtanulhatják pra-
ctice, a' mit theoria által soha nem lehet megta-
nulni. Azért vannak is köztök nagy ügyességű 
személyek, kik itthon áldással munkálnak, a'jegy-
zösóget is dicséretesen viszik 's hírre kapnak. Az 
itt nevelt tanítókat más esperességekbe elhívják. 
A* pest-esperességi Harta mindig Tolnából viszi 
tanítóit, a' bácsi esper. is vágynák illyenek, 
Vasvármegyébe Nemescsóra hívtak meg egyet, 
mást Budára 's mult évben a' n.-győri városi is-
kolába is candidáltak kettőt. 

2 ) Esperességünkaz egyházi gyámolda új terve 
ellen eleitől fogva és újra decemb. hó 16-kán 

tartott rendkívüli gyűlésén nyilatkozott, kiváltké-
pen azon okból, mivel ezen gyámolda által esek 
amúgy is jó helyzetben levőkön, kik a* nagy som-
mát megfizetni bírják, lesz segítve, nem pedig azon 
nyomorult-sorsu egyéneken, kik kapával egészí-
tik ki bojtári fizetésöket. 

3 ) A' kétyi protestáns ágostai és helvet vallású 
gyülekezetbeliek között azőta, hogy egyesített 
erővel építették templomukat, azon szerződés 
volt gyakorlatban, melly szerint az ág. hitvallá-
suak lekötelezték magokat, minden évben három 
izben a' kölesdi ref. lelkészt elhozatni és megfi-
zetni, hogy magok rítusok szerint az úrvacsorá-
jával élhessenek. Ezen gyakorlat most megszűnt. 
Mivel a' kölesdi ref. gyülekezet sokáig lelkész 
nélkül volt, a1 kétyi ref. hivek alulírottat kérték 
meg, hogy az urvacsoráját szolgáltassa ki nekik 
kenyérrel 's gyertyavilág nélkül. Ezen kérésnek 
engedvén, két év óta mindig tőlem fogadják el a' 
lelki jókat. 

4) Mit tehet a' lelkes akarat és buzgóság, ime, 
egy új tanúságot találhatni a1 k é t y i ( 1030 l é -
lekre menő, 37 egész telken és 156 házban lakó, 
semmi templomfölddel nem biró) gyülekezetnél. 

Noha 1826-dik évben a' templom cassája rab-
lás által nagy kárt szenvedett, * ) mégis 1827 -
ben hozzá akarlak fogni a' most kicsiny templom 
nagyobbitásához. Kő, tégla, fa már helyben volt, 
mikor azon év april. 10-kén 96 ház az iskola-
épületekkel együtt lett a tűzvész martaléka. Vége 
volt akkor a' jó szándék kivitelének; a' megvett 
tárgyák részint eladattak, részint az iskolai épü-
lethez használtattak, és a' gyülekezet még adós-
ságba is keveredett, ugy hogy még 170 vftért 
kell kamatot fizetnünk. 

Soká nem volt reménységünk, hogy valahára 
nagyobb templomban tisztelhessük mennyei atyán-
kat. Mert az évbeli 48 ftra rugó kamat emésztette 
a' jövedelmet, a' szegénységre jutott adózó nem 
áldozhatott, a' paplak mellék-épületeivel romla-
dozó-félben voltak és némelly tagok makacs kö-
vetelése, hogy minden confirmált egyén egyfor-
mán adóztassék meg, csüggedésbe ejtette az előbb 
buzgó gyülekezet tagjait. — De nem kellett két-
ségbe esnünk! Ütött az ébredés órája és kevés 
gyülekezet van, melly olly rövid idő alatt ós nyo-
masztó körülmények között, maga erejével, any-
nyit tett volna. Elsorolom rövideden, mit vitt 
véghez. , 

1833-dik évben a' templom újra stukaturoz-
tatott. 

1837-ben a' toronyba új harangláb készült; 
a' paplak udvara bekeríttetett. 

Ib39-ben feb. 17-kén az öreg lelkész, néhai 
t. t. Borbély István úr, meghalálozván, a* teme-
tési költségeket — ós mikor ugyanazon év oct. 

• ) A' négy tolvaj megfogatot t , kettő be is vallotta a ' t ényl , 
egy asztalos bicskája hegye, melly a ' l á d á b a töröt t , elleaek b i -
lonyi tol t , mégsem került vissza a" pénz. 



• 20-kán az új lelkész, ki még egy évvel ez elölt 
ugyan oct. 20-kán utódjának elválasztatott, in-
stalláltatolt, ezen költségeket is viselte; a1 pap-
i é r t újra bekeríttetett. 

1841-ben az esperesi gyűlést kitartotta; a' 
./papháznál az istálló, kocsiszín és életkamrával 

ujra építetett és cserépzsindellyel fedetett. 
1842-ben egy a' templomhoz vezető hosszú 

grádics készíttetett. 
1844-ben a' paplak cseréppel fedetett, új ab-

lakok csinos alakban szereztettek. 
1845-ben sept. 4-kén a' cserépzsindellyel 

fedett iskola, konyha, segédtanítói lak az istálló-
val együtt leégvén, ujra befedetett. 

1846-ban minden a' pap és iskolaháznál levő 
épületek cserép alá jöttek. 

Ezen költségek megbirása és többszöri serken-
tés élesztette a' buzgóságot annyira, hogy 1845. 
évi öszszel a' templom nagyobbítását elhatározták, 
de ugy, hogy 10 egymás után következő évek-
ben minden évben egyszer szabad adakozások 
szedessenek és igy az építés kezdetéhez egy ne-
vezetes summa gyűjtessék. Ez megtörtént két íz-
ben ós az egész öszveg tett 560 vftot. A' mult 
őszszel nem igen jó kilátásunk volt a* rosz termés 
miatt, mégis csaknem 200 ft. szedetett össze, 
ugy hogy van mostan 735 ft és33krból állótőke. 
A' Gusztáv-Adolf intézethez is fogunk járulni a' 
már oda szánt pénzekkel. — Ebből kitetszik, mit 
tettunk és mire törekszünk. Bizunk Istenben, hogy 
nagy és jó szándékunkat elősegítendi. 

H a r t m a n n S á m u e l , 
kétyi ág. vallású német lelkész. 

Wagy-Dobroiiyhan wlvasé egylet 
I s k o l a ü g y * A* nagy-dobronyi helvét val-

lású egyház 1700 's néhány lelkeket számlál, 

kik mindnyájan adózó jobbágy emberek, a' mun-
kácsi uradalomban. Ez egyházban a' népnevelés 
rég óta virágzó állapotban van, mit bizonyít az, 
hogy 1846. óv végével, alulirt felszólítására, ez 
egyház értelmesb tagjai olvasó egyletet alakitá-
nak, 's örömmel ajánlák magukat a' Prot. Egyh. 
's Isk. Lap hordatására, mellynek olvasása ez í z -
ben el is kezdetett. — Ez egyház iskolájában a' 
tanításban jelenleg Ráski András kitűnő oktató 
úr működik 130 tanítványnyal, kik 4 osztályban 
olvasás, iráe, vallás, földirat, történet, mezei rend-
őrségi, úrbéri, 's számtanokkal foglalatoskodnak. 
A' nevezett oktató úr már 50 éven felül van, 's 
mégis a' gyermekekkeli szép bánásmódja, 'a ta-
tanítási képessége, mellyet ez egyházban 22 évek 
alatt kitüntetett, annyira édesgeti a* gyermekeket 
az iskola gyakorlására, hogy már ís nincs ház, 
mellybenolvasó,iró ember nem találtatnék.és mind 
ez részint az ö szorgalmának, részint a'm. fö l -
desuraság és megye tisztje lelkes fölügyelésök-
nek, kik az iskolát gyakorta meglátogatják — 
gyümölcse.—Isten! tarsd megazelöhaladást egy-
házunkban , hogy körében a' szellemi előhaladás 
meg ne állapodjék, hanem még más egyházaknak 
is például szolgálhasson! G ö n c z i J á n o s . 

I g a % í t f t S . Lapunk 2 5 - d i k számába több ér te lem-
zavaró hibák csúsztak be ; ké r jük azokat ekkép kiigazítani : 
5 8 6 - i k hasábon, 2 3 - i k s o r b a n : felekezet tel o lv . fe lekezetek; 
3 6 - i k sorban az első pont helyett : k e l l ; alólról 6 -d ik s o r -
b a n ; he lye t t , teendő : — 5 8 7 - i k hasábon, 1 4 . sorban ö n -
t e n i u tán,kel l ; 3 2 - i k sorban e l l e n i e helyett olv. e l l e n e i ; 
5 8 8 - i k hasábon, alolról 4 - i k sorban, h o g y után, eme szavak 
maradtak k i : a z é r i n t e t t h o n i h í r l a p ; 5 8 9 - i k hasábon, 
8 - i k s o r b a n : n e m u t á n — k e l l ; 2 3 - i k s o r b a n , b u t á k 
helyett, olv. b a s á k ; 3 4 - i k sorban 8 2 helyett olv. 8 l inea-
h a j ó t ; utclgó előtti sorban pont helyett ; kell. 5 9 0 - i k hasábon 
1 7 - d i k sorban h e g y e n h. olv. h e l y e n ; 3 5 - i k sorban : 
SE. P a u l u s é h o z OIY. S a u l u s é h o z . 

Tartalom és tárgymutató a' Prot. Egyh. 's Isk. Lap 1847-diki első 
félévi folyamához. 

Szerkesztői nyilatko-
zatok : 

Üdv a ' közönségnek. 1. 
Szerkesztői nyilatkozat 's előfizetési h i r -

detmény. 5 2 9 . 
Értekezések : 

a) Egyházi ügyeket illetők : 
A1 b i b l i á n a k ó és újkori használata. 

H e t é n y i J . 1 6 9 . 1 9 3 . 2 1 7 . 
A ' p a p i k ö r ö k korszerű hasznai. Z e -

l e n k a D. 1 0 0 . 
A ' prot . istentisztelet a e s t h e t i k a i 

szempontból. S z t e h l o A. 4 5 7 . 
A ' p r o t e s t a n t i s m u s , negat iv i tá-

sában 's positivitásában. S t e u b e r . 
6 . 2 5 . 

Az é l e t b i z t o s í t ó intézet mint a l a -
pí tó . B o r o s s M. 3 9 0 . 4 6 1 . 

B a j a i n k legnagyobbika, 's miként l e -
ket azt o rvoso ln i? H o r v á t h S. 
2 9 . 53 . 

D u n á n t ú l i ügyek. Y. Z. 4 8 9 . 5 0 9 . 
5 4 2 . 5 6 2 . 

Egyházi i n d e p e n d e n t i o m u s . S z é -
k y . 3 6 1 . 3 8 5 . 

É l e t b i z t o s í t á s . B o r o s s M. 3 6 9 . 
Észrevételek H e t é n y i J . úr állításai 

ellenében. V á l k a J 4 3 9 . 
G u s z t á v - A d o l f i egyesület, f*. A. 

201. 
Haubner M. superint. urnák főpásztori 

első k ö r l e v e l e . 2 6 5 . 
Hogy a ' római ekklát . P é t e r alapította 

volna, nincs világosan bebizonyítva. 
T e r h e s S. 3 1 3 . 3 3 7 . 

Levél egy ú j 1 e 1 k é s z h e z. V, L. 1 5 0 . 
M ó s e s öt könyve. S z a 1 a i 4 3 3 
Őszinte ó h a j t á s o k . K i s s S. 1 2 4 . 
P á r h u z a m a ' protes t . és róm. ka th -

mus elvei köz t . J e s z e n s z k y L. 7 3 . 
Porosz f ő z s i n a t . 5 3 1 . 5 5 3 . 5 7 7 . 

601. 

Prot . nézet ae e l s ő r ó m . p á p á r ó l . 
M e z ő D. 5 0 5 . 

P r o t e s t á n s n a k l e n n i nehéz, k ü -
lönösen Magyarországon. S p ó n e r 
emléke. H u n f a l v y P. 4 0 9 . 

Régibb és ujabb v a l l á s r e f o r m o k 
eredményeinek rövid vázlata. F á -
b i á n J . 2 4 1 . 

S o p r o H i papvalasztás ügy. N y i 11 f i. 
8 1 . H a u b n e r . 1 2 9 . Néhány adat 
a' soproni papválasztás ügyének m e g -
birálására. Y. 2 0 4 Észrevétel. 2 6 3 . 
Békítő szó. H a u b n e r . 2 9 4 . Szabad 
k i r . városi convent 's egyházkerület . 
G. 3 4 2 . Igénytelen szózat a1 győri 
ker . gyűlés előtt. K o l b e n h e y e r 
M. 3 4 6 . Egy s o p r o n i p o 1 g á r . 
3 6 4 . 

Szózat az egyházi élet b e l s ő r e -
f o r m j a ügyében. P a p J. 9 7 . 121* 
1 4 5 . 



Unio. V á s á r h e l y i D. 4 8 1 . Unió, ke -
nyér és ostya. S c h n e i d e r K . 2 7 0 . 
Unio körüli nézeteim, S z a b ó I. 
2 8 9 . 

J e r u z s á l e m i prot . püspök. T e r h e s 
S. 5 8 6 . 

b) Iskolai 's nevelési ügyeket 
illetők : 

A' protes tánsok iskoláinak, róm. kath. 
tanulók irányábani, szabad haszná-
lata. P a p . 4 9 . 

A ' v i z s g á l a t n a k , mint tanodai köz 
és nyilvános cselekmény 's g y a k o r -
latnak, czélja. T e i c h e n g r a e b e r 
L. 1 5 3 . 

Az e p e r j e s i ker. ev. colleginm belső 
rendezése . Y a n d r á k A. 4 4 9 . 4 7 0 . 
4 9 1 . 

E g y pá r é s z r e v é t e l iskolaügyünk 
körül. H u n f a 1 v y J . 1 0 5 . 

Iskola l é t e g e s í t é s i terv. W a r g a 
J . K á r o l y i I. 2 2 6 . 2 4 7 . 2 7 3 
3 0 4 . 3 2 7 . 3 5 5 . 

K é s m a r k o n a ' másod jog i tanszék 
betöltése ' s Hunfalvy P. beszéde 9 0 . 

P r a e p a r a n d i a i tervem ügyében f e -
lelet E. L. úr észrevételeire 's N. T. 
úr véleményére. Szönyi. 1 2 . 3 4 . 5 6 . 

Scholion a ' magyarhoni ág. egyetemes 
iskolai r e n d s z e r h e z . C o s . 5 9 0 . 

Szózat a ' főiskolai i f júsághoz. B 1 o c h 
M. 3 7 2 . 

Yiszhang. I l u n f a l v y J . észrevételeire 
iskolaügyünk körül . P e c z Gy . 4 2 7 . 

Cyíilések: 
Bánsági ev. e. m. 6 1 4 . 
Békes-baná t i e. m. H a j n a l Á. 5 4 7 . 

5 6 8 . 
Bihari e. m. 4 4 4 . 
Drége l -pa lánki . T ö b b e n . 4 4 7 . 
Dunántúli ág. e. k. X . 4 1 9 . 
Érmel léki e. m. 3 2 5 . 
Görgényi e, m. 6 1 3 . 
Heves-n . kunsági e. m. F ö r d ö s . 4 2 1 . 
N. k á r o l y i e . m. R o n e s i k S. 4 2 4 . 
Mezőföldi e. m. F á b i á n I. 3 2 1 . 
Nógrádi ág. e. m. B i s z k u p N . 3 0 1 . 
Örségi e. m. S z i j G y. 4 6 7 . 
Pápai e. m. S z a b ó M. 3 1 8 . 
B. s o m o g y i e. m. H a z a i . 3 2 3 . 
K. somogyi e. m. S z i 1 á g y i A 3 9 5 . 
Tiszáninneni helv. e. k. P a p p J . 4 4 S . 
Tolna-baranya-somogyi ág. e . m. L á g -

l e r J . 3 2 . 

Okirat- '§ emléktárcza: 
A ' n. b á n y a i egyházmegye személy-

zete a ' 17 -d ikszázadbán . L u g o s s y 
J . 1 8 6 . 

A ' s. p a t a k i ref . egyház nevezetesb 
esenénye i és papjainak rövid é l e t -
ra jza . H e g e d ű s L. 4 9 6 . 5 1 9 . 5 7 2 . 
5 9 2 . 6 1 5 . 

Az 1 6 2 4 - d i k évi n. v á r a d i ' s az 
1 6 3 0 - d i k i d e b r e c z e n i zsinat 
végzései. L u g o s s y J . 2 3 5 

Egyh. régiségek gyűj tése 's közzé té t e -
lére felhivó szózat. L u g o s s y J . 
1 8 4 . 

Egyházszentelési szertartás a* 1 7 - d i k 
század elejéről. L u g o s s y J . 4 7 4 . 

Magyar prof. egyházi s z e r t a r t á s o k . 
D o b o s J . 6 5 . 1 1 4 . 1 3 6 . 1 6 3 . 
Életrajz, nekreltg, 

emlék : 
Gacsári Istváné. 2 6 1 . 
Sárváry Pálé. 4 1 . 
Spóner Pálé. 4 0 9 . 

Irodalom: 
Bátky ABC. 5 0 4 . 
Gödör J Jézus végórái. 2 6 4 . 
KIoss K. Luthers. Eine fes teBurg. 3 3 6 . 
Könyörgéses könyveink ügyében. D o -

b o s J . 1 7 8 . 2 1 1 . 2 5 5 . 2 8 0 . 3 7 7 . 
3 9 7 . 

Nágorszky Bódoguő : Nőnem Erkölcs-
tana. 3 3 6 . 

Psenyeczki Nagy M. Keresztyén vallás-
tan. 4 0 8 . 

RajcsányiJ Világegyetem. D a r u . 5 1 7 . 
Tatai A. Kis Természet tana. K á r o l y i 

I 1 1 0 . 1 3 0 . 
Tatay I. Költészeti 's szónoklati r e m e -

kek. 4 3 2 . 
Tatay I. Szavaló 's olvasó könyv. 3 1 2 . 
Trat tner-Károlyi : Kis Tükör. 4 9 3 . 

§zent~lant; 
Áldozó csütörtök. B. J . 5 0 2 . 
A1 j ó gyermek ú j é v k o r . D a j k a 

J . 2 3 . 
Dávid zsoltárai B a k s a y D. 140 . 4 0 4 . 
Énekek: Reggel. Estve. T o m p a . 1 9 2 . 
Ének ú j é v napján. E l e f a n t M. 2 2 . 
Fohász a ' t e m e t ő b e n . K i s s A. 3 3 0 . 
Gondviselés. K o p r é F. 7 0 . 
Gyászénekek. L o s o n c z y L. 3 3 2 . 
Harangszó. T o m p a M. 4 5 . 
Húsvét. B. J . 3 3 1 . , 
Korkérdések. K i s s Á. 2 3 6 . 
Pünköst. B. J . 5 0 2 . 
Jézus és a ' nép. T o m p a . 5 2 5 . 

fe^yes közlemények : 
a) Adakozások , alapítványok, 

hálaszózatok. 
Bernáth Gedeon. 2 6 3 . Borsi Sándor. 
1 2 0 . Brecenheim Károlina. 1 1 9 . Gr. Ká-
rolyi Lajos 's Szeodrey Ignátz. 4 3 2 . 
Nemes-kéri Kiss Pál. 3 6 0 . Malatinszky 
Ludmilla. 2 3 9 . Kövér Juliána 1 1 9 . 
Stark Krisztina 2 3 9 . Szigethy József. 
2 1 6 . Várady István. 4 5 5 . Wodianer 
Albert. 7 1 . Zsiday Dán. 1 1 9 . 

b) Halálozások: 
Deáky Fer. 2 3 7 . Domokos Jó?s . 2 6 2 . 
Gacsáry J . 2 6 1 . Gamauf Kár. 4 0 7 . Ha-
lász J . 1 1 8 . Horváth Dán. 4 5 5 . László 
Pal. 2 3 7 . Liszkay Ján . 5 0 3 . Marosi Pál. 
5 7 5 . Michnay Ján . 3 1 0 . Mikulás Dán. 
2 3 6 . Német Laj. 1 1 8 . Porubszki J á n . 
3 1 1 . Ritter Andr . 4 0 6 . Rultkay Ján. 
4 0 8 . Sárváry Pál. 2 4 . Simoni Hajas Kár. 

3 1 0 . 6imsálek Ján. 1 1 7 . Szűcs Káiv 
3 1 1 . Tatár Mih. 2 4 . Tóth Pét. 4 3 K 
Várady I. 4 5 5 . Wenr ich Ján. 5 5 2 . Z a -
cher Sám, 5 5 2 . 

c) Egyházi egyveleg: 
Bajai ev. egyház. 5 7 5 . 
Csáthi százados templomünDepély. P r á— 

g a y L. 4 8 . 
Csendes panasz. 3 1 2 . 
Érmihályfalvi egyház gyarapodása. 2 6 5 * 
Esperességi fölügyelő választása. 5 9 7 . . 
Kétyről tudósítások. 6 1 9 . 
Modorban S t ú r K. felavátása 1 1 8 . 
Móriczhidán lelkész felavatása. 3 5 8 . 
O-g raduá l ügyében szózat. 3 3 2 . 
Papgyámolda a' bányakerületben. 72 . . 
Papgyámolda Nógradban. 2 6 3 . 
Papi egylet A. Borsodban 1 4 2 . 
S . -Pa takró l j ó hírek. 1 1 9 , 
Szántón Abaújban tűzvész. 2 4 0 . 

d) Iskolai egyveleg. 
Bécsi prot . theol. intézet 5 7 6 . 
Békes-banátban isk. mozgalmak 's tan*. 

egylet. 1 4 3 . 
N.-Dobrooyban i sko la -ügy . 6 2 1 . 
Eperjesi collég, tanulóinak száma. 384-„ 
Fali ABC-ém ügyében W a r g a J . 3 3 5 -
Körlelkészi je lentés . 5 9 7 . 
Losonczon tes tgyakorló intézet. 4 5 6 . 
F.-Lövőn tanvizsga. 5 7 6 , 
Miszlai iskola. 3 6 0 . 
K.-Németfaluban iskola felavatás. 3 8 2 . . 
F . -Orben tanvizsga. 5 7 6 . 
Pápán liomiletikai társulat. 3 1 1 . 
S . -Pa takró l j ó hirek. 1 1 9 . 
Pesti ev. tanodábol statistikai adatoké 

2 3 8 . 
Sopronból. 3 1 2 . 3 8 4 . 
T.-Szelén iskolaügy. 2 3 9 . 
M.-Szigetröl gyász - és örömhir . B a r — 

t ó k G. 7 0 . 
Tatavidéki taní tókor . 5 2 7 . 

e) Értesítés, felhívás, ezáfolatr 
levelezés, igazítások: 

AláirÁs D o r k a I. predikátzióira F ü r -
d ő s . 5 0 3 . 

Bécsi prot . templom. 5 2 7 . 
Csőd tauítói székre Beszterczén, 1 2 0 . 
Csőd tanít, székre Kőszegen. 4 0 8 . 4 3 2 . 
Dunamelléki egyhk. gyűlési határnapja. 

3 1 2 . 
Előfizetési figyelmeztetés. 5 5 3 . 
Értesítés. K o l l á r J . 1 4 4 . 
Értesí tés . K i s s K. 1 6 8 . 
Hétköznapi templomimák ügyében. T ö -

r ö k . 7 2 . 
Igazítás. 9 6 . 4 5 6 6 2 2 . 
Kérdés. F ü r k é s z i 9 6 . 
Levelezés. 7 2 . 

Lőcséről felelet a" „Csendes panasz '* 
Írójának. 3 5 8 . 

Mentség 's rendre- igazi tás . V e r e s S . 
5 9 9 . 

Szarvasi iskolában közvizsgák h a t á r n a p -
ja . 5 2 8 . 



P R O T E S T Á N S 

EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP 
27. szám. Hatodik évi folyamat. Julius 4. 1847. 

Megjelenik e' Lap 2 íven, minden héten egyszer : vasárnap. Előfizetési ár félévre Budapesten házhoz-hordással 3 ft. 40 fer., 
postán borítékban küldve 5 f t . pengő pénzben. Előfizethetni Pesten hatvani-utczai Horváth-házban 483. szám alatt földszint 

Landerer és Heckenast könyvnyomdája ügyszobájában és minden magyar- és erdélyországi kir. postahivatalnál. 

TARTALOM : Egy pillantat a' magyar p ro t . le lk ipásztorok 
polgár i állására,— mint panasz és kérelem. P a p I s tv á n. 
— Igénytelen figyelmeztetés a' hazai hatóságokhoz a ' sze-
génység ügyeben. F á y A n d r á s . — I s k o l a -ü g y r l sko la -
létegesitési terv. Nép i sko la - t an í tó -képezdek tanterve. 
W a r g a J á n o s . — I r o d a l o m - F á b i á n A m b r u s 
a ' katholika egyház tör ténete 'sat. Y. A — E m l é k -
t á r c z a . Szuhay István egri püspök levele Migazzi Mik-
lóshoz. K a n y a P á l . — S z e n t - l a n t : Dávid zsoltárai. 
B a k s a y D á n i e l . — V e g y e s k ö z l e m é n y e k 

Egy pillantat a' magyar protestáns lelkipásztorok 
polgári állására, mint panasz és kérelem. 

A' mult napokban, bizonyos körülményektől 
indíttatva, kezembe vettem, megolvasás végett, 
a ' magyar polgári törvényt, 's nevezetesen Fo-
garasiét, megtudandó, ha vájjon ez a ' már előt-
tem sokaktól magasztalt törvény , minek, mint 
mondják , ha mi fogyatkozása v a n , azt csak a' 
végrehajtási hiány okozza, mennyiben egyez meg 
az észtannal, mennyiben nem? és így mennyiben 
állja ki a' XlX-dik század próbáját, mennyiben 
nem ? hogy tudjak én is a'különben minket p ro -
testáns lelkipásztorokat még kevéssé érdeklő 
tárgyhoz szólni, és az ezt magasztaló dicséret-
nek a' magam 's nem mások szemei után hinni, 
vagy nem hinni. — Azonban alig kezdém elol-
vasni a' személyekről tanító első könyvet, 's k ü -
lönösen ennek második fejezetét, mi az egyházi 
személyekről tanít ; már egy, minket protestáns 
lelkipásztorokat méltán megszomorítható, gondo-
lat születék lelkemben polgári állásunkra nézve, 
mit, a' világi uraktól is figyelmet érdemlő Prot. 
Egyh. 's Isk. Lap utján közzé-tenni, mind polgá-
rilag, mind egyházilag, igen érdekesnek tartok, 
's ezennel, bízván ezen Lap olvasóinak, mint 
minden jó igyekezetet, még különböző nézeteik 
esetében is , méltánylóknak nemes lelküségébe, 
közre is bocsátok. 

Minél feszültebb figyelemmel olvastam ugyan 
is az említett fejezetet, 's minél kíváncsibb vol -
tam megtudni, hogy kedves magyar hazánk mi 
jogot#ad nekünk protestáns lelkipásztoroknak, kik 
hosszas, terhes és költséges készületünk után l é -
pünk egy ollyan hivatalba, mellynek czélja em-
bereket nevelni, ezeket jó-erkölcsüekké, val lá-
sosakká , és így nemcsak az égnek , hanem a' 
földnek is, különösen hazánknak hasznos polgá-

raivá tenni, v i lág- 's honpolgárokká képezni : 
annál kedvetlenebb tünemény vala előttem az, 
hogy az említett fejezetben, nemcsak jogunk, 
hanem még nevünk sem említtetik. Tán mi nem 
is tartatunk egyházi személyeknek ? gondolám 
magamban egy részről; más részről pedig, t e -
kintve azon nagy különbséget, melly közöttünk 
's más-felekezetü papok közt van anyagi állapo-
tunkra nézve , reménylém, hogy legalább ugy 
mint személyek, majd hátrább, a ' több személyek 
között, megemlíttetünk, 's ha egyházi személyek-
nek nem is, legalább honpolgároknak el ismerte-
tünk. Folytatóm azért az olvasást, minek v é g e z -
tével eltelém nyughatatlanító csudálkozással,hogy 
a' személyekről szóló egész könyvben rólunk szó 
nincs. Gyermekekről, cselédekről,nern-nemesek-
röl, zsidókról, idegenekről, betegekről, őrültekről, 
és sok testületről, mint erkölcsi személyekről,van 
szó, még pedig különös szakaszokban: de prote-
stáns lelkipásztorokról, sem az egyesekre, sem 
az egész testületre nézve , nincs egy betli is. 
Fogarcwi, gondolám magamban, protestáns író, és 
mint illyen, ha legkisebb joga volna is honunk-
ban a' prot. lelkipásztornak, mint egyházi s z e -
mélynek polgárilag, ezt el nem hallgatta volna. 
De az ezen tárgybani nyughatatlanság hitetlenné 
tett a'különben szép irodalmi érdemekkel diszes-
kedö, 's közöttünk a' papuralom félelmétől, ettől 
az agyrémtől, tán ment hitsorsosom iránt , és 
Szlemenicset vettem elő. Ebben már hitvallás 
szolgáinak neveztetvén, találtam nevünkre, nagy-
örömömre : de a' mi jogainkat illeti, mint egyházi 
személyekét, azt kelte szomorúan olvasnom, hogy 
mi az egyházi rend nevezete alatt nem értetünk, 
's azért ennek jogaival nem is bírunk. Boldog 
Isten! így sohajték fel az égre, — hát mi az e g y -
házi rendhez nem tartozunk, vagy ha egyházi 
személyeknek tekintetünk i s , mint illyeneknek 
nincsenek jogaink? Hát rólunk 's jogainkról s ze -
retett honunk, még a' cselédekre 's idegenekre 
is kiterjedő törvényeiben, tudni sem a k a r ? Ide-
geneknek, vagy cselédeknek tán csak nem t e -
kintetünk , hogy az t , mi ezekről mondatott, r ó -
lunk is mondatottnak g o n d o l j u k H i s z e n , mikor 
adózni kell, (e 'szót széles értelemben véve; mert 
subsidium 's tributnm, mint mindketten erszényt 
ür í tők, csak névvel különböznek egymástól), 
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bár gyermekeink nevelésével is sok adót adunk 
a1 hazának, ugy tekintetünk mi is, mint egyházi 
személyek : ugyan hát, ha osztozunk más e g y -
házi személyekkel a' terhekben, miért nem osz-
tozunk jogaikban is ? Iskolatanítóink, a' pro te-
stánsok, ugy mint a' katholikusok, már annyiban 
szerencsések, hogy reájok kiterjed az álladalom 
gondja, fel vannak mentve, avagy csak némelly 
hatóságok által is, az adózás alól, — némi jogok 
ha nem adattak is még nekiek, legalább ajánltat-
tak, és nyernek jutalmakat. Hát csak a' prote-
stáns lelkipásztorok azok, a' tán már földi é l e -
tökben túlvilág lakosainak gondolt, vagy az á l -
ladalomra nézve nem is szükséges személyek, 
kikről senki sem gondoskodik, kiknek kötelessé-
gök ugyan van, de joguk nincs, mit minden józan 
észtan rabszolgaságnak nevez? Mi adózunk , 's 
csekély jövedelmünkhöz képest tán többel, mint 
mások. Adózunk most is, mi veszprémmegyeiek, 
nemes megyénk ujonan építendő fogházára, 's 
adóznak ollyanok i s , kik számos gyermekeiket 
kényteleníttetvén nagy költséggel nevelni, k ia -
dásuk felül-haladja bevételűket. *) És mi, szent-
nek tartván azon evangyéliomi törvényt, mit h i r -
detünk i s , hogy minden lélek a' felsőbb hatal-
masságnak engedelmes legyen, bár nehezen esik 
i s , hiven engedelmeskedünk. De nem méltán 
rnondhatjuk-e szivünk fájdalmában: Kedves hon-
társaink ! a' kötelesség mellé egy kis jogot is, az 
adózás mellé egy kis jövedelmet i s ! Nézzetek ugy 
minket i s , mint az álladalomra nézve nem ha -
szontalan hivatalnokokat 's lényeket ; és ha mi 
nemcsak szellemileg, hanem, magunk megerö-
tetésével, anyagilag is adunk az álladalomnak : 
adjon az álladalom nekünk is valamicskét! 

A' nemes községek tagjai, legyenek azok b i r -
tokosok , vagy nem-birtokosok, adót személy 
szerint nem fizetnek, hanem a' helység közönsé-

Ezen adót mástól nem fizethetjük, legalább részemről 
nem fizethetem, mint hivatalomtól. Elhallgatom itt azt, mit 
könnyű volna megmutatni , hogy hivataláért adóztatni valakit, 
annyi , mint s zo rga lmáér t , sőt még arra tett köl tségéért is 
megbünte tn i , "s ezzel az álladalom többet veszt, mint nyer. 
Nekünk lelkészeknek ollyan a1 hivatalunk, minő a" földmive-
Jőnek az e k é j e , a ' mesterembernek a' műhelye, 's ha viiág 
világosságai akarunk lenni, rendel te tésünk szerint szintúgy 's 
még inkább kell könyvekre költenünk, mint amazoknak ekére 
' s műhelyre. Hát miért nem fizetnek a z o k , ' s miért fizetünk mi, 
h iva ta lunktó l? Azért nézetem szerint mindenkinek, és igy a ' 
papnak is, csak személyéért 's b i r tokáér t , nem pedig hivatalos 
fáradozásával érdemlet t fizetéseért kellene adózni, 's nekünk 
pro t . le lkészeknek annyival inkább, mivel mi fizetésünket e g y e -
nesen a ' gyülekezettől veszszük, melly már adózott jövede lmé-
ből , 's miután mi abból, mit nekünk adot t , újra a d ó z u n k , k é t -
szeresen fizet a d ó t , ' s é rdeke is forog abban, hogy lelkészének 
azon fizetése ne csorbuljon,mit , tehetet lensége miatt , jó pénzben 
sem fizethet. És ha már csakugyan fizetnünk kell hivatalunktól, 
ó h a j t a n á m , hogy az adó kivetésében, az adózónak ne csak 
jövede lmére , hanem szükséges költségére is tekintene nz i l -
,letö tö rvényha tóság ; mert a1 mit családunkra szükségesképen 
kel l költenünk, az nem jövedelem. Bizony sok prot . Jelkész 
-van, kinek jövedelme — 0 . P. I. 

ges pénztárából fizetik azt. Mi hát, a' midőn ehez 
sincs jogunk, bár nemes helységben lakunk 's 
szolgálunk is, a' helység tagjainak sem ismerte-
tünk, ország 's helység egyiránt ignorálnak ben -
nünket; mi előtt elhozná a' jó Isten halálunkat, e ' 
világból kizárattatunk, hogy betű szerinti é r te -
lemben teljesedjék be rajtunk az, hogy a' kinek 
nincsen, a1 mije van is elvetetik tőle. Mi sem az 
egyházi rendhez nem tartozunk a' törvény vi lá-
gos értelme szerint, sem a' világi rendhez, a ' 
nyilvános gyakorlat szerint, holott mind a' két 
tekintetben, mind egyházilag, mind polgárilag 
adózunk, 's ember nem tudhatja, hogy mi polgá-
rilag mik vagyunk ? És ha ti, törvénytudók! ezt 
tudjátok; ha csak titkon is, mint Pythagoras b e -
avatottai erről valamit hallottatok: ugyan l egye-
tek szívesek tudtunkra adni, hogy mi csakugyan 
a' magyar honban megtelepedett nemzetségnek 
mellyik osztályához tartozunk ? mert én ugyan 
részemről bármelly czikkelyét olvasom is a' r ö -
vidséget 's világosságot dicsérő, és mégis t e r -
jedelmessége 's a' sokféle vélemények miatt szö-
vevény estörvénykönyvünknek ;*) 's bár mellyik 
írótól készítettet, a' főrendektől kezdve az utósó 
jobbágyig: sehol magamat, vagy is testületünket 
fel nem találom, és másként a' dolgot meg nem 
foghatom, hanem ha felveszszlik, hogy a' mint a^ 
állat 's növényországban, ugy a'polgári életben 
is, végnélküli levén a1 fokozat, mi a' tökéletes 
osztályt lehetetlenné teszi; azt is, hogy mi pol-
gárilag mik vagyunk, ember meg nem mondhatja, 
's nekünk mintillyeneknek, mint sem fű, sem f ák -
nak, ki kelie a' véges-értelmii embertől készített 
rendszerből maradni. Innét van, hogy ha mi j o g -
kérdés támad reánk nézve, azt sem tudhatjuk, 's 
még a' jogtudósok is vetélkednek azon, hogy 
ugy bánjanak-e velünk mint egyházi személyek-
kel, vagy mint nemesekkel, vagy nemtelenekkel, 
sőt mint idegenekkel, cselédekkel, vagy mint to -
lerált zsidókkal ? Mondhatni, hogy n' zsidó r a b -
biknak , avagy csak híveik előtti viszonyukra 
nézve is, sok tekintetben jobb sorsuk van, mint 
a' prot. lelkészeknek. Ha mik vagyunk (például: 
honoratiores), kegyelemből vagyunk azok, és 
nem jogból, mit kényszerítőleg is követelhetnénk. 

Vajha egészon új törvénykönyv készít tetnék , meliyet , 
mint tevőleges törvényeinknek egyet lenegy kút fe jé t , még a ' 
közpolgár is tudhatván, tudhatná j ogá t 's kötelességeit is, és 
ne kellene hivatkozni Verbőczi re , a 'sok országgyűlések k ü -
lönböző végzeményei re . főtörvényszéki döntvényekre , g y a -
kor la tokra , különbféle magyarázatokra , véleményekre, királyi 
r e n d e l e t e k r e , 'sat . mellyeket még a1 gyakor lo t tnak is b e t a -
nulni előttem ugyan képtelenség, 's a' mi nagyobb, félni l e -
het, hogy a ' sok búvóhelyek miatt, még a' különben igazsá -
gos biró keze alatt is elvesz az igazság. Bizony elvetetnék 
igy a' vétkezésre való alkalom azoktól , kik szeretnek a ' z a -
varosban ha lászn i ; kevesebb sohajtások mennének fel az 
egekre , 's egy nagy lépéssel közelebb meune honunk a ' t á r -
saságos élet szent czél jához. Ezt óhajtóm egyházi t ö r v é -
nyeinkre nézve i s . ' P. I» 



Meg- kell említenem itt azt i s , mit a' felebb 
említett adózásunkra nézve megjegyezni legszük-
ségesebb,hogy nekünk, jövendőnkre nézve, a'nem 
szeretem napokról is kell gondoskodnunk, hogy 
öregségi erőtlenségünkre, mellyben hivatal nélkül 
maradhatunk, vagy halálunk esetére, özvegyünk 
's árváink számára , valamit félre is kellene ke -
resményünkből tennünk, hogy Istenbe való bizo-
dalmunk Isten-kisértessé ne váljék. Nem hullatta-
tok-e könnyeket szomorú sorsotokon, kisebb p a -
pok ! mikor még az érdemekkel ékeskedett super-
intendens özvegyét is koldulni láttátok, vagy hal-
lottátok? *) Nem hamvadt-e el a' tudományosság 
's hivataltok iránti buzgóságtok szent tüze, midőn 
hírlapok utján is, egy özvegyet 's l ü árvát sa -
nyarú sorsban hagyó prot. lelkész haláláról tett 
tudósítást, szomorú sorsukon könyörülő jótétei 
helyett, ezen csipös hozzáadással olvastátok : „igaz 
há t , hogy a' prot. prédikátorok nem hagynak 
egyebet özvegyeikre könyveknél 's gyermekek-
nél !." Isten ! könyörülj rajtunk! De ti is, hazánk 
egyházi 's világinagyai! (ha szabad kicsinységem-
ben hozzátok szólani, ha szabad panaszolkodni 'S 
kérni) ti, kik az országgyűlésre menendök vagy-
tok, mint eszközök az isteni gondviselés kezeiben, 
könyörüljetek rajiunk! könyörüljetek, — "s nem 
hallgatva azokra (ha ugyan vannak illyenek), kik 
a'politikát az igazságnak's erkölcsi kötelességnek 
is elébe t éve , 's minden vallásos érzést levet-
kezve , szinte akarják, hogy ne legyenek jo-
gaink, — legyetek szájai s védjei azoknak, kik-
nek a1 törvényhozásba befolyásuk nincs, kik csak 
egy képviselöjök által sem szólhatnak ott, hol ti 
szólhattok, 's magokat nem védhetik. A' mit tet-
tetek már a' szegény jobbágyokkal, minden jó lé-
leknek örömére, kiterjesztvén ezekre is a' hon-
polgári jogok eszméjét, avagy csak némileg is, 
's ez még jobb jövendőkről nyújt nekik remény-
séget : tegyétek azt mivelünk is, kik annál mél-
tóbb tárgyai vagyunk eredeti jogunkról való gon-
dosk Jástoknak, mivel mi tanultunk is, és a' mint 
tudjuk, ugy érezzük is, mit tesz szabadnak, önál-
lónak, önczélnak, okos lénynek, polgárnak, és a' 
mi mindezekre felteszi a' koronát, keresztyénnek 
lenni. Vajha a' közelebbi országgyűlés, mellyen 
szerencsés lesz nemzetünk új nádorát felemelni, 
éreztetne a' szegény prot. lelkészekkel is azt az 
örömet, mellyel éreznek azok, kik a' porból föl-
emeltetnek, 's igy nem lenne okunk az elkesere-
désre azért, hogy rólunk'snélkülünk lett az Ítélet! 

Keveset írtam 's írhattam : de sokat értsenek 
olvasóim belőle, 's a mit én szólottam egyszer, 

*) Szegény özvegy ! j ó hogy czimeres-czi inzetü is nem 
vol tá l , es csak ugy érezted a ' s a n y a r ú szegénység terhei t , 
mint tiszteletes asszony (még e k k o r minden p ot. le lkészek, 
a ' superintendenstől le a ' segédle lkész ig , t iszteleteseknek 
neveztetven) nem pedig egyszersmind ugy, mint nagyságos 
tanácsosné. P. I. 

hallják meg azt kétszer. Nem Cicero szólt itt pro 
domo sua, bár az illy szólást is , mint magunk 
iránti kötelességet, vétkül tulajdonítni nem lehet ; 
hanem szólt egy, a' vallást 's ennek hirdetőit tisz-
teletben tartani s tartatni kívánó keresztyén; szólt 
nem magáért , hanem másokért, 's különösen az 
emberi jogokért; nem annyira a' hitvallás szol-
gáiért is, mint magáért a' vallásért; szólt azokért 
a' szegényebb, 's a' fizetésre nézve a' tehetőseb-
bektől meg nem különböztetett hallgatókért is, kik 
a' le nem fizetett Jélekbuzáért 's pénzért, minden 
egyházi év végeztével, papháziioz idéztetve, még 
a' szeretet Istenének tiszteletétől is elidegenednek 
— mi nem történnék, ha tanítóik a' közkincstár-
ból fizettetnének. — Én részemről elmondhatom 
hanyatló időmben Pál apostollal, hogy immár meg-
áldozhatom, és halálom ideje közel vagyon, és igy 
nem is reményihetem . hogy az öreg Simeonnal 
meglássák szemeim azt , mit polgári állásunkra 
nézve meglátni kívánok. Jutalmat még inkább nem 
várhatok, mint a' mellyet tudtomra protestáns 
pap, mint pap, honunkban még nem is kapott r 
hanem várhatok igen is szegény fejemre, a1 szo-
morú tapasztalás szerint, ha üldöztetést nem is, 
legalább gúnyt, — mit azonban nagy mesterünk-
nek azon hozzánk is intézett szavaira: gyűlöl t i -
teket a ' világ, mivel nem e'világból valók v a g y -
tok, erős lélekkel tűrök, — ugy nézvén az illy 
szenvedést, mint leghathatósb eszközt arra, hogy 
egykor nyugodt szívvel hajtsam le fejemet az 
utósó álomra, 's a' szomorú állapotra jutható ked-
veseimet is az isteni gondviselés kezeibe bizo-
dalommal ajánljam. Ez a' hit, lelkemismeretének 
édes helybehagyásával párosodva, meggyőzeti 
velem a' világot, — 's bár nehezen esik is, mint 
testi embernek, mikor látom sok szolgatársamban, 
hogy a' bölcsnek nincs kenyere, rongyos az öl-
tözete, 's hallgatnia kell a' hatalmas előtt, — fö l -
emeli lelkemet a' méltatlanságok felett, kicsiny-
nek nézeti velem az t , mit az erötelen halandó 
nagynak nevez, 's nem engedi, hogy a' gonosztól 
meggyözettessem. 

Ti pedig, szolgatársaim! kik a' szent korona 
számos tagjainak hirdetitek az evangyéliomot, ' s 
magatoknak, mint mások, jogot méltán igényel-
hettek polgárilag i s , — ti különösen if jabbak! 
kik a' polgári törvényt is hallgatni szerencsések 
valátok, kik többet tudtok 's mertek i rn i , mint 
én : elkezdett munkámat folytassátok, és ennek 
mint első próbatételnek fogyatkozásait pótoljátok! 
Érdemesítsétek magatokat hivataltokban! mert 
ez a1 ti födolgotok, ha azért száz arany nem üti 
is markotokat. Ne csak kenyérért kövessétek a' 
Krisztust, hanem a' lelkiösmeretért is! Föl kell 
tennem rólatok, hogy velem együtt éreztek, 's 
egy érdemteljes szolgatársunknak azon vigaszta-
lásával, hogy nem visznek most bennünket g á -
lyákra, bár jó szívből eredt is, és gúnynak nem 
lehet tartani, meg nem elégesziek, söt az illy v i -



gasztalókat, a1 szenvedő Jobbal, ártalmas vigasz-
talóknak tartjátok. Bizony, ha e' tárgyban irtok, 
többet tesztek az Isten országa eljövetelére, 's 
többet használtok testületeteknek is, mintha arról 
vetélkedtek, hogy pap, hitszónok., vallásnok,lel-
kész , lelkipásztor, vagy lélekpásztor 's a1 t. l e -
gyen-e a' czimetek. Bizony nagyobb lesz dicsö-
ségtek, és Isten előtt kedvesb dolgot cselekesz-
tek, mint ha esperességre, superintendensségre, 
vagy még tán fényesb, és még most hozzánk 
nem illő czímre is vágyódtok; mert nem saját di-
csöségteket, hanem egy nagy testület javát mun-
kálódván, nemcsak a ' j e l en , hanem a ' j ö v ő kor -
nak is éltek, és a' mint utódaink előtt áldásban 
marad emlékezetetek, a' midőn a' mások neveik 
megrothadnak : ugy rozsdától meg nem emészt-
hető kincsetek is lesz eltéve mennyországban. 
Zörgessetek, tán megnyittatik; kérjetek, tán meg-
adatik tinektek. Tán az ég, ha a' sok patvarko-
dók között mindörökké némán nem veszteglünk, 
a ' kövekből is támaszt Ábrahámnak fiakat.—Hogy 
ha pedig ezt akár félelemből, akár más tisztátalan 
indokokból nem teszitek, vagy tehetitek: az Istenre, 
hivataltok szentségére's lelketek íidvességére kér-
lek titeket,hogy legalább önhaszon, dicsőség,világi 
kedvesség-vadászásból, több szolgatársaitoknak 
elárulói "s letapodói ne legyetek! hogy a' Jézust 
Judásként 30 ezüst pénzért, vagy még ennél cse-
kélyebb árért, még ma is el ne adjátok ! Sőt még 
arra a' kisebb vétekre se vetemedjetek, hogy a' 
csúfolódók székébe ülve, 's néhány jövedelmesb 
egyházakra hivatkozva, kigúnyoljátok azokat, kik 
sanyarú sorsukon panaszolkodnak, nem azért hogy 
czifra hintóban nem járhatnak, mit tán magok a' 
gúnyolódok házi financziájok daczára is csele-
kesznek, hanem azér t , hogy lelki éliségoket és 
szomjúságukat is , a' szegénység miatt, ki nem 
elégíthetik. — De ugy tetszik , mintha hallanék 
mennyei szózatot, melly ezt mondja testületünk-
nek : Te magad vesztetted el magadat, Izrael! 
mert énbennem segítséged vagyon. Hos. 1 3 : 9 . 

P a p I s t v á n , 
vámosi lelkipásztor. 

Igénytelen figyelmeztetés a' hazai hatóságokhoz 
és emberbarátokhoz a' szegénység ügyében. *) 

A* szegénység ínségein állandóan vagy eseten-
ként segitni, részint a' különféle hatóságok és 
elöljáróságok hivatalos, részint az egész emberi-
ség erkölcsi köteleztetése. Valamint a' nép elöl-
járói leginkább ínség-törlesztés általbizonyíthat-
ják be Isten sáfárinak magokat : ugy általánosan 
a' könyörület legszebb szikrája az égi szent tüz-

*) MiDél kevesebb adatott a ' prot . lelkésznek, annál több, 
mit e ' hazában tőle követelnek. Hivatala ezer -ágaza tu , min -
denki igényli szolgálatát és segélyét . De ö tesz és ad, inert 
^protestáns p a p ; 's ha munkásságát és hűségét nem méltá-
nyolja más, megjutalmazza azt Isten. — A' czikk i ró ja , ki 
annyi üdvest javalt és létesített , itt a' szükölködökre figyel-
m e z t e t 1s a1 szenvedő emberiség ügyében szólal fel, igénybe 

nek bennünk, melly minden embertársban az Isten 
képét és felebarátunkat tekinteti velünk. 

Hazánkban nem hiányzanak helyenként a' l e l -
kes hivatalnokok, nem a' könyörülő samaritánok 
i s : a' szegénység nyomora mégis sürü és mos-
toha években csaknem általános. Mi ennek oka ? 
Az, hogy hatóságink inkább szokva vannak a* 
már bekövetkezett és nyomasztó szükség ellen 
küzdeni, mint megelőzni azt 's e' küzdés rendesen 
sikeretlen eröködésben lankad el, mert az e s z -
közök hozzá ekkor gyöngék, a ' félakarat pedig 
ezeket is csak félig használja fel. De legfőbb az, 
hogy egy pár bő esztendő rendszerint feledtet 
minden jövőrei intézkedést, millyen a' magtárak 
fölállítása, mellyért éhség idején ugyancsak buz-
gunk ; minek az következvénye, hogy a' beütött 
szükség idején mi sincs készen, és kapkodás 's 
rendkivüliséggel mentegetett erőszakos rendsza-
bások pótolgatják az annak idejében elmulasztott 
józan kiszámítást és rendszeres munkálatot. — 
Szokásuk az is hatóságinknak, hogy szeretnek 
egyedül a' kormány és helytartó-tanács gondos-
kodására támaszkodni, mellyek sokat tehetnek 
ugyan 's tartoznak is tenni, de nem mindent és 
egyedül, mert ehez sem erejök, sem módjok. 
Rendkívüli szükség idején eltiltható ugyan a ' g a b -
nakivitel és élet-pálinkafőzés : de ez ritkán e l e -
gendő eszköz ; történhetnek helyenként segedel-
mezések, segélygyüjtések : de ezek rendszerint 
csak cseppek az égető szomjusághoz képest és 
rendesen elkésnek; az erőszakos lépések és t u -
lajdoni jog-sértések pedig telhetően kikerülendök 
már csak a1 következtetések előzései végett is 

Szintúgy tévedni szoktunk az általános könyö-
rület dolgaiban is 's csaknem annyit ártunk vele, 
mint használunk. Vannak, kik a1 szentírás azon 
intését : „balkezed ne tudja, mit jobbod ad ' ugy 
magyarázzák, hogy nem kell ügyelnünk helyes 
vagy helytelen aiamizsnálkodásunkra,nyujtanunk 
kell mindennek, ki rongyban, sopánkodva és 
nyomor mimikájával esdekel, ki rivó gyermeket 
tart elönkbe, lábát felkötözi 's porban fetreng 
vagy némáskodik; mert Isten csak a jószándékot 
tekinti 's habár csalódtunk is a' jótéteményzetben 
a Mindenható följegyzi javunkra az életkönyvébe 
alamizsnálkodásunkat. Es ez állhat reánk nézve 
erkölcsileg 's a' kiosztogatott néhány garas sem 
rongálja meg vagyonunkat. De csak kevés fon -
tolgatás után is át kell látnunk, hogy elféle g y a -
kori helytelen adakozás tetemes ártalmára van a* 
statusnak, sőt magoknak a1 jótéteményzetteknek 
is. Egyedül az élemedett öreg és nyomorék sze -
gények, kik munkára tehetetlenek, tarthatnak 
véve a1 l e l k é s z e k részvétét 's gondosságát i s : ezér t k ö -
zöljük az e' lapba kevésbbé tar tozó cz ikket , szerző egyenes 
felszólítására, olly erős hi t tel , hogy azok, k iknek nevében az 
elöczikkben nt. P a p 1. úr könyörületér t kiált fel , nem f e -
lejtik el , mi megíratot t Péld. 2 1 : 1 3 . , ,A' ki bedugja fülét 
a1 szegény kiáltására , ö is kiált, de meg nem ha l lga t ta t ik . " 

T ö r ö k . 



méltányosan számot a' status és általányos kö-
nyörület közvetlen ellátásira; és az illyeneket 
megismertető jegyekkel ellátni minden jól ren-
dezett hatóság szoros kötelessége. Ellenben g y e r -
meknek , kit munkára, szorgalomra kellene ne -
veltetni, munka-tehető dolog-kerülőnek és kor-
helyeknek szabad koldulást engedni, azoknak 
vaktában alamizsnálkodni annyi, mint kezeket, jó 
erkölcsöket egy szóval hasznos polgárokat lopni 
el a' hazától, a' henyélést rendszerezni, a1 valódi 
szegényeketöket illető jótéteményektől megfosz-
tani, a'statusra szükségtelen terhet venni 's min-
den rosznak , erkölcstelenségnek tárkaput nyitni. 
Azonban egyes lakosnak és jóakaratú keresztyén-
nek , az álkoldulástól, háznál vagy uton útfélen 
menekülnie csaknem lehetetlen; ö vizsgáló orvos 
és biztos nem lehet; a 'megmentés tehát egyene-
sen a' hatóságokat illeti. Mihelyt ezek megteszik 
a 'magokét ' s ismertető-jegyekkel látják el a' do-
log-tehetetleneket és nyomorékokat, az általános 
könyörület pártfogottivá leendnek azok, és ez 
nem tagadta meg az emberiségben magát és égi 
származását soha. 

De a' dolog-tehető szegénység ügyét sem 
szabad elhanyagolnunk. Lássuk ennek beléletét. 
Ez dolog-kinyilástól, mintegy april elejétől fogva 
munka-szünetig, mintegy october utoljáig, nap-
számmal és kis földecskéje vagy szölőcskéje mi-
velésével keresi élelmét és téli szükségei ellátá-
sait. Csak egy részében van meg a1 valódi szor-
galmi ösztön, még kevesebben az elöre-gondos-
kodás és kiszámítás, és legkevesebben a' megta-
karí tás; tehát vagy nem keres annyit, mennyit 
több szorgalom után kereshetne, vagy nem szá-
mítja ki az év termékenységét és maga téli szük-
ségeit, vagy még nyáron legtöbbnyire csapszé-
kekben fecsérli el keresetét; 's mind ezen ese-
tekben kénytelen egy mostohább év telén eladni 
marháját,bútorát, elzálogosítniföldjét, vagyadós-
ságba verni magát, ' s ha a' jövő kedvezőbb esz-
tendő pótlást nem nyújt, elpusztulni. Itt, tán rend-
kívüli , éhenhalással fenyegető eseteket kivéve, 
hatóságok részéről nem alamizsna-, hanem csak 
kéznyujtásnak van helye; mert az némileg nor-
mális állapot 's a' pusztán könyörületi, nem pedig 
szorgalmat is ébresztő eszközök itt nyílván kárt 
okoznának a" statusnak és egyeseknek. Ellenben 
a segéd-kéznyujtás, józanul számítva, szorgal-
mat ébreszt, kezeket nyer, erkölcsöt javít, az ön-
bizalmat edzve az emberi méltóságot emeli, mit 
az alamizsna-osztás nem ritkán sülyeszt's a ' k ö l -
csönös felebaráti szeretet lánczszemeit szorosab-
ban köti meg. 

Illy segédkéz-nyújtásnak, Liedke G. S. Berlin 
városa egyik szegénység-bizoltságielnöke találta 
fel 1845-ben egy alkalmas módját, mellyet az 
azótai gyakorlat és tapasztalás igen czélszeriinek 
és sikeresnek bizonyított. 6 tudniillik Berlinnek 
úgynevezett hamburg-kapui külvárosában egy 

takaréki egyesületet alakított, 16 jd—lelkű és v a -
gyonos polgárból és egy elnökből állót, kik a1 cse-
kély fáradalmat ingyen vállalák el és a ' néhány 
forintnyi költséget saját erszényökböl állíták ki. 
Ezek a 'külvárost kisebb kerületekre osztván fel, 
mindegyik kerületecskébe egyegy fe r tá ly-mes-
tert rendelének. Ez april első vasárnapján egy 
rovatos ívet köröztetett maga fertályában, mellyrö 
mindenkinek hónaponkénti jövedelme a' 20 tallért 
meg nem haladta (mert csak ezek számíttattak a* 
szegénységhez) és tagjai kívántak lenni a' t aka-
réki egyesületnek, beírta nevét, lakását, azon 
garasok mennyiségét, miket a' megtakarítási idő 
alatt vasárnaponként az egylet pénztárába befizetni 
kiván ; továbbá maga téli kivántatóságit, úgymint 
fát, gyeptőzeket (Torf ) és burgonyát (mert csak 
e' háromra szorította működését az egyesület) és 
ezen ív aláírására 14 nap hagyatott nyitva. Azon-
ban utánfizetéssel később is egész juliusig be l e -
hetett az egyesületbe lépni. April 3-ik vasárnap-
ján megkezdetett a'megtakarítási időszak, minden 
aláirt tag befizette aláirt garasail(3 garastól kezdve 
15-ig és feljebb), befizetéseiről egy ingyen köny-
vecskét kapott és ezen befizetéseket folytatta v a -
sárnaponként reggel 8 és 9 óra között. Az 
alapszabályoknál fogva megengedtetik a' tagoknak 
utánfizetéseket is tenni az aláirt garasokon fölül, 
ha netalán több keresethez jutottak, vagy több 
szükséget kivannak fedezni. A' fertály-mesterek 
minden hétfőn beadták nyugtatvány mellett az 
egyesület pénztárnokának a' beszedett pénzeket. 
A' megtakarítási időszak lefolytával közgyűlés tar-
tatott, az összes tagok maguk közöl, részint köz-
bizalom-nyerés és közludomást eszközlés, részint 
ellenörség véget t , 12 tagot választottak a' 17 
tagból állott választvány mellé képviselökül *s 
ekkor összeszámiltattak a' fa, tözek és burgonya 
aláirt mennyiségei és a' begyült garasokból a l a -
kult töke; a'választvány csődöt hirdetett hírlapok-
ban az említett kivántatóságok elöállítására's a'leg-
biztosabb és jutányosabb ajánlkozóval 14 nap alatt 
egyeséget kötött. Ekkor minden tagnak, illető-
ségéhez képest, utalványt adott ki, melly mellett 
ellenörség alatt egyszerre , vagy 14 naponként 
átvehette maga illetőségét a' szállítótól. Megtör-
tént, hogy egyik vagy másik tag szerencsés volt 
másunnan szerezhetni meg magának a'feljegyzett 
kivántatóságokat, az ill yennek és annak, ki az 
egyletet nem bevásárlásra, hanem csak megtaka-
rításra kívánta használni, a1 megtakarítási időszak 
lefolytával készpénzül adatott vissza gyűjteménye. 
Voltak ismét, kik megtakarított pénzöknek csak 
egy részét fordították bevásárlásra, a' többit pe -
dig szállásbérre's egyéb szükségre adatták visz-
sza magoknak. Minthogy a' pénz azonnal, a1 mint 
az a' pénztárnoknak adatik, a' takarékpénztárba 
tétetik kamatra, minden tag nyert kamatostul kapta 
pénzét vissza. 

Ezen egyesület működésének egész előnye e* 



háromból á l l : 1) Eleje vétetik annak, hogy a' 
dolgozó szegénység naponkénti keresetét elfe-
csérelje. Ki meggondolja, hogy hazánkban a1 kéz -
műves egy szeget nem üt be, a'napszámos pedig 
csak ámolyg munkája körül, ha bor - vagy pálin-
kaáldomással nem serkentetik, és igy a' szeszes 
ital mindkettőnek mintegy élet-szükségévé válik, 
hogy borbövös hazánkban városon, falun több a' 
czégért mutató ház és korcsmaregale, serház, mint 
Angolhonban a' műhely , hogy a' részegeskedé-
sen kivül is mennyi fecsérlési csábnak van kitéve 
főkép nagyobb városokban a' dolgozó szegény-
ség — nem fogja eléggé méltányolhatni és ha -
zánkba is beohajthatni ezen előnyt. 2) Minden téli 
kivántatóság annak idejében, mikor az legjutá-
nyosabb, szereztethetik be. Ritka esztendő az, 
hogy fa , liszt, burgonya 's egyéb eleség télen 
és tavaszszal drágább ne legyen, mint öszszel 's 
ez természetes. Az adózó nép adójaért szorítta-
tik, téli gúnyára 's egyéb ellátásra van szüksége, 
tehát eladja öszszel fölöslegét. A' földesúr és na -
gyobb termesztő is gyakorta nincs módban, vagy 
nem legszámitóbb gazda ahoz, hogy bevárja a' 
nagyobb árt, tehát az is nagyobbára már öszszel 
árulja termesztvényeit. — Ennélfogva inkábbára 
csak a'kémlök (speculansok) és közvetitő keres-
kedők (Zwischenhyndler) árulják azokat télben 
és tavaszszal, kik telhető nyerészkedésben űzik 
kerese'öket. Ez is tehát nem megvetendő előny. 
3 ) Előny az, hogy a' bevásárlás nagyban 's e n -
nélfogva ismét jníányosabban, és értelmes, jólelkű 
férünk felügyelése mellett legjobb minőségben e sz -
közöltetik; a' közvetítő kereskedők és kémlök 
nyerészkedése kizáratik 's mindenben az első kéz 
szállítására van ügyelet; a' sok szegényből egy 
gazuag l-evósárló AÚki atik, kinek rovására nem 
számíttatik be a' garasonkénti nyereség, hanem 
ki némi tekintélyt és engedélyt nyer a' szállító 
előtt az állal, hogy ezrekre menő bevásárlást tesz 
készpénzen és egyszerre. Ezt ismét nevezetes 
előnynek fogja ismerni az, ki meggondolja, hogy 
a« idei kenyér-szükséget is nem annyira a' t e r -
n*eszívények hiánya, (mert egyeseknél is szép 
fölöslegek találtattak) mint a'kémlök és közvetítő 
kereskedők nyerészfc ídéoe okozza. 

Ezen három anyagi előny igen jólékony ered-
vényt mutatott Berlin fenemíített külvárosában 
már mindjárt első évben. Ugyanis 702 személy 
lett az egyletnek tagja s ennek megtakarított g a -
rasai 2204 tallérra rúgtak fel. Ez összegen b e -
vásárlóit kivántatóságokon lett, kiszámítás után, 
a* közvetítő kereskedők áraihoz képest (kikre 
csekély pénzével szokott szorulni a1 szegénység) 
tiszta nyereség: 2485 tallér,tehát több,mint volt 
a' tőke. Következett éven, felülütött ezren a1 ta-
gok száma 's jelenleg 29 illy takaréki egyesület 
l é t e i k Berlinben, melly Összesen 54Ö1 tagot 
számlál, 22 ezer talJérnyi megtakarított összeggel. 

És ezen anyagi előnyök mellett, milly megbe-

csülhetlen a* szellemi nyeremény! Mennyi tanult 
meg számítni, ki előbb könnyelmüleg élte nap 
után a' napot! Mennyi szorgalmat ébresztett a* 
mutatkozott siker, mennyi önbizalmat, nyugalmat, 
kedvet munkához és élethez! Több példa mutat -
kozott a' szegénység közt még arra is^ hogy ko r -
helyek, hanyag férjek és atyák egészen rendes 
életre tértek, és az évekig száműzve volt házi békfr 
helyre-állott a' családoknál Es mind ezt a ' f e l éb -
resztett önmunkásság és önsegély teheték csak, 
mit puszta alamizsnálkodás embertömegeknél nem 
eszközölhet soha! 

Ki ezen takaréki társulatok részletességeivel 
bővebben kiván megismerkedni,olvassa meg ma-
gának Liedkének 1847-ben Berlinben kijött illy 
czimü füzetkéjét : Beitrag zur Hebung der Noth 
der arbeitenden Classen, durch Selbsthülfe — 

Midőn ezen, vagyillynemü társulatokat ajánlok 
hazám hatóságainak, koránsem oda czélzok, hogy 
megyéink tisztviselöségei, városaink tanácsnokai 
vagy falvaink biráji hivatalos eljárásuakká tegyék 
ezen egyesületeket. — Mert azon fölül, hogy 
gyakran illyes eljárásokra nem is érnének, ezek 
működései sem olly természetűek, hogy hivata-
los eljárások örvényeibe merüljenek. Efféle t á r -
sulatok működései nem hivatalos köteleztetést, h a -
nem erélyt és buzgóságot követelik, mit az ál ta-
lányos emberiség iránti szeretet, kegyelet és j ó -
akarat szoktak szülni. A' hatóságok tiszte ezen 
egyesületek körül, véleményem szerint, testületi-
leg csak abban határozódnék , hogy eszközöljék 
illy egyesületek keletkezését, adjanak azoknak 
serkentést, tekintélyt és ellenörségef,és fogadtas-
sákel bátorság és nagyobb bizalom végeit pénz-
tárnokaikkal a' begyülendu megtakarításokat. L e l -
kesebb hivatalnokainknak, földesurainknak, lelké~ 
szeinknek, jegyzőinknek 'stb. milly hálás , milly 
kebeljutalmazó pálya nyiíhatik meg illynemü m ű -
ködésekben ! 

Figyelmeztetésül ennyi elég. Igaz , hogy az 
előadott társulati eszme fölfedezése, mélységben,, 
újdonságban, nem épen állná ki a 'versenyt N e w -
ton gravitatiói törvényével vagy Fulton gőzcsaj-
kájával, azonban vet még is valamit Colomb t o -
jásához. F á y A n d r á s . 

I S K O L A - Ü G Y : 
I s k o l a - I é t e g e s í t é s i t e r v . 

Második czikk *) 
A ' i i é ] ) i§k«»Ia - t a i i í t ó ' képez1ék 

(S c l m 1I é l t r e r s c m 1 n afcl u n t )< a a i te rve . 
27. §. A' népiskola tanító-képezdék föladata ét 

szükségessége. 
A' népiskola-tanító-képezdék föladata az, hogy 

azokból a' népiskolák számára értelmes, ügyes 
és különösen vallásos-erkölcsü tanítók kerüljenek 

*) Az első czikk, melly a ' n é p i s k o l á k tantervét adja„ 
m. félévi Pro t . Lap 1 0 - d i k 's kővetkező számaiban k ö -
zöltetet t . 



ki, azért, hogy a' népet, köréhez képest, értelmes 
és ügyes polgárrá, főleg vallásos-erkölcsü ke-
resztyénné neveljék; mert a 'nép boldogsága nem 
annyira értelme, mint inkább vallásos erkölcse 
által föítételeztetik. A' tanítás nem abban hatá-
roztat ik, hogy pusztán tárgyismerettel bírjunk, 
vagy ismerjük a' tanulmányok tanmódszerét, melly 
magában foglalja a' sajátlagos tanmódot, tanme-
netet, tanalakot és tanlelkületet, valamint a' tan-
eszközöket is. A' nép képezésének, miként emlí-
tém, legnevezetesebb kelléke a' vallásos erkölcsi 
nevelés. Már pedig értelmesen, ügyesen és val-
lásos erkölcsiséggel képezni csak az tudhat, ki 
maga is illyenné képeztetett. Es igy a'népiskola-
tanító-képezdék föladatából annak szükségessége 
önként következik. 
28 . A' népiskola tanító-képezdék föladatát 

megfejtő tantárgyak. 
A' népiskola-tanító-képezdék tantárgyai körül 

meg kell különböztetni: 1) A' tanulmányt mint 
tartalmat, 2] annak tanmódszerét mint alakot, 
végre 3 ) a1 kettőt egyítö mindkettőre viszonyuló 
sajátlagos neveléstant. 

I. A' n é p i s k o l a - t a n í t ó - k é p e z d é k 
t a n u l m á n y a i . 

1) A' vallástan, még pedig ennek inkább e r -
kölcsi, inkább gyakorlati oldala, millyenek a) a' 
bibliai történetek, b) a1 biblia vagy szent könyv 
története, c) a' vallás katechismusi foka vagy a' 
hit és erkölcstani igazságok fölfogása, 's azok-
nak a* szivbeni meggyökereztetése, d) a' ker. 
egyház története. 

2 ) A hazai nyelv széles értelemben, melly ma-
gában foglalja: 
. a) A' szemlélés és beszéd-gyakorlatokat,me\y-
lyek végre gyakorlati lélek- és gondolkodástanná 
emelkednek. 

b) Az olvasástant az ügyes, értelmes és szép-
tani fokokon emelkedve. 

c) Az irástant, az ügyes, szép és helyes irási 
fokokon emelkedve. 

d) A' sajátlagos hazai nyelvtant mind alaki, 
mind gondolkodástani,mind életirányú tekintetben. 

3 ) Mértan, még pedig mind a' szám-, mind a' 
iérmértan, mindkettő alaki és gyakorlati irány-
nyal együtt. 

4 ) Téralak- és rajztan. Mindkettő alaki 
iránynyal és előkészületül az Írástanításhoz, az 
utolsó a' nép életéhez mérendő gyakorlati tekin-
tettel. 

5 ) Anyagi tanulmányok : a) SajáClagosan an^ag-é 
tanulmányok, millyenek : a' természetvilági t a -
nulmányok közöl a ) a' természetrajz és termé-
szettan ; az embervilágiak közöl a' földrajz és 
történettan, mind a' négy tanulmány a 'nép életé-
hez mérendő terjedelemben és iránynyal. b) A' 
gyakorlati tanulmányok ismét a' természet-világra 
vive a) gazdaság - és házi műtan, az embervilágra 
/S) hazai polgárzatrajz és törvénytan; a1 két első 

a1 nép életéhez mérendő gyakorlati tapintattal, a* 
két utolsó olly nézettel, hogy a' köznép köteles-
sége mellett jogait is átlássa, 's ezzel is sorsávali 
megelégedésre neveltessék. 

6) Ügyesítö eszközök a) a ' zenészet mind isteni 
énekek, mind világi-irányú dalok, mind eszköz-
zenészet, hegedű és íoleg zongora-tanítás által; 
b) testgyakorlat. 

Az előszámlált tanulmányokat nemcsak ismerni 
kell egy népiskola-tanítónak, hanem főleg kell 
ismerni ezek tanmódszerét. És igy 

íl. A z o k t a t á s é s m ó d s z e r t a n a1 népis-
kolák tanulmányaira irányozva azon nevezetes 
tudomány, mit a' népiskola-tanítónak, mint tudo-
mányt, teljesen ismerni kell. 

A' tanulmányok és oktatás 's módszertan is-
merete ismét nem elég a' népiskola-tanítónak, 
mert ö, miként minden tanító, nevelő is egyszers-
mind, ö tanítva nevelni és nevelve tanítani tarto-
zik; annyival inkább, mert még épen nevelendő 
egyénekkel, sajátlagos növendékekkel van dolga. 
í g y 

III. A' s a j á t l a g o s n e v e l é s t a n az, minek 
föelveit a' népiskola-tanító teljesen átsajátítni 
tartozik. 
29. §. A' népiskola-tanító-képezdék osztályzata. 

Ha a' föntebb előszámlált népiskola-képezdei 
tanulmányokat fölelemezzük, azokat a* képezde 
föladatának megfejtése irányából, miként a' n é p -
iskolák tanulmányait, három nagy ágra osztályoz-
hatjuk, úgymint: a) inkább alaki, b) inkább anyagi, 
c) gyakorlati irányú tanulmányokra. Ezek szerint 
a' képezdébeni tanulás-idö is három év leend. 

Az első évben az inkább alaki képezésü tanul-
mányok birnak tulsúlylyal. 

A ' másodikban az anyagi és gyakorlati tanul-
mányok taníttatnak. 

A1 harmadik egészen gyakorlati é v , mellyben 
a' végzett növendékek, a' nevelés és oktatástan 
tanára fölügyelése alatt, mint gyakornokok, az 
osztály tanítója jelenlétében pedig mint segédek, 
tanítanak 's gyakorolják magukat fölváltva a' t a -
nításban, ugy hogy semmi tantárgy el ne marad-
jon, mellyben mindenik növendék a' gyakorlati 
tanítást meg ne kísértené. 

Jegyzés Ezen három éves pálya azokra nézve 
terveztetik, kik állandó tanítók lesznek. E g y é b -
iránt, a' kecskeméti és n. körösi iskolák viszonya 
tekintetéből, a' fentebb előszámlált tanulmányok 
ugy taníttatnak's a'gyakorlati tanítás is ugy ren-
deztetik, hogy azok, kik, mint akár segédek me-
nendenek vidéki iskolatanítóságra, akár u g y - n e -
vezett akadémiai promotiokatfogadandnak el mint 
tanítók, — feszült szorgalom és magános olvasás 
mellett, mind a' gyakorlati egy, mind az elméleti 
két évet egy év alatt N. Körösön bevégezhessék, 
a' segédek csak azon tanulmányokra irányzólag, 
mellyeket tanítandanak, millyenek főleg az o l -
vasás, irás, számolás. 



30. A népiskola- tanító-képezde eltó évi 
osztálya. 

E 1 s 6 f é 1 é v. 
1) Vallástan. Bibliai történetek taníttatnak,mind 

az ó mind az új szövetségből; az új szövetségből 
főleg kiemelendök Jézus hasonlatossági beszé-
dei. A' történetekből lehúzott igazságok bibliai 
mondatokkal 's czélszerü ének-versekkel erősít-
tessenek. A' történetek inkább a' bibliából olvas-
tassanak. 

Ezen tárgy a' biblia-ismertetést is magában 
foglalja. 

A' vallástan ezen tartalma mellett párhuzam-
ban halad az oktatástanból ennek fanmódszere. 

2 ) Szemlélés és beszédgyakorlatok. Ezek tar-
talma és tanmódszere együtt taníttatik ezen osz-
tályban az alaki képezés mellett azon czélból, 
hogy általuk főleg az anyagi tanulmányokhoz 
előkészület télessék. 

3) Gyakoroltatnak a' növendékek az ügyes és 
értelmes olvasásban épen ugy, miként ezt majdan 
növendékeikkel teendik.Az olvasástanítás együtt 
megy ennek tanmódszerével. 

4) Az Írástanítás a' betűk, szavak és monda-
tok szép és ügyes Íratását tanmódszerüleg tár-
gyalja. 

5) A' hazai nyelvtana* beszédrészeket külön-
bözteti meg és megkezdi a' ragtant. 

6 ) A' téralaktan mint szemlélés-, beszéd- és 
gondolkodás-gyakorlati eszköz, mint alapja az 
Írásnak és a' rajzolásnak, mint előcsarnoka a' 
térmértannak, a'vonalok, szögletek, három-, 
négy- 's több szögvények és körök különböző 
módosulásaira terjeszkedik. Ennek is tartalma 
tanmódszerével taníttatik. 

7) A rajz, mint kéz, szem- és szépérzés gya -
korlat a' téralaktannal együtt halad, 's lép a' lát-
tani rajz legfőbb törvényeire. 

8 ) Mértan, a) Számtan, a' számok fölfogása, 
összerakása, kivonása, szorozása, osztása, tartal-
masán és elvontan, egyszerű és összetett példák 
által elöször fejben különbözöleg elemezve és 
szerkesztve, azután ugyan ezeket jegyekkel. A' 
tartalommal a' tanmódszer párhuzamban halad, b) 
Térmértan vagy inkább még csak téralaktan — 
az alaptesteknek: szögoszlopoknak és szögkupok-
nak fölfogása 's nevezése, ezeken a' lapok, szé-
lyek és csúcsok elöszámláiása, alapok vonalainak, 
szögleteinek és csúcsainak elöszámláiása, az át-
szögellö vonalok, tengelyek és testcsucsok tá-
vola, a'térmórtani testek összehasonlítása 's azok 
készítése kéreg papírból. Itt is a' tartalom mellett 
a' tanmódszer párhuzamban halad. 

9 ) A zenészet hanglejlési és hang-időmértani 
fokai mind hangoztatás vagy éneklés, mind esz-
közzcnészet állal hegedűn s zongorán. 

lO j Az általános neveléstan elvei, különösen 
a' testi neveléstan, melly az éplan löhb szabályait 
magában foglalja. 

11) Sajátlagos testgyakorlat és természet-tu-
dományi kirándulás. 

M á s o d i k f é l é v . 
1) Vallástan. A' bibliai történetek összefüggő 

vagy szent történetté magasulnak azért, hogy a* 
növendék ez által az isteni kijelentést fölfogja 
a' bibliát, mint erkölcsi cselekedetinek egyedüli 
sinormértékét, ismerje meg. A' tanmódszer a' tar-
talom mellett párhuzamban taníttatik. 

2) A szemlélés és beszédgyakorlatok oda irá-
nyoznak, hogy a' növendékek , világos képzete-
ket, tiszta fogalmakat, helyes ítéletet és nyomos 
következtetést tegyenek minden eléjökbe jövó 
tárgyak fölött, szóval : a' szemlélés és beszéd-
gyakorlatok ezen foka előkészítő gyakorlati gon-
dolkodástan legyen. A' tanmódszer a' tartalom-
mal együtt jár. 

3 ) Az olvasástan az ügyes és értelmes olva-
sást folytatja 's lép az erönyteljes és szép olva-
sásra. Ez a' tanmódszerrel együtt taníttatik. 

4 ) Az irás-tanífás a* szép és ügyes fokról lép 
a' helyes Írásra. Ez is együtt taníttatik a' tanmód-
szerrel. 

5. A hazai nyelv folytatja a' ragtant, úgyhogy 
azoknak a' szavaktól elvont jelentését is fö l -
fogatja. 

6 ) A téralaktan a* mindjárt látandó térmér-
tanná magasul. 

7) A lállani rajz mellett az árnyék és fény is 
tekintetbe vétetik. 

8 ) Mértan, a) A' számtan a' közönséges és t i -
zedes töredékek gyakorlati alkalmazását tanítja 
előbb fejben, azután jegyekkel, b) A' térmértan 
az egyenes és görbe térzárakat bevégzi. A' tan-
módszer a' tartalom mellett párhuzamban taníttatik* 

9") A zenészet a' két előző fok folytonos i s -
métlése mellett a' hangerönytanra lép 's ezeket 
ének- és eszközzenészeten alkalmazza. 

10) A lelki neveléstanból az értelmi taníttatik. 
11 ) A testgyakorlat miként az első félévben 

folytattatik. 
31. §. A népiskola-tanító-képezde első évi 

óraterve. 
Előrebocsátván azt, mit alább részletesebben 

kifejtendünk, hogy a' képezdében szakrendszeres 
tanítás uralkodik, következőleg látnók hetenként 
30 órán a'tanulmányokat a'szaktanárok közt o s z -
tályozhatni : 

Dél előtt. 

Vasárnap 

Templom előt t i m a , éneklés és bibl ia-olvasás. 
Hogy a1 növendékek az isteni t iszteletet s z o r -
galommal és áhílatosan g y a k o r o l j á k , arra k ü -
lönös gond fordí t lassék, valamint arról is s z á -

moltassanak, mi épületet yettek az egyházi 
tanításhoz, 

i óra. 2 óra . 3 óra . 

Hetfö Vallástan. 
Vallástan t a n -

módszere. 

Olvasás tanmód-, 
szerre l ö s s z e -

kötve . 



Kedd. Vallástan. 
Vallástan t a n -

módszere. 

I rás , t anmód-
szerre l ö s sze -

kötve. 

Szerda. 

Atalános neve-
léstan elvei, k ü -

lönösen testi 
neveléstan. 

Hazai nyelv, 
tanmódszerrel . 

Szemlélés és 
beszédgyakor -
latok , t anmód-
szerrel össze-

kötve. 

Délután. 

Vasárnap. 
Épen ugy. 

1 óra. 2 óra 3 óra . 

Hétfő. Számtan. Rajz. 

T
es

tg
ya

ko
rl

at
. 

Kedd. 
Számtan t a n -

módszerre . 

Téralaktan, a1 

2 ik félévben 
térmértan. 

T
es

tg
ya

ko
rl

at
. 

Szerda . Éneklés . Eszközzenészet . 

T
es

tg
ya

ko
rl

at
. 

Jegyzés. Csütörtök mint hétfő, péntek mint 
kedd, szombat mint szerda, azon megjegyzéssel, 
hogy a ' melly tanulmányoknak itt tanmódszere 
megemlítve nincs, az a' megfelelő órán tanmód-
szerrel összekötve ismételtetik, a* második fél 
évben pedig a' sajátlagos neveléstanból az é r -
telmi neveléstan taníttatik. (Folyt, következik.) 

W a r g a J á n o s . 

I R O D A L O M : 
9,A' katholika egyház története és isteni tisz-
teletének szelleme, az ifjúság és nép hasznára 
szerkeszté Fá bián Ambrus, pannonh. sz. bened. 
r. pap, költészettanár, tb. Posonyban 1847. Bu-

csánszky A. tulajdona." Képekkel. 
Kis könyv (a ' történet csak 84 lap), de azért 

mind szellemére, mind rendeltetésére nézve, kivált 
más-felekezetűek általellenében nem csekély fon-
tosságú. Az ifjúság 's nép hasznára (tehát nem-
csak használatára) 's igy iskolai és kézikönyvül 
van szerkesztve az egész. Szép és fontos feladás! 
Hiszen a' milly szellemű és jellemű az ifjúság 's 
a' nép, ollyan lesz a' leközelebb nemzedék élete, 
sőt már a' jelen is. Az ifjúság 's nép jellemének 
képzésére pedig leghatalmasb eszköz a' történet, 
kivált a' vallósosan nemzeti. Verba movent, 
exempla trahunt, (et repellunt) maga is elismeri 
a ' szerző . A' hatás itt közvetlen, de majd jóté-
kony , majd veszélyes a' szerint, a' milly vilá-
gosságba helyeztetnek, a' milly szellemüeknek 
alkottatnak a' cselekvények 's cselekvök. Az 
iró lelkülete 's szerkesztési módjától függ min-
den. De ha már általában minden igazlelkü tör-
ténetírótól méltán megkívánjuk, hogy írjon ,,sine 
ira el studiou : annyival inkább meg fogjuk azt 
kívánhatni azon történetírótól, ki az ifjúság 's nép 
számára ir kézikönyvet. A' szerzőnek lelke, né-
zetei syn- és antipathiái átözönlenek ezernyi fo -

gékony keblekbe 's ezek által majd más ezrekbe, 
's mivel az első benyomások a' legtartósbak 's 
könnyen meggyőződéssé válnak, tehát egyenesen 
életirányt és szellemet határozók. Tegyük már fel, 
hogy egy ollyan szerző, kinek könyve tán pártolt 
's kedvelt iskolakönyvvé vált , akár hogy nem 
tudta, akár hogy nem akarta felfogni a' történet 
teljes igazságát, vagy saját pártja üvegén nézi az 
egészet, kivált a' szomszédét, vagy épen pár t in-
dulatokat lehel a' kiválogatott 's elferdített törté-
netek alakjaiba: millyen gyümölcsöt fog az aztán 
érlelni az igy akár könnyelműen, akár czélzatosan 
elszórt hi tvány, vagy mérges magokból?! — 
„De itt egyháztörténet-íróval van dolgunk"? An-
nál nagyobb higgadtságot, annál nemesb indulatot, 
annál tisztább igazságszeretetet követelhetünk, 
minthogy itt mindenkinek legszebb érdekei, l e g -
becsesb lelki 's társas kincsei forognak fen. Én 
csak két méltó álláspontot tudok: vagy vegyen a ' 
történetíró általános, tiszta, mintegy pártokon 's 
uralkodó nézeteken felüli állást, vagy ha már f e -
lekezeti szempontot választ, ám legyen buzgó a* 
magáé mellett, de ne mások ócsárlója, gyűlölője, 
vagy tán épen üldözője. Igen kicsiny lélek 's gya-
nús ügy, melly csak másnak legyaláztatásával vél 
nyerni nagyság- 's nyomósságot! ,,Igen, de a' 
harczban a ' sértés kikerülhetlen 's azt ti is gya -
koroljátok"! Ámde az elsőbbre nézve ki kell 
határozottan mondanunk, hogy a' történetírás 
nem harczmezö's ha már az igazság mellett har -
czolni is szükséges,legyen a'harcz az elvek's okok-
nak alapos, nemes harcza, ne pedig személygűny, 
ráfogás, gyűlölet; a1 másodikra nézve minden 
igaz keresztyén 's müveit ember nevében ki kell 
szintén nyilatkoztatnunk, hogy akárki által tö r -
ténik is méltatlanság, roszul történik 's nyíltan 
megrovandó ; az illy balfogások 's egyéni botlá-
sok pedig sem utánzásra, sem mentegetésre sen-
kit fel nem jogosítanak, annál kevésbbé illethetik 
pedig a' tiszta ügyet magát vagy az egyetemes 
társulatot. 

Fábián úr könyvecskéjének alkalmi okul szol-
gálhatott Dierner Endrének evangy. ker. vallás 
's egyház története Pest. 1845. Vannak F. urnái 
helyek, mellyek erre emlékeztetnek. D. munkája, 
mint tudva van , nemcsak figyelmet ébresztett, 
hanem prohibitiv intézkedéseket is szült. Én r é -
szemről, azon szempontból véve az ügyet, hogy 
e' munka szinte kézikönyv s tanuló ifjúság szá -
mára íratott, de különben is, feljebb érintett e l -
vemnél fogva, határozottan roszallok minden ben-
ne előforduló animosus előadást, subjectiv- in-
dulatszülte kemény, sértő és épen nem gyermek 
fülébe való kifejezéseket, mint p o. kizsebelés a ' 
czél 43 1; papi játék — és utána orditák (pfuj!) 
95 1; a' merész római püspökök kényúri hatalma, 
jogkicsikarás, vakmerően éltek vissza a' népek 
kirablására 44 1. 's még egy pár illyent. De azon 
keveset kivéve, mellyet tiszta evang. keresztyén 
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(nemcsak protestáns) szempontból is lehetne e l -
lene kifogni, *) nem találok benne vallásosan, vagy 
társadalmilag, vagy történetileg kárhoztatni valót. 

Hasonló módon katholikus keresztyén szem-
pontból kibékítene engem F. úr könyve is na-
gyobb részint. Mert ha elvileg eltérő, söt törté-
netileg meg sem állható is sok helyütt a' felfogás 
's előadás : de legalább nyugodt 's nem sértő, 's 
különben is csak elemi. Es ha a' traditio's aske-
sis, Péter fejedelemséged helytartósága s a'hie-
rarchiai szerkezet és érdek azon fötényezök, 
mellyek itt szülik és viszik a' történeti adatokat: 
de mind ezeken szerző állópontjából, már fel nem 
akadhatni, mink pedig e'részben mind a'históriai, 
mind a' hitbeli igazsággal tisztában vagyunk. Ha-
nem az I rész 4-ik szakasza („Luther eltérésé-
től jelenkorunkig " ) a' többitől feltünöleg eltérő 
szellemű, kivált pedig a ' 3 2 — 3 4 § § merő fonák-
ság és mérges indulatoskodás. A' reformátorok 
jellemzése egész az aljasságig sülyed ; a' refor-
matio keletkezése 's terjesztése a1 legocsmá-
nyabb forrásokból származtatik, a' protestantismus 
egész valója hamisság, ámítás, önkény, erőszak 
?s fertelemnek, — valóságos fúriának — torzit-
tatik 's mindez valóban sajátságos ügyességgel, 
azaz kevés, de ollyforma vonással, mint mikor 
a' nevető alakból sirót, deli hölgy-képből torz-
bajuszszal ijesztő vázt 'stb. lelkesült férfiból esze-
veszett őrjöngőt csinálnak a' pajzán gyermekek, 
vagy ha egy pohár tiszta italba néhány fekete 
inéregcseppet vegyit valaki. De lássuk magát a' 
szerzőt. „A XVI. században az anyaszentegy-
házon nagy sebet ejtettek Luther, Kálvin, Zvingli 
és Henrik Király, kik lázas szenvedélyükben azon 
ürügy alatt, hogy visszaélések történnek, meg-
támadták az egyház tekintélyét, bőszült hevökben 
kitűzték a ' lázadási zászlót és csábító Ígéretek (?) 
által többeket elámítván, elválni kényszerítettek 
azon egyháztól, mellynek köszönik létüket, (!) 
szabadságukat" ( ? ) . . . Luther rövid életrajza 
végén ez áll és sem több, sem kevesebb : „Az 
egyház kebeléből kizáratott. Ezen kárhoztató gya-
lázat nem törte meg a' hitehagyott Luthert, hanem 
megszeretvén Bóra Katalin nevü apáczát, a' ko -
lostorból feleségül vevé és mindenkinek becsüle-

* ) A1 többi közt p. o. ezen elv ellen : , ,hogy mindenki-
nek ( k i n e k ? E v a n g 1 . k e r e s z t y é n n e k ? ) szabadságá-
ban kell ál lania, Istent 's Jézust ugy tisztelni, m i n t a k a r -
j ® úgy szintén azon nézet 's irány ellen, melly szerint 
szerző előtt főbb dolognak látszik a1 protestant ismus, mint az 
evangel ismus, ' s hitünk, vallásunk körül csaknem főbb s ze r e -
pelok a ' res taurá torok, mint a1 f u n d a t o r o k ; miért is aztán 
nincs csodálnivaló , ha ú j - h i t ű e k - 's vallásuaknak, csak Lu-
the ránusok v. Kálvinistáknak tar tatunk, holott a-1 mi büszke-
ségünk az, hogy az egyedüli igaz mesterhez és eredeti k ú t -
for ráshoz , igaz , ama jeles férfiak segítsége által, Yisszahe-
lyez te ténk . Mi csak külsőleg t. i. megtámadó kényszerí tések 
e l len 's historice vagyunk protes tánsok, de belsőleg, é r d e -
mi leg , posit iv-vallásosan, nem mások, mint ős evangyéliomi 
keresz tyének . V. A. 

téli csorbát ejtett; nyilván kimondá: a* keresztyé-
neket joggal semminemű törvények, akár embe-
rektől, akár angyaloktól származzanak, nem k ö -
telezik, ha csak ők nem akarják, mert mindentől 
szabadotk vagyunk. Meghalt 1546-an" . Hasonló-
kép jellemezvék Zvingli és Kálvin,; az angöl 
Henrrk pedig a' reformátorokkal egy fokon. Ezen 
illy charakteristika után röglön így elmélkedik sC 
szerző : „magától ötlik föl már itt a' kérdés, vá j -
jon Luth.újítása vagy Kálviné igazán javítás volt-e? 
'S erre felelhetünk a' rotterdámi Erasmus szavai-
val : „Senki sem vette fel a' reformatiőt , kit az 
roszabbá nem tett volna. Micsoda evang. sar ja-
dék a z , mellynél semmi sem lehet feslettebfe, 
semmi sem lázítóbb? . . . A' dobzódások, fa j ta-
lanságok sokasodnak; oda a' törvény, oda a' f e -
nyíték; a' nép kitöré a1 járomszöget és elöljárói-
nak nem engedelmeskedvén, nem hisz már sen-
kinek. Több istenfélő jámborságot találok egy ka-
tholikus jó püspökben , mint az újítókban vala-
mennyiben egyült véve." — (De micsoda aucto-
ritás és jellem ezen Erasmus , kérdezzétek csak 
az egyenes és nemesszivü Hutten Ulrikot!) A* 
reformátorok nem javítottak, söt veszedelmes és 
ragályos mirigygyei özönlötték el az országokat, 
mert a' szentségeket kevesítették , az imádság 
erejét 's a' holtakkali viszonyt, tagadták 's kira-
gadták a' hivők kebléből azon vigasztalást is, 
mellyet a' munkás felebaráti szeretet önt a' jóté-
kony és résztvevő szivüekbe." (Quid h o c ? ) 
Megint Erasmus szavai Lutherhez, hogy ö felfu-
valkodott, szemtelen, veszekedő eszével az egész 
világot felrázza veszélyes marakodással, a" go -
noszokat zenebonára fegyverezi fel s a' t. De 
másodszor L. és K«. azért sem javítottak, mivel 
előidézték a vallási háborúkat, mellyek az egész 
világot lángba borították. (Ez csak amúgy axióma 
gyanánt van oda téve; mi ellenben Phaedrus bá-
ránya-és farkasára gondolunk a pataknál.) Har-
madszor : „a1 reformátzió saját keblében inkább 
szaporító, mint fogyasztá a' visszaéléseket, mert 
Luth. maga is, (ime most ö is tanúság és aucto-
ritás!) igy nyilatkozik : most hét ördög űzi az 
embereket, míg előbb csak egy ült bennök, ugy 
hogy az evangyéliom derült fényénél (I) csak még 
önzőbbek, szemtelenebbek 's gonoszabbakká le t -
tek, mint a' pápaság alatt voltak." Szép fogás az 
is mikor záradékul Tertullián szavai alkalmaztat-
nak a' reformátorokra : ,,oh ti tudós hiltanítók, 
tehát míg a' XVI. század óta a' ti világosságtok 
fel nem tünt, addig sürü homály födte-e a' ke -
resztyénséget?. . . Ti reátok, Luth., Zwin. és Kál-
vinra várakozott-e az Úr, hogy segítsétek a sa-
lakból kitisztítani evangyéliomát ? Míg ti nem ke-
letkeztetek, annyi századokon által a' sok ezer 
meg ezer jámbor szent katholikusok. . . mind tu-
datlanok voltak-e, az egész egyház tévelygett-e, 
bálványozóvá l e t t - e? Bátorkodtok-e illy károm-
lásra megnyitni szátokat Krisztus ellen? 's a' t . " 



— „No lám, kedves ifjúság és nép, illyenek azok 
a ' reformátorok és az a' reformátzio! Nem bor-
zadtok belé ? " Ha illy jellemzés után igy k é r -
deztetnének, bizonyára mást nem mondhatnának, 
mint: oh be csúf, gonosz és istentelen! Isten őrizz 
tőle! — És mi mit mondjunk hozzá? Semmit; hi-
szen eléggé jellemezte maga magát is a' szerző. 
E x ungve leonem! 

De halljunk egy más thémát: miként terjedt el 
a' protestáns vallás? Háborúk közben 's üldö-
zés *) által. , ,A' protestantismus alkotója az ül-
dözés trombitáját e' szavai által : ha a' tolvajokat 
felakasztjuk, . . . . miért nem törünk a' püspö-
kökre ! Másutt Luther a' pápát dühös farkasnak, 
fenevadnak nevez>, kinek mellébe gyilkot kell 
döfni s azzal, ki ellenzené, legyen az császár, vagy 
király, ugy kell bánni, mint haramiával szokás. 
A 'nagy üldözés másik hőse Kálvin, Servet meg-
égettetése, Gruet Ienyakaztatása után, inquisitiót 
állított. Számos éven keresztül egész Francziaor-
szág kathol. lakosai irtóztató módon kínoztattak 
a' Hugonották által és Németalföld's Angolhonban 
i s . " — De Torquemada intézetét, a' párisi vé r -
menyekzöt, Alba és az Angol Maria égbekiáltó 
executióit sehol egy szóval sem említi szerző 's 
a ' kath. reactio borzasztó jeleneteiről a' 66. lapon 
elébb mintegy apologetice, majd naiv gunynyal, 
végre , mint a 'ki győzött^ általjában csak igy ny i -
latkozik : „ha a' kath. fejedelmek és rendek ül-
dözőbe vették a' protestánsokat, ez' a' religio 
kedveérttörténl, melly országukban mintegy 15(?) 
század óta fenállott, és alattvalóik közt föntartá 
a' közbékét (!),megörizé a 'rendet és erkölcsisé-
gét (!). Ellenben a' protestánsok mindenütt a' 
már fönállott egyházi ós álladalmi törvények e l -
lenében hozták be üldözés*állal új rendszerüket. 
— (Lám, lám, micsoda finom* okoskodás! Nemde 
igy argumentáltak a' zsidók*'s rómaiak is a' ke-
letkező keresztyénség ellen?) Luther nyájve-
zérekül szabó-, kovács-, irhacsinálő etc. legé-
nyeket is rendelt, (hát Péter, András 'sat. erede-
tileg mik voltak ?) , hogy förtelmes irományait a' 
népnek fölolvasnák 's pártot ütött a ' törvényszerű 
fejedelmek ellen és mindenfelé dühöngött. A'kath. 
fejedelmek joggal ülduzhetik az eretnekeket: ám-
de a' protestánsok (halljuk csak !) milly okkal és 
joggal üldözhetik bár melly felekezetű kereszt, 
társaikat?'Hisz föelviik szabad hit és'irásmagya-
rázat. (Már ez aztán keresztyén logika! Ab odio 
theologorum libera nos domine!) 

A' protestantismusnak Magyarországbani t e r -
jedéséről, miután az 1523 's 25-iki „kemény" 
törvények is idéztettek volna, igy instruáltatik az 
ifjúság 's nép 67. 68 1. A'mohácsi vész után, hol 
több püspök elesett, a' világi nagyok hathatósan 
pártolták a' protestánsokat. , ,A' Németországból 
hazatért magyar ifjak kicsapongó példájuk által, 

E ' i-emilö szó, ugy látszik, egyik legkedvesebb szava 
szerzőnek. Lásd alább. V. A' 

másokat elcsábítottuka'lakosok még Ferdinánd 
király vezéreli áltál is erönefc erejével kényszerít-
tettek az új vallásra.áttérni:" Bocskay 's Bethlen 
támadásai csak vallásosoknak bélyegeztetnek. 
„Eszterházy M. készebb volt ősi jószágaitól meg-
válni, (megvált tehát?),mint Jézus hitétől e lpár -
tolni." (Az evang. keresztyénség tehát elpártolt 
Jézus hitétől ?!.) Az 1. Leopold alatti korszak, nem 
tudni mi okból, mellőzve van egészen 's csak is-
mét M. Theresia idejétől óta soroltatnak elő n é -
melly események s — meg kell vallani — már 
méltányosb szellemben. A' vihar elzúgott. 

Ezek után rövid vázlatban 's folyvást mérsékelt 
modorban tárgyaltatnak a' következő kérdések: 
mi történt Francziaországban a' ker. hit ügyében? 
(Voltaire méltán kikapja a' magáét. Rousseau sö-
tét képe!) Továbbá : millyen állapotban Van j e -
lenleg a' kath. egyház? (Lacordaire, Droste Ke-
lemen- "s Duniné az ekkori föérdem.) „ M a -
gyarországban uralkodó vallás az ősi kath. hit." 
Spanyolországba javulás. „Anglia okosabb, nem 
bántja a' papság birtokát." Mi a1 kath. egyház 
czime? (méltó megolvasni; igy kezdődik: a' kö^* 
rülbelöl 1847 (sic) esztendős kath. a. sz: e g y -
háznak alapítója az Atya Isten, megváltója? a< fiu 
Isteni 'stb.) Volt-e hazánkra nézve a' rómi p á -
páknafe jótékony befolyása ? (De hát a' ká r té -
konyról nem volna-e szintén szólni való ?) Végre 
adakozott-e a 'magyar papság jó czélokra ?^4 Vi-
téz Jánostól Scitovszky Jánosig számos jeles f ő -
pap neve és jótétté soroztatik elő, (Pyrker t ö r -
ténetesen kimaradt.) No, hisz ez mind szép ós jó: 
de a? kérdés mégis különös. Hát nem átaláhos 
kereszt, kötelesség az adakozás ? 'S ki adakozzék, 
kivált egyh. czélokrat, kinek adatott és van, vagy 
kinek nincs ? — Be ez alkalmul szolgál aí s ze r -
zőnek, hogy azr egyházi jószágokról (meliyeketö 
papi jószágoknak szereti inkább nevezni) egy ke-
veset polemisáljon és szónokoljon az egyh. t ö r -
téneteiben, 82. 83.1. 

A' könyv második részéről : „a 'ka th . egyházi 
istenitiszteletszelleme" szerző szempontjából álta-
lában csak dicséretest! mondhatni. Jó, hogy a' 
szertartások lelkét, okait czélzását a' nép is meg-
értse. Protestáns 's tiszta evang. szempontból sok 
észrevenni's vitatni való volna: de ezzel itt, mint 
ide nem tartozóval felhagyok, bezárván jelen 
figyelmeztető soraimat az Idvezítö és egyik leg-
kitűnőbb apostolának szavaival : „Nem szolgál-
hattok Istennek és a' mamonnak; keressétek 
először az Istennek országát 's annak igazságát 
és mindenek megadatnak tinektek. Máté 0 ,24.33. 
És „ha az embereknek és angyaloknak nyelvén 
szólnék is, szeretet pedig nincsen énbennem: ollyá 
lettem, mint a' zengő érez és pengő czimbalom." 
I. Kor. 13. 1 

A'könyv magyarságajó; külső kiállítása csinos. 
V. A. 



E M L É K - T Á R C Z A : 
Szuhaj István püspök levele Migazzi Miklós 

püspökhöz. 
Reverendissime Domine, dne Fráter in Christo 

observandissime, salutem et servitiorum dedit. 
cominend. 

Accepi clementissimum Sacrmae Mattis Caesar, 
ratione templi Cassoviensis mandatum, quod cum 
aliis 111. Dno Generáli transmitto. Ego Strigonium 
ad tractandum foedus turcicum proficiscor, atque 
eam ob causam isthuc venire non possum. Rogo 
Dnaonem V. Rmam , ut iam suum singularem in 
nostram Religionem fervorem ostendat; tueatur 
oro Divini Numínis Diuorumque honorem, p ru -
denti suo consilio Dominum Generalem adiuvet. 
Mattas Caesar, templi restitutionern dari et assi-
gnari demandat, cur Cives Suae Mattis voluntati 
se opponant % Ego propria authoritate et religio-
nis nostrae zelo permotus, Strigonio et Comaro-
mio personaliter eieci haereticos concionatores; 
obstrepebant illi, sed frustra, iam quiescunt. Illud 
ipsum isthic quoque fieri poterit, hostibus procul 
existentibus, et Dnum Generalem ac Rmam D. 
Vram cum Camera Civitatem gubernantibus. Ni-
hil obstat, uerendum nihil, res solum serio et for-
titer aggredienda, aderit Deus eius protegentibus 
honorem. Factura in his Rma D. V. rem Diuino 
3Numini Diuisque gratissimam, s e , suoque officio 
dignissimam , perpetua memória a piis omnibus 
celebrandam. Pro qua et ego Dn. V. Rsmae sem-
per obstrictissimus ero. Valeatfelicissime. Posonii 
22. Decembris 1603. 

Rsmae Dnis Vrae Cuitor et fráter deditissimus 
S t e p h s S z u h a j Ep. Agriensis. 

Kivüli czim : Reverendissimo Domino Nicolao 
Micatio Episcopo Váradiensi et Praeposito 
Jassoviensi, Regiaeque Mattis Consiliario et 
Camerae Praefecto,Dno fratri observandmo 

Cassoviae. 
Eredetiből lemásolva közli K a n y a P á l . 

S Z E N T - L A N T : 
Dávid zsoltárai. 

LXV. zsoltár. 
Sionnak királya, nagy Isten ! 
Te vagy, a ' kit illet, 
Melly, mint örök lüz, ég szivemben 
A ' hála, t isztelet ; 
Mert init tőled kérnek a' hívek 
Megadod kegyesen, 
Azér t hozzád a" sérült szivek 
J ö n e k seregesen. 

A 1 sors keze rám nehezedet t , 
Levervén engemet ; 
Bád tekin tek , - "s búm örömmé let t , 
Melly nyomta szivemet. — 
Boldog lélek, kit elválasztál 
Uram! sa já todnak, 
Kire hizonyságit arasztál 
•Jóakaratodnak. 

Javaival szent haj lékodnak 
Megelégít tetünk, 
Gyönyörűségén templomodnak 
Lánggá gyűl é rze tünk; 
Mert egeid magas hónából 
Lefelelsz itt hozzánk. 
Oh, hallgass minket , velünk tégy j ó l , 
Is ten, urunk, atyánk ! 

Imádva zeng minden népeknek 
Nagy neved a jkain , 
Habár a ' távol t engereknek 
Laknak is par t ja in . — 
Karod rakta le é r c z - f e n e k r e 
A1 roppant hegyeke t , 
Mellyek már szállni enyészetre 
Láttak ezredeket . 

Ha zúg a1 tenger harsogással , 
Te lecsendes í ted ; 
A' nép dühét egy pillantással 
Békére tér i ted. 
Minden hódol szent parancsidnak, 
Öröklétű Is ten! 
Számát lelni sok csudáidnak 
Bennünk erő nincsen. 

Te elöntőd a-1 természete t 
Nappal özön- fénynye l , — 
Kihímzi kezed az egeke t 
Csil lagokkal éjjel ; 
Áldásiddal meglátogatod 
Evenként a' földet , 
Fel legeidből megitatod 
A1 szomjú kútfőket . 

Tömlőidből a ' bő vizeknek 
E r e nem apad el, 
Táplálatul a" növényeknek, 
Miket föld szül, n e v e l ; 
Te öntözöd meg barázdái t 
A1 róna mezőnek, 
' S áldás koronázza munkáit 
A1 szántóvetőnek. 

Kezedből terül a ' r é teken 
Virágos szőnyeg el , 
Lábaid nyoma a1 hegyeken 
Csepeg k ö v é r s é g g e l ; 
Áldás virul fel a1 völgy ölén, 
Folyamok par t ja in , 
Termést hoz a ' sivatag fövény 
Halmoknak ormain. 

Szé t -ömlenek a" sik t é reken 
Barmaink nyájai, 
Az égnek ve t é s - t enge reken 
Lengnek fuvalmai; 
Nincs puszta föld, — él, ékeskedik 
A ' r ö g is terméssel , 
Minden tehozzád emelkedik 
Örvendő zengéssel. 

LXVI. zsoltár. 
Örvendj , menny és föld! az Istennek 
És énekel j nagy zengéssel , 
Dicsőségét a1 Véghet lennek 
Harsogván mindenütt szélyel! 
Mindenség zúgj , mondd ezt U r a d n a k : 
Gondolhatlanok utaid, 
Öröklé tű! birodalmadnak 
Ki mérné meg határait ? 



Nevezhetlen Felség! tégedet 
Áldjanak félve mindenek, 
Dél és észak tiszteletedet 
Viszhangoztatva reng jenek . 
J e r t e k élők ezer nyelvei, 
Zengjé tek hangos énekkel , 
Melly nagyok az Urnák tet tei , 
Je lesen az emberekke l . 

Öt , a1 Láthatatlant á ldjá tok 
Földlakó minden nemzetek, — 
Ha imádott nevét hall játok, 
Hajoljon meg rá té rdetek 1 
Mert országlás és uradalom, 
Koronásfők tekinte te , 
Előtte csak romló porhalom, 
Mit elfúv egy lehelete. 

Légy hát á ldot t , minden szó és száj 
Hirdessen, menny-föld Is tene! 
Örök éltedben lényt ne talál j , 
Ki rólad nem beszélene ; 
Légyen imádság szent ol tára 
Minden szív, és minden kebel , 
Míg a jkadnak intő szavára 
Enyészendő végsőt lehel. 

LXVII. zsoltár. 
Úr Isten ! áldj meg jóvol todból 
És kegyesen fordul j hozzánk, — 
Magas égből , f ény-sá to rodbó l 
Tekints atyai arczczal ránk ! 
Hogy e ' földön minden 
Teremtés ismerjen 
Atyját , t égede t , — 
Még az ismeretlen 
Nép is téged féljen, 
Áldván nevedet. 

Fohászival keressen téged 
E1 földnek minden nemzete , — 
Csak annak tegyen t isztességet 
Minden, kitől t e r e m t e t e ; 
Gyújts olly szövétneket , 
Melly a1 vad népeket 
Hozzád vezesse, 
Hogy dicsőségedet , 
Üdvös törvényedet 
Minden érthesse. 

Minden lélek dicsérjen t é g e d , 
Atyánk ! csak téged dicsérjen ; 
Teremjen a1 föld kövérséget , 
Áld jon meg minket az Isten; 
Adja ránk áldását, 
Nyújtsa áldomását , 
Hogy dicső nevét, 
Gerjedvén hálára , 
Egész föld határa 
Zengedezze szét . 

B a k s a y D á n i e l . 

VEGYES KÖZLEMÉNYEK. 
B e l f ö l d : 

Sajnos hír Nógrádból. Kubinyi Ágoston kir. t a -
nácsos úr ö nagysága Nógrád-egyházmegyei fe l -
ügyelői hivataláról, fájdalom! végkép és meg-
másolhatlanul lemondott. A' húsz év óla közked-
vességü egyházi hivatalnok, halmozott sokoldalú 
foglalkozásai és gyengélkedő egészsége miatt, 

több ízben kivánt egyházmegyei közönségünktől 
búcsúzni : de mindannyiszor szerencsések valánk 
magasbecsü személyéhezi őszinte ragaszkodá-
sunkkal 's buzgó kérelminkkel lelkes hajlamát köz -
ügyünknek megnyerni, 's öt, az osztatlan b iza-
lommal tiszteltet és szeretettet, ügyelői tiszte á l -
dásdús folytatására birni. Most azonban, mind-
nyájunk legmélyebb sajnálkozására, megmásol-
hatlan lemondási szándékát velünk következő, a* 
közügyet hőn karoló lelkületét kitünöleg jellemző, 
búcsúlevelében tudatta : 

Tekintetes és nagytiszteletü Espe res ség ! 
Előbb mint dékáni , utóbb egyszersmind mint egyházme -

gyei ügyelő 2 0 évet voltam szerencsés eltölteni azon h iva -
talokban, mellyeket a1 tisztelt esperesség nagybecsű bizalma 
rám ruházot t . E ' hosszú évsoron át nagyérdemű hivata le ldő-
deim nyoma in , édes szüléimtől ö rököl t vallásos b u z g ó s á -
gomnál fogva, szent egyházunk nagy érdekében tőlem k i -
telhetőleg működni egyikéül tekintém mindenkor azon szép 
életfeladatoknak, mellyeket megfej tésül előmbe tüzöt teknek 
hittem a ' mennyei gondviselés által. És e1 hosszú évsoron át 
a1 viszony, melly a1 tek. és nagytiszt, esperességliez édesen 
csatolt , egyes tagjainak gyarlóságimat el tűrt szívessége és 
jóakara tú törekvésimet mindenkor kész segédkezekkel g y á -
molított bölcs belátása 's vallásunk iránti tiszta buzgósága 
által nekem olly kedvessé , sőt, mondhatnám, szivemben f e -
ledhetlen barátivá lön, hogy azt fé lbe-szaki tani reám nézve 
annyi volt, mint életem legszebb örömeinek egyik bö f o r r á -
sát bedugni . De ugy intézkedek a ' sors, hogy már pár évvel 
ezelőtt lépéseket tenni kényszerül tem, miszerint ezen édes 
örömöktől elváljak : azonban a1 tek. és n. t. e sperességnek 
részemről hálával méltányolt bizalmú parancsa tovább is r é -
szeltetni kivánt azokban , 's akkor nem tudtam, nem birtam 
elszakadni a ' nekem annyira kedves egyházmegyétől . 'S m i -
ért tagadnám — hiszen szolgálni , nézetem szerint , nem j e -
lenthet egyebet , mint valakinek, legyen ez bár egyes ember , 
vagy testület, használni akarni — miért tagadnám, misze -
r in t ezentűl is édes örömest óhaj tanék azon kö te l ékekke l , 
mikkel eddig , csatolva maradni a1 t isztelt e speresség l i ez ,h i -
szen a ' lélek k é s z , de — a' test e rőte len . Ugyanis e g y 
részről egészségem meggyöngül te , más részről nemzeti m u -
seumunk rendbeszedésével felhalmosulf foglalatosságim v á -
lasztanom egyiránt szigorúan parancsolnak, hogy vagy m o n d -
jak le egészen az örömekről , mikkel a ' tisztelt e s p e r e s s é g -
nek szolgálva bö mér tékben találkoztam, vagy fölötte nagy 
áron, egyházmegyénk, 's általa szent vallásunk érdekei hát— 
ramaradasán , vásároljam meg azokat. Ez utóbbit tennem 
tiltja le lkiösmeretem. Épen azért , for ró halát nyilvánítva a ' 
t ek . 's n. t . esperességnek irántam olly sokáig mutatott k e -
gyes bizalmáért , igen köszönöm a* bará tságot és szere te te t , 
mellyet nagyérdemű tagjai e g y e n k é n t ' s összesen velem é r e z -
te t tek, 's az esperességi , 's vele kapcsolalban volt, dékáni 
ügyelő hivatalomtól végkép 's megmásolhatlanul lemondva, 
azt a1 tisztelt egyházmegye további rendelkezése alá v i ssza-
adom; azon szives óha j t á s sa l , hogy e ' részbeni in tézkedései 
körül a ' mennyei gondviselés újjmutatását követve, az Urnák 
szent lelke ő rköd jék malasztival a ' nógrádi evang. Sión min-
dennemű virágzása fölött 's áldás kisér jen és kövessen e1 

felvirágoztatására tett minden ügyekeze t e t ! Nagybecsű s z í -
vessége 's barátságába ajánlott örökös hálatisztelettel vagyok 
Pesten, april 1 0 - k é n , 1 8 4 7 . 

Tekintetes 's nagytiszteletü Esperességnek 
alázatos szolgája 

K u b i n y i Á g o s t o n , s. k. 
íme, kegyes olvasó! illyetén magasztos-lelkü-

letű hivatalnoktól kénytelen a' nógrádi evangyél -



mi közönség fájdalmasan megválni. — Kisérje 
öt közhasznú munkássága országos pályáján azon 
bokros érdemeiért, mikkel esperességíinket 20 
éven át szerencsósíté, 's keheleink- ós egyházi 
jegyzökönyveinkben báj illatú örökös nefelejtse-
ket, hálrahagyott , boldogító öntudatán kivül, a1 

nagy Istennek mindennemű bő áldása ! — Ujdon 
választandó esperességi ügyelőre ép e' napokban 
szavaznak egyházaink. Julius hó 7 -ének , ú g y -
mint esperességi közgyűlés — 's általános tiszt-
újításunk napjának reggelén megtudandjuk, kiben 
fog öszpontosulni a' közbizalom. Bár ki legyen 
derék Kubinyink hivatalbeli utódja : Ö , a' szó 
legvalódibb eredeti értelmében, Ágoston, feled-
hetlen maradand egyházmegyénkben; 's mi, kik 
nem a' személy, de a' közügy érdekéi szivein-
ken hordani szoktuk, mltsem óhajthatunk az új 
ügyelő-választás érdekébon forróabban, hanem 
hogy : adjon Isten más Kubinyit esperességíink-
nek! Ilutnai Z e l e n k a D á n i e l , 

esperességi főjegyző. 
Papi conferentiák iigyéiien. A' magyar prote-

stantismus érdekeinek hő barátja csak magasztos 
örömmel vehette azon hi r t , hogy e' hazában az 
evang. papság, hivatala körébe vágó tárgyakról;, 
kölcsönös eszmecserét indított meg, és ez által 
szép és nagyérdekü rendeltetésének hovatovább 
áldottabban megfelelni indult. Napfényen áll ennek 
a1 becse, mert a' protestáns egyház szellemi i rá-
nya csak ugy hathat és emelkedhetik a' legsike-
resben, ha a' papságnak ez iránti nézetei tisztul-
nak, lelkesedése magasúl, tevékenysége sarkan-
tyúztatik. És hogy az evang. papság a' conferen-
tiák eszméjét olly hőn karolta föl, azt csak annak 
kell tulajdonítanod, nyájas olvasó ! hogy e' pap-
ságban gazdagon van letéve az értelmiség, és a' 
tudomány, — szeret és akar és tud is lelkesülni 
hivatala érdekei mellett, — aztán a' haladás é l -
tetői lelke , melly nélkül megszűnik protestáns 
lenni. Azonban miként állanak ezen conferentiák, 
azt mi nem tudjuk; és pedig azért nem tudiuk, 
mert szétszaggatva vagyunk esperességekre, kü-
lön elválva tanakodunk,, és minden esperesség-
beli papság e' tekintetben zá' tkört képez, 's mi-
csoda nézetek és elvek< merülnek fel e' papság-
ban, miként tanácskozik, mit fesz, mind'ezek csak 
azon zártkörben tudatnak, meliyet alkotott. Innen 
ered azon félreértés, melly olly kiválólag jellemez 
bennünket, és meliyet minden léptünkön akárki 
i s , , a ' ki csak egy kicsit combinálni tud, láthat 
Egyházunk javára mindnyájan törekszünk, virág-
zását emelni akarjuk, de nem értjük egymást, 
egyikünk hamarabb, másikunk később veti vállát 
a1 tehernek, harmadikunk pedig elfér-1 ezö irány-
ban emelgeti a ' terhet. Körülbelöl négy eszten-
deje , hogy confeientiázni indultunk — a' kik, 
nota bene, indultunk, mert vannak még esperes-
ségek, a' hol csak a' réginél állanak, nem confe-
rentiáznak; kérem az illetődet, nevezzék meg i t -

ten ezen esperességeket, majd tán aztán hama-
rább megindulnak — és mióta conferentiázunk, 
micsoda eredményét látja összes egyházunk ? 
Azért semmiilyent, mert sem irányunk, sem el-
vünk nem e g y , sem a' teendők sorozata iránt 
tisztában nem vagyunk; majdnem mindenikünk 
másba fog, és ísy eldiribolt erőnknek semmi h a -
tása. A' ki sokat karol fel, keveset markol. Hogy 
conferentiáink illyen stádiumon állanak, azt min-
den becsületes protestáns nemcsak hibáztatni, de 
sajnálni is fogja,és hogy egyházunkra nézve n a -
gyon hasznos volna, ha mindnyájan, mintegy tü-
körben látnók, miként conferentiáznak az evang. 
papok Dunán innen és túl, a' tiszai és a' bányai 
kerületben.okokkal támogatni szükségtelen. Hátha 
még a' református papság is conferentiázna, és 
ennek eredményét egy naplóban a' közönség 
elébe bocsátaná: akkor szépen emelkednénk l é -
lekben és erőben! Most csak magunkról kell gon-
doskodnunk , és hogy conferentiáink szellemi 
egységnek köztünki létesítésére hassanak, r e n -
delkeznünk kell. Tanácskozhatunk mi esperessé-
gekként is, és ha akarjuk, ismerhetjük, érthetjük 
is egymást, mindnyájan egyet akarhatunk. E ' t e -
kintetből czélszerünek találom,kövessük tanáraink 
példáját. Minden esperessógben vezettessen a' 
conferentia naplót és jegyzökönyvet, és ezen ada-
tokat minden esperesség egy papnak— kit a ' con-
ferentiák többsége kinevezend —. szerkesztés 
végett adja á t ; és ha kiadót nem találunk, azon 
esetben, ha a' conferentiák belé-egyeznek, én 
tulajdon költségemen adom ki, a'hasznot a' g y á -
moldának ajánlván. Kiadói ajánlkozásom egyedül 
a bányai kerületre szorítkozik; ha pedig a ' c o n -
ferentiák morális biztosítékot adandnak nekem, 
kész vagyok többet is tenni. Egyébiránt, a' ki 
jobbat tud, szóljon és tegyem 

J e s z e n s z k y L á s z l ó . 
Felszólítás az anyakönyvi rovatok és kivonatok 

nyomatásában leendő részvevést illetőleg. A ' p e s t -
megyei evang. esperesség f. évi közgyűlésében 
a' nm. helytartó tanács által kiadott 's az e g y e -
temes gyűlés állal is helyben-hagyatott a n y a -
könyvi rovatok és kivonatok nyomalását elhatá-
rozván, alulirínak kötelességévé tevé, hogy ezen 
határozatot e' lapokban közrebocsátván, az e m -
lített rovatok nyomatásában leendő részvevésre 
más esperességbeli gyülekezeteket is felhívjon. 
Ennek kövelkeztében szolgáljanak az alábbi pon-
tok tájékozásul. 

1) A' keresztelési táblázatban következő r o -
vatok vannak : a) folyó szám, b ) szüle'és ideje, 
c) keresztelés ideje,, d) a' születés helye, e) a* 
szülök neve és jelleme, l'J a' keresztellnek neve, 
g)> a' keresztszülők neve és jelleme, h j a' k e -
reszlclö lelkipásztor neve. 

2>A« osketési táblázat következő rovatokból 
áll : a) folyó szám, b)nz esketés ideje, c) a ' v ő -
legény neve, kora, jelleme, lakhelye és szárma-



zása, d) a 'vőlegény szülőinek neve, jelleme, lak-
helye 'és származása, e) a menyasszony neve, 
t o r a , jelleme, lakhelye és származása, í ) a' 
menyasszony szülőinek neve, jelleme, lakhelye 
és származása , g) a' tanuk neve és jelleme, h) 
észrevételek, i) az eskető lelkipásztor neve. 

-3) halotti táblázat rovatai ezek : a ) folyó 
szám, ,b) halálozás ideje, c) eltemetés ideje, d) 
a ' dralákzás helye, e) a1 holtnak neve, jelleme, 
kora, születési és volt lakhelye, f ) halálának oka, 
g ) a ' halottvizsgálónak neve, h) az elkísérő egy -
házi személy neve. 

Az anyakönyvi kivonatok (matricularis e x -
iractus) szerkezete következő : Kivonat a' M. N. 
N. M. hitvallású anyaegyház [keresztelési, e ske -
tési, halotti] anyakönyvéből. — Itt következnek 
az illető rovatok, végre a' befejezés. A' fenne-
veeett anyaegyház [keresztelési, esketési, halotti] 
anyakönyvéből kiírta s az egyház pecsétjével 
megerősítve kiadta N. N. a' N. N. anyaegyház 
lelkipásztora. Kelt N. N. . . év és hó. . . 

5) A' nyomatás t. cz. Szilády Károly urnák 
ismert jelességü nyomdájában fog történni. 

6 ) Egy illy nyomatott anyakönyvi táblázat 
r i zmá ja , félévre minden oldalróli benyomattal, 
erős s nagymediánféle, merített irodai papirosra, 
kerül 14 pftba; — hatöbbrizma nyomatnék, a k -
kor minden rizma 2 pftal kevesebbe kerülne. — 
A ' kivonat táblája féliven, egy oldali nyomattal, 
kisebb rendű jó író-papiroson rizmánkéntlO pft. 

Egész tisztelettel kérem tehát a' résztvenni 
akaró gyülekezetek t. cz. lelkipásztorait, hogy a' 
megrendelés iránti nyilatkozataikban a' keresz-
telési, esketési és halotti táblázatok, ugy szinte a" 
krvonati táblának mennyiségét névszerint külön-
külön kijelelni 's szándékukat alulirttal bérmentes 
levelekben legfölebb folyó évi augustus utoljáig 
tudatni méltóztassanak, hogy a' nyomatandó pél -
dányok mennyisége jókor meghatároztatván 's a1 

nyomatás annak idejeben bevégeztetvén, a' táb-
lázatok a' jövő év kezdetével használatba vétet -
hessenek. T o r k o s K á r o l y , 

kecskeméti evang. pap 's a' peslmegyei 
esperesség főjegyzője. 

K ü l f ö l d : 
Puseyiták. Ezeket most 3 osztályba sorozzák. 

Az első osztály melly íoleg Littlemoreben székez 
Neioman, Oaekeley, Faber 's Ward alatt , az 
egész római tant megtartja, az angol egyházat 
schismaticusnak nyilvánítván's annak hivatalairól 
lemondván. A' második, főleg Christ-Chiirch-
Collegben Pusey alatt, az egész római tant szinte 
elfogadja, de az Úr szőlejét Angliában két részre 
osztottnak tekintve, sem az angol egyházat fe le-
kezöneknem állítja, sem hivatalaitineg nem veti. 
A ' harmadik, főleg- az oxfordi Exeter - Collegetn 
Sewell alatt, eldöntésétől azon kérdésnek: az an-
gol egyház tagjai elfogadhatják-e az egész r ó -
mai tant, avagy nem ? egészen tartózkodik, a ' r ó -

mai, valamint a1 szárazföldi prot. egyházat f e l e -
kezönek nyilatkoztatja 's egyházi jövedelmeit 
megtartja. Mondják, hogy 200 angol pap készen 
van átmenni (A. Z. f. Ch. u. K.). 

Abyssillia. Ennek lakosai elvitázhatlan erkölcsi 
túlnyomóságukat Afrika egyéb népei fölött a' ker. 
vallásnak köszönik. Legfőbb hatalmat az érsek 
bir, kinek neve abuna (atyánk) 's püspökök-, 
papok-, diakonok- és szerzeteseket fölszentelni 
hivatása. A' cairoi kopt patriarcha választja 's 
kiildi öt, miért amaz 25000 frt kap. Hogy e' nagy 
öszveget ne kelljen sokszor fizetniek, az abyssi-
niaiak mindenek fölött fiatal embert kérnek; a ' 
mostani abuna hivatalba léptekor 22 éves volt. 
Schoában király osztja a' papi méltóságokat. A ' 
papok legmiveltebb része a' társaságnak. Minden 
papnak bizonyos számú gyermeket kell nevelnie 
's oktatnia. Ha a' meghatározott idő lefolyt, a ' 
fölött határoznak, kik házasodjanak közölök 's 
kik maradjanak nőtlenek. Az elsők papok lehet-
nek vagy nem; utóbbiakból szerzetesek lesznek 
's meg kell igérniek, hogy nőnemmel semmi ér in t -
kezésbe nem lépnek, nőre nem tekintenek, sem 
beszédét nem hallgatják, sem nő által készítettet 
nem élveznek. E ' fogadalom megsértése 20 évi ki-
zárással büntettetik. Papok csak egyszer, világiak 
csak négyszer házasodhatnak. — Papszentelés-
kor az abuna azt kérdi a' fölszentelendötöl: tud-
e írottat 's néhány istenészeti könyvet olvasni? 
aztán rálehel 's áldást mond rá. Schoában a' n i -
caeai hitvallás érvényes; 7 szentségökvan, t isz-
tító tüzet hisznek, szenteket tisztelnek, vasárna-
pot ünnepelnek 's nagy számú böjtük van. Min-
den szerdán 's pénteken húsételektől tartózkod-
nak. Sok hitágazati vitájok van, még most is v i -
táznak : üdvezítöt vagy sz. szüzet illet-e elörang? 
Az utóbbinak évenként 33 ünnep van szentelve. 
Szentek közt nagyon tiszteltetnek ihanáz és Chry-
sos/om.Vasárnspon kívül a'szombatot is megtartják 
nagy szigoruan.Zsidó vallásból elfogadák az abys-
siniaiak a' körülmetélést "s a' tiszta ós tisztátlan é t -
kek közti különséget. Tisztátlanok : a' sertés, 
nyal, lúd, récze 's t. Kávét nem isznak, mert az 
a' muzulmánok kedvenczitala. Templom igen sok 
van. Ezen körded térek kúpalakú födéllel, melly-
nek csúcsán vaskereszt áll. Jan. 1 3 - k a , mint 
Krisztus megkereszteltetésének emléknapja igen 
pompásan ünnepeltetik. Az ünnep előestéjén a* 
papság 's helybeli egész népesség az ott elfolyó 
folyam vagy patak partjára ünnepélyes menetben 
mennek. Papok számára sátorok íeíállítvák; a' nép 
nngyr tüzeket vagy fáklyákat gyújt 's parton el-
terülve hallgatja a1 papok énekeit. Első kakasku— 
korikoláskor a' legelőkelőbb pap vízbe menvén 
megszenteli azt, aztán minden jelenlevő levetkő-
zik 's az ú j keresztvízbe, férfiak nőktől elkülö-
nözve, alámerül. Vége levén e' cselekvénynek ú j 
énekeket kezdenek, közlakomához mennek 's 
hajnalhasadalkor helységökbe visszatérnek, az 



egész napot ünnepélyességek- 's mulatságokkal 
töltendők. (A. Z. f. Ch. u. K.) 

Keleti kolostorok. Néhány pillantást vetve a' 
mostani keleti kolostorok puszta téreibe, kérdés 
támad : tulajdoníthatni-e ezen intézeteknek most 
is némi fontosságot? E' kérdésre azonban igennel 
kell válaszolnunk. Kelet ker. népei hosszas szá -
zadok szükségei közt még inkább elvadulandának, 
ha a' kolostorokban habár majd nyomorú vallási 
élet szilárd középpontját folyton nem bírták volna 
's felsőbb intézkedésnek látszik, hogy az arabok 
első diadalöröm korában péld. az aegyptusi kopt 
kolostoroknak előjogokat adtak, söt az ozmánok 
gazdag földbirtokot hagytak a' görögökéinek. Az 
európai tudomány becses és az egyháztörténetre 
nézve fontos kéziratok fentartását köszöni e' ko-
lostoroknak. Még nem rég Tattam angol érdekes 
kopt iratokat adott át a' britt muzeumnak. Tattam 
vajha képes volna szándokát, a'bibliának koptra 
fordítását, nem sokára végrehajtani. (A. Z. f. 
Ch. u. K.) 

Norvégiai papok. Ezek ollyan befolyást g y a -
korolnak a' népéletre, minőt prot. papok eddig 
egy országban sem nyertek. Sokan közölök az 
országgyűlésen ülnek 5 választáscselekvények 
paplakon hajtatnak végre ' saz egyházmegye adó-
járól ott tanácskoznak ; a' papok sokszor intézői 
az ítélő törvényszékeknek is, mellyek most egész 
országban fenállanak 's mellyek előtt mindegyik, 
a ' ki pert akar kezdeni, békulési kísérletet tenni 
köteles. A ' mellett oraculumok minden fontosb 
ügyben, mellyek egyházmegyéjük tagjait illetik 
's v a s á r - vagy ünnepnapokon a' pórok mérföl-
dekről jönek a' zord hegyeken vagy égbenyúló 
sziklák közt vezető fjordokon Isten házába át. 
Hogy e' papok közt tolárd sionörök nincsenek, 
ujabb utazók világosan állítják. (A. Z. f. Ch.u. K ) 

Statistikai adatok. 1845. végén Poroszország-
ban 1072 pro venia concionandi 's 1446 pro 
ministerio megvizsgált papjelölt volt. Másfél év 
előtt tehát az ev. egyház paphivatalára nem k e -
vesebb, mint 2518 megvizsgált egyén áhítozék. 
Közölök katecheták- 's vallástanítókul csak 120 
használtatott az egyház szolgálatára. A' porosz ev. 
főegyház valamennyi papjának száma 9428911 
ev. alattvalóra 5839. 1839-től bezárólag 1844-
ig egyremásra évenként 180 papjelölt kapott 
paphivatalt. Ugyanazon időköz alatt egyremásra 
évenként 230 papjelölt pro venia concionandi s 
261 pro ministerio vizsgáltaték meg. Pro venia 
concionandi megvizsgáltatás 's paphivatalba hi-
vatás közt egyremásra majd 14 évi időköz esik. 
Poroszország kath. föegyházában 5820123 kath. 
alattvalóra van 3559 pap. De ezen tulajdonké-
peni papokon kivül elegendő jövedelemmel van 
még 2018 papsegéd 's vicar az egyház szolgá-
latában. A' király, mint olvasóink is tudják, azt 

rendelé, hogy az ő patronatusa alatt levő egyhá-
zakban a' 400 tall. alóli jövedelem ezen öszvegre 
emeltessék. A' potsdami és frankfurti kormány-
kerületekben ezen öszveg 3400 tall. tesz. A' n é -
pességről tudósíttattak olvasóink Kutscheit a d a -
tai nyomán. 1843-ban volt 16668 templom 's 
imaház; még pedig : 8 1 1 5 evang. (1162 l é -
lekre 1), 5182 kath. (1123. 1. 1.), 5839 ev .pap 
(1613 1. 1.) és 120 papsegéd, 3559 kath. pap 
(1635 1. 1.) 's 2018 segédpap és vicar, 2449039 
iskolás gyermek, 22577 iskola, 23646 elemi t a -
noda, 29630 tanító- 's tanítónövel, 41 seminarium 
2542 semminaristával, 111 gymnasium 23976 
tanulóval 's 1043 tanítóval, 6 egyetem 3552 
belföldi tanulóval (775 ev., 455 kath. istenész-
szel). Poroszország kath. papsága 1845-ben á l -
lott 2 érsek (kölni 's posen-gneseni), 1 hgpüs-
pök- (boroszlói), 5 püspök- (münsteri, t r i -
eri, paderborni, ermlandi 's kulmi), 9 fölszentelt 
püspök-, 1 födekán- (glatzi grófságban), 2 de le -
ga t - , 108 kanonok-'stiszteletbeli kanonok-, 199 
dekán- 's főpap-, 3500 pap- s 1800 segédpap-
ból. A' boroszlói püspökség 1846-ki névtára s ze -
rint 70 föpresbyterségben magában foglal : 
1 ,190325 lelket, 507 papot 's papcuratust, 131 
helyettest, 36 fundatislát s localistát, 242 segéd-
papot s körvicart, 10 oktatót 's vallástanítót, 8 5 
másfelé elfoglalt papot, 39 commoranst, egészben 
1052 kispapot, 30 irgalmas szerzetest 's apáczát. 
Legnagyobb lélekszám van a' beutheni föpresby-
terségben, t.i.: 609381.28 pappal,legkisebb pedig: 
Bunzlauban 1974 1. 6, Sprottauban 3457 1. 7 , 
Volkenhainban 4055 1.9 pappal. Ausztriai részen 
van 12 föpresbyterségben: 215414 1. 6 3 pap, 1 
helyettes, 56 fundatista 's localista, 79 papsegéd, 
2 oktató's vallástanító, 3 másfelé foglalkodó pap, 
10 commorans, öszvesen 164 kispap, 12 i rga l -
mas szerzetes és 11 Örzsenö. Az egész püspök-
ség tehát magában foglal; 1405739 1. 570 papot 
's papcuratust, 132 helyettest, 92 fundatistát *s 
localistát, 321 körvicart és segédpapot, 12 o k -
tatót 's vallástanitót, 88 más papol, 49 commo-
ranst, öszvesen 1236 kispapot, 42 irgalmas szer-
zetest és 121 apáczát. — New-Yorkban 1 8 4 4 -
ben volt 213 templom s imaház, t. i. : 32 p res -
byterian, 38 episcopalis, 40 methodista, 20 b a -
ptista, 18 hollandi reform., 20 r. ka th . , 4 quaker, 
5 luth., 3 reform., 5 universalisticus, 2 unitár, 2 
független, 1 herrnhuther, 6 vegyes, 9 zsinagóga 
's 1 terem a' Berlin- és Szászországból kivándo-
rolt 109 óluth. számára. E ' szám 1845-ben még 
valami 20 új egyházi teremmel szaporult 

(Alig. Repert.) 
Egy bűnös adománya. A' londoni püspöknek egy 

ismeretlen, „egy bűnös" aláírással, 5000 f. stget 
küldött, hogy. azokon a' st. pancrassi egyház-
megyében egy templomot építtessen. (A. K. Z.) 
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W a r g a J . — I r o d a l o m : H e r e p e i G e r g e l y 
alkalmi beszédei . S - d . — E ml é k - t á r c z a : M ez ő -
c s á t h i ref . egyház tör ténet i vázlata. P e t n e h á z y G. 
— S z e n t - l a n t : Isten jósága . K o p r é F. Keresztelő 
János . Me d g y e s L. — V e g y e s k ö z l e m é n y e k . 

Evangyéliomi szabadság. 
Ki napjainkban az emberiség sok-oldalu fejlő-

déséi, polgári mintlelki szabadság terjedését élénk 
figyelemmel kiséri : lehetetlen, hogy a'jelen idő-
kort, minden sajátságos hibái mellett i s , feljebb 
ne becsülje, mint akár a' hajdan-, akár a' közép-
kort. Hajdan és a' középszázadokban, egész n é -
pek, egész hitfelekezetek, néhány jogbitorló kény-
urak melleit, síri-csendü hallgatásra valának ká r -
hoztatva. Egész rabszolga-csoportok, minden em-
beri jog és akarattól inegfosztvák, szellemi élet 
és mozgalom nélkül tengették nyomorú állati é le -
töket. Tíigadhatlan ugyan más részről, hogy mint 
mindennel, így a' szabadsággal is történt idöko-
runkban visszaélés; nemcsak egyedek, de egész 
népek lúl-törve rend és törvény korlátain, s min-
den fenállót, mindent, mi addig szent és tiszteletes 
vala, egyszerre romba-döntve, a' vélt szabadság 
helyeit ujabb bilincsbe verték magokat : de azért 
a' szabadság, minden ép-eszü és meg nem rom-
lott szívű ember előtt, ki emberben az embert és 
annak jogait becsülni tudja és szokta, mindig leg-
drágább, legféllöbb kincs marad. És ha a1 köz-
szellem alkotmányos országban ma már annyira 
erősbödött, hogy minden törvénytelenség ellen, 
melly a 'köz polgári szabadságot fenyegeti, azon-
nal szózat emeltetik : mennyivel inkább igy van 
ez, és igy kell ennek lenni evangyéliomi szabad-
sággal bíró prot. egyházunkban? Épen abban áll 
ugyanis az evangyéliomi szabadság, mint a' r e -
formátio legdicsöbb eredménye, hogy a? prot 
egyház mind a papi vagy lelki uraikor* ástóli füg-
getlenségét, mind a' polgárzattól elismert sért-
hetlen önállását fentartsa, és időről időre épség-
i e n megőrizze. 

Mihelyt a ' k. egyházban a' néptől magát elliü-

Iönzö papi rend keletkezett : az egyház eredeti 
szabadsága, az evangyéliomi szabadság is, oda 
lett. Az egyház papjai, mivel magokat az apo-
stolok utódjai gyanánt adták ki, 's azzal dicseked-
tek , hogy a' sz. lélek rendkívüli ajándékainak 
egyedül ök vannak birtokában; uraivá 's tö r -
vényadóivá lettek az egyháznak ; nemcsak hogy 
ennek hitét és vallását ök határozták meg, — 
nemcsak hogy az egész istentiszteletet ök r e n -
dezték el: hanem hogy Isten parancsai gyanánt és 
mellett tömérdek emberi találmányokat csúsztat-
tak be. Igy kötötték le az emberi nyelvet és le l -
ket félelemre, annyira, hogy az egyház végre sem 
gondolkodni, sem szólani nem mert; sőt magát a ' 
sz. irást sem vala többé szabad olvasni, különös 
papi engedelem nélkül. Hiába mondotta Krisztus, 
hogy az ö országa nem e' világból való : az ő szol-
gái erre nem hallgattak. Sokáig hordozták a* 
népek e' lelkiszolgaság jármát , mígnem végre, 
több mint ezer esztendős hosszú éj után, a' r e -
formátorok Luther, Zwingli, Kálvin megteljesed-
ve apostoli tűz- és lélekkel, széttörték a' le lke-
keui-uralkodás nyomasztó bilincseit. Nincs a' k e -
resztyénségben, igy tanítottak ök , 's igy tanítja 
ma is mindkét hitvallású evangyéliomi egyház, 
nincs semmi áldozó papság, mellynek kiváltságos 
joga volna mások felett a' sz. lélek ajándékaihoz, 
melly tehát följogosítva volna, hogy ö a' ke re sz -
tyén hivek elébe hitvallást írhasson. Csupán lelki-
tanítók vannak, kik holtig tanulnak és tanítnak, 
de ezek nem közbenjárók Isten és ember között, 
's a" prot. egyház gyülekezeteiben semmi külön-
vált testületecske gyámkodási- 's egyedárusko-
dásinak, semmi zárt-körü főnöki hatalomnak helye 
nincs. Az evangyéliomi egyháznak magának van 
joga 's egyszersmind kötelessége, a' józan ész 
szabad használatával magyarázott sz. irás nyo-
mán, határozni meg a' maga hitét 's rendezni az 
ennek megfelelő isteni-tiszteletet. Azon élő hit— 
és meggyőződésnek, melly ez egyház hívei-
nek keblében lakozik, kell ennek hitvallási z s i -
nórmértékül szolgálni, melly csak az egyház t a g -
jainak szabados hozzájárultával, nem pedig tör -
vényadó püspökök tekintélyével állapíltathalik 
meg. Ezt tanítja széles e' világon a' prot. egyház, 
és e' tanításban áll épen az evangyéliomi szabad-
ság ; ezért kell, ezért szükség időről időre oda 
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dolgoznia, hogy a' papi, a' lelki uralkodástól ment 
ós független legyen. Innen világos az is, hogy 
mind azon czikkek, mellyek napjainkban az e g y -
házi independentismusról i ratnak, egyoldalúak; 
mert nem adják őszintén e lö , milly nagy a' hie-
rarchiára hajlamuk, még ma i s , a' prot. egyház 
sok egyházi hivatalnokainak , kik pedig- puszta 
czimmel, és mondhatni semmi jövedelemmel nem 
bírnak. Noha az összes prot. egyház igazgatásá-
nak kellő alakját egyedül e' kettő adhatja meg : 
jólrendezett, 's tartomány életéhez gyakorlati ta-
pintattal alkalmazott képviselet,és telhető nyilvá-
nosság : az első, bár leghibásabban mint csak le -
het, életben áll nálunk, hogy felettébb szükséges, 
mutatja az, hogy több egyházkerület elvben már 
elfogadta; a' másik pedig még, legalább a' ma-
gyarhoni helv. hitvallású ev. egyházban, nagy 
részben hiányzik. Épen nincs az összes egyház 
tagjainak részvéti joga az által kielégítve, hogy 
megválasztott követeit küldi az egyházmegyei 
vagy kerületi közgyűlésekre, ha nem tudják azt, 
mit pedig tudniok kell vala, mint feleltek ezek 
meg a' bennök helyzett bizalomnak, nem hallgat-
t ak -e ott, hol szólniok kötelesség leendett volna? 
nem valának-e könnyelműek új teher elvállalásá-
b a n ? nem éltek-e vissza megbízatásaikkal? 's 
csak akkor, ha nem pusztán egyházmegyei 's ke -
rületi néhány hivatalnokok, kik sokszor talán é r -
dekeltetve vannak, de a ' valódi képviselők lesz-
nek jelen a' tanács-termekben; ha a ' szavazással 
vagy a1 nélküli szóihatás, nemcsak néhány 
egyházmegyei 's kerületi ülnöknek, de ez utóbbi 
kivált az egyház minden ülnök és nem ülnök 
papjainak, 's dologhoz-értö bármelly-rendü t ag -
jainak meg lesz engedve, 's ez uton a' jelenlevő 
tagok hivatalos és nem hivatalos értesítések által 
győzetnek meg: csak akkor lehel igényelni tölök, 
hogy valódi érdek támadjon kebleikben az e g y -
házi közügy, és bizodalom mind az egyházi ko r -
mány-testületek, mind ezeknek egyes hivatalos 
tagjai i ránt; ekkor lesz részvét, lesz buzgóság 
ismét a' rovott terhek viselésére, lesz készség a' 
felsőbb testületi végzések teljesítésére, — mert 
értik az egyes egyházak, képviselőik előadása 
után, a1 dolgot, 's meg lesznek győződve arról, 
hogy lényeges, hogy sürgetős szükség kiván ö 
tölök áldozatot, hogy az egyház és annak intéze-
teinek épsége, virágzása, disze csak ugy és nem 
másként tartathatik fen. Szóval, a' prot. egyház 
csak akkor lesz önkeblében nyugodt, szabad, és 
boldog, ha a' különben is szabad-vizsgálatu p ro-
testánst többé nem tekintélyi gyámkodás, de józan 
meggyőződés vezérli, 's a' prot. egyházigazgatás 
Is csak akkor lépteti kellőleg életbe végzéseit, 
ha, mint köztiszteletü Fűy-nk olly szépen, mint 
igazán mondá : a ' vallásosság gyermeki kegye-
letével a1 férfinak győződésc is párosul. 

De mint erre törekednie kel l , szintoliy mu-
lasztliatlan kötelessége a' polgárzattól elismert 

sérthetlen önállását is fönlartani. Távol legyen, 
hogy a 'prot . egyház a'polgárzaton uralkodni k í -
vánna, vagy annak föfelügyelése 's védszárnya 
alól magát kivonni akarná: de más részről, csak-
ugyan nem bizhatja magát annak önkényére is, 
's nem engedheti meg, hogy vele ugy bánjanak, 
mint pusztán annak czélját előmozdító intézettel. 
Az evangyéliomi egyház teljes-önállásu társaság, 
annyiban, hogy czélja más, mint a'polgárzaté, 's 
más eszközökkel dolgozik, mint az, 's fenállása 
nincs kötve a' polgári igazgatás formáihoz. *} 
Mint a ' papi, ugy a' világi hatalomtól sem fogad -
hat el hitíörmát és istentiszteletet, 's nyiltan ki 
kell, mint jogai sérelmét, jelenteni, mihelyt a ' 
polgári igazgatás olly intézvényeket adna ki, 
vagy a' törvényhozás olly törvényeket hozna, 

Épen azér t , ama javas la to t , miszerint a' p ro t . papok 
s tá tuspénztárból fizettessenek, mielőtt e l fogadta tnék , k i v í -
hetősége 's é l e tbe - lép te tése iránt intézkedések te te tnének, 
részemről komolyan megfontolandónak javaslom. Ugyanis, 
hogy ezt néhány szóval érintsem, csak elvontan 's nem k ü -
lönösen hazánkra vonatkozva, elvileg é rdekel jem : figyel-
meztetnem kell az értelmes olvasót ama, csak nem- rég i e s e -
ményre, miszerint a1 s k ó t egyháznak, melly az á l ladalom-
tól nyer fizetést és tar tás t , egy része elszakadt a ' s t a tus -
e g y h á z t ó l , ' s s z a b a d e g y h á z a t alkotott , inkább lemondva 
az álladalmi segé lypénzrő l , mint tovább is veszélyezze az 
egyház önál lóságát , önhatóságát , szabadságát , — a lárendel je 
érdekeit a' világi fejedelemség érdekeinek, 's a ' s t á tu sko r -
mánynak ,—mel ly által fizettetett's melly ennélfogva nemcsak 
fizetni, hanem j o g o t is kivánt gyakoroln i , — befolyást e n -
ged jen a ' te rmészetöknél fogva merőben egyházi ügyekbe , 
vagy engedje papjai t a ' s ta tuskormány által kineveztetni . 
Legújabban pedig a1 w a a d t i papság, melly a ' s t a tu s -pénz -
tárból fizetteték, a-1 kormánytanácstól olly rendele t v é g r e -
hajtására kényszerí t tetvén, mellyet az egyház körében lelki— 
ösmeretesen nem teljesíthetett , kénytelen vala hivatalát f e l -
mondani 's ekkép fizetését elveszteni. íme, t i sz t társaim! a"1 

status által fizetett egyházak lemondanak a1 s tntus-fizetésröl: 
vájjon mi igyekezzünk-e megnyerni és kivíni, hogy az á l l a -
dalom által fizettessünk ? „Avagy nem tud j á tok -e , hogy a ' 
kinek adjátok magatokat szolgákul, annak vagytok szo lgá i?" 
(Róm. 6 : 1 6 ) , ,Senki pedig nem szolgálhat két urnák, mer t 
ha az egyikhez ragaszkodik ; a' másikat megutálja. Nem szo l -
gálhattok Is tennek és a1 világi g a z d a g s á g n a k . " (Máté 6 : 2 4 ) 
Avagy le a k a r j á t o k - e magatokat foglal tatni a ' s tátus által 's 
elvonatni az egyháztól , kiéi eddig rálátok ? A ' ki fizet, 
az a1 gazda 's úr ; kiki annak szolgája , a ' kitől tar ta t ik 
''s fizettetik. — Alig van pedig itt módja az e g y e z t e -
tésnek, de igen is van helye az aggodalom 's ovakodásnak. 
Mert hiszen a ' világi státus é r d e k e i , a ' kormányok t e r -
veik 's hasznaik nem mindenkor egyeznek meg az egyház 
lelki érdekeivel 's kellő i r ányáva l ; nem még akkor is, ha a"1 

fejedelem ugyanazon hitvalláson van alattvalóival : mennyi -
vel inkább nem, akkor 's ott, hol többféle egyházak vannak, 
's a ' fejedelem maga egyházának i g e n i s hü t a g j a ? V a g y , t e -

tszem , ha valamelly álladalomban elöjogos hi tfelekezet ' s 
uralkodó egyház van, mellynek érdekei szorosan ö s s z e f o r r -
tak a1 kormányéval : vájjon reménylhetni, vá rha tn i - e b i z t o -
san, hogy az álladalomnak más hi t fe lekezetekre kiható r e n -
deletei nem az uralkodó egyház szellemében, annak g y a r a -
pítása 1s javára tör ténnek? a ' ' to lerál t egyházak érdekei pedig 
nem lévesztetnek szem elől, nem tolatnak h á t t é r b e ? Hát ha 
még az álladalmi kormány nem is ugy van szerkesztve, hogy 
minden néposztály, minden hitfelekezet érdekeit képviselje 



mellyek a' lelkiösmeret szabadságát újra megszo-
rítanák. Igaz, hogy a' prot. egyház is a' polgár-
zat föczéljára dolgozik : de mihelyt ez azt k í -
vánná , hogy az ev. egyház tagjai tőle fogadja-
nak el hitformát és istentiszteletet, 's a' vallási 
kötelességeket merő polgári kötelességekké vál-
toztassák : a' polgárzat illy kívánságára az ev. 
egyház , önmegsemmitése nélkül, reá nem áll-
hatna. Fájdalom ! nem mindig ismeré el a ' köz-
álladaloin az egyház eme lelki szabadságát : sőt 
sokszor és sok helyen, mint ezt történeti adatok 
tanusítják, nagyon is csonkitá 's elnyomá azt. De 
azért míg fenáll az összes prot. egyház, fenma-
radnak mindaddig ész- és Isten-adta jogai, melv-
lyek egyháztársulati természetéből folynak, 's 
mit egyik idő gyakorlatba venni nem engedett, 
mégazért nem veszett el örökre.A'mind inkább ter-
jedő fölvilágosodottság, a' tisztuló jogérzet, azá l -
talánosbuló vallástürelem csak itt hazánkban is,sok 
százados vallás-sérelmeinket megorvosolt már; 
most pedig, midőn mondhatni, europaszerte e g y -
házunk evangyéliomi szabadsága kívülről tö rvé-
nyek által biztosítva van : a' prot. egyház e' j e -
len perczben minden országban belügyeinek r e n -
dezésével foglalkozik, 's a' jeruzsálemi apostoli 
gyűlés mintájára vagy már zsinatot tart, vagy 
annak tarthatását sürgeti, — hol evangyéliom-
adta szabadságát hitformája , istentisztelete, 's 
egyházigazgatása hiányainak kijavításában ujolag 
gyakorolhassa. Teljes reményünk, hogy a' ma-
gyarhoni prot. egyháznak e' törvényadta jogát, a' 
közálladalom édes hazánkban sem hátráltatandja. 
— Igaz, hogy az evangyéliomi szabadság e red-

ménye az, hogy az evangyéliomi egyházhoz t a r -
tozó népekben ápolja és táplálja a ' polgári sza-

és rendelete i a ' nemzet akaratának emanatioja legyenek, 
mikér t felelősséggel is t a r toz ik : vájjon lehet e akkor az á l -
ladalomban a ' kisebb-tekintélyű, hatalmú 's népességű h i t f e -
lekezeti egyháznak garant iá ja az i ránt , hogy jogai ne c s o r -
bít tassanak, söt léte is ne veszélyeztessék ? Vagy végre , t e -
szem az e se t e t , hogy rendkívüli viszontagságok vagy h a -
lomra-szaporodo t t adósságok a ' statusban pénzkrisist i d é z -
zenek elő : nem lehe t -e félni, hogy egy statuscsapús vagy 
csin (Staatsstreich) által a ' kisebb-tekintélyű 's hatalmú h i t -
felekezet végkép elveszítse az álladalomtól j á rando t t f izeté-
sét ? melly esetben, ha ennek papjai már egyszer lemondtak 
egyházuk által teljesítendő fizetésokről , nehéz, szinte l ehe -
tet len leend, a ' papoknak ismét az egyházhoz fordulni fize-
tést követelöleg, mellytöl a' hivek feloldva 's elszoktatva 
valának. Egy véletlen csapás a ' nyáj pásztorait lesújthatja, 
szétszórhat ja , ' s a k k o r — a ' nyáj elszéledett és megsemmisült. 
En tehát inkább azt javalnám, elvem az : mindegyik egyház 
tartsa fen önmagát, a' státus pedig egyiket s e ! — Azonban 
hogy a' pro t . egyházi szolgák mostani fizetése szaporí t tas-
sék, ennek alkalmas módja i ' s eszközeiről gondoskodni szük-
ségesnek l á tom; különben papjaink az idővel megszaporo-
dott szükségeiket nem fedezhet ik , a ' művelődés és tökéle-
tesedés eszközei t meg nem szerezhetik 's félő, csak azok 
adandják magukat papi s zo lgá l a t r a , k ik , tehetségöket t e -
kintve, jutalmazóbb hivatalt nem igénye lhe tnek , de a ' mű 
helyektől és ekeszarvától is idegenkednek. T. 

badság szeretetét is; egyházunk is azt tanítja, mit 
ennek feje Krisztus : adjátok meg a császárnak 
a' mi a császáré, 's mit az apostol mond: minden 
lélek a' felsőbb hatalmasságnak engedelmes le-
gyen: — és hogy a' prot. egyház, az evangyéliom 
eme szellemében, tiszteli a' polgári rendet, t isz-
teli a' fejedelmek magas hivatalát,— ezt mind v i -
lágszerte, mind különösen magyar hazánkban, h á -
rom százados fenállásának történetei napfény-vi-
lágosan tanusítják. Legnagyobb buzgósággal imád-
kozik egyházunk minden urnák napján a' hatalom 
fölkenteiért, a' keresztyén fejedelmekért, 's a ' 
szent szónoklat Iegszívrehatóbb rajzolataiban köti 
szívére minden polgárnak, király és hon iránt 
tartozó kötelességeit. De más részről éleszti a' 
polgári szabadság szeretetét is ; mert szolga-lel-
keket épen nem képez, az elidegeníthetlen emberi 
jog érzetét a' szívből kialudni nem hagyja, 's a ' 
szabad vizsgálódás és gondolkodás elnyomására 
soha senkinek semmi áron kezet nem nyújthat. 
És ki volna, ki ezért a tiszta ker. vallást józanon 
kisebbíteni merné ? nincs-e különbség a' törvé-
nyes szabadság és törvénytelen szabadosság közt? 
Nem okosság és igazság-e az, ha ember azt k í -
vánja, hogy öt ne önkény, ne szeszély, de t ö r -
vények szerint igazgassák? 's midőn közterhet 's 
kötelességet rakunk az ember vállaira, feledjük-e, 
hogy neki jogai is vannak? Nem; az evangyé-
liomi tiszta tudományt követő egyház soha nem 
szégyenli bevallani, hogy a'polgári alkotmányos, 
vagy törvényes szabadság szeretetét is ápolja és 
táplálja, 's nyíltan bevallá ezt a' prot. egyház 
eleitől fogva bölcs királyainak trónja előtt is, 
hogy ez valamint a' törvényes rendnek, ugy az 
ö felséges házaiknak is tántorithatlan híve, 's e' 
tekintetben magát bármelly hitfelekezettöl m e g -
elöztelni, vagy felülhaladtatni, soha nem engedi. 

T. M. 

Tanácsos-e nekünk papoknak az egyházak paphi-
vási szabad jogát korlátoznunk ? 

A' gömöri helv. hitv. e. megye f. év apr. 7—9. 
gyüiést tartván Pelsőczön, több nevezetes ko r -
kérdések közt, — midőn a' zádorfalvi egyház 
követeinek , kik sáros-pataki theologus Bata 
Bálintot kérek papjokul 's kérelmök megtagad-
tatnék azon okból, mert káplánaink közöl tar-
toznának papot választani : szőnyegre került az 
egyházak paphivhalási szabad joga, 's a' pap-
ságnak csaknem általános többsége által azon 
iorlátba szoríttaték, miszerint egyházaink csak 
a' létező káplánok közöl választhalnak papot, 
de theologus diákokból épen nem , mivel 1) igy 
iáplánaink fárába nem juthatnak ; 2) a' papi hi-
vatalra legalább egy gyakorlati év szükséges; 3 ) 
az egyházak határtalan szabadsága veszélylyel 
enyegeti a' papság sorsát, és 4) ha káplánokon 
űviil más egyéneket is szabadságukban álland 



papul hívhatni : ki tartóztatja fel őket, hogy még 
végtére mester-embereket, obsitos katonákat is 
ne hívhassanak ? 's e' felhozott főbb okok mellett 
és ellen, hosszas és komoly vita keletkezett, vilá-
giak és papság közt, mellynek gordiusi csomójá-
nak ketté-vágása az egyh. kerületre bízatott, a' 
zádorfalvi egyház ahoz fellebíteni kívánván ügyét. 

Ezen eset alkalmat szolgáltatott nekem elmél-
kedni az egyházak 's lelkészek közti kölcsönös 
viszonyról, elmélkednem a'paphivási szabad jog-
ról : szabadjon a' magambani tanakodás eredmé-
nyét 's a' kitűzött tárgy iránt kifejlett nézeteim 's 
elveimet e 'Lap utján közzé-tennem. — Meg kell 
vallani, hogy e. megyénk felhozott okai nem alap-
talanok. Mellőztetésöket keserűen érző jeles káp-
lánaink aggodalmukban nem osztozni lebetlen; a' 
gyakorlati évek szükségét is ki tagadhatná ? va -
lamint megeshető, mikép találkozhatik egyház, 
melly prot. szabadságával élni nem tudván, za-
bolátlanságra is fajulhat 's ép azért, jelen körül-
mények közt , magam sem vagyok a' féktelen 
szabadság barátja 's szószólója. Kétség kivül. 
azon ingatag álláspontot, mellyen széles e' hazá-
ban mindenütt káplánaink, mint tűhegyen állnak, 
jövöjök kedvező törvényekre alapításával szilár-
dítani a' teendők legsürgetőbbike: de részre-haj -
latlanul szólván, jövöjök biztosítása, e. megyénk 
által kijelelt ez uton, csak nagy áron, az egy-
házak elrabolt szabadsága drága árán vásárol-
tatnék meg. 

Minemű törvényeket kellene hozni a ' káplá-
nok érdekében, arról szólni nem akarok, czélhoz 
vezető módot 's eszközöket kétségkívül találni fog 
a'bekövetkező zsinat : de hogy sorsuk javulásá-
nak a szabad hivhatás joga megsértésén innen 
kell történni, azt méltán kívánhatja minden józan-
elméjü protestáns. Ugyanis, az egyházak sza-
badságának kifejlésével párhuzamos összefüggés-
ben áll a' papi hivatal dicsősége is, szolgai füg-
gés érzete, valamint egyházainkat dicső tettekre 
's felemelkedett gondolkozásra,ugy papjainkat le l -
kes munkásságra és sikeres papi gondra emelkedni 
nem engedi: valamint egyházaink szabad kifejlés 
általszerzett szellemi jóléte nélkül papjainak jóléte, 
tisztelete, becsülele ?s méltánylott elismerése sem 
képzelhető. 

Azt mondjátok : „egyházaink igen is ismerik 
roppant szabadságukat ! " — ,,gyöngébbíteni kell 
azt, nem még inkább erősíteni — Én tagadom, 
sőt ellenkezőt állítván, mondom : egyházaink a' 
prof. szabadság felfogásában, annál inkább é lve-
zetében, még csak kiskornak, nem ritkán já ra t -
lanok. ügyetlenek; és azért fajúi az olly könnyen, 
olly gyakran vakmerőséggé 's zabolátlansággá, 
melly fördönek átkos vizét nekünk kell többnyire 
kihordanunk, nekünk, kik azokat szabadságuk 
helyes felfogásában "s használásában gátoljuk. 
Neveljük tehát szabadságra az egyházakat. Sza-
badság a'kevésbbé müveitek kezében kétélű pal-

los, mellyel vágják önmagokat és épen ugy s e b -
zik papjaikat. E' fegyvert, e' szellemi erőt ki 
ne ismerné, mellyet olly gyakran kezökbe r a -
gadnak az egyházban némelly nyugtalanok, r a -
vaszok , papi szent hivatal irányában kegyelet 
nélküliek, mellyel feldúlják az egyház békéjét, 
fel papjok nyugalmát ? Megeshetnék-e ez, ha 
egyházaink egyes hivei szabadságuk helyes é r -
tésére 's okos gyakorlatára már fölemelkedhettek 
volna ? 

Azonban az értelmes hivek igen is megtanulták 
prot. szabadságuk becsét ismerni 's elraholtatni d e -
hogy engednék! Mí következik már, ha a' prot. s za -
badság több ágai közt, annak korona-ágában, a* 
szabad hivhatási jogban, szenvednek elnyomatást? 
Felelet : ingerültség és elkeseredett harcz papok 
is világiak közt, kiknek egymás irányában visszál-
kodní semmikép nem szabad, és végtelen veszé -
lyes, pedig leginkább a' papságra nézve, melly 
erejét tekintve, épen nem mérközhetik az e g y e -
temes egyházzal. Mire való hát a' hadüzenés, a ' 
legyözetés bizonyos voltának ele ve-tudásában? 

Legyünk hát inkább ildomosok; egyházainkat 
szabad hivhatási ösjogukban ne sértsük, sőt a d -
juk meg nekiek az övékét mind, mert csak igy 
várhatjuk,hogy azok is megadandják nekünk mind, 
a 'mi igazságosan minket illet. Pártoljuk az e g y -
házak érdekét, akkor pártolandhatják csak ama-
zok is kölcsönösen érdekeinket. És még önzők se 
legyünk ! Avagy már oda jutánk, hogy az e g y -
ház nem segít rajtunk, ha csak magunk nem ? — 
Ez szomorú bizalmatlanság. És mi mit, mennyi-
ben segítünk magunkon ? Törvényeket egyház 
nélkül nem alkothatunk. Adjuk meg csak egyhá-
zainknak a* szabadhivhatást : én erős hitben v a -
gyok, hogy nyomban megnyerendjük mi is azt, 
a' mit keresünk . hivatalos állásunk biztosítását. 
Kifejlett szabadság okos gyakorlatában, válasz-
tand az egyház papot magának,távol amaz erkölcsi 
gyilkolási rendszertől, miszerint tetszvén pap ja -
tói elidegenedni, öt szavazata nagy többségével 
kitúrja fárájából. Szabad paphivás,és szabad pap-
kiturás egymással össze nem férnek, egyiket mint 
másikat a' szóban levő jog-csorbitás szüli. És a* 
mint következik, hogy az egyház egyszer már 
szabadon elválasztott papját behozhatja, és ok 
nélkül ki nem teheti : ugy természetes is, mikép 
a' nemcsak néhány káplán, hanem az egyetemes 
papi hivatalra elkészült egyénekből, legyenek bár 
ezek neve lök , professorok vagy theologusok, 
legkedveltebbjét választó egyház olly egyént fog 
találni, kiben reménye teljesiilend, ki dísze leend 
az egyháznak, dicsekedése a 'papi társaságnak,— 
midőn a csak kevés egyénekből választhatási 
kénytelenségében megkell elégednie olly egyén-
nel is, kit nem kedvel, majd gyűlöl, végre keb-
léből eltávolítani kiván. Itt gyökereznek a? papi 
tekintély sülyedése, a' papság iránti kegyelet 
hülése, a ' fizetni nem akarás, a' vallásos l á g y -



melegség és több gyászos következmények. — 
Végre a' szabad hívás nem rezzentene-e el sok 
más pályán nem boldoguló 's a ' papi fontos h iva-
talt csak kenyérkeresési életmódnak tekintő 
egyéneket e'pályára tolakodástól, kiket ha az idő 
okvetetlen fárába juttatna, mi öröm, mi szerencse 
nekünk? — Adjuk meg tehát egyházainknak a' 
szabad hivást, fölnevelvén őket nagykorúságra. 
Az egyházak vigyék papjokul, kit szerethetni, 
kiben bizni van reményök, a' papi hivatalra e l -
készültek közöl : de követeljük tölök viszont, 
hogy a'paptól oknélküli elidegenedésnek 's innen 
eredő papkiktiszöbölésnek neve se legyen többé 
egyházi életünkben I — Káplánaink sorsán pedig 
minden igaz és szabados uton segítsünk, csak-
hogy ne az egyház elrabolt szabadsága árán, 
mert e ' cserében nem lenne igazság, és mert e1 

cseréből sok rosz származnék. 
M a k i á r i L a j o s . 

G Y Ű L É S E K : 
A' pestmegyei evang. esperesség közgyűlése. 
A' pestmegyei ágost. hitv. evang. esperesség, 

f. évi máj. 5 -kén és 6-kán , t. Garamszegi Géczy 
Péter felügyelő ésnt. Válka ,/dKosföesperes urak 
ikerelnökletök alatt, Alberti mezővárosban, köz-
gyűlést tartott, mellynek érdekesebb pontjai kö-
vetkezők : 1) Éneklés és egyházi szónoklat után, 
felügyelő úr, szives üdvözlete mellett,a' szeretetet 
és egyetértést ajánlá hathatós szavakkal, mint a' 
müveit és tudományos férfiakból álló testület t a -
nácskozásának legbiztosabb vezérei t ; főesperes 
úr pedig hivatalos eljárásáról számolván . két 
előbbi gyűlésnek jegyzőkönyveik olvastattak. 
2 ) Egy, megyénkbeli falusi tanító hivalalosko-
dásáról a' körlelkészi jelentések, már több a lka-
lommal, nem a' legkedvezőbben szólván : az il-
lető körlelkész m. évi gyűlésünkben oda-utasít-
tatott, hogy a'hivatalát elhanyagoló tanítót vagy 
segédtanító-tartásra, vagy pontosabb hivatalos-
kodásra birja. — A z idei jelentés szerint az ered-
mény = 0 . A' tanító egyszersmind jegyző is, és 
mint illyennek, sokszor a? legcsekélyebb ok miatt 
kell a' tanítást félbeszakasztania 's a ' gyermeke-
ket vagy idő előtt elbocsátania, vagy órákig az 
iskolában magukra hagynia. Tanítói hanyagsá-
gáér t az egyházi, a' jegyzőiért a' világi felsöség 
ieczkézi. Scylla és charybdis. — Az egyházi 
szelídebb leczkézéstöl kevesebbet tart : a' j e g y -
zöséget tehát fő - , a" tanítóságot mellékes hivata-
lává teszi 's a 'nevelés fontos ügye háttérbe szo-
rúl. Hathatós gyógyszer lenne, ha mondhatnók : 
,,tanítóink anyagi állását annyira biztosítjuk, hogy 
jegyzöséget vinni nem kényteleníltelnek" : de 
szegények vagyunk, 'smint illyeneknek csak k é -
relem, folyamodás osztályrészünk. — Megkérjük 
n ' nevelés fontos ügyét olly melegen pártoló m e -
gyét, hogy nemcsak ez egy esetben, hanem ál-
talában a' jegyzői hivatalnak, mint a' sikeres ta -

nítást tetemesen akadályozónak, a'tanítói hivatal-
tól leendő elkülönözését eszközölni kegyeskedjék. 
3 ) A ' sok tekintetben több gyülekezetben már 
elavult papi és iskolalanítói meghivó leveleknek 
ujra-szerkesztése 's azoknak a1 kor szelleméhez 
leendő alkalmazása küldöttségre bízatott. Ostya-
sütés, Gergely- és Balázsjárás , vizkereszti k o -
ledálás, gyónópénz-fizetés, a hivatalos e l járá-
sokért egyházi tartozásképen adatni szokott sült 
tyúk, pecsenye, marhanyelv, kalács, kenyér, egy 
v. két iteze bor, törülköző- v. zsebkendő, üres 
zsák 's más illynemü, valóban nevetséges, j á r an -
dóságok illő kárpótlás mellett eltöröltetnek 's a* 
hol lehet, az isteni-tisztelet alatti erszényhordás 
is, mint botránkoztató és íigyelem-zavaró szokás, 
természetesen illő kárpótlás mellett meg fog szün-
tetni. — Szerencsés utat és kedvező sikert a' k i -
küldött uraknak! 4) Az anyakönyvi rovatok és 
kivonatok kinyomatása alulirtra bízatott. 5 ) Gyü-
lésünk egyik fénypontját az annyira összebonyolo-
dott, de egy köztiszteletü nagy férfiúnak fárad-
hatatlan szorgalma által már rendbe hozatott régi 
özvegy-árvai intézetünkre új terv szerint alapí-
tott özvegy-árvai intézetnek alakulása teszi. A1 

kimerítő, és minden tekintetben jeles tárgyava-
tottsággal készült ú j terv t. Blásy Lajos úr e* 
e1 részbeni szorgalmas búvárkodásának eredmé-
nye, melly rövid idő múlva e' lapokban egész 
terjedelmében fog közöltetni. Az özvegyek és 
árvák áldása szálljon az, ezen fontos ügyet olly 
meleg lelkesedéssel felkarolt, derék tervezőre! 
6) Két egész nap tartott gvülésünkben minden 
tárgyak közmegelégedéssel bevégeztetvén, m i -
dőn már örömmel eloszlani akaránk, egy várat-
lan esemény minden örömünket lehangolá 's egy 
árván hagyatott család tagjaihoz hasonlólagnéma 
fájdalommal búcsuztunk egymástól. Szeretve tisz-
telt lelkes felügyelőnk, — kit, fájdalom! csak 9 
rövid hónapokig mondhatánk mienknek, nehezen 
kipótolható veszteségünkre, hivataláról leköszönt.. 
— Első meglepetésünkben a' fájdalom lekötő 
nyelvünket 's a' megindulás-okozta néma csend 
után egyik tisztitársunknak ajakiról, őszinte sza-
vakban , a' legszívesebb kérelem hangzott le, 
mindnyájunk nevében, kedves felügyelőnket to-
vábbi maradásra indítandó. De ö, arezvonásain 
láthatott belkíizdelme daczára, rendületlenül állott 
nyilatkozata mellett, meliyet még egy segédfel-
ügyelönek válaszíatása esetére sem másíthatván 
meg, a 'nem erőszakolt, de őszinte szeretet és r a -
gaszkodás könyei között látók elmenni közölünk 
a7 férfiút, kit olly kevés ideig birhatánk 's kiben 
még is olly igen sokat veszténk. 

A' felügyelői hivatal betöltését illetőleg, a' ki-
jelelő szavazatok jun. 10-kéig, a ' választó sza -
vazatok jul. 20-káig. az illető körlelkész urakhoz 
beküldendők. T o r k o s K á r o l y , 

a' pestmegyei esperesség főjegyzője* 



Trencsini esperességi gyűlések. 
Az első gyűlés máj. 5-én nagyt. Tesedik Pál 

é s tek. slavniesai Sándor Tamás ikerelnökletök 
alatt, több, az egyes egyházakat képviselő buzgó 
protestáns urak jelenlétükben, sz. kir. Trencsin-
yárosban tartatott. A' sz. lélek segítségül hívása, 
az elnökök üdvözlése 's viszont üdvözöltetésök 
wtán a' következő tárgyak vetettek f ö l : 1) Az 
1845- ik i egyetemes gyűlés által kinevezett v á -
lasztmánynak az egyház-rendezést tárgyazó j a -
vaslata. Nálunk is választmánynak adatott volna 
át, ha miatta olly sokszor el nem késtünk, fel nem 
sültünk volna: azért a' 14 gyülekezet képviselői-
nek meghagyatott, hogy a' junius hó 10-én t a r -
tandó esperességi gyűlésnek elé-terjeszszék az 
iránti véleményeiket, és a' tárgy az esperesség 
részéről bevégeztethessék. 2 ) Ksinna község fo-
lyamodása. Felolvastatván kiviláglott, hogy új 
papjok megválasztásánál gondnokuk kényúrkodott, 
mondván : a1 ki neki ellentmond, annak szájára 
üt, ő nála van a' templom kulcsa, annak adja át, 
kinek akarja. Ez ügynek a' helyszínén történendő 
megvizsgálása végett, hat egyénből álló választ-
mány küldetett k i , mellytöl az esperességi gyiilés 
jun. hó 10- re kimerítő jelentést vár. A' papvá-
lasztási divatos mód felett hosszú vita keletkezett; 
a ' magyarhoni port. egyházat, monda egy világi 
szónok, ez oldalról veszély fenyegeti ; nem sze-
rencsét lensége-e az, egyházunknak, hogy benne 
olly kicsapongásokat követnek el magok a'papok, 
milly eket már-már a1 szeretet palástjával e l ta-
karni nem lehet, nem szabad ? Hogy az egyház-
rontó vész ellen gát építtethessék, kéri a' t r en -
csini esperességi gyűlés az egész honi oktató 
urakat, hogy nagyobb figyelemmel szíveskedje-
nek kisérni lyceumaikban a'papi hivatalra készülő 
ifjakat; főtiszt, urak pedigne avassanak fel annyi 
szükségtelen 's valójában készületlen egyéneket. 
Ezt szülte a' ksinnai kicsapongás, mellyhez járúl 
3 ) A* kis-sztankóezi. E' végett nyomozás r e n -
deltetett 's az arróli jelentés a1 gyűlésre bevára-
tik. 4 ) Jozéfinah 6 ivü folyamodása. Szerinte 
Beezkó gyülekezettől pénzeit követeli. A* hely-
beli egyház-felügyelőre bizatottaz ügy elintézése, 
kitől a' jövő gyűlésre jelentés váratik. Végre 5 ) 
Hurban-nak, ki, mint halljuk, nem cselekszik az 
Úrban — ügye. Szerencsénkre, vagy tán sze-
rencséjére, nem tartozik esperesi megyénkhez; 
pedig bizony még csak ö hiányzik, ki szent l é -
lektöli ihletés és szabadság helyeit féktelen-
sógre , szilajságra vetemedett, — a' teljes 
számból. Unió elleni irka-firkáiban megtámadta 
reform., atyánkfiait, megtámadta a' főfelügyelőt, 
kit örömmel vallunk magunkénak. A' sa j tó-sza-
badságot óhajtjuk ugyan, de ha rajtunk állana, 
ollyan szabadságot, millyet Húrban iratai kinyo-
matásánál tapasztalhatni, senkinek sem adnánk, 
— hisz azok csupa neveletlenséget árulnak el. 

Murban ellen, kit senki sem tart méltónak feleletre 

's megczáfolásra, esperesi megyénk a* kerületi 
gyűlésen még szigorú vizsgálatot is kérend. — 
Ezt három szomorító óra lefolyása alatt ugy — 
mint megírtam, — végezvén az esperességi g y ű -
lés, eloszlott. 

A' második gyűlés ismét Trencsinben tartatott. 
T á r g y a i : 1) Az egyház-rendezési tervezet. Igen 
csekély hozzáadással elfogadtatott. Öröm volt 
hallani az egyes gyülekezeteknek e' tárgyra vo-
natkozó 's igen megegyező véleményeiket, k i -
vévén Trenesin gyüleke^eteét, melly a' válasz-
tásoknál a' szavazatokra nézve a' náluk nem 
egyenlőn fizető négy osztály eddigi szavazási 
gyakorlata mellett — négy szavazatot számítván 
egy első osztályi tagra — kiván maradni és la! 
á la Sopron szabadalmazott, independens e g y -
házzá lenni. 2) A ' ksinnai ügyben eljárt kikül-
döttség jelentése. Minden felolvasás nélkül, a ' jó 
rend és szokás ellen, törvénytelenül választatott 
helybeli felügyelőnek és lelkésznek maguk v é -
delmezése végett kiadatni rendeltetett. 3 j A ' sztan-
kóezi ügy. Ez, minthogy, némellyek állítása sze -
rint, a ' helybeli gyűlés elmellözésével elhamar-
kodva vitetett az esperességi gyűlésre, hosszú 
vita után, elintézés végett, csakugyan â  helybeli 
gyűléshez visszautasíttatott. A' máj. 5 - é n t a r t a -
tott esp. gyűlés jegyzökönyve 4-dik pontjára tud-
tommal nem kéretett 's nem tétetett jelentés. 
Végre 4) A'pénz-számadásokat vizsgáló válasz-
tott egyén kimutatta., hogy az esp. megyei pénz-
tárnok úr 199 ft. 32 krral váltóban van há t ra -
maradásban. Ennek végképeni tisztába hozatala 
a' még ez évben tartandó esperességi gyűlésre 
halasztatván, a' gyűlés eloszlott. 

B a l o g h L a j o s , 
zay-ugróczi segédpap. 

I S K O L A - Ü G Y : 

I s k o l a - l é t e g e s í t é s i t e r v . 
A' néi)i§koIa-taiiító«képezdék tan-

terve. 
32. §. A népiskola-tanító-képezde második évi 

osztálya. 

E í s ő f é 1 é v. 

Előre kívánjuk megjegyezni azt, hogy minden 
itt látandó tanulmányokkal az oktatástanból a* 
tanmódszer párhuzamban halad. 

1) Vallástan. Iit a ' vallás-tanításnak harma-
dik, vagy catechismusi foka, vagy hit és erkölcs-
tani része taníttatik együtt. A' hit és erkölcstani 
igazságok a' már betanult bibliai történetekkel és 
mondatokkal, 's énekversekkel erősíttetnek. 

2 ) A szemlélés és beszéd-gyakorlatok a* l é -
lektan rövid vázlatává magosulnak. 

3 ) A hazai nyelv mondat- és beszédtani r é -
szei, olvastatás, gondolat és közhasznú iratok p a -
pírra tétele által taníttatnak. 



4 ) A rajz műtárgyakat, házat, templomot, n é -
melly házi és gazdasági tárgyakat tanít. 

5 ) A mértan, a) A számtan az egyszerű és 
összetett hármas szabályt, kamat, robot, társaság 
és vegyítés szabályait tanítja fejben és j egyek-
kel. b) A térmértan a' legközönségesebb méré-
seket a' sík térmér tanból tanítja. 

6) A természet- rajzból a' növény- ásvány-
és állattan olly gy akorlati iránynyal, hogy mel-
lette, mint gyakorlati tudomány, egyszersmind a' 
gazdaságtan elemei is taníttatnak. 

7 ) A1 természettan mind gép- , mind vegytani 
része olly gyakorlati nézettel, hogy mellette, mint 
gyakorlati tudomány, a1 házi műtan elemei is t a -
níttatnak. 

8) Átalános földrajz, kiemelve főleg részlete-
sen a' hazait 's beleszőve a' földrajz polgárzat-
tani részébe a' haza poljárzat-rajzát. 

9) Ataldnos történetlan, kiemelve részletesen 
a' hazait, még pedig olly iránynyal, hogy az által 
a1 haza-szeretet a' növendékekben meggyöke-
rezlessék. E ' mellett taníttassék a' hazai törvény-
tan rövid vázlata, főleg az úrbéri, rendőri és a' 
kereskedelmiből a' fuvarozási czikkek. 

10) Öszhangzatos zenészel hangszer kísérlet-
tel, különösen a' szent énekekre alkalmazva és 
egyházi zongorára. 

11) A sajátlagos neveléstanból az erkölcsi 
nevelés. 

12) Sajátlagos testgyakorlat és természettu-
dományi kirándulások. 

M á s o d i k f é l é v . 
Itt is előre kívánjuk megjegyezni azt, hogy 

minden következő tanulmányok mellett az okta-
tástanból a' tanmódszer párhuzamban halad. 

1) Vallástan. Az egyház különösen kiemelve 
Magyarországon a' reformatío történetét. 

2 ) A szemlélés és beszédgyakorlatok a' gon-
dolkodástan rövid, de gyakorlati vázlatává mago-
sulnak. 

3) A hazai nyelv, mint az előző félévben, foly-
tattatik, gyakorolva a' növendékeket a' szép elő-
adásban, ízléses fölolvasás és szavalásban. 

4 ) A rajz természeti tárgyakat, virágokat, 
állatokat és tájakat rajzoltat. 

5 ) A mértan, a) A számtan a' számjegyek-
keli hatványozást, gyökérkeresést, 's az egy, két 
ismeretlenü egyenleteket tanítja, b) A térmértan 
a1 legközönségesebb gyakorlati méréseket a' köb-
f(iér tanból. 

6 ) A természetrajz, természettan , földrajz, 
történettan, valamint a' zenészetis, miként az első 
félévben, folylattatik, de ugy, hogy itt már inkább 
a' gyakorlati tanulmányok taníttassanak, jel 
gazdaság- mű- és törvény tan. 

7) A sajátlagos neveléstan is folytatja az er-
kölcsi nevelést 's bevégzi az izlési nevelést is. 

8 ) A testgyakorlat folytattatik, miként az el 
félévben. 

33. §. A népiskola-tanító-képezde másod évi 
óraterve. 

Előre bocsátván az első félévi óratantervben 
látott szakrendszerre és óraszámra tett j egyze-
teinket,— valamint azt is, hogy mind az anyagi, 
mind főleg a' gyakorlati tanulmányok a' nép é l e -
tére irányzott gyakorlati tapintattal taníttassanak, 
mellyek minden képezde mellett a' természettu-
dományi és földrajzi taneszközöket, valamint gaz-
dasági földet is föltételeznek: következőleg l á t -
nók elrendezhetni a' tanulmányokat: 

D é l e l ő t t . 

Vasárnap. 
Mint az első fél évben. 

1 óra. 2 óra . 3 óra . 

Hétfő. Vallástan. 
Vallástan t an -

módszere. 

Számtan t an -
módszerre l ö s z -

szekötve. 

Kedd. Vallástan. 
Vallástan t a n -

módszere. 

Számtan t a n -
módszerrel ö s z -

szekötve. 

Szerda. 
Saját lagos n e -

veléstan. 
Hazai nyelv 

tanmódszerrel . 

Térmértan t a n -
módszerrel 
összekötve. 

D é 1 li t á n. 

Vasárnap. 
Mint az első fél évben. 

1 óra. 2 óra . 3 ó ra . 

Hétfő. 

Természetrajz , 
második fél év -
ben gazdaság -

tan. 

Természetrajz 
és gazdaságtan 
tanmódszere. 

Különösebben 
gazdaságtani 
gyakor la tok . 

Kedd. 
Természet tan, a ' 
második fél év-

ben mütan. 

Természettan és 
mütan tanmód-

szere. 

Különösebben 
gazdaság és házi 
mütani g y a k o r -

la tok. 

Szerda. 

Lélektan, máso-
dik fél évben 
gondo lkodás -

tan. 

Eszköz z e n é -
szei. 

Éneklés. 

Jegyzés. 1 ) Csütörtök mint hétfő, péntek mint 
kedd, szombat mint szerda, csak hogy a' délutáni 
órákon a' természetrajz, és ennek tanmódszere 
helyett földrajz és ennek tanmódszere áll, a' t e r -
mészettan és ennek tanmódszere helyett tör té-
nettan és ennek tanmódszere taníttatik. A' gaz -
daságtan gyakorlatával, valamint a' természettu-
dományi kirándulásokkal önként van összekötve 
a' testgyakorlat, ezért erre külön óra nem te r -
veztetik. Egyébiránt is az első évben bevezet-
tetvén a ' testgyakorlat, ebben a' növendékek azt 
szabad órákon tehetik. 2) A ' r a j z rendkívüli órán 
taníttatik. 

34. §. A népiskola- tanító-képezde 
harmadik évi osztálya. 

A' népiskola-tanító-képezde harmadik évi osz-
tálya egészen gyakorlati. Miután a' növendékek, 
két év alatt, mind a' tanulmányokat, mind nzok 



tanmódszerét, mind a' neveléstant bevégezték: 
annyi osztályokra szakgattatnak, a' mennyi nép-
iskola-osztály van az intézet helyén. Hogy az in-
tézet népes mezővároson legyen, a' képezde 
gyakorlati föladata mulhatlanul kivánja, jelesül, 

l iogy a' népiskolának hat külön osztálya lehessen. 
Illyen-kellékü város is alig van más az egyház-
kerületben, mint N. Körös. A' végzett hat osz-
tályra rendezett gyakorló növendékek l/Ct már a' 
nevelés és oktatástani tanár vezérlése alatt sor-
iján mennek a'különböző osztályokba, 's egy órát 
a1 gyakorló növendékek töltenek el tanítással, az 
érintett tanár vezérlése alatt, azért, hogy mind a' 
nevelési, mindaz oktatási, különösen tanmódszeri 
fogásokba, mind az iskola-kormány és fenyíték-
tartásba vezettessenek be. Azonban a' gyakorló 
növendékek 5/fi szinte el van foglalva a' más öt 
osztályban a' rendes tanító jelenlétében egy órán 

azokban segédkednek. Mind ezen segédkedést, 
mind a' nevelés és oktatástan tanára alatti g y a -
korlást ugy kell intézni, hogy egy iskola-osztály 
se maradjon e l , mellyben a' növendékek meg 
nem fordultak, és egy tanulmány sem, mellyben, 
a ' nevelés és oktatástan tanára alatt, gyakorlatot 
nem vettek volna a' növendékek. Ezen harmadik 
évi osztály föladatából láthatni, hogy itt gyakor-
latilag minden képezdei tanulmányok és mind azok 
ianmódszerei gyakorlatilag ismételtetnek; mi nem 
csak azért czélszerü, mert képezdében nem any-
nyira az elmélet, mint a' gyakorlat a' fődolog: 
hanem azért is, hogy kik, mint éret tebb ifjak, más 
iskolából jönek a' képezdébe, és akár magánosan 
olvasták a' nevelés és oktatáslant, akár pedig mini 
bölcsészeti tudományt hallgatták, egy év alatt 
gyakorlatilag átsajátitsak a' népiskola nevelési és 
oktatási ügyet, valamint azok is, kik csak segé-
dekként akarnak kimenni falukra vagy váro-
sokra a' rendes tanító mellé egy vagy fél évre, — 
kiü olt természetesen csak az alaki tanulmányok 
tanításával bízathatván meg rendesen, millvenek 
a ' szemlélés és beszédgyakorlatok, olvasás, írás 
és számolás, ezeket 's ezek tanmódszerét egy év 
alatt gyakorlatilag is sajátukká tehetik, 's vissza-
jővén a képezdébe, a tanulmányokat tovább foly-
tathatják. 
35. §. A népiskola-tanító-képczdékbcn a tanul-

mányoknak a? tanítók közli osztályzata. 
Ha a' népiskola-tanító-kéjjezdek tanulmányait 

nézzük; akár a' tanulmányok köréi, akár azok kü-
lönböző tanmódszerét vesszük tekintetbe; min-
den esetre szakrendszer szerint kell a' tanulmá-
nyokat osztályozni. Még pedig, a tanulmányok 
rokonságára vitt elvet tekintve, úgy, hogy 

1) Egy oktató tanítsa a' vallástant, a ' történet-
tannal együtt., — azért összekötve a'vallástant a' 
történettannal, mert a' vallástan itt inkább gya -
korlati irón)nyal taníttatik, valamint a" történet-
tannak is inkább elkölcsi oldala emeltetik ki. 

2 ) Más oktató tanítsa a'természet-tudományo-

kat és ennek gyakorlati tudományait, a 'gazdaság-
és mütant. 

3) Harmadik tanítsa a ' mértant, jelesül a' szám-
és térmértant, e' mellett a' rajzot, téralaktant és 
szép írást. 

4) Negyedik tanítsa a' nevelés-és oktatástant, 
's hazai nyelvtant. Ez egyszersmind lehetne a& 
intézet mint illyen igazgatója. A'zenészet és tes t-
gyakorlat rendkívüli tanítók által taníttassanak, 
vagy a 'négy közöl valamellyik hozzáértő tanítsa 
azt rendkivülileg. Egyébiránt mulhatlanul meg-
kívántatik, hogy mind a ' n é g y oktató közösen 
megalapított tanmódszer szerint dolgozzék, hogy 
az igazgató oktatástani tanmódszerével és g y a -
korlati vezetésével valamellyik oktató tanulmá-
nyának lanmódszere össze ne ütközzék, másként 
az intézetben egység nem uralkodhatik. Ezért 
mindenik tanulmányát közösen megalapitott t an -
módszeri elvek szerint dolgozza ki. 
3 6 . § . A népiskola-tanító-képezdékbei fölvétele 

a növendékeknek. 
Azon kellékek, mellyek melleit a' növendékek 

a' képezdékbe fölvételnek, a' következők : 
1) Erkölcsi jellem, feddhetetlen eddigi élet, min-

den erkölcsi szennytől ment eddigi magaviselet. 
2 ) Tudományos előkészület, jelesül a' tudomány 

elő- vagy csak a'népiskolák jól bevégzése, és nem 
kevesebb, mint 16 —17 éves kor. A' bölcsészeti 
tudományok nemcsak ellene nincsenek a' ké-< 
pezdei tanulmányoknak, sőt inkább azokra nézve, 
kik a'bölcsészeti tudományokat bevégezték, a ' k é -
pezdei tanulmányok feleslegessé válnak. Ezek 
egyszerre a' gyakorlati tanmódszert kezdhetik 
meg. 

3 ) Jó egészség és test. Gyenge test a' tanítás 
terhét nehezen viseli el, a' csonka a' növendé-
keknél féktelen pajzánkodásra adhat alkalmat. 

4 ) Átalán véve ügyesség, ének és zenészeti 
hajiam. 

37. §. A népiskola-tanító-képczdék növendé-
keinek alkalmazása. 

Hogy a'növendékek rangos hivatásuknak mind 
az intézetben, mind hivatalukban megfelelhesse-
nek, — több vizsgálaton menjenek keresztül. 
Iilyenek: 

1) A 'fölvételi vizsgálat, mellyben szorosan meg-
biráitatik a' növendékeknek mind erkölcsi, mind 
ismeret-képessége, vagy az, vájjon birnak-e elég 
fogékonysággal arra, hogy az inlózet méltó tagjai 
lehessenek? jelesül millyen erkölcsíiek? elvégez-
ték-e jól legalább a' népiskolákat? millyen é le t -
kornak ? 

2) Az átléptetési vizsgálat, melly abban áll, 
hogy a' növendékek az alsó osztályból felsőbbe 
nem bocsáttatnak, mig az alsót helyesen be nem 
végezték. 

3 ) Az alkalmazási vagy elbocsátási vizsgálat, 
melly e' végre kinevezendő egyházkerületi vá -
lasztmány előtt történik, mindazon elméleti és 



gyakorlati tanulmányokból szóval és Írással, 
mellyek az intézetben taníttatnak. Az elbocsátan-
dók 1 vagy kitűnő, II vagy jó , és III vagy ele-
gendő osztályzatot kapnak. Az elsö-osztályuak 
tüstént népiskola-tanítói oklevelet kapnak, önálló 
alkalmazást nyerhetnek, a' II. és III. osztályúak 
pedig pusztán segédkedhetnek rendes tanító mel-
lett, 's időnként viszszajönek az intézet alkalmazási 
vizsgálatára mindaddig,mig első vagy önálló alkal-
mazási képességet és oklevelet nem kapnak. Illyen 
oklevél nélkül sem állandó, sem bizonyos éves ta -
nítóságra senki az egyházkerületben nem mehet. 

Jegyzés. Ezen szoros ós fokozatos vizsgálat csak 
azokra alkalmaztatik, kik állandó tanítóságra 
szánták el magokat. Az ugy nevezett akadémiai 
promotióra menendök és a' segédek csak alkal-
mazási vizsgálatot állanak ki, a' segédek kijelel -
ten egyedül azon tanulmányokból, mellyek taní-
tására hivatnak. 

38. §. A népiskola-tanítók tova-képezése. 
Semmiben sincs örök megállapodás és végső 

ne- tovább (non plus ultra, ultima Thule) : annyival 
kevésbbévaneza ' nevelés és oktatásban, kijelel-
ten pedig az alsó iskolák tanmódszerében. Nincs 
semmi alapos elmélet szabályozó gyakorlat, és 
nincs biztos gyakorlat józan elmélet nélkül: any-
nyival kevésbbé válhatnak el ezek egymástól a' 
nevelés és oktatásban, kijelölten pedig a' népis-
kolák nevelése és tanításában. Ezért szükséges a' 
kibocsátolt tanítóknak mngukat tovább is k é -
pezniöK, mi ugy történhetik meg: 

1 -ö r . A' n. tiszt, esperességekben osztassanak 
el az iskolák ugy nevezett dekánságokra, jelesül 
legyen tiz iskolának, vagy köriílményszerüleg 
többnek vagy kevesebbnek a' hely távolához k é -
pest, egy felügyelő körlelkésze = dékánja, ki az 
iskolákat bizonytalan időben körülményszeríileg 
meglátogassa. Ez fölteszi, hogyne legyen lelkész 
az egyházkerületben, ki legalább a' harmadik 
gyakorlati évet az intézetben nem töltötte. A' 
körlelkész időnként nevelési és oktatási eszme-
cserére, a 'nevelés és oktatás körében tapasztaltak 
előadására hívja össze a' fölügyelése alá bizott 
tanítókat 's munkálkodásukról jegyzökönyvet ve-
zettet. Ez a' n. tiszt, esperességi látogatást nem-
csak ki nem zá r j a , sőt inkább azon igen sokat 
könnyít, a* mennyiben a' jegyzőkönyvet a' n. 
tiszt, esperes vagy esperesi gyűlés előkéri, róla 
tudomást vesz, a1 szükséghez képest rendelkezik. 
Atalán véve a'körlelkésznek a' feg j elemmel semmi 
dolga, — ez az esperességet illeti. 

2 ) Legyen minden évben, íö'eg szünidő alkal-
mával, egy minden dekánság vagy inkább ezek 
tanitóküldölteinek gyűlése a' népiskola-képezde 
igazgaló-elnöksége alatt azér t , hogy mind az 
igazgató,illetőleg nevelés és oktatástan ir, a tudo-
mány elöhaladásával s/.erze t es/inéit és tapasz-
talatait a' kibocsátott níivendt kekkel közölje, ezek 
viszont mind saját, mind dekansá-i koreszméit és 

tapasztalatait közöljék a' gyakorlati nevelés és 
oktatás mezejéről. Igy igen szépen egyenlíttetik 
ki az elmélet a' gyakorlattal azon czélból, hogy a* 
népiskola-nevelés és oktatás, mint magasztos 
élőlény, folyvást haladjon és tökélyesedjék. Illyen 
tanítók önthetnek lelket a' Prot. Egyh. és Isk. 
Lap hasábjain látott népiskola-tervbe,melly ma-
gában véve, miként Károlyi barátom is megjegyzi, 
merevény test. De hiszen ö is tudhatja és mindenki 
tudja, hogy minden terv magában véve holt, em-
ber kell ahoz, hogy lélekkel létesítse. Az én tan-
tervem lelke oktatástanomban eléggé le van téve, 
ezután lelkesíthetik azt a'tanítók. Azért idézget-
tem mindenütt reá. Ez azonban itt kevés eltérés 
a tantervlöl. — A' leírtak szerint látom én felvirá-
gozha tnak egyházkerületünkben, sőt körülmény-
szeriileg az egész hazában, a' népnevelés és o k -
tatás szent ügyé t ; minek foganításához semmi 
egyéb nem kívántatik, mint jó akarat és szilárd 
elhatározottság, mit adjon Isten mind azoknak, 
kiknek e' szent ügyhöz szólniok joguk is, de lel— 
kiösmeretes kötelességök is van! Adjon hasonlót 
a' méltóságos és főtisztelendő elnökség lelkese-
déseikhez, hogy a1 legszentebb ügy létesítését ne 
csak ne akadályozzák, akár sziik particularismus, 
akár alacsony anyagi érdekek miatt: hanem szel-
lemmel ölelvén a' szellemi ügyet, ennek minél 
előbb létet-adjanak! (Folyt, köve'kezik.) 

W a r g a J á n o s . 

I R O D A L O M : 
„Alkalmibeszédek Her epei Gergely kolozs-
vári ev. ref. paptól." Kolozsvárt özv. Barráné és 
Stein tulajdona1846.254 lap. Ára 1 ft. 30 kr.p.p. 

Mi erdélyiekül már hozzá vagyunk szokva, 
hogy ha az egyházi szónoklat mezején Herepei 
nevet hallunk, azonnal leveszszük kalapunkat. 
Herepei János, egyike azon három fényes csilla-
goknak, mellyek, századunk elején, a' papi éke -
senszólás zenitjén irányadólag állottak : ( S z i -
lágyi Ferencz, Herepei János, Hegedűs Sámuel'). 
Károly és Gergely a 'nevezett atyának méltó fiai. 
Herepei Károly, miután a' halhatatlan Hegedűs 
nincsen többé, ma Erdélynek, kétségen kivül, első 
papja , 's van okunk reményleni, hogy mostani 
kedvező helyzetében (vízaknai pap) dolgozatait 
összeszedvén, derék öcscsének, egy remek mun-
kában bátyja leend. 

Herepei Gergely kéz alatti alkalmi beszédei 
minden bírálaton felül vannak. Ö, mint Erdély leg-
műveltebb közönségének egyik papja, hallgatói 
Igényeit sohasem téveszti el ugyan szem elől : 
azonban olly népszerűleg szól , hogy a' legtu-
datlanabb falusi közönség is megértheti. Ez , n é -
zetem szerint, papságnak legnehezebb mester-
sége 's épen azért sz. érdemeinek egyik legki-
tűnőbb fénypontja. Sz. beszédeivel megezáfolta 
azon ha/ug véleményt,minthaa' inüveltés műve -
letlen közönségek c.ölt különböző- szellemű é s 
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tartalmú predikátziókat kellene mondani. Beszédei 
Jézus szellemében szerkezvék, ki a'bölcsek elölt 
felfoghatatlan igazságokat tudatlanokkal birta 
megértetni; kinek noha tudománya magasabb, 
semhogy felhödi alakba bonyolítva a'legmüvellebb 
zsidó is megfoghatta volna : de utánozhatatlan 
népszerűségével oda vitte a' dolgot, hogy vám-
szedők és halászok is jól megértették. 

Sz. magát sehol sem erőködik tudósnak mu-
tatni, a'halhatatlanságról tartott beszédét kivéve, 
melly az egész gyűjteményben leggyengébb i s : 
azonban mindenütt őrizkedik az üres szalmázás-
tól. Tehát e' tekintetben is ment azon mi közön-
séges papi hibánktól, melly szerint némelly pre-
dikátzióinkba minden tudományunkat szeretnők 
bele-tömni. 0 a' léleknek természetes nyelvén 
beszél, tárgyait az igazság- egyszerű köntösében, 
minden cziczoma nélkül, állítja e lö , "s ezzel azt 
nye r i , hogy a' hallgatókat minden predikálzió 
tökéletesen kielégíti. 

Nevezetes fényoldala, továbbá, e1 munkának, 
hogy magát mindenhol korunk műveltségéhez a l -
kalmazza , óságos dogmákkal a' hallgatókat nem 
untatja: azonban a ' legkényesebb tárgyaknál is 
ügyesen kikerüli a 'gyengébbek történhető meg-
botránkoztatását. — Valljuk meg őszintén, a 'nép 
egyháztóli elidegenedésének nagyrészint mi pa -
pokul vagyunk okai, mert nem figyelve arra, hogy 
midőn más tudományok igen messze haladtak, a" 
theologia nagyon hátra maradt, ollyan tanokat 
eröködünk hallgatóink nyakára tolni, mellyek már 
rég felül—élték magukat. Sz. igen szemes a" szö-
vegek megválasztásában, mester a1 föltételek 
kiemelésében, avatott a' sz. Írásbeli helyek czél-
szerü alkalmazásában, győző az erősségekben, 
kedves színezeteiben. Képeit leginkább a' minden-
napi életből választja, bizonyságul többnyire a ' ta-
pasztalást szólítja fel 's ezeknek segedelmével 
hallgatói akaratát czélja szerint hajtja. Az egész 
munkán keresztyéni nemes szellem ömlik el ; fe-
lekezetiségnek sehol semmi nyoma, ugy hogy a' 
Jbeszédek akárminö-ccnfessioju egyházban e l -
mondhatók ; a' gyarlóságból hibázót szeretettel 
inti, a' bűnben megátalkodottra keményen menny-
dörög, az erényes boldogságát igézetes szinben 
festi. Szóval : az egyházi szónoklat nagyszerű 
czéljai megközelítésének e'gyűjtemény igen ha -
tásos és sikerült tényezője. 

De, nehogy a' puszta dicséria véleményünk 
igazságát megingassa, — mert tudva van, hogy az 
emberi munkával mindig együtt szokott járni a 
fogyatkozás is, — itt megemlítjük a' szembe-öt-
löbb hiányokat. 

Az első beszédben, lap 6. sz.e ' közönséges el-
vet mondja ki : ,,minden fájdalomnak kútfeje a1 

bűn. minden örömnek az erény." Ez elvhez illy 
alakban sok szó fér, mert tudjuk, hogy prosai v i -
lágunk az erényestől rendesen megszokta tagadni 
az örömet, 's neki hibáján kivül kell hányattatni 

a' fájdalmak tengerén. De sz. maga is mondja a* 
45—ik lapon, hogy : ,,az embert sokféle szenve-
dések érhetik hibáján kivül is, valóban sokszor 
nem tudjuk érteni, miért üldöznek az emberek ? 
miért látogat a sors ? holott mi egyik ellen sem 
vétettünkJobban fejezte volna magát igy ki : 
„minden bűn fájdalmat, minden erény örömet 
szül;'4 ebben már van igazság, ha— az öntudat-
tal, nemes önérzettel bizonyítunk. 

A' 2—ik beszéd különben igen szép bevezeté-
sének e' szavai : (lap 11) „mit használnak ta-
pasztalásaink, mellyeket a múltnak történeteiből 
gyüjtöttünk magunknak ? ' s a t. nagyon gyengí-
tik az első beszéd hatását, mellynek czélja az volt, 
hogy a' mult könyvéből hasznot merítsen jöven-
dőre. Mert ha aprójára véve nem tudjuk is meg-
mondani, mit hoz reánk a' jövendő ? : annyi bizo-
nyos, hogy vagy fá jdalmat vagy örömet, vagy jót 
vagy roszat érünk ' s a ' t . , 's az első beszéd ép 
arra való volt, hogy ezek közt tudjuk, mihez tart-
suk magunkat. Továbbá e ' kifejezés (lap 17): 
„gazdag vagy : szerezz magadnak állandó bará-
tokat a' hamis barátok által'' egy kissé homályos 
és kétértelmű. 

A' 9- ik beszéd tárgya (Egy próféta sem ked-
ves a' maga hazájában. Adventkor) nem épen a' 
legszerencsésebben van választva, miért is az a* 
gyengébbek közé tartozik. Az első részben (lap 
92) nem igazán mondatik : „az emberi termé-
szetben van, hogy a' magáét a' másénál mindig 
alábbvalónak, a' másét pedig jobbnak, szebbnek 
tartja,44 mert ennek tapasztalás szerint épen e l -
lenkezője áll. Hasnnlólag : (I. 94) „ a ' távol kö-
dében néha még a púja bokor is óriásnak látszik, 

egészen közelről tekintve, még az óriás is veszt 
nagyságából*4 an mire sz. czéloz, igaz, de nem az 
alkalmazott példa. A' második rész pedig igen r ö -
vid és sehogy sem kielégítő. 

A' 11—ik beszéd, nézetünk szerint, mindenek 
között a' legszebb,'s hogy belőle egyes helyeket 
mutatványul nem idézünk, oka az, mert ugy az 
egészet le kellene Írnunk. De 

A' 13—ik, mint felebb is megjegyzettük, nem 
birja kiállani a' próbát. Itt sz. kitér a' maga t e r -
mészetes útjából, szokott népszerűségéről meg-
feledkezve speculálni kezd, mint egy légen-rágódó 
német phiIosoph,'s alaptalan sophismáival elejti a ' 
gyűjtemény legfelségesebb tárgyát: a' lélek hal-
hatatlanságának megmutatását. 

Leo-elöbb is e' scholastis kérdésből indul ki: mi o 
a' lélek? Hja! ennek megfejtése simonidesi z a -
varba hoz ma is akárkit, ?s hogy sz. e ' megfej-
tése i s : m i bennem ismer, gondolkodik és ma-
gáról tud 4 távol jár a' fellett kérdés lényegének 
kimerítésétől, napvilágos. Továbbá a' lélek és test 
közötti különbségnek megalapítására igy okosko-
dik-.„minden, a? mi test, változás alá tan tetve, ha 
tehát a' lélek test tolna, az is tálfoznék, de öntu-
datom ellenkezőt mond; a mi bennem az Ént 



teszi, mindig egynek tudom, én a jelenben a' múlt-
ról is tudok, a iwt pedig nem lehetne, ha a' 
a' /esi törvényei szerint változnék. A lélek tehát 
nem test, következésképen nem áll részekből, Aa-
nem egység. Ennyi eddig bizonyos Itt az okos-
kodás rendje ez : a' lélek nem test, mert a ' test 
változik, de a ' lélek nem : már pedig a' mi nem 
fest, nem áll részekből; tehát a ' l é l e k egység. 
Vájjon igaz -e e ' merőben hibás svllogismus m a -
jorja?Nego. Lelkünk annyira alája van vetve a ' test 
változásainak, hogy. mint tudva van , egy philo-
sophai iskola, mellyben Herbart legnyomosabban 
irt, tanítani meré, mikép a' lélek semmi sem egyéb, 
mint a' testalkat minőségének következménye. 
Hogy a' test minden tagjai megváltoznának bizo-
nyos idő alatt : ez hibás számításon alapított 
hozzávetés : de hogy a ' mi Énünk nem mindig 
ugyanaz, hanem a' különböző korokban külön-
böző : ezt igazán öntudatunk bizonyítja. Ha már 
sz. szerint „ é n az, ti' mi bennem ismer, gondol-
kodik,, magáról tud4 és ezt ugyancsak sz. állítása 
nyomán ,,mindig egynek tudjuklí: önként követ -
kezik egyszer, hogy a' csecsemőnek nincs Énje , 
mert az nem ismer, nem gondolkodik, nem tud 
m a g á r ó l , — é s másszor, hogy egy felemelkedett 
lelkű 5 0 — 6 0 éves müveit embernek 5 — 6 éves 
korában is ép az az ismerete 'sat. volt, a' mi ma 
van : de ez egy kissé divatból ki ment Flatoni-
smus. Ezúton tehát felette kurtán jövünk ki a' lélek 
egységével. Ha pedig még,sz. syllogisticáját k ö -
vetve, hozzá-teszs ük, hogy a 'mi változik, test; a' 
mi test, részekből áll és igy tovább: akkor igazán 
vége Énünknek. 

„Ha tovább vizsgálódomfolytatja sz. „ugy ta-
lálom, hogy az életet aC lélektől nem lehet elválasz-
tani: (ez szent igaz) de azt az ellenvetést tehetné 
valaki: nincs-e élet a' természetben?az állatok-
ban ? plántákban ? ugy hát ezeknek is van lelkek? 
(bizonyosan, ha szintén mi, ugy mint magunkban, 
nem ismerhetjük is) „söt nincs-e élet az emberi 
testben és minden tagban ? (van a' mig lélek is 
lakik benne) „ é l e t , melly a' léleklól független ?" 
(i l lyen élet már a ' világon sehol sincs.) E k é r -
désekre feleli s z , hogy: lélek ugyan élet, de 
az élet még nem lélek fno hiszen hagyd csusz-
szék el megjegyzés nélkül e1 csekély szőrszál ha -
sogatás j , , ' s ha megengedem is, hogy az emberi 
test lélek nélkül is élhetne plántai vagy még ál-
lati életet i s " (ezt már csak azért se engedje meg 
sz., mert felébb kimondá, hogy az ele'et a' lé lek-
től nem lehet elválasztani, 's ha valamikép meg-
engedi, ellenkezésbe jö magával) „de emberit 
nem : 's azért az ő tulajdonképi, valóságos élete 
az, o1 mi lelki, vagy a mi a' lélekből van, melhj 
nélkül ember nem lehelneIltsz. az emberek éi 
a ' több teremtmények lelki viszonyának felfogá-
sában botlik, mennyiben szerinte nincs lelke az 
állatoknak, annyival kevésbbé a1 piániáknak. Do 
Iiogy az állatoknak lelke van,régen elismert igaz-

ság, 's hogy a 'plántáknak isienni kell, már azon 
rendithetetlen elvből bizonyos, melly szerint a ' 
lélek és élet mindig együtt vannak, nem is e m -
lítve Hegel ide vonatkozó bizonyításait. Nem az 
teszi az embert emberré, hogy neki lelke van, 's 
koránt sem az a ' különbség közte 's más te remt-
mények között, mintha azoknak leikök nem volna : 
hanem valami egyéb, mire kiterjeszkedni itt nincs 
helyén. 

Alább így okoskodik sz . : „a' lélek nem áll az 
élet melleit,'s nem is abból származik, hanem az 
életet magába foglalja . . nem lehet azért a' lel-
ket, mint valamelly külön részt, elválasztani, melly 
a' testben laknék's abból élne, 's azért testi érzé-
kenységünknél fogva nem lehet azt megfogni; 
azonban meg lehet azt különböztetni a1 csupa testi 
élettől, mint a' mellyből sem nem származik, sem 
a1 mellett nem áll, "s ennél fogva annak változá-
sainak nincs is alája vettetve." Ez üres sophi-
smákra elég kiemelnünk, vállvonító véleménykép, 
sz. e ' többszöri ismétlését: „lehet," „nem lehet," 
de épen ezért közölök mindenikre a' non liquet illik. 

Ezek után még egy ellenvetést akar megezá-
folni sz., melly szerint a' miért öregeinkben a* 
test elgyengülésével a' lélek is elgyengülni lát-
szik , még ebből nem következik a' kettőnek 
együlti elenyészése. Igen, de ha igaz sz. azon 
állítása, hogy „a? lélek nincs alája vetve a ' test 
változásainak" : ugy nem tudom megfogni, miért 
jutnak elaggott öregeink második gyermekségre? 
miért sír az öreg Newton, hogy fiatalabb korában 
írt munkáját nern é r t i ? ' s a" milobb, megmagya-
rázhalallan előttem a' Lenz ismeretes története, 
íi, mint tudjuk, egy betegség után, minden tudo-
mányát elfelejti 's újra tanul csizmadiaságot. Ha 
pedig valamíkép alája talál vetve lenni — mit a* 
tapasztalás kétségtelenné leszen: — akkor szerző-
nek veszett pere vagyon, mellyet a' tört tükörről, 
repedt flsutáról vett allegatio nehezen hoz helyre. 

Második erősségét a ' lélek tehetségeiből mei\ti 
sz. (1 ; 143 kk.) 's vitatja szokás szerint, hogy : 
„minden teremtés az lesz, a ' minek lenni kell, a ' 
mi tehetségeinél fogva lehet; egyedül az ember 
nem." E' sokat lovagolt eszme aligha birhat p r ó -
>áló erővel a1 lélek halhatatlanságára nézve, mert 
annyi bizonyos, hogy az ember is épen az lesz, 
a" mi tehetségeinél fogva lehet; öis csak egy e r -
íölcsi plánta, mellynek megvan a' maga virágzó 

tavasza, érlelő nyara, gyümölcsöző ősze, e l h e r -
vasztó tele, 's midőn az élet rövid esztendőjét k i -
élte, erői, tehetségei is annyira elviselvék, hogy 
azokkal többre menni lehetetlen. Különben is a ' 
tehetségek természetéből merített erősséget f e -
lette zaklatni nem tanácsos; mert ha azt veszszük 
fel, hogy az embernek rendeltetése a i erkölcsi 
jóság; nem állíthatjuk,hogy e tekintetben az e m -
ber az ne lehetne, a 'minek lenni kell; ha pedig 
az értelmi tökéletességet teszszük azzá : olly 
tömkelegbe veszítjük magunkat, mellyből a1 lel— 

* 
* 



kek halhatatlanságának bizonyossága nehezen 
fog kikerekedni. De a' harmadik, Isten képzeté-
ből merített erősség, (lap 149 : kk.) mint már 
nem philosophiai, hanem valóságos keresztyéni, 
elég győző, s szerzőnek azon ügyes papi takti-
kája , hogy ezt legutoljára hagyta, dicséretes. 
Egyébiránt szerzőt szükségtelen figyelmeztetnünk, 
hogy ez az egész beszéd nem egyházi szónok-
székbe való. 

A' 19-ik beszéd (1. 225) „Új szövetség az 
ó templom romjai felett" már e' gyűjtemény ki -
jövetele előtt külön megjelenvén, innen kimarad-
hatott 's mással pótoltathatott volna. Annyival in-
kább, mivel többnevezetes alkalmak nincsenek a' 
gyűjteménybe felölelve. Hiányzik pl. egy farsangi, 
téli, aratási, kaszálási, zsengekori, szüreti e l -
mélkedés. 

Isten éltesse a' derék szerzőt, hogy még több, 
illy becses, munkákkal gazdagíthassa egyházi iro-
dalmunkat ! S —d. 

E M L É K - T A R C Z A : 

A' in. csáthi refnu egyház történeti vázlata. 
Kezdete az itt-levö egyháznak bizonytalan; 

eredete azonban a' városéval egynek látszik 
lenni, a' régi protocollumban találtató jegyzék 
szerint, melly igy kezdődik: Mi M. Csáth lakosai 
nemesek, a' miólta, Csáth fundáltatván, Reformá-
tusok lévén lakosai, kiknek mint fejei, a' közön-
séges bajt, mind ekklézsiáét,mind civilét folytat-
tuk , 'sat. Ebből látni való, hogy a' mióta Csáth 
fenáll , reformátusok lakták. — A' telepedés 
pedig itt eshetett a' XVII-dik század elején, 
vagy közepén a' Bocskay vagy Rákóczy György 
erdélyi fejedelmek zajgásaik alatt, hol a' csáté 
közt, — a' mi itt most is sok terem, honnan a' 
nevét is vehette, — vásárlóit pusztán, homok-
háton megvonták magokat a'háborgatott, bujdosó 
reformátusok : csendesebb levén ez a' vidék, mint 
erdélyi fejedelmi birtok, más, magyarországi tá-
jékoknál. Templomuk és papjok mindjárt lehetett, 
de semmi bizonyost felöle nem tudunk. Hogy 
1643-ban papja vol t , azt is nem a' közönséges 
jegyzésből tudjuk, hanem egy, itt most is életben 
levő, ns. család ládájában találtatott zálogos-le-
-vél aláírásából, a' hol, mint bizonyság, igy van 
írva. „ T . T. Rimaszombalhi Pál pred." A' régi 
protocollum kezdődik 1734-ben,melly időtől fogva 
négy prédikátort számlál az 1800-dik esztendeig. 
T. t. Nagy Mihályi Somoló Gergely, 1.1. Sárkány 
Sámuel, 1.1. Bornemisza Kovács János, 1.1. Szath-
nnáry Paxi Dániel urakat. — 1800-dik eszten-
dőben hozatott ide t. t. Szenlpéteri Hódor Pál, a1 

kinek ideje alatt, ugy mint 1806-ik évben, osz-
lott ez két parochiára. — A' mostani temploma 
épült hihetetlen sebességgel, a'midőn az az előtti 
szú-et le fa-templomnak összeomlásától félnének 

a' buzgó keresztyének. 1744-ben kegyelmes ki -
rályi engedelemért esedeztek, meliyet sok fárad-
ság , sok szenvedés után meg is nyertek, olly 
móddal, hogy a' régi templom szélessége, hossza 
fölméretett, mellynél nagyobbat építeni nem volt 
szabad. Hozzá-fogtak az építéshez 1745-ben, és 
ugyanazon évben mind fala, mind teteje elkészült, 
és az akkori superintendens t. t. Csdji Márton úr 
által, sz. András hava 23-kán fel is szenteltetett. 
Az asztalos-munka is elkészült más esztendőben, 
és ez mind a'buzgó keresztyének adakozásukból. 
A' templom elvégzése után, romlófélen levő f a -
tornyuk helyeit mást igyekeztek építeni. Az erre 
való engedelemért ismét ö felségéhez folyamod-
tak 1774-en, meliyet szinte, bár nehezen, még is 
megnyertek, és más évben hozzá is fogtak, 's 
1778-ban zsindelyezetével együtt elvégeztetett, 
megtartván itt is azon szoros parancsolatot, hogy 
a' meghatározott magasságnál felebb építeni nem 
szabad. — Az óra benne az , melly a' régi to-
ronyból teletett által, a' melly ben már 16 évig 
szolgált. Van benne 3 harang; a' legkisebbik 
1741-ben, a'középső 1700-ban a'legnagyobbik 
1770-ben öntettek. — Elkészülvén a' torony, a' 
megszorító kir. parancs erejénél fogva, szük leve 
a' templom , ugy hogy a' népnek 2 /3 része alig 
fért belé. De a' bajon még nem segíthettek; vá r -
tak hát boldogabb időre, a' midőn Isten földeri— 
tendi világosító nappalát. Eljőve a' boldog kor, 
mellyben a'sötétség szét-oszolván, szabad építés, 
szabad vallás-gyakorlat engedtetett a' halhatat-
lan-emlékű II—dik József császár alatt. Ekkor 
építtették a'templom két nagy kötornáczát 1781-
ben, de ezzel is csak az asszonyok helye szapo-
rodott. — A' t. vármegye engedelmével kibon-
ták a' templomnak azon végét, melly a' torony-
tól el volt válva, és az egyetértes lelke által ez 
is felépült 1789-ben. Ezen egyház bútorai : a' 
templomi kő-asztalon levő kék posztó takaró, 
a' keresztelő ónkanna a1 hozzá való tállal, 8 ú r -
vacsarájóhoz való czín-kanna, mellyek közöl a* 
legrégibb, 1637-diki, egy régi lipcsei cserép-
edény, 3 ezüst pohár aranyozott, 1 ezüst tányér, 
széle, közepe aranyozott, egy lapos ón- tá l ; 17 
kendő, többnyire selyem,'s nagyobb része arany-
virágokkal kivarrva, 9 persely, 2 láda, 's egy bá-
dog levéltartó. — Van ezen egyházban három fi-
és egy leány-iskola, volt ispotály-háza is, de már 
csak a' helye van. Er te -e ezen egyházat azon 
borzasztó üldözés, mellynek véres nyoma több 
egyházban láttatott, a' midőn több templom 's i s -
kola elvetettek, több lelkipásztor rabszijakra f ü -
zetve hurczollaltak gályákra? nem tudjuk. A h ! 
elmúlt már az a sötét időszak, és helyelte az 
egymást eltűrő szeretet lelkének sugára tűnt föl 
az emberek fölött. Közli 

P e t n e h á z i G e r g e l y , 
m. csáthi ref. lelkész. 



S Z E N T - L A N T : 

isten jósága. 
(Énekelhető a ' X X X Y - d i k zsoltár szerint .) 

I s t en! jóvoltod tűköre 
Munkásságod egész köre . 

Olvassuk a" hit igéiben, 
Hogy nincs jó több, csak az egy Isten. 

"S az ember, e ' hit fényénél , 
Csak benned föjóban r e m é l ; 

Sérvei közt, e ' hitvallás 
Legédesebb vigasztalás. 

Nem bír megnevezni nyelve, 
Ha, jóságoddal eltelve, 

Rólad, csak rólad elmélkedik. 
Buzgalma őt fényes székedig 

Ragadja, hol jóságoddal 
Hangzik vissza a' háladal, — 

Jóvoltodat áldván magok 
Fénykörödben az angyalok. 

T é g e d , jó Istent, magasztal 
Minden, a" mit lé t re-hoztá l 

A ' természet nagy templomában , — 
Hol jóságod csodálatában 

Az elérzékenyült kebel 
Dicséreteddel telve el , 

Fel lengezö húrjairól 
A1 hálaadás hangja szól. 

Ha keblünket bánat dúlja, 
É s erőnket felül-múlja 

A ' keserv-okozta fájdalom : 
A" benned vetett bizodalom, 

Megihletve dúlt keblünket , 
Vigasztal "s megnyugtat m inke t ; 

Szenvedésinkben erősit 
A' benned vetett erős hit. 

Nincs jó ságodnak határa , 
Reánk lövel fénysugara 

Akkor is, ha földi reményink 
Gyász sirján hullat juk könnyeink ; 

Ha nincs, ki hallja a"1 panaszt, 
Mit annyi veszteség fakaszt : 

A' jóságodba helyezett 
Remény nyújt felénk védkezet . 

T e ! ki végellen jóságod 
Az által is bizonyítod, 

Hogy ére t tünk halálra adtad 
Él tünk vezérét , szent fiadat, —• 

Adjad , hogy a ' benned vetet t 
Ilit , remény, hálás szerete t 

Vezére l je é le tünket , 
"S hozzád emeljen bennünket ! 

K o p r é F e r e n c z . 

Keresztelő János. *) 
I . 

Ki, elhagyván Isten törvényei t , 
Vé tek sötét útára tévedett , 
Megfeddé J á n o s , a' szent férfiú, 
Ha bá r királyi vérből született . 
A' rény fölkente volt ő Júdeában , 
Szűz erkölcs égvén szíve lángzatában. 

* ) A1 s u n t k ö n y v és Josephus Flavius után. 

Lön egykor , hogy Heródes Antipás 
A' galileai fejedelem, 
Érkezvén hozzá bizalmas követ, 
Rokonánál Filepnél megjelen. 
De távol ő, — 1s csak nője vár a1 háznál, 
Pamlagra hulltan édes il latárnál. 

Habzó mez fo ly le karcsú termetén, 
Ingerlőn buktatván föl vá l la i t ; 
Ölére kis l e á n y g y e r m e k hajol , 
Átfűzve lábain h a b k a r j a i t ; 
És szívén mintha buja vér ömölne , 
És ajkán mintha hö vágy epedezne. 

Alig jő be a' fejdelem, "s a ' nő 
Rég re j te t t kéjnek áradásiban, 
Utána úszván föl legfür te i , 
Bükellemben keblére fut , rohan. 
„Hah ! Antipás! szól, — most tied vagyok már, — 
Filep távol, — men jünk! kész alkalom v á r . " — 

"S*egy ölelés, — "s egy csók, — 's üres a' lak,—-
"S megtéve van a ' vcrparáznaság. 
Filep jő , — lár, — lelkére bú terül 
Hosszan, mint egy kietlen pusz t a ság ; 
""S h a j h ! a" bűnös rokont bűnös nejével 
Nem snjthatá le gyöngébb fegyverével . 

Azonba J á n o s , a' szent férfiú, 
Magát hozzájok be je len te t i ; 
, , A ' fejdelmet, ki illy példát muta t , 

- Dorgálva szól — az Isten megveri . . 
"'S im, — int Hcrodiás a' fejdelemnek, — 

egy perez, — 's a ' szent férfin láuczok zörögnek* 

II. 
Több év röpül a' t i l tott kéj k ö z ö t t ; 
Machaerus-várban víg élet de reng , 
Ma épen Heródes névünnepe. 
A' t ánez te rembe száz vendég k e r e n g ; 
'S mosolygva most, mint gyöngytavasz koránya , 
Elölebben Herodiás leánya. 

Megáll a' körben büszkén, nemesen, 
Emelve keblét bája é r z e t e ; 
A' rábámuló vendégek során 
Szívfoglalólag függ t ek in t e t e ; 
"S fölharsan hangja a ' vidám zenének , 
'S légkönnyü lábai tánezra röppenének . 

Nem lej tet tek hűs csermely partjain 
Őskorban így a1 kel lemistenek, 
Midőn aranylantról Apoll karán 
Égbö l -hozo t t dalok zeneg tenek . 
Minden lépése a1 lelken szaladt á t , 
Dicsérte minden ajk a1 lányka tánczát. 

'S Heródes örömét nem birhatá , 
'S olvadt szivére fogta a1 l eány t ; 
, ,Kér j — mond — most, mit kiván csak kebe led , 
E ' kéz , e" szív neked mindent m e g á d ; 
Lány ! esküszöm szent Isten szent nevére, 
Betöltve lesz kívánságodnak bére l " 

Herodiás hallá az esküszót 
^S lelkere sápadt bosszú nyúladott , 
Magához inté lányát titkosan 
"S fülébe káröröm közt sut togot t : 
„Kereszte lő János fejét kívánom I " 
Szól Antipashoz a ' lány halaványon. 

A' fejdelem 's vendégek csontjain 
Jéghidegen reszket tek e1 szavak, 
Illy borzadalmas kívánság felől 



Nem, — csak távol sem álmodoztanak, — 
De, mert megesküdöt t , esküszavára 
I g e n t r ebeg a ' lány kívánatára. 

III. 
Míg fen víg táncz kereng 's habzó pohá r , 
Sötét kínban teng a" vár bör tönén 
A1 rénybajnok, — szilalva für t je i , — 
Méltatlan köny rezeg behullt szemén, — 
Mogorva sápadás ül arczulatán, — 
Kebléből fel mély sóhaj szakadozván. 

Most roskadt térde megtörik, 's a' láncz 
Utána csordul szörnyű- rémesen , — 
És fe lkönyörg, — és lelke szállal el 
Buzgó imája lagy rezgésében : 
, , Isten ! boszüs viliámid mire k é s n e k ! ? 
Lesz-e már vége e ' s o k szenvedésnek!?" ' 

Még té rden áll , — 's im1 léptek hal lszanak, 
A1 tág bör tön tompán viszhangozik, — 
Felzörg az aj tó, és a1 rökönyült 
Ejb n szét halvány mécs sugározik. 
Bul.o rokan be, — kard villog kezében, — 
Suj t , — 's egy siket j a j zúg a1 lég körében . 

IV. 
A' vígadók között mély csönd leve. 
Megnyíl az aj tó ünnepélyesen, — 
Gyászszal födött tállal vérszolga jő. 
'S el-szét-tek !*U a1 házba rémesen. 
Es odadván a tálat a1 leánynak, 
I jedten nyújtja ez Heródiásnak. 

A ' dölyfös a ' rejtvényt kileplezi, 
'S egy véres főt kezébe fogva fel, 
Megrázza hangos gúnykaczaj között 
' b vadúl ledobva tűn lakába el. 
Es Antipas 's a1 kik je len-valának 
Mély gyűlölettel fé l re - fordu lának . 

M e d g y e s L a j os. 

VEGYES KÖZLEMÉNYEK. 
B e l f ö l d : 

Egyházi látogatás a' dunántúli ev. egyházke-
rületben. Ujonan választott püspökünk, föt. Haubner 
Máté úr, megkezdeite egyházlátogatás J t , első-
ben is a' győr-mosoni egyházmegye tizenöt gyü-
lekezetét szerencséltetvén személyes jelenlétével. 
Ha eddigi hivatalos eljárásait, azon evangélmi 
szellemet, mellyben működött, azon ügyes tapin-
tatot, mellyet minden nyilatkozataiban tanúsított, 
azon bzelidséggel párosult jellen-szílárdságot, 
mellyel százados előítéleteket leküzdött, 's végre 
azon szép síikért, mellyel legelső egyházlátoga-
tásában működött, tekintjük; lehetetlen nem tapsol-
nunk szerencsénknek, hogy isten öt rendelte fő-
pásztorunkká. — Legyen szabad mind ezek i ga -
zolására első egyházlátogatását rövideden leírnunk. 

Minden általa meglátogatott gyülekezetbe, a' 
kíséretében volt megyei esperes, és több egyházi 
és világi u akkal együtt, estveli öt óra tájban é r -
kezett meg 's legelsőben is az öt váró hívekkel 
együtt nz Űr házaba ment áldást kérni munkálatihoz 
attól, „kitől minden jó adományok származnak" 
1s azután előadván eljövetele okait, az elöljárókat 
maga m Hé szólította 's velők egyült a' gyüleke-

zet épületeit 's egyéb javait megszemlélte, a ' m á s 
nap előfordulandó tárgyak iránt velők előlegesen 
értekezett, a' teendők iránt őket fölvilágosította 's 
igy más nap reggeli nyolez órakor az egyház-
látogatás ünnepélyét nyilvános isteni-tisztelettel 
nyitotta meg, hol a' helybeli lelkész egy általa 
előlegesen kitűzött nlapíge fölött szónokolt; az is-
kolatanító pedig növendékeivel katechisatiót t a r -
tott. — Igy megismerkedvén a' főpásztor a1 lelkész 
és iskola-tanító szellemé vei,a'gyülekezet ügyeinek 
vizsgálatához kezdett; mire nézve már több hetek-
kel előre bizonyos kérdéseket terjesztett a' gyüle-
kezet, lelkész és tanító urak elébe, a' gyülekezet . 
helyhatóságát, ekklézsiai, politikai 's oekonomiai 
kormányozását, a' lelkész és tanító urak szemé-
lyét 's hivataloskodását illetőleg, mellyekre 
ezek készen tartották Írásbeli feleleteiket. Ezek 
az egész gyülekezet színe elölt fölolvastattak, 
— a' mi bennök jó és üdvös voll, az dicsé-
rettel hetybenhagyatott; a' hol pedig valamelly 
hiány tapasztaltatott, annak orvoslására tanács és 
útmutatás adatott, mit az illetők mindenütt mél -
tánylólag 's hálás köszönettel fogadtak. — így 
például az ó-graduál czimü régi énekeskönyv 
még öt gyülekezetben volt használatban, 's közö-
lök négy azonnal elfogadta helyette az ujat 's az 
ötödikben is csak néhányan ragaszkodtak még a1 

régihez 's a' legnagyobb rész hajlandónak ny i -
latkozott annak egy ujabb 's czélszeríibbeli föl-
cserélésére. — A' családi czímerek, mellyek csa-
ládi termeket díszesíthelnek ugyan, de nem az Úr 
házába valók, onnan, a' hol még léteztek, ellen-
mondás nélkül, kivitettek. — A' melly gyüleke-
zetnek még ez ideig rendezett presbyteriurna nem 
volt, annak fölállítása, az egyházi fizetések b i r -
tokaránylagi kivetése 's beszolgáltatása, az e g y -
háziépületek líizkármentesítése, a1 leendő épületek 
tervének, nehogy azok hibásan 's czéliránytala-
nul építtessenek, az illető esperességgeli előleges 
közlése 's több efélék sürgöltettek 's teljesítésűk 
mindenült készséggel meg is ajánltato't. — A' 
lelkészek általában oda utasíttattak, hogy a' con-
íirmáUdkró! rendes jegyzökönyveket vezessenek, 
az új házasokat kivétel nélkül, mindenkor csak a' 
délelőtti órákban hiteztessék össze, hogy a' k e -
reszlelési és temetési költséges lnkomnzásokat, 
minden tőlök kilelhető módon, gátolják, a' szülő-
ket gyermekeik szorgalmatos iskoláztatására buz-
dítsák 's azokat a' keresztyén vallásban magok is 
szorgalmatosan oktassák 'sat. — Végre a' mint 
imádsággal nyittatott meg, ugy buzgó haladással 
rekesztetett be mindenütt oz egyház-látogatás a1 

főtiszt, püspök úr állal. — Isten adjon lelkes fő -
pásztorunknak lankadatlan eröt 's szilárdságot, 
hogy megkezdett szent hivatalát még sokáig illy 
buzgósággal 's szent lelkesedéssel folytathassa 
köztünk! Y. Z. 

Gyaszünnep Mgy-Kun-Kis Ujszálláson, jun. 
27-éll. Nelíéz időket ért egyházunk néhány év 



alatt. Idősb kedvelt lelkipásztorainkata1 halál sza-
kasztá el tőlünk, ifjabb szeretelt hitszónokainkat 
pedig- más fényesebb egyházak ragadák el. Utol-
jára lépett ma közöttünk szószékbe t. cz. Fördös 
Lajos úr, kedvelt hitszónokunk, s vég Istenhoz-
v.ádját érzékenyen sirta el, beszéde alapjáva tevén 
azon igéket, mellyek megírattak Csel: XXí. 12, 
13, 14. verseiben. Megmutatá, hogy Istennek 
akarata intéz e' világon mindeneket, az ö gond-
viselése őrködött Jézus egyháza fölött évezrede-
ken át 's őrködik ma is az egész anyaszentegy-
ház 's egyes egyházak fölött. Kérte hallgatóit, nyu-
godjanak meg Istennek akaratán, mellynek ö 
maga is örömmel hódol meg , noha nem tudja a' 
jövendő mit hozand reá. Szép volt látni, mint ju -
talmaztatik a' hűséges protestáns egyháziszolga. 
Nem árad el ö körülötte csillogó fény, 's juta-
lom-arany-kereszt mellén nem tündököl: de van 
neki jutalma, mellyel a' világ pazar fénye 's 
külső jóakarata nem ér föl, és ez, egyfelől a' 
tiszta öntudat, hogy erejét az emberiség javára 
híven áldozta föl ; másfelöl hallgatóinak szíves 
szeretete, azon könyek, mellyeket ezrek sírnak 
össze keserűen szeretett lelkipásztoruk utolsó 
órájában. — Szép a' hadak bajnokának tiszte-
letére szentelt örömünnep, mert a' megtartott 
haza hálaérzetböl áldozza az t ; kedvesek az em-
lékszobrok , mellyek a' nagy tettek emlékezetét 
örökítik : de higyétek el, protestáns hiszónokok! 
nem szebbek ezek a1 könyeknél. mellyeket ezrek 
sírnak, hangos zokogásra fakadva, kedves hitszó-
nokuk lávoztán. Illy könyek, a' szíves szeretet, 
*s tisztelet könyei kisérének el téged, kedvelt 
hitszónokunk ! kit sorsod angyala tőlünk messze 
hívolt;*) kinek lehetne szebb öröme, mint neked, 
ki fáradalmaid babérót, a' szíves méltánylást 
arathattad? Isten veled! élj boldogul! N. N. 

GyÖnki iskola. Közelebb években növendékeink 
fokonkénti szaporodásával, gymnasiumunk hire is 
mindinkább ter jedvén, már régóta többen ösztön-
zőnek, tudósitnám a'közönséget a'gyönlti tanoda 
állapotáról. Es én szerényen hallgatók, még ak-
kor is , midőn többek közt t. Fényes Elek úr, 
Pesten, mintegy két évvel ezelőtt, erre szemé-
lyesen felszólított, másoktól várván ennek te l je -
sítését. Azonban miután az mindez ideig nem tör-
tént, nem állhatom meg, hogy a' természeti f ek-
vésénél fogva is elszigetelt, s annyira ismeret-
len Gyönk, melly Dr. Vállas Antal úr legközelebb 
kiadott „kézi és iskolai átlás"án még csak helyet 
sem foglal, legalább iskolája tekintetében, a' t.cz. 
közönség előtt tovább is rejtve maradjon. Nem 
czélom itt gymnasiumunk igazgatási rendszeré-
ről, az oktatóknak igazgatóhozi viszonyáról 's!b. 
hosszas értekezést írni, 's előadni, mi által gondol-
nám én a szép alapítványnyal ellátott tanodának 
még nagyobb virágzását , szebb jövőjét eszko-

*) A' kis-kun-szent-miklósi reT. gyülekezet híva őt l e l -
kipásztorának. 

zölhetni ? csupán száraz, rövid statisticai leírásra 
's egyedül azon pontokra szorítkozom, mellyek 
a' t. cz. közönség figyelmét közelebbről igénylik 
's mikről hallgatni, a' szülök érdekében talán v é -
tek volna. — Gyönk helység fekszik Tolname-
gyében Pakshoz 4 — 5 órányi járásra, egy völgy-
ben, két hegy között. Ugy látszik, miszerint kies 
fekvésénél s csendes helyzeténél fogva, maga 
a' természet múzsáknak szentelé. Levegője egész-
séges, vize igen jó ; van benne gyógyszertár, 's 
két orvos. A' koszt igen olcsó, mi csak onnan is 
megítélhető, hogy jelen mostoha évben sem volt 
tanuló, ki 200 váltó forintnál többet fizetett volna, 
's voltak, kik 1 1 0 , - 1 2 0 , - 1 2 5 , - 1 3 0 , - 1 4 0 
váltó forintért kosztot kaptak. Azonban, mi a' 
figyelmet különösen megérdemli, a' helység felét, 
t. i annak felső részét csupa magyarok, az alsót 
csupa németek lakván, a1 tanulók közöl a' ma-
gyarok németül 's a' németek viszont magyarul 
tanulhatnak. Ezen kedvező körülményen kivűl a* 
csendes helységben hiányzanak azon alkalmak, 
mellyek nagyobb mezővárosokon a' serdülő i f jú-
ság erkölcsét annyira meg szokták rontani, 's a1 

szép-reményü növendékeknek, szülőik keserű 
fájdalmára, nem ritkán kora sirt okoznak. Mit a" 
tanoda számára dídactrum név alatt fizetni kell, 
egész évben csak két p. p. forint, beirási díj 1 
forint p. pénzben. Azon reál tudományokon kí -
vül, mellyek minden jól rendezett gymnasiumok-
ban rendes oktatás tárgyai szoktak lenni, tanítta-
tik : a1 latin, görög és német nyelv. A' német 
nyelvet különösen már kezdik a' declinisták, mit 
aztán osztályonként nagyobb-nagyobb mennyi-
ségben tanulnak, gyakoroltatnak a' s tylus-irás-
ban,mondatok kitételében stb.Az í - sö nyelvészeti 
osztály oktatója általán minden osztálybelieknek 
rendesen tanítja a1 rajztudományt, vállalkozóknak 
a' zenét. A'tanfolyam kezdődik oct. i - s ö napján, 
szünidő aug. és sep. hónap. — Ez idén 2-ik félévi 
közvizsgálataink következő renddelfognak tartatni 
jul. 29-én az I-sö nyelvészeti osztályé, 3 0 - á n a* 
II—ik III—ik IV-ik nyelvészeti osztályoké; 3 1 - é n 
a' szónok költészi osztályé. Melly napokra az ér -
demes szülök 's a' tudományoknak azon barátai, 
kik a' fent-érintettekről 's az itteni tanítás sike-
réről személyesen akarnak magoknak tudomást 
venni, tisztelettel meghívatnak. — Ezeket akárki 
más szinte igy elmondhatta volna, de itt akarat-
lanul is eszembe jut, mit, hasonló esetben, bol-
dogult Vajda Péter mondott: „Nincsenek nálunk 
iró-mesteremberek, kikre az eíféléket bizni le -
hetne." Egyébiránt azon öntudattal teszem le tol-
lamat, miszerint nincs semmi jelen értesítésem-
ben, mi a' „propria laus" színét csak távolról is 
magán viselné, és mi által a' szerénység ellen l e g -
kevésbbé is vétettem volna. 

L o s o n c z y L á s z l ó , 
szónokköllészi oktató. 



K ü l f ö l d : 

Pápai nyilatkozat. XIV. Kelemen pápa CGan-
ganelli; 1769 — 1773) egy bibornokgyülésben 
í«?y nyilatkozott: Hosszas és érett megfontolás 
után, minden zavarból menekülésre csak egy rést, 
csak egy üdvét, csak egy szabadulást találok 's 
az, minden ker. egyháznak mentessége Róma ed-
digi fögyámságától. Hagyjatok minden népet, hadd 
építse maga szeretet- 's bizalomban ker. egyhá-
zát, hagyjátok meg neki a' Krisztus örökségét, 's 
ne kormányozzátok azt tovább kapzsi gyámok-
ként csupán tinhasznotokra! Hagyjatok fel min-
den erelnekités- és átkozással í Minő összhang-
zást, minő erőt fog aztán kifejteni a' ker. vallás 
a ' népek boldogítására a' helyett, hogy kölcsönö-
sen ellenségeskednek 's gyöngítik egymást. Nép 
fog szellemi erőben nép mellett emelkedni, mű-
vészetek és tudományok testvéri szövetséget kö -
tendnek a' nemzeti egyházzal 's minden erőt v e -
télkedve ébresztendnek föl a' népek boldogítására. 
Jer tek, menjünk, egyikünk kelet, másikunk nyű-
göt fe lé ; járjátok be, mint új apostolai a 'v i lágos-
ságnak és szeretetnek, a' világot, hirdetve : az Úr 
országi el fog jöni. Mondjatok le minden földi di-
csőségről ; én más dicsőséget nem akarok, mint 
az Úr szolgája lenni 's megszentelni a' népeket. 
(A. Z. f. Ch. u. K.) 

Pontius Pilátus még folyvást él a franczia nép-
mondákban. Vienne mellett gúlaalakú, 70 láb ma-
gas régi római sirdomb áll felirat 's képmü nél-
kül. A' nép neki Aiguille (tű) nevet adott 's véli, 
alatta fekszik Pilátus eltemetve 's nyugla még 
most sincs. Egy régi római tornyot Viennehez 
közel, Rhone pariján, szinte Pilátustól onynak n e -
vez a1 nép 's hiszi, hogy Caligula császár oda zá-
ratá a kormányzót 's a' szerencsétlen kétségbe-
estében felakasztá magát. Más monda szerint holt-
teste Rhoneba vettetett, 's e' folyam m é j mindig 
örvényzik 's tajtékzik azon helyen, hol az tö r -
téntnek állíttatik, ámbár a1 holt test ujra kifogatolt 
's egy közel hegyről, melly szinte Pilátustól kapta 
nevét, nagy mélységbe iaszintatott; de Pilátus 
itt is mint ijesztő szellem kóborog. Hogy ö Cali-
gula alatt öngyilkossá ion, már Eusebius beszéli 
Egyháztört II. 7. ( A . Z. f. Ch. u. K.) 

Cllina. A' ker. vallás nemcsak a' partvidéke-
ken, hanem a1 birodalom belsejében is nagy elö-
lépéseket látszik tenni. De a' r. kath. térítők még 
mindig sokkal számosbak, mint az ev. Amazok 
mintegy 80 vannak, közlök 60 franczia ' s20 olasz 
lehet ; ők minden irányban bejárják a' középbi-
rodalmat, holott egyetlenegy európai ev. térítő 
sem hatott még az ország belsejébe. Ezt ők a' 
me^ér i te t t dunaiakra bizzák, kik e' loglaikodás-
Jban, miként tudósíttatunk, nagy kitartással 's 
mindenféle áldozatokkal járnak ei. Már is 30 illyen 

benszülött prédikátor van, kik mult év kezdetén 
felszólítást intéztek német ker. társaikhoz, kérve 
ezeket , gyámolítanák őket szegénységük- és 
sokféle költséges utazásaikban. Ok honunk egész 
nagy vidékeit evangyéliommal kezeikben járták 
már be 's itt-ott egyes kis ker. községeket k é -
peztek, mellyek közöl egyik, mi a' chinaiaiknál 
igen sokat jelent, jó pénzöszveget hozott Hong-
kongba, térités munkáját illetőt. Innen látni, hogy 
nem csupán szegény emberek, hanem vagyonos, 
belátó 's tudományos férfiak is elfogadák a' ker. 
vallást, mit a'tudósítások is különösen kiemelnek. 
Bettelheim tr. magyarországi zsidó, ki Smyrnában 
lön keresztyénné, az ev.-chinai missióhoz csat-
lakozott, 's nem rég Hongkongból Lieukieu-szige-
tekre ment. Ugy a' r. kath. mint prot. téritök na -
gyon jól tudják természetesen, hogy China tudo-
mányok hona, vagy, ha jobban tetszik, classicus 
földe minden magisterségnek. Régóta tehát szint-
úgy iratokkal, mint predikálással törekvének hatni. 
Ball térítő chinai-ker. naptárt adott k i , melly 
többi közt idegen statusok minden szerzödvényét 
Chinával és sok hasznos értekezést európai ini-
veltség 's ker. vallás szempontjából foglal magá-
ban. Bridgman, a' ,Chinese Repository' kiadója, 
legközelebb néhány önálló munkát adand sajtó alá, 
Medhurst is többet készített el. De kisem olly 
munkás, mint Gaihan német, ki nevét szerénység-
ből elhallgatja's csak „chinaiak barátjá"-nak akar 
neveztetni. E térítő Kijing barátjától Taohuang 
égifi ismeretes nagybátyja- 's helyettesétől m e g -
bizaték, hogy öchinaifels. számára a1 föld minden 
országai leírását dolgozná ki, s e1 terjedelmes 
munka első kötete, több földabroszszal, Pekingbe 
már el lön küldve. E ' földleírást, miként meg-
igérék a' szerzőnek, az akadémia vagy helyeseb-
ben a' birodalom legfőbb tanulmány tanácsa, melly-
nek neve chinai nyelven: hanlin, fogja kiadni. A" 
nyomatásra felügyeléssel Tsehao akadémikus b i -
zaték meg. Európai illyen tiszteletben azelőtt soha 
nem részestilt. A' nagyszerű r. kath. térítő Ricei 
néhány munkája szinte fölvétetett ugyan a csász. 
könyvgyűjteménybe, de ez csak akkor történt, 
midőn azok két századdal előbb az országban k i -
nyomattak 's a' ker. chinaiak kézikönyveivé lőnek. 
A' chinaiak e1 barátja terjedelmesen leírta német 
nyelven China történetét is, és azt a' porosz mi-
nisteiium utján Neumann müncheni tanítónak azon 
világos kívánattal küldé meg, hogy azt bocsássa 
közre. E ' foptos munka nyomatását gátló aka -
dályok , reméljük, ei fognak nem sokára hárít-
tatni. (B. A. K. Z.) 

Geufcantoni kalholikusck. A' hajdanta egészen 
prot. Genfcantonban Vuaria buzgó 's ügyes p r o -
pagandista áltai mintegy 30 év alatt a' r. katho-
likusok száma 15700- ra ( 2 ICOO prot. melleit) 
emelkedett. f A . Z. f. Ch. u. K.) 
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TARTALOM : Püspök nevezet, hivatal, püspöki egyházszer -
kezet . T e r h e s S á m u e l . Evang. egyházrendezési terv. 
I r á n y i D á n i e l . F.-szabolcsi egyházmegye gyűlései. 
S z i l á g y i J á n o s . — I s k o l a - ü g y : A ' tudomány-
elöiskolák tanterve. Készítette W a r g a J á n o s , j e g y z e -
tekkel kiséri K á r o l y i I s t v á n . — I r o d a l o m : Z s a r -
n a y L. Paptanu. K o s z t a J ó z s e f Katechismusa K i s 
B á l i n t népiskolai munkái .— V e g y e s k ö z l e m é n y e k . 

Püspök nevezet, hivatal, püspöki egyházszerkezet-
Nem azért, hogy másokkal vétkesen ellenkezni 

szerelnék — milöl mentsen Isten! — de azért, 
hogy hitfeleim közt, mindenről, mi a' keresztyén-
ség körébe tartozik, tiszta igaz fogalmak te r jed-
jenek ,— többek közt, a' püspök nevezetről, h iva-
talról 's püspöki egyházszerkezetröl is szót kell 
emelnem. 

Száz meg száz szók vannak a' magyar nye lv-
ben, mellyeket a' szokás ama kihalt, tudós, ha -
talmas nemzeteknek, görögöknek és rómaiaknak 
nyelveikből hozott át és ma már polgári joggal 
birnak. Illyen a' görög-latin christianusból elő-
állott kristián, keresztián, keresztyén; és igy nem 
a' keresztből származott szó is, melly jelenti a' 
föprofétai, papi és királyi tisztségre, méltóságra 
fölkenettetett Urnák követőjét. Illyen az episko-
pusból összetört episkop, aztán piskop, ebből püs-
kop, végre magyarrá-vált püspök szó is. 

Már, ki tehet róla, hogy ez a' szó nyelvésze-
tünkbe annyira be van oltva, miszerint, az utósó 
falusi legénykeig mindenki, az első, vagy is elöl-
ülő egyházi személyt püspöknek nevezi ? Ha egy 
született görögnek, bár pogánynak, a' ki minden 
fölvigyázó hivatalnokot, még a' kikötőkre fölvi-
gyázó Dianát — szépen világító holdat is — ked-
velt Callimachusa után, limenessin episkoposnak 
nevezni szokta, — igen is, neki — ha deák-szer-
tartásu keresztyén, igaz joggal meg nem tilthatja, 
hogy főpapját episkoposnak ne czimezze; söt ez 
a ' görög csodálkozhatik inkább rajta, hogy az ö 
episkoposát magának tulajdonította, 's azzal él a' 
deák anyaszentegyház: épen ugy nekem, magyar 
protestánsnak, ki előtt, egyedül a' görög nyelven 
irt új - testamentomi szentiratnak van tökélyes 
authentiája, — és igy a' görög vagy napkeleti 
ekklézsiával vagyok közelebbi vallásos rokon-

ságban , ki veheti vájjon rosz neven, hogy az 
egyházkerülelbeni elnököt, főpásztort, a ' görög 
episkoposból származott püspöknek mondom ' s 
írom ? Mi több, — nem méltányosb, következe-
tesb dolog volna-e , hogy a' különben is elég-
pompás, hatalmas, hosszú, derék deák super— 
intendensi czim a1 latin papság főnökeinek tulaj— 
doníttassék inkább ? 

Ugy van. Két nagy hatalmaságok , szótár é$ 
szokás, mellyeknek semmi halandó ellent nem 
állhat, és a' mellyek, a' falusi biró, 's a megyei 
tek. szolgabíró közt, a' varga czéhmester, és az 
itélömester közt , különbséget nem ismernek, 
— mindeniket azon névvel nevezik : igenis, 
ama két, határtalan hatalmasságok parancsol-
ják , hogy miként panis-t magyarul kenyé r -
nek, pater-t atyának , ugy az egyházkerületben 
azt a' — meg kell vallani — szegény, csak egy-
kétezer v. cz. forint jövedelmű, ámde tudós, fedd-
hetlen , jámbor, kegyes , lelkiösineretes , szent -
buzgalmu, szóval: a' Timotheushoz, Titushoz kü l -
dött apostoli levelekben lerajzolt jellemű, és — 
a' mi igen fontos dolog — miként Cyprián k o r á -
ban, egyházi-szavazattal választott nagy-érdemü 
főpásztort főtisztelendő püspöknek nevezzem. 
Mondják ugyan : „minthogy a' püspöki czimhez 
magas polgári jogok köttettek, azért tiltakoznak, 
hogy protestáns főpásztor azzal ne éljen : í í — de, 
engedelem! a'féltékenység igen elkésett; ismerni 
kell ezt az eszélyes jelenkort, oh ez, — higyjék 
el, igen tisztelt atyánkfiai! — nem hogy a' s z e -
gény egyszerű prot. püspököknek, kik különbem 
is evangyéliomi hittanuk szerint, szüntelen p r é -
dikálják , hogy országuk nem e' világból való* 
— engedne az említett jogokba becsuszniok : 
de azokat sem jó szemmel nézi , mellyek régóta 
birtokukban vannak, 's napi renden van ellenek 
hatalmasan szónokolni, itthonos elv 's modor sze -
rint o'connelkedni. 

Egy szócskáról, melly az anyagi 's szellemi 
világ szótárában nemigen foglal el nagyobb h e -
lyet, mint a' csillagos ég seregei közt a' kisded 
Bootes, elég legyen ennyi; most a' keresztyén-
ség reale lexiconában keressük föl a" püspökf 
hivatal, 's püspöki egyházszerkezet becsét, mél-
tóságát. E ' tárgyról komolyabb gondolkodásra föl-
hívni, 's hogy szálljanak magokba, alkalmat nyuj— 
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tani akarván azoknak, kik sz. Pál ezen szavait: 
ki püspökséget kiván, jó munkát kiván," 1. 

Tim. 3 : 1 . — kínálkozó lépes-méz gyanánt te-
kintik 's annálfogva a' püspökröli eszméhez nagy 
kényelmet, nyereséget, világi uraságot, hatalmat, 
yidám, szerencsés életet szoktak kötni, — bátor-
kodom a1 legbibliásabb 's alkalmasint legtudósabb 
egyházi atya Hieronymus után kijelenteni, hogy 
az idézett apostoli igékben, a* divat szerinti esz-
mét teljes lehetlen, — miként az utánok olvas-
ható értelmi 's erkölcsi kellékekben is, — fölta-
lálni. Világosan láthatni ott, hogy sz. Pál még az 
episkopos és presbyter közt semmi különbséget 
nem tudott és nem több egyházakat kormányzó 's 
társai felébe emelkedett, ugy nevezett püspökről 
van szó, hanem egyszerű lelkipásztorról, tanító -
Tói, vagy, mint sz. Jakab nevezi, egyházi szolgá-
ról, és erről tetszett már az apostolnak mondani : 
a' ki hív evangyéliomi lelkipásztor, tanító kiván 
lenni, vagy is, a' Jézus által megállapított igazság 
's erény országát akarja terjeszteni, az illy sze-
mély nem önmagának hasznos, kellemes, méltó-
ságos, hanem Istenre nézve dicsőséges, az em-
ieriségre üdvös munkát, szolgálatot kiván magára 
vállalni. 

Nem hagyhatom ugyan helybe Hieronymnek 
túlzott buzgalomból ejtett, borzasztó-kemény sza-
vait : „ Míg — úgymond — az ördög incselkedése 
által, a' vallásban pártok nem keletkeztek: mind-
addig, az egyházak a' lelkipásztoroknak köz-
tanácsuk által igazgattattak" — mert hiszen nem 
ördög, de a' tiszta okosság indításából esett, hogy 
zavar, rendetlenség elkerülése tekintetéből a' köz-
papok közt elnök választaték : ámde tisztelem, 
becsülöm a' nevezett e. atyának keresztyén bá-
torságát 's atyai hatalmas intését, mellyet fenteb-
bi szavai után vet: „tudják meg — úgymond — 
a' püspökök, hogy ők inkább csak szokásból, mint 
az Úr intézetének szelleménél fogva, állanak ma-
gasabban a1 köz lelkipásztoroknál" Comment. Cap. 
1 . ad Titum. 

Kevés ideig tartott hát az összes lelkipász-
torság általi igazgatás, mert nem sokára Alexan-
driában elkezdék, és aztán sok más helyeken is 
szokássá vált rendes Proedront, elnököt választa-
ni. És meg kell vallani, hogy leginkább ez az 
egyh. szerkezet közelíti meg az áldott középszer 
eszméjét; ez által lehet elkerülni az evangyéliom 
szellemével ellenkező 's ki tudja, mennyire nem 
terjeszkedhető hatalmú protokathedriát; ez által 
azonban a1 jólelkű elnök is megnyerheti a1 taxist 
és prolimiát, mellyek talán az elébbi szerfeletti 
egyszerűségben hiányzottak. 

Ámde az önzés, mellyel, miként a* selyembogár 
szálaival, ugy behálózza, köti magát az ember, és 
ezenkívül még a'köznép tudatlansága,melly Pált és 
Barnabást égböl-leszállott isteneknek gondolta, 
nem elégedett meg, hogy az egyh. gyűlésekben 
*csak rendes proedria legyen, hanem minden em-

beri gyarlóságon fölül-emelkedettnek, világos-
sággal, szentséggel, mintegy öltözettel, körülvett-
nek képzelt exusiát, méltóságot, hatalmat terem-
tett ; miből aztán mennyi anomalia, baj követ-
kezelt, tanuságul az egyh. történeltanban híven 
följegyeztetett,— mit azonban elősorolni \s máso-
kat talán kedvetleníteni tiltja a' keresztyén s z e -
retet. Ettől félt a1 protestantismus, midőn ala-
kuló-félben volt, és méltán ezért tűzte ki elvül : 
hogy az ö püspöke az egyházi gyűlésekben 
vezérelje ugyan a'tanácskozást, hajtsa 's hajtassa 
végre a' határozatokat, de önkényesen ne igaz-
gasson, annyival inkább világi hivatallal föl ne 
ruháztassék és hatalommal; söt, mivel tudjuk, 
hogy a' gazdag akaratának a' szegény gyarló 
könnyen hódol, sokszor egy jó ebéddel is megle-
het lelkét vásárlani : tehát püspökünk számára 
nagy úri jövedelem forrás ne nyittassék. 

Ez mind bölcsen és szentül van így: de ne-
kem,mint protestánsnak, sok-ágazatu aggodalmam 
van mind e' mellett is, midőn e1 tágyról elmél-
kedem 's talán nyugoltabb leszek, ha magamat 
kipanaszlom, és néhány lelkes részvevőkre találok. 

Majd hogy Hieronymussal ki nem fakadok és 
azt nem mondom, hogy a' sötétség lánczárói e l -
szabadult ördög incselkedik,'s a'reformatio drága 
veteményei közé konkolyt hány : de tartóztatom 
magamat és természetesebben, szelídebben sz.Pál-
lal, 's közelebb Jézussal így szólok : „eljött a* 
világ fejedelme" Ján. 14 : 30— kinek hatalma 
tan nemcsak a' lecegőegen, mellyet beszív az 
ember, de a' lelken is és ez munkás most a' vak-
merő emberekben" Eféz 2 : 2—3. Ez a' duló 
hatalmasság, — kin , az idézett helyen láthatni, 
érti az apostol a' jelenkor szellemi kórságát, idét-
len elveit, gonosz gondolatit, testi bátorságát, 
szabadosságát, — igen haragszik a'reformatióra, 
's köztünk naponként zavart, egyenetlenséget 
igyekszik egész erővel szerezni; ama tudomá-
nyossággal párosult nyiltszívüségéröl, egyenessé-
géröl, okos bátorságáról nevezetes Zwinglinek,— 
ama szent- tüzű, buzgalmu, későbbi Illyésnek, 
Luthernek, — és ama legtudósabb theologus, 
eszélyesebb reformátor,kitürő-szorgalmu, 's tiszta 
Calvinnak szellemét, és egész egyháziasságunkat 
szeretné minden áron elenyésztetni. 

Ez a' világ fejedelme boszúsan tekint vissza a* 
mult három századra , mellyen sok újdonságot 
hoztak be az elbibliátlanodott keresztyén világra; 
azt különösen sajnálja, miszerint nem olly könnyű 
már akárkivel elhitetni, hogy a' tilos gyönyö-
rökbe fúladozó, haldokló, és bármi bűnben lé led-
zö, Istent kórházakba szórt marok aranynyal, 's 
faragott köböl építtetett pompás templommal meg-
engesztelhet. Mondhatlan sok teendőink vannak, 
de meg kell vallani, az említett világ fejedelme 
utunkban áll; még eddig a' népeket, nemzeteket 
csak olvasni tanítgattuk saját nyelveiken a' bi-
bliát ; az evangyéliomi 's apostoli iratokból még-



nem minden részeket, verseket magyaráztunk 
meg 's kötöttünk sziveikre: pedig az egész bi-
bliát be kell nekik tanítnunk, és azt hitök egye-

düli sinérmértékéül velek bevetetnünk ; igenis, a* 
protestantismus zöldellő vetésének, ha az igazság 
Istene ugy akarja, mint mi,föl kell nevekednie,— 
áldott, böv aratást érnie. 

Ah! de mikor lesznek meg mindezek ? Talán 
az idők végéig tart a' tusakodás, hogy betelnék, 
a' mi mondatik : „Senki nem koronáztatik meg, 
hanemha igazán tusakodik.4' 2 Tim. 2 : 5. Mikor 
leszen annyira párosulva az ész a' szívvel, hogy 
az Istenről, Jézusról, üdvességröl, hidegen, rész-
vét nélkül nem fogna beszélgetni, okoskodni ? Ez 
pedig nem leszen olly világ hizelgö rabja, misze-
rint, ha az okosság egy tilalmas gyönyörtől, mu-
latságtól eltartóztatná, tüstént megbetegednék. 
Hajh! messze kell még a'világ végének, ama nagy 
napnak lennie; még sok eleven szenet lehet ad-
dig a' világ fejedelmének s vitézeinek fejökre 
gyűjteni! Mit munkál ezek szelleme jelenkorunk-
ban i s , ,,a' vakmerő emberekben ?" mi zavart 
akarnak köztünk előállítani ? arra czélom a' pro-
testantismus igaz barátit figyelmeztetni. 

Vájjon nem e' „rósz szellem müve, mi a' test-
vér skót egyházban történik ?" miszerint földes-
urak, patronusok betolják az egyházakba kedven-
czeiket papoknak, kell nem kell a' gyülekezet 
tagjainak. Hiszen a1 lelkes, buzgó protestáns, 
inkább tiszteli az Istent szegény deszka templom-
ban's nyugodtabban van, mintha köböl építtet a' 
patrónus, 's arany kelyhet ad a* sz. asztalra, de 
aztán bele sem szabad szólani a' nép véneinek, — 
tudatlan vagy szép tudományos-készületü, hiú, 
gőgös, szeles, vagy érett, szelíd, szent-buzgalmu 
pap szálljon-e be a' paplakba? 

Elmellözvén, hogy egy szegény prot. ország-
ban, minő Svéczia, érseki czimet visel a' főpász-
tor, 's mint ország prímása, polgári hatalmas urat 
játszik: vájjon a' reformatio légkörében kevélyen 
hajókázó, csodálatos egyházi vegytantanárokat, 
az angol egyház püspökeit s papjait nem a' fen-
tebb említett világ fejedelme vitézeinek mond-
hatni-e? Nem ártottak az üldözés fáklyáját lobog-
tatott szerzetesek, kik császárok, királyok ba-
rátjaik voltak 's armadájokkal ugy-szólván ren-
delkeztek ; nem, — semmi a' protestantismus be-
cséből annyit le nem vont, mint a' püspöki-szer-
kezetü angol egyház. Ki lenne a' Hufeland diae-
tétikájának szíves barátja, ha választott tanárai 
részegen tanítnák a' mértékletességet ? Mit ítél-
nénk arról az emberről, a' ki csak aranyos-betüjü 
bibliát akarna olvasni, 's a' Károlyi Gáspár-fé-
lékre rá sem nézne ? Nem nevetséges lenne-e 
vájjon, vagy inkább szánni való, az a* gyermek-
kora óta homályos, majd hályogos, sem eget, sem 
földet több évek alatt nem látott gazdag ember, 
a' ki csodálatosan meggyógyulván, szeme világa 
tökélyesen helyreállván, a' helyett, hogy a1 ter-

mészet nagy könyvét forgatná, Isten szép mun-
káiban gyönyörködnék, vagy kijelentett akaratát, 
olvasgatná hálás szívvel, — tehát egész életében 
csak pénzt számlálna, 's a' börsében laknék ? És 
nem lenne-e gyűlölséges ez a' gazdag majoresco, 
ki velem egy nagy famíliához tartozik, de engem, 
mint ifjabb, szegényebb ágat, lenéz, utál ? És hogy 
ne láttassunk hát megöl beszélni, ime szemébe 
mondjuk az igazat : ki nem gyanúskodnék, 's egy 
könnyen ki venné be Zvingli, Luther reformjait, 
(kiknek főelvök vala, a' keresztyénséget az apo-
stoli egyszerűségre visszavinni. legalább a' meny-
nyire viszonyainkkal, körülményeinkkel össze -
férhető, azt megközelíteni) ? ki nem fordulna a* 
tős-gyökeresrómai hierarchiához inkább, mintáz 
idétlen protestáns hierarchiai angol szerkezethez^ 
Ki hajlana a' presbyterialis püspök Cypriannal 
egyet-értett reformátorok szavaira : ,,hoc utique 
erant et caeteri Apostoli, quod fűit Petrus, pari 
consortio praediti et potestalis et honoris" libro 
de unitate Ecclesiae, Cypr. — Midőn láthatni v i -
lágosan , hogy a' leggazdagabb, hatalmasabb, 
protestáns nemzet az első keresztyén egyházi 
szerkezetből, bibliai egyszerűségből, szóval:a' re -
formatioból satyrát csinál, és püspökeinek, pap-
jainak több jövedelmök van alkalmasint, mint az 
egész keresztyén papságnak; midőn látjuk, hogy 
egy pápára megharagudt kegyetlen király sza-
vára, 's fényes ígéretére, a' papság elhagyván a' 
r. katholika vallást, alkottak egy, soha a' prote-
stantismus szellemével meg nem egyeztethető 
hierarchiát, és csináltak fából vaskarikát? Ke-
resztyén Dualistáknak mondhatni őket, kik e g y -
szerre szolgálnak, és pedig nagy pompával, mind 
Istennek, mind Mammonnak; lakomáskodnak,mi-
dőn Irhon szegény lakosi éhen halnak ; ama fran-
czia meséből ismeretes, róka-szerepet viszik, 
melly miután az állatok királya előtt a' polgári 
jólétről, személyes bátorságról, a' királyi jóság-
ról, kegyességről szépen szónokolt volna, szónoki 
fáradsága jutalmául egy pár hizott pulykát kívánt 
a' királytól. 

Minden bajnak, nézetem szerint, Angolhonban, 
oka, a' parlamentaris nagy urasággal, gazdag-
sággal, hatalommal össze-kötött, nálok VIII—dik 
Henrik által meghagyott, később is megerő-
sített , sőt kiczifrázott, püspöki egyházi rend-
szer, mellyröl, ha köztök igaz bibliás reformatio 
szelleme lengne, régóta le kellett volna mondani; 
így Istent, a' keresztyénséget, söt az emberisé-
get megengesztelni, a' protestantismusra szép ö s -
vényt egyengetni, jó példát adni, hogy a' papság 
országa nem e* világból való, nemes keresztyén-
lelküleg megmutatni. Imádom ugyan az üdvesség-
Istenét és meg vagyok elégedve, hogy a' refor-
matiónak három század alatt annyi népek, nem-
zetek, milliók hódoltak: de azt hiszem, ha az an-
gol püspökiek, az evangyéliommal, apostoli leve-
lekkel inkább egyező 's az első keresztyénség 



korában virágzott presbyterialis egyh. rendszert 
"vennék be: ezzel a' protestantismusnak mondhat-
lan jótékony szolgálatot tennének; akkor a' meny-
nyeknek országa alkalmasint hamarább elköze-
litne minden népekhez, mintáz által,hogy ugyan-
csak rakják a' bibliákat hajókra, *s küldik azok-
nak ajándékba. 

Bokor panaszom van továbbá itt, honi magyar 
prot. egyh. kormányzatunk s rendszerünk kinö-
vései ellen. Csak isteni, különös kegyelem őriz, 
csak egy bibliáhozi kis vonzalom tart még össze 
bennünket, — annak köszönhetni,hogy gyűléseket, 
ugy a' hogy, tarthatunk, és a'vallásos társulatban 
leginkább igényelhető, illedelmi rendszabályokra 
nézve még általában az ijesztő deficit-et ki nem 
mondjuk. Egyh. gyűléseinkben alig van már v a -
lami jele az egyháziasságnak, órákig személyes-
kedéssel foly a' vita, az angol protector hamis 
independensei szebb rendet tartottak, illedelme-
sebben viselték magokat, mikor arról beszélget-
tek, hogy nekik semmi egyh. íelsőségre nincs 
szükségök, mint mi szoktunk tanácskozni, mikor 
amaz : „vocatio est penes Ecclesiam — sed cum 
consensu superiorum" arany-bulla szavaihoz ha-
sonló hires, pedig nem törvény, csak törvény-
javallati czikket valamelly hatalmaskodó egyház 
ágense hirtelen elönkbe gördíti. „Nyilvánosság, 
szabadszólás" szép két jelszó. Istennek hála! 
hogy sok alattomosság megszűnt és hogy némelly 
• yomorult tekintély lármája a ' becsületes, sze-
rény ember száját be nem dugja : de, engedelem ! 
nem túiságig, nem annyira kiterjesztve értjük a" 
nyilvánosságot, hogy a' dolgot nem értő, bámész 
csőcselék miatt kiszorulva a' roszlégti teremből, 
az utczára a' kapukhoz meneküljünk, mint a ha j -
dan népeinek birái ott tanácskozzunk, és az e g y -
ház föpásztora ott haljon szörnyet, mikor m e g -
3ialIandja,hogy (miként Eli idejében a' frigyláda) 
iugy most elnyerettetett a' világ fejedelme által 
egyház 's papság minden joga, szabadsága ; en-
gedelem ! nem tulságig, nem annyira kiterjesztve 
értjük a' szólásszabadságot is, hogy még a' né-
mák is szónokoljanak; némának tartjuk pedig 
mind azt, legalább annak kellene lennie, a' ki nem 
érti, a' mit beszél, a' ki centies decocta crambét 
liozogat föl, a' kinek a1 közjót eszközleni legki-
sebb szándéka sincs, röviden: a' ki nem feddhetlen, 
iegalább amaz 1 Kor. 6 : 9 — 1 0 említett czégé-
r e s bűnök közöl benne egy pár bizonyosan ta-
láltatik. 

Ugy vesszük észre, hogy egyháziasságunkat 
leginkább elferdité a' polgári világba becsúszott 
corteskedés, követ- és tisztválasztási rút modor, 
mellynek kormányzatunkba, söt az egész papi 
hivatal körébe is befolyása lett annyira, hogy az a' 
17 éves nemes legényke, ki még eddig jámbor, 
szelíd volt,—vasárnap, mikor a1 pap fölmarasztá az 
if jakat , ő is fölmaradt : ámde, miulán néhány, hi-
vatalról feljebb hágdosni akaró úri egyének vele 

pajtáskodásig társalgottak : többé már a' tisztes, 
istenfélő gondnoknak, tanácsnoknak, öreg a tya-
finak, söt a'lelkipásztornak szavára sem hajt l e g -
kisebbet is ; egyház, pap, templom neki mind sem-
mi, csak a' cortes három színű zászló valami. 
Vannak világi egyének , kik magokat különösen 
a nemes nagyobb közönségnek (a ' szegény adózó 
népből álló egyházra mi gondja ?} egyházi dol -
gaiba avalják,— izgatnak, mozgatnak, a' függe t -
lenségi hajlamot táplálgatják, hogy fáradozásai-
kat, majd mikor szükség leszen reá, érdemül b e -
tudhassák. Innen van, hogy egy illy egyház kö -
zelebb is (mellynek pedig szép-lelkületü, jeles 
tagjai vannak) valami rózsa-szinü lélek tanácsá-
ból írja világosan az esperesnek, miszerint ö az 
„egyh. kerület elrögtönözött határozatát egysze-
rűen vissza utasítja," — és ezt csak azért, mert 
nem engedtetett meg neki , hogy a'főiskolából 
egy 22 éves diákot, (ki, minden jeles tehetségei 
mellett is, még nem gyakorlott, a' cura pastora-
lisi eseményekre nincs elkészülve 's kivéve az 
exegesisre föladott könyvet, „életében talán b i -
bliát" sem olvasott) rendes papnak vigyen, de 
oda utasíttatott (és képzelhető már ennél nagyobb 
szabadság?), hogy az egész Magyarhonból, köze-
lebb a' liszamelléki 60 vagy több káplánokból ' s 
az egész rendes papságból legyen szíves egyet 
választani. Innen van, hogy már papi egyénnek 
szájából kellett egyh. kerületi gyűlésen hallanunk, 
hogy „pap lehet akárki, bokkancsos is, csak meg 
kell hívni," mire gyönyörűen felele e g y , még 
papban méltán interna vocatiót föltételező lelkes 
világi szónok, hogy ha megengedtetnék bokkan-
csosokból papot hívhatni, akkor némelly papokat 
aztán bokkancsosoknak kellene adni. Alig ha le -
hetne alkalmasabb helyet találni ennek a' hires 
exclamationak : 0 tempóra! o móres I 

Még egy nagy bajt, a' többek közt, nem lehet 
nem említnem; ezt, t. i. hogy nincs egyh. törvény-
könyvünk, országosan megerősített 's bevett k á -
nonunk. Néhol egy, csak vidéki, és már elavult 
A - B - C - é s kánonkönyvecskét használnak, má -
sikkal is pótolgatják, mellyek donatistákra 's ke-
mény pietismus korszakára emlékeztetnek 's 
most már bennünket botránkoztatnak, mert az 
egyházak világi jóltévöinek, patronusoknak é r -
demeiket illő tekintetbe nem veszik, az igazga-
tásbanöket majd csaknem ignorálják: más helyen 
egy ujabb, bátor , hatalmas kor müvével, egy 
rendezetlen zsinat javallatával törvény helyett 
élnek, de a' melly csak reactio ama régibb el le-
nében; gratiából olt ül ugyan a' püspök, vagy 
az esperes a' gyűlésben, csak magát csendesen 
viselje: de már azt nem tudni, hanyad rész elnök 
ö ? mert a' tanácskozás vezérlését reá nem bíz-
ták, az Ítéletet, határozatot ki csak akkor mond-
hatja, ha egy két esztendőben elö talál fordulni 
egy kérdés, melly világosan tartozik a' dogmára-
*s liturgiára; — szóval a' prot. egyh. kormányzat 



mezeje egész Magyarhonban „ékesség nélkül 
való és puszta, és sötétség ül a1 mélység színén." 

Régóta óhajtjuk, hogy legyen világosság! de 
vannak emberek, kik a' hajóban ülni sötétben 
szeretnek: de megtanulhatnák Simon Péter szo-
morú példájából (Luk. 5 : 5.), ki egész éjjel f á -
rasztotta magát mint halász, és jó siker nem j u -
talmazó fáradságát. Régóta kérjük, várjuk, hogy 
egyh. kerületeinkből a'lelkesebbek gyűljenek zsi-
natra össze, és még sem történik valami. Ja j ne-
künk! ha az idő elmúlik, — 's többé nem munká-
lódhatik senki; ha az Urnák lelke így fog ismét 
panaszkodhatni : „Jeruzsálem ! (magyar prote-
stáns) Jeruzsálem! mi sokszor akartalak össze-
gyűjteni benneteket, mint tyúk íiait szárnya alá, 
de nem akartátok ; irne azért a' ti házatok puszta 
lészen." Mát. 23 : 37. 

Könyörögjetek, prot. atyafiak! barátok! ( egy -
házunk) békességeért, (mondván) legyenek sze-
rencsések, kik szeretnek téged. Zsolt. 122 : 6. 

Ezeket én is azért szólottam nektek, hogy a' 
Krisztusban békességetek legyen. Ján. 16 : 33. 

T e r h e s S á m u e l , esperes. 

Evang. egyházrendezési terv. 
Ezen terv fölött már-már készülnek az egyes 

egyház-községekben a' vélemények, 's majd 
fokozatosan a' közgyűlés elé is kerüleiid az, meg-
birálás 's határozás végett. Igen korszerű tehát 
azt sajtó utján is, és pedig minél több oldalról 
szemügyre venni. Midőn én is felszólalok e' tárgy-
ban, olly nyíltság és komolysággal kívánok szó-
lani, minőt annak talán századra kiható fontos-
sága méltán igényel. Mert a' mi közállományra 
nézve a' charta, az alkotmány,— az a' magyar ev. 
egyházra a' jelen munkálat : egyházi alkotmány. 

És e' szempontból kiindulva, lehetetlen fel 
nem ötleni első pillanatra is a' terv szerfölötti 
rövidségének. Fél ív nem lehet elég, kellő sza-
batossággal meghatározni mind azon kellékeket, 
jogokat, kötelességeket, mik az egyes tagot, a' 
községet, az esperességet, kerületet 's végre az 
egyetemet, a' tisztviselőket, a' törvényszékeket, 
ezeknek szerkezetét, működési rendét 's a' t. t á r -
gyazzák, illetik. 'S mivel e ' fél ívnyi munkálat 
mindezekre elég részletesen ki nem ter jeszke-
dik: magvát foglalja magában az örökös pótlások 
szükségének, akár az egyetem, akár, minek pe -
dig főleg elejét vétetni szeretném, az egyes alá-
rendelt testületek részéről. 

Ezt elörebocsátván, ki fogom jelölni az elöt-
• tem fekvő munkálat azon főmomentumait, mely-
lyek annak sarkait képezik, 's mellyekre észre-
vételeket tenni kívánok ; ezek : a' községekben 
a' személyes szavazati jog, továbbá a' képviselet, 
a' választmányok, az utasítások, a' dualismus, a' 
tisztválasztás, a' törvényszék, 's a" testületek vég-
rehajtó hatalma, vagy inkább e' halalom hiánya. 

Mennyire lehet, rövid leszek; a' ki az alkot-

mányos külföld institutioival csak annyira-meny-
nyire ismeretes, remélem, meg fog érteni: ki p e -
dig e1 mezőn profanus,— az olvassa meg legalább 
B. Eötvös „Reformjátmielőtt ezen rövid v á z -
at olvasásához fogna; különben meglehet, olly 

ellenvetéseket fog tenni, mint a' pesti magyar 
osztály gyűlésében tett egy úr nekem, midőn azt 
mondtam én : „hogy személyt, nem pedig corpo-
reitást kellvén képviseltetni, a 'tanodák, mint i ly -
lyenek, nem részesülhetnek képviseletben," — 
ö megszégyeníteni akaró hangon naivut azt k é r -
dezte : ha vájjon a' tanítók nem személyek-e? — 
Igenis, én az ujabb statustani nézetekből akarok 
kiindulni, mert azoknak helyességéről és arról 
meg vagyok győződve, miszerint azoknak alkal-
mazására nincs szerencsésb mező, mint az ön-
rendezési joggal bíró protestáns egyház. Tudom 
ugyan, mikép nem tabula rasa fekszik előttem : 
de tudom mást részt azt is, hogy a' protestanti-
smus lényege a' haladásban keresendő, melly te-
hát a' históriai nyűgöt legkevésbbé viselheti; ' s 
megvagyok győződve, hogy a' gyökeres javítást 
minden rázkódtatás nélkül megbírja a' magyar 
ev. egyház. 

Lássuk már most a' személyes szavazati jogot. 
A' községi gyülekezetek rendezését tárgyazó 

1-ső g. meghatározza a' szavazati jog kellékeit, 
nem tevén, 's véleményem szerint, helyesen, v á -
lasztási és választathatási kellékek között k ü -
lönbséget. A' szerkezet így szól: „Minden nagy-
korú, önálló (magok kenyerén élő) az egyház 
fentartásához segedelemmel járuló evangyélmi 
egyének az egyháznak szavazattal biró tagjai ." 

Mellőzve azt, hogy az „egyének" szó helyett 
e' szót: „férfiak" kívánom a1 szerkezetbevétetni, 
nehogy nők 's különösen özvegynők is az „egyé -
nek" kifejezés miatt, szavazatot követelhesse-
nek, — három kellékkel óhajtóm ezen szakaszt 
bővíttetni. Jelesül mondassék ki, hogy a' szava-
zati 's választathatási jog csak benszülött v agy 
törvényes uton honosított férfiakat illet, mert ez 
minden illynemü joggyakorlásnak alapja, nem r u -
háztathatván az egyházunk körüli rendelkezhetés 
joga jött-ment emberekre; •— másodszor, az 
egyház-fentartásához segedelemmel járuló k i fe-
jezés helyett tétessék ez : a* reá kivetett egyház-
fentartási költségei befizetők; mert a' segedelem 
önkénytes ajándék, melly olly csekélység lehet, 
minő után, az illető egyén vagyonállapotát t e -
kintve, ö e becses jog élvezését nem érdemli, 's 
ez tétessék be annyival inkább, mert alább a1 3 -
ik §. b. pontjában „az egyházi terhek megálla-
pítása 's kivetéséhez a' községgyülésnek joga l e -
vén, kell hogy ennek sanctioja is legyen, külön-
ben a' kivetés merő haszontalanság;" — s h a r -
madszor : fejeztessék ki, hogy e' jogok becste-
lenitö bűnök elkövetése 's az illető hatóság íté-
lete által és után a1 büntetés kiszenvedéseig nem 
gyakorolhatók. 



Ha már a1 vote universel-t fogadjuk is el, de 
azt még a' legdemokratikusabb szerkezetű alkot-
mányok sem terjesztik ki törvényesen nem natu-
rálisait, a' kivetett terheket nem viselő, 's becs-
telenitö büntetés alatt levő emberekre, 's ámbár 
megengedem, hogy más a1 hivek viszonya az 
egyházhoz, más a' polgároké a* statushoz: de e-
zen kellékeket lehetetlen az egyháznak is nem 
kivánni meg. 

Következnek a' választmányok, mellyek min-
den elnökség mellé mintegy ellenörül terveztet-
nek behozatni! Ezeknek hatásköre lenne: vég -
rehajtani a' közgyűlés határozatait, előkészíteni 
a* közgyűlés elébe terjesztendő tárgyakat 's e l -
intézni a' sürgős ügyeket, feltételezve a' köz-
gyűlések helybenhagyását. 

Ez tehát valósággal nem más, mint collegialis 
kormány forma,'s mint illyen, mindazon utányok-
kal (Nachtheil) van összekapcsolva, mellyek az 
illyforma kormányzásoknak természetében fek-
szenek : a' nehézkes mozgás, 's mi fő: a' felelős-
ség sok felé megoszlása, mi a' felelősség teljes 
hiányával egyre megy. Én a' közgyűlés határo-
zatainak végrehajtását egy személyben óhajtóm 
központosítani, a' felelősség egész súlyával, mert 
illy egyes személyben, akárki mit mond is, több 
garantiát találok, mint egy ma ezen, holnap más, 
ma ennyi, holnap amannyi tagokból szerkesztett 
testületben. Választassék az elnökségre egy ki-
tűnő egyeniség, nem tekintvén, mint eddig igen-
is történt, arra, ha mágnás avvagy legalább fö-
fötáblabiró-e , akár értse hivatala pontosságát, 
akár viselje azt ügyszeretettel, akár nem, hanem 
egyedül tudományra és buzgóságra; 's egy ki-
tűnő embertől többet lehet várni, mint akárhány 
középszerű egyéniségtől, természetesen mindég 
feltételezve a' felelősséget. És ezzel átmentem 
a' dualismus kérdésére is. 

Maga ezen munkálat indokolásában elismerik 
az igen érdemes szerzők, hogy a' kettős elnök-
ség valóságos képtelenség, de azt még is azért 
vélik megtartandónak, mivel az 300 év óta di-
vatozik. 

Már fönebb érintettem, mikép én a' históriai 
fejleményeknek az ész postulatumai fölölt felsö-
séget nem engedek, 's azért ezen indokot sem 
fogadhatom el elég erősnek arra, hogy azzal a' 
józanész intése sükertelenittessék,—jelen kér-
désre nézve pedig annál kevésbbé, mert én a' 
tisztviselőtől a' felelősség eszméjét elkülöníteni 
nem tudom 's nem akarom, az pedig csak egyes 
ember irányában állhat fen; és mert én a' kettős 
elnökségben , azaz, hogy egyik elnök világi, a' 
másik pedig egyházi férfiú legyen, valóban anti-
protestans elvet látok. A' protestantismus a' pap-
ságot nem ismeri el statusnak, az nem tesz kü-
lönbséget egyházi és világi egyháztag között. 
A'kettős elnökségpedig egyenesen ebből az e lv-
ből indúl ki, 's nem más, mint curialis érdek kép-

viselésén alapszik. Ezt nem teheti az ev. egyház* 
magáévá, 's legyen, nem bánom, akár pap, akár 
nem pap az elnök, de legyen az egy, 's csupán 
mint közönséges tagja az egyháznak. Azt állítják 
a' tisztelendő urak, hogy 3 század óta nem ütötte 
fel magát az evangélikusok között a* hierar-
chia : ámde a' kettős elnökség, miszerint a' 
pap eo ipso egyik feje az egyházközségnek, nem 
pedig csupán szolgája 's tagja, — már magában 
hierarchicus tünemény. 

A' tisztújítás szükségessége a' tervezetben 
eléggé indokolva levén, részemről semmi hozzá— 
adni-valóm nincsen. 

A' mi az előttem levő tervezet leggyöngébb 
oldalát teszi, az a' képviseleti szerkezet. Én j e -
lesül sem a' papot, sem az elnökséget, mint ily— 
lyet, el nem fogadhatom eo ipso képviselőnek is; 
a' képviselés egészen különböző foglalkozás, 
a' képviselőben különböző tulajdonok kívántat-
nak, mint akár a' lelkészben, akár az elnökben 
kívántatnak meg; sőt lehet, hogy a' pap 's az e l -
nök a' többség nézeteitől eltér, 's akkor a' több-
ség akarata ellen olly nézetek fognak az illető 
gyűlésen képviseltetni, mellyek a' küldök néze-
teivel homlok-egyenest ellenkeznek; és ez a* 
képviselet tiszta fogalmába ütközik. Továbbá, én 
az iskolákat, mint illyeneket, nem akarom külön 
képviselettel ellátni, és pedig annál kevésbbé olly 
tetemes befolyással, mihezképesta' kerületi tano-
dák egy első osztályú esperesség gyanánt volnának 
felveendők. Ha már a' papságot nem ismerhetjük 
el külön statusnak, annál kevésbbé ismerhetjük 
el annak a' tanítókat; pedig ezen javalt képvi-
seltetés egyenesen illyforma elvnek kifolyása. Ez 
hajdan, hol a' tudományosság a' collegiumok 
egyedárusága volt, talán inkább lehetett okszerű: 
de a' mai világban, hol a' tudomány immár köz-
kincs, merően alaptalan. Nálunk az egyház élet© 
a' tanintézetek életével egy-azon törzsön fejlő-
dik, 's a' nem-tanítónak épen annyi érdeke van 
a' tudományos intézetek felvirágoztatásában, mint 
a' tanítónak. Egyébiránt magától értetik, hogy 
a' mint igen valószínű és kívánatos, hogy taní-
tók is fognak képviselökül választatni: ugy az is 
kétségtelen, hogy ha például a' tantárgyak iránt 
fogna rendelkezés czéloztatni, — az iránt előbb a* 
tanítók, mint szakértők, meg fognak hallgattatni, 
épen ugy, mint más civilisált országban a' tör-
vényhozás mindig az illető szakértők véleménye 
után határoz. S valóban, egy 8 — 1 0 tanítóból 
állótanodánakolly jogokat adni, minők csak egy, 
több ezer emberből álló, elsö-rangu esperességet 
illetnek, — igenigen hyperaristokraticus tervezés, 
annál inkább, mert az illy tanítók aztán kettőt be-
folyással bírnának; egygyel mint közönséges sag-
jai az egyházközségnek, a másikkal pedig, mint 
az iskola tagjai. Végül, miért neveztem még hi-
ányosnak a'javaslott képviseleti formát, az : hogy 
nem a1 szavazók száma, hanem egyes községek, 



"s illetőleg ezek több vagy kevesebb lelkészei-
nek száma vétetik alapul. Ez a' mi szerencsétlen 
hatósági képviseletünk szerencsétlen utánozása, 
melly szerint Torna annyi szavazattal bir, mint a' 
húszszor akkora Bihar. Személy az, mit képvisel-
ni kell, nem corporeitas, 's bár elismerem is, hogy 
könnyebb dolog egyes községeknek küldeni kö-
vetet : még [is a' könnyebbség okáért, az egész 
alkotmányt hibás alapra fektetni nem szabad. 
Fogadtassék el a* kerületezés eszméje, miszerint 
például 500 vagy 1000 választó küldhetvén 
egy követet, ezek egy bizonyos központon ösz-
szejöhessenek, mi annálinkább elfogadható, mert, 
miután a1 leánygyülekezetek ugy is az anyagyü-
lekezet kiegészítői, 's mint illyenek a' választás-
ban részt vesznek : az egyik helyről a' másikra 
menés ugy is ki nem kerülhető. 

Hogy az utasítások eltöröltetnek,igen czélszerü. 
Ki azoknak haszontalan, söt káros voltáról még 
meg nem győződött, az nem kisérte figyelemmel 
a* magyar országgyűléseket. 

A' mitől, nézetem szerint, az egész egyházal-
kotmány sükere vagy sükeretlensége függ : az 
a' végrehajtó hatóság. Ezt sehol az egész mun-
kálatban tisztán kifejezve, 's mi fő, kellő sanctio-
val istápolva nem találom. Ha nem bírunk hata-
lommal határozatainkat végrehajtani, akkor hiá-
ban határozunk. Mondassék ki, hogy az illető tes-
tület vagy felsőbb gyülekezet határozatainak min-
denki engedelmeskedni, 's illetőleg azokat telje-
síteni tartozik, 's ki az ellen vét, a' körülmények-
hez képest, vagy személyes szavazati, vagy ha 
testület, képviseleti jogával nem élhet mindad-
dig, mig azon határozatnak nem tesz eleget. Le-
hetnek még más eszközök is, mellyeknek alkal-
mazása hatalmukban áll: de én itt inkább csak az 
elv iránt akarok figyelmet ébreszteni, mint rész-
letekbe bocsátkozni. 

Végül még a' törvényszékekről kell néhány 
szót szólanom. Igen helyeslem a1 tervkészítők azon 
nézetét, miszerint állandó consistorialis bírákat 
nem kívántak teremteni: de én azt, hogy minden 
egyes pörre külön bírák választassanak, a' vád-
lott érdekeivel nem tudom megegyeztetni; mert 
meglehet, hogy a' vádlott ellenségei, talán hatal-
mas emberek, olly többséget fognak tudni össze-
korteskedni, melly csupa ellenséges-indulatu em-
bereket fog választani a' vádlott biráiul, kik kö-
zöl azonban ez csak egy ellen fog élhetni a' re-
cusatio jogával.E' helyett tehát azt véleményezem: 
választassanak évenként bírák, 's miután mind-
egyikben törvénytudomány nem szükséges, mi-
nél nagyobb számmal, 's ezek közöl sorshúzás 
utján tartozzék 5 vagy 7 , vagy a'hány kell, 
minden egyes pörben bíráskodni! 

Ezek az én nézeteim. Elvárom a' czáfolatot. 
Pesten junius 25-én 1847. 

Ifj. I r á n y i D á n i e l . 

Felső-szabolcsi egyházmegye gyiilései. 
Mielőtt közelebbi, május 26-ik 's több napjain 

tartatott, közgyűlésünkről szólanék : meg kell 
említenem, hogy mi tavaszi gyülésünket is meg-
tartók a' maga idejében, bár annak határzatai a' 
közönség tudomására nem juttatának. — Minthogy 
tehát az összefüggés igényli: meg kell említenem, 
hogy tavaszi gyűlésünkben egyik, ritka-ügyes-
ségü elnökünk, tek.Baáji Patay István űr, segéd-
gondnoki hivatalát felmondván, egy, a' szegényebb 
iskolabeli legjobb tanítónak évenként 4 5 , — 
ugyanazon iskolában legjobb tanulónak 5 vftot, 
— életében pontosan fizetendőt — alapító-leve-
lében veve búcsút egyh. megyénktől. Köszönetet 
szavazánk az erélyes elnök — 25 év alatt — há-
rom esperessel híven megosztott gondjaiért; melly 
köszönetünk nyilvánítására, n. t. esperesünk e l -
nöklete alatt, küldöttség neveztetett ki, a' — kü-
lönösen egyh. megyénkre nézve — érdemekben 
őszült segédgondnok urat úri lakában tisztelettel 
megkeresendő. —Másik nevezetes, s össze-füg-
gés okáért megemlítendő, tavaszi gyűlésünkről, 
azon határzat, melly, némelly egyházaknak, az 
esperesi látogatás előtt nyilvánított, azon ellent-
mondására keletkezett, mellyben ezen némelly 
egyházak az állandóul N. Kállóban tartatni szo-
kott gyűlés kitartási költségét, — azon okon, mi-
vel Kálló szállást nem ad, és hozzájok messze 
van, — megtagadták. Gyűlésünk tehát, igénybe 
vévén a1 jelenlevő egyházi követek felkiáltásait 
is, midőn voltak egyházak, mellyeknek követei, 
— küldöttségi munkálatokra, a' közgyűlés folyta 
alatt, ellenkezésök daczára i s , a' közgyűlésből 
kiküldettek, ujolag felszólította az egyházakat, 
adnák véleményöket a' már két é v e s , minden 
egyház beleegyezésével állandósított gyűlés iránt: 
állandóul egy helyben, és pedig Kálióban, vagy 
inkább vándorolva kivánják-e azt ezután tar-
tatni ? — Ezután harmad napra, feledékenység 
és méltányosság szelleme szállotta meg a' gyűlést, 
mert azon egyházakat, kiknek ellentmondásukat 
elébb annyira méltányolta, hogy azok kedveért,-
két éves szokással megerősített határzatát m e g -
ingatni kész volt, a' meg nem fizetett gyüléstar-
tási tartozásért törvényes kereset alá vetetni 
rendeli. Igy állottak a' dolgok, midőn jelen gyű-
lésünk megkezdetett. — Megkezdetett pedig az 
két, már régebben megválasztott világi ülnö-
keinknek, tek. Tólesvai Bónis Sámuel és Somossy 
Ignácz uraknak székfoglalásuk által. Millyen öröm 
és kinézés a'jobb jövőre, illy tiszta-elvű 's sz i -
lárd-jellemü férfiakat fűzhetni ülnökeink koszorú-
jába !! — Tanácskozásunk megkezdetvén, mi-
után 1) meghatároztatott, hogy ezután, a'tanács-
kozás folyama alatt, küldöttségi munkálatok nem 
végezhetők, hogy annak ürügye alatt, az e g y -
házak követei a' tanácskozásból ki ne zárassanak: 
délutánra küldöttség neveztetett a' segéd-gond-
noki, két ülnöki és egy aljegyzői állomások be-



töltése végett érkezett szavazatok felbontására, 
az eredményt a' még e' nap délutáni óráin ta r -
tandó ülés elébe terjesztendő. 2) Élénk, mond-
hatnám, heves vita támadt, mit kelljen tenni, a' 
gyűlés helye tárgyában beérkezett néhány sza-
vazattal? A* mult gyűlés hevenyészett határzata, 
melly csak néhány, névszerint nem is tudható, 
egyházak ellentmondásán épülve, e g y , a' min-
den egyház kivétel nélküli beleegyezésével 
alapított, 's már két évi használattal megerősített, 
régibb haiárzatát kivánta megsemmisíteni egyh. 
megyénknek, — nem töröltetett ugyan ki, — nem 
akarván egyh. megyénk ez által is példát adni a ' 
határzatok önkényü változtatására; mintán azon-
ban, a' gyűlés állandó helye ellen felhozott, egyik, 
legfontosabbnak látszó ellenvetés, a' kallói e g y -
ház követeinek, szóval és írásban tett, nyilatko-
zata által, hogy ők az egyházak követeit szállás-
sal ellátni készek, csakhogy az, egyházuk pénz-
tára terheltetése nélkül essék , (mit egyébiránt 
gyüléstartási tervünk is ekképállapítameg)—tö-
kéletesen elenyésztetett : a1 főkép ezen nehéz-
ségre intézett szavazatok olly határzattal küldet-
nek vissza, bontatlanul, az egyházaknak, hogy 
elöltök tartván a' határzatok sérthetlen szentsé-
gét, az iránt adják véleményöket: mikép lehelne 
a' netalán még feninaradhatott nehézségeket el -
hárítani? Meglássuk, nem fogja-e kiszorítani a1 

törvényes szülöttet, törvényes jogaiból, ama jog-
bitorló, melly lételét, mint később nyilvánult, 93 
közöl csak 12 egyház ellentmondásán épült, he -
venyészett határzatnak köszöni.!! — 3) Ha k e -
vesbültek az állandó gyüléshely akadályai, sza-
porodtak az azt kivánó okok, az által, hogy a' 
kállói egyház, egyh. megyei levéltárunknak, mint 
azt eddig is, bár soha felszólítva nem vala, te l je-
sítette, — állandó és bátorságos helyet adott; 
ennek gondját pedig, az e' végett régen kineve-
zett, 's most hittelis kötelezett kállói lelkipásztor 
t. Szondi László úr vállalván el. — 4) A' szava-
zatbontó küldöttség délután elöterjeszté, mikép 
a' segédgondnoki székre bejött 84 szavazat k ö -
zöl, eddig példátlan, általános többséggel, 70 
szavazattal, mélt. schombergi grófDegenfeld Imre 
űr tiszteltetett meg, ki is, ekként, mint választott 
segédgondnok, az éljenző szavakban is általáno-
san nyilvánult, közbizalom és szeretet által, szá-
mára biztosított elnöktársi széket elfoglalván, 
mint munkatérét— mint nyilvánitá—vallása iránt 
vele-született buzgalma tettleges kimutathatásá-
nak : mind a' tanácskozás vezérlésében, mind az 
Ítélet mondásban, mind a'—szinte példátlan — ki -
tartásban kitüntetett ügyessége's lángoló buzgal-
ma által, pillanatonként olly fokozatra emelé b i -
zodalmunkat, miszerint el kelle hinnünk, mikép 
nem hiú reményekre jogosít bennünket, e. me-
gyénk jövője iránt a z , hogy ö mtgát, minden 
más, közönséges foglalkozásoktól menten, e me-
£yei leg mienknek tudhatjuk l — 5) Küldöttség 

neveztetett, melly mélt. segédgondnokunkal a ' f. 
t. e. kerületnek, hol egyszersmind esküjét is, mint 
a' f. t. e. kerület leendő ülnöke, leteendi, bemutas-
sa ; utasításul adatván ezen küldöttségnek, misze-
rint ohajtanók elnökeinket, mi is, — mint kiknek 
bizodalmunk bennök központosult, mint kik között 
elnöki eljárásaikat végzendik, — esküvel is kötni 
elnöki székeikhez; annyival is inkább, mivel e d -
digelé csak ők tekinthetők ugy, mint egyh. m e -
gyénk képviselői a' f. t. e. kerületen. Különben 
is igy van az a' polgári, szinte hasonló-szerke-
zetü törvényszékeken,—még az olly hivatalokban 
is, mellyekben a' hivatalnokok nem választás, h a -
nem felülröli kinevezés által nyerik hivatalukat. 
— 6) Egyik megiiresiilt papi ülnöki székbe, á l -
talános többséggel, mindnyájunk közohajtása 's 
örömére, t. Rátkay József úr emeltetett; méltó 
munkatársa a' felebb említettem ülnököknek! A ' 
másik papi ülnöki székre, mint aránylag legtöbb 
szavazatot nyertek, t. Eperjesi Albert, Sóltész Ge-
deon, Bakó Mihály és Horváth János urak je lö l -
tetvén ki. — 7 ) A' volt segédgondnokunk-
nál tisztelgett küldöttség, magát törvényszékké 
alakítva, olly tárgyban hozott Ítéletet, mellynek 
végelintézésére maga n. t. esperesünk vala k i -
küldve. Ez, és más több efféle eljárások, egy k ü l -
döttségnek megbízatását idézték e lő , mellynek 
feladata leend kánonainkból és rendeleteinkből 
az egyh. megyei hivatalnokok eljárását magába 
foglaló terv készítése. 8 ) Mult év jun. 4 -én Kis— 
Várdában tartatolt isk.-körlátogatói gyűlés j egy -
zökönyve felolvastatván; az abban ajántt kézi- és 
vezérkönyvek, részint, — mint drágák, — cse -
kély-jövedeimü iskolatanítóink által megszerez-
hetetlenek, részint terjedelmességök 's írmodoruk 
tekintetéből, tanítók és tanulók jelen képességük-
höz alkalmazottak nem levén : a' körlátogatói 
gyűlés megbizatik, olly kivonatokról gondoskodni, 
mellyek a' tanítók által leíratván, vezérkönyve-
kül használtathassanak. 9J Megértük valahára 
azt is, hogy az esperesi látogatók jegyzeteinek 
egy része felolvastatott. Az ebből kitűnt e l já rá-
sok következő határzatokat idéztek elő : a) É r -
zékenyül sulytá kebleinket azon 6 egyház j é g -
keblüsége, mellyek, még ekkorig sem akarván, — 
még a' tapasztalt üdvös eredmény után sem akar -
ván — átlátni a' népiskoláknak, felsőbb helyek-
ről is parancsolt, vidéki folytonos felügyelés alatt, 
tartása szükségességét, eddig sem választottak 
körlátogatókat: ezek tehát, mint szintén a' hanyag 
körlátogatók i s , — a1 közösen elfogadott te rv 
rendelete szerint, — az egyh. megyében, mint 
hanyagok köröztetni rendeltettek, b) Az esperesi 
látogatók mellé, ellenőrül, maga a 'gyűlés fog k i -
nevezni segédeket. Nem akarja ugyan egyh. m e -
gyénk a' kánonszerü látogatást, a k. somogyi 
egyh. megye példájára, eltöröltetni, vagy túlszi-
gorusággal szabályozni: de minden esetre utasí-
tásul adja annak : elvkérdésekbe ezentúl nem 



avatkozni. 10) Az aljegyzőre bejött szavazatok-
ban, hol nálunk csak aránylagos többség kíván-
tatik?! — két egyén nyervén egyenlő 9 , 9 , sza-
vazatot, t. Tóth Péter és Tolnai Jótsef urak, ujab-
ban kitüzettek. — Szavazat kéretik e g y , meg-
űresült világi ülnöki székre is. 1 1 ) A' hat év ma-
gát kétszerezett, jövőre hasonló reménynyel biz-
tató, jelenleg 27 özvegyet 6 p ftig segélyező öz-
vegy-árva pénztárban 6028, az egyh megyei-
ben 809, a' gyülés-tartásiban 196 vft találtatott. 
12) Halmozott ügyeink szükségessé tevék, ez év-
ben még egyszer, sept. 14-kén gyűlést tartani. 
— Az iskolai körlátogatók gyűlése jövő aug. 
17-kén Kis-Várdában leend. 

S z i l á g y i J á n o s , lelkipásztor. 

I S K O L A - Ü G Y : 
Harmadik czikk. ' ) 

A' tudomány-elöiskolák (gj nma-
stiim) tanterve. 

39. §. A tudomány-előisholdk tanulmányai. 
A1 tudomány- elöiskolák feladatát fentebb (3.§.) 

kifejtök , itt azt röviden ismételve és központo-
sítva kimondjuk , hogy a' ludomány-elöiskolák 
feladata : a tudományos szellemrei fejtés és elő-
készítés. A' tudománynak a' tárgylagos világ is-
meretével van dolga. Az ismeretben a' tárgyla-
gos mint gondolat fogatik föl 's alanyi világgá 
változtatik át. Igy a* tudomány, tehát a' tudomá-
nyos szellem kifejtése 's arrai előkészítés körül 
is főszerepet visz a' gondolkodás. Következőleg 

K. I. W . J . j ó n a p o t ! — Örvendek ra j t a , hogy viszont 
ta lálkozunk, még pedig nem torzarczczal , miként az egykor i , 
háton róka bőrt emelő, nagy-szakál lu , annál c seké lyebb-h i -
telű ké t izraelita , kik a' találkozás perczében mind saját 
a rczbőrükre , mind a ' rókák bőré re je lentékeny szemeket 
vágva, ármányos mosolylyal köszönték egymást , e leggé k i f e -
jezvén ezzel mindket ten, mi érdekes já ra tban vannak : — 
hanem mint a1 közügy szőlőjének 's i l le tőleg veteményes 
ke r t j ének igénytelen munkásai jövünk össze, miben megró 
vandó alig lehet— hinni óhaj t juk — egyéb annál, hogy ta lá l -
kozásunk ezelölt legalább is nem két decenniummal tö r tén t . 
— Nem gondolván előre, hogy kegyed, iskolai tervének e -
zen részét is e ' lap hasábjain akarja közölni : előbbi j e g y -
zeteimben bucsut vevék kegyedtől . Azonban szándékát h o z -
zám intézet t becses leveléből megér tvén, ujabbi fe lszól í tá-
sának is örömest engedek , 's szerény véleményemet a"1 s zö -
vegben i t t -o t t e ' tervre nézve is közlendem. És valamint e -
lőbbi jegyzeteim nem annyira a ' ,,m i " körül fo rog tak , mint 
inkább a' „ m i k é n t " - e t tárgyazák : ugy figyelmem j e l e n -
ben is leginkább ez utóbbi pontra fordi tandom. Nem bocsá t -
kozom pedig a1 t e rvrend-szövegének részletes taglalatába 
részint azér t , mivel helyeslem azt, 's lehető nehézségemet 
egy általános szempontba szori tandom össze, részint azért , 
mivel ugy vagyok meggyőződve,hogy in ultima analysi iidvös és 
hasznos minden tudomány, de ennek megszerzése egyedül 
a ' methodikától f ü g g v é n , a' „ m i k é n t " ügyét a ' „ m i t " 
kérdésénél fontosabbnak tartom. — Tűrjön el hát kegyed, 
lia e' téren karöltve sétáltunkban, e ' tanterv testét j e g y z e -
teim á r n y é k - , vagy szellemét tes tként köve tend ik ; mert 
hiszen 1 ) Kegyed maga igy akarja , pedig volenti ínjuria non 
fit. 2 ) Mert a ' test és lélek békéje első föltéte a ' b o l d o g s á g -
nak. K á r o l y i . 

a* tudomány-elöiskolák tanulmányaiul mind az 
eszményi vagy alanyi, mind a'dologi vagy t á rgy-
lagos oldalon ollyakat kell keresni, mellyek a' 
gondolkodást fejtsék, 's ugy állítani össze és olly 
tanmódszerrel dolgozni föl, hogy azt kifejthessék, 
előre is és ismét megjegyezvén azt, mit máshol 
kifejténk, hogy a' tudomány-elöiskolák lélekfej— 
tési állapotja, honnan kiindulunk, a 'képzeleti erő, 
midőn a' nép iskoláknál a' szemléleti, a' fölsők-
nél, hova épen a' közép, jelesül a' tudomány élő-
iskolák által törekszünk, a' gondolkodási viszi a ' 
főszerepet. Illyen gondolkodásra és tudományos 
szellemre fejlő tanulmányok : 

I. Az eszményi oldalon. 
1) A nyelvek, még pedig'a) a' római, b) a' g ö -

rög és c) hazai nyelvünk, d) az ujak közöl l eg -
alább a' német, mind «) az egyes szóalakok mint 
különböző szemléleti képzetek, mind /?) a ' szó-
füzési gondolat — mondományok (categoriák), 
mind a ' folytonos gondolattartalmat előadó 
classicismus tekintetéből. 

2 ) A mértan, még pedig a ) annak térmértani 
(geometria), b) számtani és c ) három szögmér-
tani része, « ) mind az egyes alakok szemlélése, 
/9) mind azoknak különböző viszonyítása,^)mind 
a' viszonyított és alárendelt fogalmakbóli követ -
keztetés tekintetéből. 

3) A vallás, a' gondolatnak és ténynek a) az 
isteni szellemre, b) az isteni Iénybeni hitre, c) á l -
talánosan a' kijelentésre víve. És pedig ezen esz-
ményi oldalon a" nyelvek a' gondolattartalmat, a r 

mértan a' gondolat rendszeresítését, a' vallás a' 
rendszerezett gondolatot fejtik. 2 ) 

Azonban mint mindenütt, ugy itt is az eszmé-
nyi magában és külön váltan a'tárgylagostöl egy -
oldalú; tehát a ' tudomány-előiskolákban a' tudo-
mányos szellemrei fejtés végett tárgyas vagy 
anyagi (real) tanulmányok is tanítassanak, millye-
nek : a1 természettudományok, történettan és a' 
vallás vagy inkább a' keresztyénség története, 
csakhogy nem anyagi vagy inkább gyakorlati 
iránynyal, nem is olly tanmódszerrel, miként a ' 
közép-iskolák gyakorlati oldalán az ipar-iskolák-
ban : hanem a' természet, történet , és keresz-
tyénség életét felfogó nézetlel, ugy hogy a' nyel-
vészetet tartalmasítsa a' történettan, a 'mértant a' 
természettudomány, a' vallást a' keresztyénség 
szelleme. Igy lesznek tanitandók az érintett esz-
ményi tanulmányok mellett és azoknak megfele-
löleg 

II. A' tárgylagos oldalon; mert minden tudo-
mányosságunk mellett is a1 tárgyas vagy külső 

2 ) E ' három utolsó tétel nem á l lha tna-e így is : „nye lv 
a1 gondolat rendszer í tés t , mértan a ' gondolat tar ta lmat , vallás 
a ' r e n d e z e t t és tartalmas gondola to t f e j t i k ? " Mert tagadni 
nem igen lehet, hogy nyelvben is uralkodhatik rend, m é r -
tanban tartalom 's a' t. Az illy előre és hátra egyi ránt t o l -
ható gondolatmozdonyok — engedelemmel legyen mondva 
— kissé mystifikálják az elmét, 's Hegel bakjának szarvacs-
káit pillantja meg bennök az ember. " K á r o l y i . 
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élet emberei tartozunk lenni 's azzal egybeköt-
tetésben élni. 

1) A' történet vagy embervilági tudományok 
azon czélból, hogy a' növendékek az emberiség 
életét fogják föl a) egyénleirások (Biographia), 
b) néptörténet (Ethnographia), c) azon-idöü tör-
ténetek után figyelmezve a* régi népek közöl a ) 
az inkább külső—életű szabad római, /?) a' szép-
izléses "s inkább bensö-életü görög népre, kik 
mellett a' régi népek, jelesül a' persák és mások, 
mint mellékletek és ellentétek álljanak, 7) a ' sza-
bad római és Ízléses görög népre, a' közép és új 
történetekre irányozva hazai történetünk élete 
fogattassék föl. 

2) A' természettudományok, jelesül a) a' t e r -
mészetrajzból az ásvány, növény és állat rend-
szeres és összefüggő életok, b) a' természettan 
mind gépi, mind főleg vegytani jelenetei közöl 
a ' fény, hő és mágnes villany hatásaik, c ) a ' lég-
kör jelenetei és az égtan. A1 földrajznak polgár-
zatlani része segíti a* történettant, a' természet-
tudományi a' természetrajz életjeleneteit, az 
égtani a' természettani églant. 

3 ) Á keresztyénség története, kimutatva azon 
fokokat, mellyeken a) a1 keresztyén élet inkább 
a' külsőkben, b) a' benső elvontságban helyhez-
telett, c) mellyben a' külső a' bensővel teljesen 
kiengesztelve van. 

Ezek lesznek a' tudomány-elöiskola tanulmá-
nyai, de nem mint önálló és egy létmüvezetet al-
kotó tudományok, mert ez a' tudomány egyete-
mek föladata : hanem csak mint az egyes tudo-
mányok mozzanai, eszközül szolgálók a' tudomá-
nyos szellem kífejlésére vagy arra, hogy a' tudo-
mány-elöiskolás (gymnasiasta) a' nyelvek, mér-
tan és vallás, mint inkább eszményi tanulmányok 
közbejötte és élővilágával a'természettudományok 
állal a1 természet életét fölfogván, testi erejét, 
épségét, ügyességét és illemét megalapítsa, a' 
történettan által azon álladalom fránt, mellyben él, 
szeretet és lelkesedés gyökerezzék meg keblé-
ben , a' keresztyénség története által pedig i s -
merje meg. hogy ö valamellyik egyház tagja t a r -
tozik lenni és azon egyházi társaság mind külső, 
mind belső életének egy tényezője. 

A' tudomány-elöiskolák érintett tanulmányaiból 
láthatni. 

a) Hogy a' tudomány-elöiskolákban minden in -
kább eszményi tanulmánynak egy-egy inkább ta r -
talmasító tárgylagos felel meg; jelesül a ' n y e l -
vészetnek a' történettan, a1 mértannak a' t e rmé-
szettudomány, a' vallásnak a1 keresztyén egyházi 
lét. 3 ) 

3 ) Tanmódra nézve még sok kívánni való marad azon k i -
vül, hogy eszményi és tárgylagos tudományok váltogatva 
taní t ta tnak, mivel tá rgylagos tudományt lehet eszményileg, 
azaz, elvontan, 's megfordítva : eszményi tudományt t á r g y -
lagosan, azaz, ad captum adni elö, és ez utóbbiban nyi la t -
kozik a ' tanmód non plus ultra - ja . K á r o l y i . 

b) Hogy a' tudomány-elöiskolákban főszere-
pet visznek az eszményi tanulmányok, ezek közt 
is a' nyelvészet; igy ez itt legtöbb időt foglal el, 
valamint a' nyelvészethez arányított figyelmet igé-
nyel a' tárgylagos tanulmányok közöl a ' történet-
tudomány. 

c) Az eszményi tanulmányok magukba veszik 
a' tárgylagosokat, ezek azok kifejlését segítik 's 
fejlesztésökre eszközül szolgálnak. Ennyiben ha-
tároztatik a' humanismus és realismus egyitése, 4 ) 
más tekintetben, kijelelten az anyagi tanulmányok 
túlsúlyával az eszményiek fölött tévesztve van a' 
tudomány-elöiskolák föladata, zavarva annak 
fogalma. Tehát a' real gymnasiumok vagy még 
ipar-gymnasiumok is— miket pedig néhol olvas-
hatni—semmik egyebek,mint iskola-chimaerák.5) 

40. §. A' tudomány-elöiskolák osztályzata. 
A' tudomány-elöiskoláknak — a' tudományos 

szellem megalapítása végett — akár a' lélek t e -
hetségeit, mellyeken, akár tanmódot, melly állal 
fejteni kell — két nagy osztálya lesz, úgymint : 
alsó és felső (progymnasium és gymnasium),mely-
lyek közöl mindenikben ismét három osztály kü -
lönböztethetik meg. Ugyanis a' közép, jelesül p e -
dig a'tudomány-elöiskolák állpontja, honnan a' Ié-
lekfejtés kiindúl, nem annyira a' közvetlen szem-
léltetés, melly az alsó iskolák állpontja volt, bár 
ezt itt sem szabad mellőzni, hanem inkább a' 
képzeleti szemléltetés vagy nézlés. 

Ennek összehasonlító, elemező és szerkesztő 
fokain emelkedik a'lélek gondolkodásra, még pe-
dig elvont gondolkodásra, mellyben a' tudomá-
nyos szellem alapúi. A' képzeleti szemlélést vagy 
nézlést tehát a' gondolkodással a' lélek összeha-
sonlító, elemező és alárendelő tehetsége kötiösz-
sze. A'tanmódot mi nézi : itt is tapasztalatiakról 
kell emelkedni elvont észszerüekre. Ezen tekin-
tetből az alsó tudomány-elöiskolában a' tapasz-
talatiság, a' felsőben az elvont eszményiség ural-
kodnak. A' tapasztalatiságot az eszményiséggel 
az összehasonlítás, elemezés és szerkesztés köti 
össze. Tehát az alsó tudomány-elöiskolákban a' 
nézlés vagy tapasztalatiság, a' felsőben a1 gon-
dolkodás vagy eszményiség uralkodnak, még p e -
dig a' két alsó osztályban a' képzeleti szemlélés, 
különösen 

1) A' legalsó vagy első nyelvészeti osztályban 
a' sajátlagos nézlés. 

2 ) A' másodikban a' nézlelve emlékező erő. 
A* középső két osztályban az összehasonlítás, 

elemezés és szerkesztés uralkodik; különösen 
3 ) A' harmadik nyelvészeti osztályban az ösz-

szehasonlító elemezés vagy fogalmazás. 

E1 t e rvrendnek — mellynél fogva tá rgy lagos t u d o -
mányok szolgálnak alapul az eszményieknek — nem c s e -
kély érdeme , a ' realismusnak a ' humanismussali czélszerü 
egyi tése, melly szellemi házaspár ügye régen válóper alatt 
nyög. K á r o l y i . 

5 ) Teljesen igaz. K á r o l y i . 



4) A' negyedikben az összehasonlító szerkesz-
tés vagy ítélés. 

A' felső két osztályban a' gondolkodás vagy a1 

gondolatok folytonossága,mint eszmék összefüzése 
lesz uralkodó, kötött és kötetlen alakban. Mint-
hogy ezen két felső osztály a' gondolatok és esz-
mék előadásával foglalatoskodik : nem lehet nagy 
határ-vonalakat húzni a' kötölt-alaku vagy költé-
szeti és kötetlen vagy szónoklati közt. c ) Ezért 

5) Az ötödik osztályban az előadás vagy ir-
mod (styl) taníttatik, még pedig mind a* szónoklati 
's ez inkább, de a' költészeti is. 

6) A' hatodikban inkább ugyancsak az előadó 
irmód taníttatik, de a szónoklat-költészeti irmod 
bölcsészetivé magosul 

Ezek lesznek a' tudomány-elöiskolák osztály-
zatai , mellyek közöl mindenikben taníttatnak az 
előző §.eszményi és tárgylagos tanulmányai,csak-
hogy mindenik az osztály kifejezett lélektani áll-
pontjára és tanmódszerére víve, mit a' követke-
zőkben a' külön osztályok részletes tanulmányai 
mutatnak ki. 
41 § . Előjegyzetek a' tudomány-előiskolák-rész-

letes tanulmányaihoz. 
Előre kívánjuk megjegyeztetni 
1) Azt, hogy a' tudomány-elöiskolába 10—12 

éves gyermekek vetetnek föl és 16—18 éves ifjak 
lépnek ki. 

2} Hogy a' már átalánosságban kijelelt és rész-
letesekben is kijelelendő tanulmányok itt nem ugy 
jöendnek elő, mint egy egész szellemi folytonos-
ságot alkotó tudományok, — mert ez a1 felső tan-
intézetek föladata: hanem mint a' tudományok e -
gyenkénties, de szellemileg áthatott mozzanaik, 
azér t , hogy azokból a' fölső tanintézetek egyes, 
külön-álló, életmüves és léleges egész tudományt 
alkossanak. 7 ) 

3) Hogy a' három első osztályban mindenütt 
a' tantárgy inkább szemléleti, vagy képzelve 
szemléleti, inkább tárgylagos oldala bír túlsuly-
lyal, midőn a' három fölsőben inkább az eszményi, 
az elvont lesz uralkodó, mik közt épen azon kü-

tí) Helyesen ! mivel van költészet kötet len beszédben, ' s 
van kötöl t beszéd költészet nélkül, millyenek a' lelketlen 
versek . Hanem a1 tisztán prózai alak költészeti elem nélkül, 
határt von a1 kötött 's kötet len beszéd közt . K á r o l y i . 

7) W. J . űr itt a1 tudományszakmák (facultates scient ia-
rum) és azoknak részletei közt hűz egyenközvonalat , ezeket 
, j t a n u 1 m á n y o k n a k , " amazokat „ t u d o m á n y o k n a k " 
nevezvén. Igy a' t ö r v é n y t u d o m á n y tanulmányai : t ö r -
vény, polgár tan, (poli t ica), államtan, (statist ica) ' s a ' t . Hogy 
a ' természet tudomány magában véve még nem orvosi t u d o -
mány (facul tas) , a ' gymnasium nem egyetem, azt tudjuk : de 
hogy az elöiskolában illő r e n d - és ter jedelemben előadandó 
tanulmány különböznék — ha ugyan ezt akarná ér teni e1 

2 - i k pont alatt W . űr — a ' fe l sőbb tanintézetek ugyanazon 
tudományrész le té tö l , ezt meg nem f o g h a t j u k , különben a ' 
gymnasiumi 's felsőbb tanintézeti tanulmányok közt ollyan 
demarcationalis vonal fogna létezni, mint kis és nagy k e r e s -
kedés közt . Ez Yolna aztán igazi commercium li t tcrarium. 

K á r o l y i . 

lönség van, mi az ismerés és megismerés, a' ta -
nulás és fölfogás, az anyag és szellem, a' tar ta-
lom és összefüggés, a' külső és benső közt. Ezek 
más tanulmányoknál szembeötlöleg megkülönböz-
tethetők, csak a' vallástan első fokain lesz nehéz 
ezen kölönböztetés; ezért a1 vallástanitásnál a' 
a' három első osztályban a vallástan tárgyla-
gos oldala semmi más, mint a1 vallásos elmélet-
nek az egyház-életbeni gyakorlati kimutatása. 
42. §. Az első nyelvészeti osztály ta-

nulmányai. 
E l s ő f é l é v . 

1) A vallástan. Itt is előre kívánjuk megje-
gyezni azt , hogy mi még a' tudomány-elöisko-
lákban sem választjuk el a' hit- és erkölcstant 
egymástól, hanem hittant tanítunk erkölcsi tényért, 
és erkölcstant hiterösitésért, mellyek igy á t -
hatva állítják elö a' keresztyén életet, mi a' va l -
lástanítás czélja. 8) Ezen osztályban a' keresz-
tyén élet egyenkénties bibliai történetek állal fo-
gatik föl. Még pedig az ó szövetségiek által. Azt 
alig szükség említenem — mert az a' nép -
és tudomány-elöiskolák föladatuk és tanmódsze-
rökböl következik,—hogy a'bibliai történetek itt 
hosszabbak "s az erkölcsi élet fővonalait össze f ü g -
gesztöbbek legyenek mint a' népiskolákban. Az 
illyen történeteket akár a' bibliából kell olvastat-
ni, akar pedig a' bibliai írmódot is megtartva ösz-
szeszedni. 

2 ) A' vallás tárgylagos oldala ezen fokon a* 
zsidó vallás vagy inkább egyház igen rövid tör-
ténetében foglaltatik 

3) A' latin nyelv alaktanából a' f ő - és mellék-
nevek 's ezekre vitt beszéd-részek ragai és a' 
sum létige taníttatnak be, még pedig a1 legkisebb 
ragkülönségre is kiterjeszkedve hazai nyelvünk 
és a' latin közt, melly fölteszi, hogy a ' tudomány-
elöiskolás hazai nyelvét nyelvtanilag értse. E 'né l -
kül idegen nyelvet tanítani a' legnagyobb ellen-
mondás, mit oktatás körül képzelhetni. 9 ) A' r a -
gok szemlélésénél a' gyermekek az olly szabá-
lyokat megtanulják, mellyek a1 szóragozás köré-
be tartoznak. A' fordítás latinból hazaira és v i -
szont megkezdetik, de egyedül csak ragozás t e -
kintetéből. 

4) A' nyelveknek tárgylagos oldala a ' tör té-
nettan. Ebből itt az ó világ történele adatik, de 
a' szemléletnek vagy inkább a' képzeletnek meg-
felelöleg egyénleirásokban (Biographia.) 

5 ) A' mértanból a") A' téralaktan mint közvet-
len szemléltetési tan a' képek 's azok körül e lő-
állt szögletek egyenlőségét és különségét, a' há-

8 ) Figyelmet érdemlő helyes tanmódszer, melly az életen 
átszövődö keresztyén életet mint tényt, a1 hit és ebből folyó 
erkölcsi v i s e l e t , mint egymástól elválhatlan két tényező 
eredményét mutatja fel. K á r o l y i . 

Nagyon he lyes ! a' hazai nyelv alapos tudása tartozik 
lenni az eredeti typus, az idegen nyelv ábrája pedig ennek 
csak lenyomata fog lenni. K á r o l y i * 



rom-, négy - *s több szögvények különböző v i -
szonyítását, hasonlóságukat és egyenlőségöket 
pusztán szemléltetés után tanítja I 0) 's a ' s z e m -
léléstől tételeket, ugy nevezett állitmányokal von 
el, mellyeket a" következő osztályban már meg is 
fog mutatni, b) A' számtan az egész számok min-
denféle módosulásait tanítja először tartalmasan, 
azután elvont számokkal. A' legegyszerűbb mi-
veletek átalánosságban betűs jegyekkel is jelei-
tessenek ki, de ez még ne legyen betűs számtan, 
p. o. nevezvén két öszvezendö számok közöl az 
egyiket A, a' másikat 5 - n e k , az öszveget C-nek; 
A - I - B = C S a' t. 

6) A' mértan tárgylagos vagy alkalmazási ol-
dala a' természettudomány, a) a' természetrajz-
ból az ásvány-, növény- és állattan némelly je le-
neteinek szemlélése után a' termények össze-
függő életjelenetei fogatnak föl , ezután külön 
tárgyaltatik az ásványtan; " ) b) a' természet-
tanból a' természeti testek gépi, vegytani és élet-
műi jeleneteinek szemlélése után tárgyaltatik a' 
merevénytestek áll- és moztana. 

Ezek lesznek a' hat föosztályu tanulmányok-
ból a' tudomány-elöiskola első osztályának tanul-
mányai, mellyekhez mint segédek járulnak : 

a) Földrajz, mindig párhuzamban a történet-
tannal 's bizonyos tekintetben a1 természetrajz-
zal is. 12) 

, 0 ) Az illy tanmódszert áldás kövelendi minden bizony-
nyal. E ' mellett azonban nem leszen fölösleges az egész 
téralaktan tudományát a' tanuló előtt kivonatban 's táblás 
rendszerben több izben felmutatni, hogy tudja, mennyire 
haladt már téralaktani úton a' mértani triplícismus (trina 
dimensio) pályáján, 's mi van még végezni való, mert csak 
így fogja magát a' tudomány minden egyes állpontján (.stá-
dium) tájékozhatni A' függvénytant (Trigonometr ia) ide 
nem értem, meri itt más viszonyok adják elő magokat , mely-
Jyeknek fej tegetése még most szükségtelen. K á r o l y i . 

1 A ' j e g e c z t a n innen semmi esetre el ne maradjon, 
•másként az ásványtan szemléleti mozzanata igen nagy csor-
bát fogna szenvedni, "s öntudatnélküli tanulás áll be, mellyet 
minden áron távoztatnunk kell. A' tanuló figyelme és az idő 
két legbecsesb pénzdarab a' tudományvásárban. Azon l e -
gyünk hát, hogy annak, mit a' növendéknek eladunk, 's mit 
ó tőlünk veszen, é r téke l e g y e n , különben drága aranyát 
hasztalanságra fecsérlendi el, 's annak okai minmagunk l e -
szünk, a ' vád egyedül bűnös lelkünket terhelendi. — Nem 
elég pedig a* jegeczeknek csak egyszerű mértani alakjainál 
maradni, az összetett , 's egyedül az ásványokban létező a la-
kokból is néhányat föl kell mutatnunk. Miképen? Minthogy 
fa, papir , vas, üveg j egecz-min ták ritkán kaphatók, 's mely-
lyek vannak is, d rágák , elég leszen csak ábrákat , ra jzokat 
szerezni. Ezen ábrák utmutatasa szerint a ' tanitó t o l l - vagy 
szalmaszár vastagságii fácskákból , mellyek 4 — 6 hüvelyk-
nyi hosszúságúak lehelnek, szerkeszsze össze a ' j e g e c z t e n -
gelyeit , a' tengelyek hegyei t pedig fonallal kösse össze. A ' 
fonalak a ' j e g e c z lapjainak határvonalát a1 legtökéletesebben 
k imuta t ják . Ajánlható itt Mihálka jegecz tana . K á r o l y i . 

I 2 ) Ha e ' tudomány-előiskolaterv a' népiskolaterv fo ly-
ta tása , vagyis, ez amannak közvetlen előtermeül t ek in t endő : 
ugy e ' helytt a1 földrajztan előadási modorához nincs mit 
szólnom, mert az e ' tantárgyra vonatkozó észrevételeimet 

föuebbi lapokban a" népiskolutervnél előadtam. De ha e" 

b) Vallásos érzelem és izlés-fejtés tekintetéből 
az öszhangzatos éneklés 's kiknél hajlam mutat-
kozik 's alkalom szolgál, az eszköz zenészét is. 

c) Testgyakorlat. Ez a' tudomány-előiskolában 
épen annyi figyelmet érdemel, mint a' tudomány, 
mert itt vannak a' növendékek azon korban, hogy 
testben teljesen elromolhalnakés, miként szomo-
rúan tapasztaljuk, el is romlanak; pedig hol a test 
romlott, nyomorú : ott erkölcstelen a' lélek is. 
Tehát ne legyen tudomány-elöiskola, mellyben a' 
testgyakorlatra különös gond nem fordítatnék. , 3 ) 
Ezek mellett a' természettudományi kirándulások 
ne maradjanak e!, mellyek test- és lélekképezök 
együtt. 

7) Ezen fő - és segédtudományokhoz járúl nem 
mint eszköz, sőt inkább mint mindeniknek czélja, 
mert hiszen mindenik tanulmány ebben mozog, a' 
hazai nyelv. Ez különös figyelmet igényel, 's a' 
képzeleti erőnek, mint a1 tudomány-elöiskola l é -
lektani állpontjának, két nagy osztálya, úgymint 
az elfogadás után a'visszahozó és teremtő tehet-
ség. E ' szerint 

terv a1 népiskolák tervétől kü lön -á l ló egésznek vé te t ik , e1 

lapokban közlött földrajzi jegyzeteimet itt is szem előtt t a r -
tatni óhajtóm. Jelesen a1 földgömb szemléltetését még akkor 
is szükségesnek itélem, midőn azt a' tanító már bevegze l t -
nek tekinti, Ugy hogy, míg csak a* földrajztani folyam ta r t , 
az iskolai korszakok e ' tanulmányt il letőleg a' földgömb i s -
mételt szemléltetésén kezdessenek, mivel a1 számtalan t a r -
tományok, vizek, szorosok, hegylánczolalok 's a1 t. nevei, 
mint i l lékony gőzök, az emlékezet lombikjából vajmi k ö n y -
nyen ellebbennek. K á r o l y i . 

I S ) A' mesterkélt vagy mütestgyakorlat szükséges voltát 
a ' hely és körülmény föl tételezi , minélfogva annak v a k t á -
bani ajánlgatása, túlhajtott magasztalása fölösleges. Tudom, 
hogy e ' nyilatkozatommal darázsfészekbe nyúlok, de hiszen 
nem én leszek első, ki lompos mézzel lakott jó l . A1 divat 
emberei „feszí tsd m e g " - e t kiáltandnak ellenem, de nem én 
leszek első, kinek fejét az igazság ólmos botjával bezúzták. 
És én e fulánkos és botos inquisilor uraknak, fiijdalmam k ö -
zepette , ezt kiáltom : üssetek, szúrjatok , de hallgassatok ki. 
— A' tes tgyakorla t ollyan s o k - f a j u - v a d - v i r á g , melly m i n -
dig és minden helyen tenyészett és tenyészik ma is. I smer -
ték ezt a ' spár taiak, rómaiak, ujabb népek közöl a ' s p a n y o -
lok és mások. Je lenkorunk e* vi rágokat nagy gonddal ös sze -
szedte, belőle egy gyűjteményt a lko to t t , ker tbe ülteté ' s 
megnemesíté. Most nincsen valamire-való ember, ki e' g y ű j -
teményből ha csak egy , , impatiens noli me t a n g e r e " - t is ne 
igyekeznék egészsége kalapjához tűzn i , különben b o l d o g -
talannak hiszi magát . És épen ebben rejlik a ' csalódás. S z e -
rény véleményem szerint a" mütestgyakorlat vagy a1 n é m e -
tes torna , úrfinak, városi gyermeknek és pűposnak, vagy óta— 
Iában ficzamodott-tagu egyénnek való. Az úrfi tornáz, mer t 
a' magánnevelés ascetai körében gyermektársai tó l elszi-
getel ten élvén, nincs más alkalma a1 benne rejlő ügyességet 
kifejteni , vagy ha ezzel nem b i r , a ' tornán kivül más uton 
szerezni meg azt. — A' nagyvárosi gyermek is tornáz, m i -
vel a ' városban csak ez , ' s néhol — mint Pesten is — 
uszas a* gépies uton gyűj thető egészségnek egyedüli bilanxa. 
— Az orthopoediai intézetekben a' kinpaddá magasult t o r -
názást ex professo űzik, czélszerüen alkalmazva azt a' fe rde 
tagok helyrehozásához. Es ez ellen semmi szóm, sőt m ó d j á -
val szükségesnek tartom azt. De az egyszerű falvak g y e r m e -
k é n e k , 's hogy ne mondjam , a ' vadon fiának mes te rké l t 



a) Olvastatja a' klassikai müvek közöl a1 Ieg-
jelesbeket, ízlés tekintetéből. 

b) Könyvnélkülöztetjelesebb, történeti-irányú, 
főleg kötött darabokat, szinte izlés és folyós b e -
széd-szerzés tekintetéből. 

c) A' tárgyalt, különösen a1 történet- és termé-
szettudományokra irányzólag munkákat irat, rö-
vid kötött darabot kötetlen irmodban utánoztat 'stb. 
(Folyt, következik.) W a r g a J á n o s . 

I R O D A L O M : 

I . 

Paptan. Vezérfonalul tanításaihoz kézirat helyett 
kiadta Zs arnay Lajos, a -pataki ref. fő-
iskola papja, a' ker. erkölcs- és paptan köz és 

rendes tanítója. S.-Patakon 18k7 Ára 1 pft. 
Ki szerzőnek régebben kinyomatott ker. e r -

kölcstudományát ismeri, az csak örül, hogy a' tu-
dós szerző egyházi irodalmunkat, ezen, igen érez-
hető hiány pótló könyvvel ajándékozta meg. 
Magába foglalja ez a' liturgikát, papigondot, ho-
miletikát, 's bár tanítványok számára íratott, mi-
után a' gyakorlati lelkipásztorkodás körébe ta r -
tozó tárgyakat egészben és szabatosan adja elő : 
nemcsak papnövendékeknek, hanem papoknak is 
kellő szolgálatot tesz. Szerző, a' mint zárjegyze-
tében említi, a" katechetikát, nem levén tantár-
gyul kitűzve, más alakban 's olvasókönyv gya-
nánt óhajtja sajtó alá adni. Mi is óhajtjuk, hogy 
ezen felette szükséges utmutatás illő pártolást 
nyervén, mielőbb napvilágot lásson. Az említett 
paptant ajánlja még tartalma és belbecse mellett 
az is, hogy az már a' főiskola ujabb betűivel van 
nyomva. H. 

II. 
A' keresztyén cállás-tudomány katechismusa. A' 
bddeni főherczegség evang. egyház katechismusa 
nyomán, — az evang. magyar iskolák és csalá-
dok számára. Ko szta József által. Brassóban 

1846. 
E ' munkát a' barczavidéki egyházi tanács is-

kolaikézikönyvvé fogadáel, 's ezt helyesen tevé, 
mert benne az ágost. evangyólmiak hitvallásának 

tes tgyakoi ta t ra semmi szüksége. Természet az ő m e s t e r e ; 
melly üt sokra, igen sokra megtaní t ja , . — á r o k u g r á s - , szala-
d á s - , fakúszás- , birkózással egybekötöt t t á r s a s , nagyszerű 
versenyjá téka , mellyet ő, a' korlátlan természet nyilt ege 
alatt, kedvére iiz, akö-számra önti ereibe a ' v i d o r s á g b a l z a -
mát, 's öllel hordja arczára az egészség rözsap i r j á t , ' s e ' t e -
kintetben — többre pedig aligha van szükség — né lkü -
lözhet minden Gutsmuths és Eise le- fé le voltigeur vagy b a -
Jance intézetet . Tehát a ' mesterkél t "s túlhajtott tornadühvei 
hagyjunk le l ! mert ha a' természet ura akarta volna, hogy 
tagainkat autómat és fabohöczként ránczigál tassuk, még a k -
kor és ott is, midón és hol arra szükség nincs : ugy huzonyt 
(d ró to t , mellyet nem sodornak, hanem húznak) rendelt volna 
minden csiklónk mellé, mit pedig nem lapasztalunk. 

K á r o l y i . 

szelleme és fana valamint elméleti, ugy gyakor -
lati részében is, teljesen feltalálható, — mihez még 
szerzőnek az ifjúság felfogási képességéhez mért 
előadási modora is ajánlólag járul. Az egyházi t a -
nács tehát észszerűen cselekedett: azonban határ -
zatából ugy látszik, hogy e' katechismust mint a* 
bádeninek egyedüli fordítását fogadá el. Ha ez áll, 
akkor egyenesen ellen kell mondanom, mert a* 
bádenin kivül Székács katechismusa is kútfő,melly-
hez még toldalékul az erdélyi énekeskönyv is 
szolgáltat anyagot. Igaz ugyan, hogy a bádeni 
katechismus a' fővezérfonal, de nem szóról szóra 
folyó fordításban, hanem helyenként egyes sza-
vakkal és egész sz. irási mondatokkal, söt Szé-
kács katechismusából több.szóról szóra át vett ,kér-
désekkel is bővítve és javítva, mint azt a' 6. 7, 8, 
11, 14, 15, 52 és 111 -ik § - o k nyilván tanúsít-
ják. Azonban szerzőnek eljárását, bár az eredeti-
ség pecsétjét nem hordja magán, korántsem r o -
szalom, hanem helyeslem; mert korunkban, midőn 
a' valástalanság vad sarjai mindenhol szemlélhe-
tök, igen is szükséges, hogy a' sz. irás fogalmá-
nak és könyveinek a' badeninél bővebb és k ime-
rítőbb ismertetése által, az ifjúságban iránta k i -
olthatlan tisztelet és kegyelet ébresztessék; h e -
lyeslem továbbá szerzőnek a'buzdító és óvó pél-
dáknak Székács katechismusábóli elsajátítását, 
mellyeket szerző sok helyen saját kiszemelt pé l -
dáival is pótolt, mert, hiedelmem szerint, a'bibliai 
történetek sohasem adathatnak elő hasznosabban, 
mintha azok a1 hit- és erkölcstan egyes szakaszai-
nak magyarázatához felvilágosító példákul hasz-
náltatnak,^ ez által örökre elfeledhetlenekké té-
tetnek sziveikben ; helyeslem végre ez egyes k ö -
telességekhez csatolt 's szerző egyedüli tulajdo-
nainak tekintendő énekversek választását is, mert 
ezek az ifjúság által megtanulfatván, intö's gya -
korta vigasztaló szózatok leendnek életökben. 
Béltartalmára nézve tehát megállja a' próbát, de 
nem helyes irási tekintetben. Alig van lap benne, 
mellyen helyesírási hiba található nem volna, p. o.: 
edgyik—egyik;követéssére-kövelésére,tzélozó— 
czélozó; az Isten—Isten; a' Jésus — Jésus; imád-
kozand—imádkozandik; betsület—becsület 'sa ' t. 
helyett, holott az igékben becsüljüknek irja. Ezért 
szerző méltó megrovást érdemel, mert ha ma-
gyarul irunk, a' m. t. társaság és a' többség által 
elfogadott helyesírási szabályokhoz kell ragasz-
kodnunk 's abban a' magyar- és érdél) honi i f jú-
ságot testvérekké nevelnünk,nem pediga'XVIII-ik 
század kezdő korában tespedni hagynunk. Mi Lu-
ther kis katechismusának felvételét illeti : arra 
nézve azon szerény észrevételem van, hogy jobb 
lett volna előre, mint hátra tenni, mert azt egy 
részről a' fokozatos tanításmód hozza magával, 
más részről pedig a' gyermekekre nézve is sok-
kal alkalmasb. Függelékül az arany „ábécze"-
van a' munkához advo. 



Hogy a' nemzetek előmenetelének induló pont-
jai az iskolák, látják azt azon a' társaság javára 
törekedök, kik az iskolai nevelést és tanitást igye-
keznek az eddigieknél foganatosabbá és czélirá-
nyűbbá tenni. — Erre nézve egyik terveket ké -
szít a' tanításra 's nevelésre; másik tanítókat ké-
pező's kisdedóvó-intézeteket alapít; másik ismét 
közelebb kívánván a' dologhoz járulni, kéziköny-
veket ír a' tanítók és tanulók számára. — Mind-
ezeket ugy lehet nézni, mint ugyanazon egy, ál-
dást-hozó czélra törekedő, érdemes egyéneket.— 
Ezek közöl való szentesi idősb lelkipásztor és e s -
peres Kiss Bálint is, ki a' felvigyázása alatt levő 
fiú- és leány-iskolák számára, közelebbről készí-
tett, a' közéletre-ható, a' gyermekekkel is köny-
nyen megértethető, három kis czélszerii köny-
vecskét, illy czirnek alatt : 

I. Első évi oktató, az i rás , rajzolás és olvasás 
kezdetének abéczéjével, 1847. Második bővített 
és megigazílgatott kiadás. — A' kettőnek ára kü-
lön kötésben csak 16 kr. peng. 

II. Női tan, vagy az asszonyi nevezetesebb 
munkák és kötelességek tudománya, falusi leá-
nyok és fiatal asszonyok haszonvételére. Második 
kiadás, 1847. — Ara kemény borítékba kötve 
12 kr. pengő. 

III. Falusi földmivelőket oktató, emberi, társa-
sági és keresztyéni kötelességöknek teljesítésére, 
és szokott munkáiknak helyesen és hasznosan 
való folytatására, elbeszélések, kérdezősködések 
és mutogatások által, 1846. Ára kemény kötésben 
16 kr. peng. 

Ezen, közhelybenhagyást nyert, kis könyveket 
már a' mult esztendőben jó előmenetellel tanul-
gatták sok iskolai növendékek, elannyira, hogy 
a' kik ezek szerint taníttattak, azok figyelmezőb-
bek - , értelmesebbek- és jobbaknak is tapasztal-
tattak, mintsem a 'régibb szokás mellett maradtak. 

Az értelmes, szelid-erkölcsü , ügyes, munkás 
község levén a1 haza jóllétének alapja: mind azon 
egyházi elöljáróknak, papok, tanitók és szülék-
nek tehát, kik gyermekeiknek a' jó erkölcsökben 
és az életre ható tudományokbani elömenetelöket 
szivökön viselik, méltán ajánltatnak illő figyel-
mökbe a' nevezett, kis könyvek, mellyeket meg-
szerezhetni Pesten : Eggenberger József és fia 
magyar akadem könyvárusoknál, 's általok min-
den hiteles könyvárusnál a' két magyar hazában. 

J. K. 

VEGYES KÖZLEMÉNYEK. 
B e l f ö l d : 

Bajai ev. egyház imaházának fölszenteltetése. 
F. évi jun. 29- kén szenteltetett föl a1 bajai kis-
ded ev. egyház új díszes imaháza és paplaka. 
íme! mennyire nem mehet a' gyenge ember cse -
kély erővel és kezdettel, ha lelkesedés, ha józusi 
hit emeli keblét, mutatja azt az alig <0 lélekből 

álló, bajai község. Ezelőtt 7 évvel midőn alulirt 
meghivatott e' kisded ekklézsiába,semmi tulajdona, 
semmi öröke nem vala e' községnek, csak annyi 
sem, a'hová az Úr szolgája fejét lehajthatta volna : 
most pedig már nemcsak egy, négyezer forin-
ton vásárlott, telke, hanem ezen telken hatezer 
forintba került, új épülete is van e' kis egyháznak. 
Ugy gondolom, örvendetes hír lészen ez a' mai 
önző világban , a' hol mindenfelől az a' panasz,, 
hogy kihalt a' régiekkel a1 vallás iránti buzgóság 
és szeretet. Testvérim a' Jézus Krisztusban! ha 
tudni akarjátok, hogy mi módon vergődhetett e 'kis 
ekklézsia, olly rövid időn, illy állapotra? m e g -
mondom, hogy ti is illy uton haladván, jobb j ö -
vendőt készíthessetek a' protestantismusnak. E m -
lékezzetek ama régi szép példabeszédre: „con-
cordia resparvae crescunt." Igenis békességben 
voltunk először magunk között, továbbá ref. test-
véreinkkel, kik minden érdek nélkül, egyedül test-
véri szeretetből általengedék imaházokat köz-
használatra. Ott tartottuk 7 év óta isteni tisztele-
tünket külön órában, ők 10 órakor kijővén, mi 
pedig azután sereglettünk az Úr házába, öt dicsé-
rendők, és soha egymásnak terhére, botránkozá-
sára vagy útjában nem voltunk.Ezen békés együtt-
létnek köszönhetjük felvirágzásunkat, mert azon 
idő alatt szépen összeszedtük a'filléreket és gara-
sokat és gyümölcsöztettük, mint a1 reánk bízott t a -
lentumot , mígnem olly öszvegre nevekedett, 
hogy a' kezdetet megtehettük az Úr nevében. És, 
hitfeleim! csak a' kezdet nehéz , de ha egyszer 
ez megvan, és jó alapra, a' Jézus Krisztusra van 
téve, ne féljetek, az Úr nem hagyja az ö evan-
géliomát, — a' kis mustármagból nagy növény-
nek , nagy fának kell lenni. Ref. testvéreink 
szárnyok alatt erősödtünk annyira, hogy magunk 
röpülhetünk; a' miért is lelkünk mélyéből háladó 
köszönetet mondunk nekik a1 világ előtt. Az Úr 
áldása tartsa, erősítse és emelje azon virágzás-
nak indult községet! áldja annak lelkes elöljáróit 
és minden tagjait! A' szeretet vitt minket össze, 
szeretetben éltünk és szeretetben válunk is e g y -
mástól. Végre 

Békességben voltunk Bajának különbféle va l -
lású lakosaival is, a' kik, látván csekély erőnket 
és nagy buzgóságunkat, önként hozták és szí-
vesen nyújtották segítő karjaikat és adományai-
kat, sz. czélunk kivitelére. Köszönetet mondunk 
nektek is, kedves lakostársak! felebaráti szives-
ségtekért, mert megmutattátok, hogy nincs ben-
netek türelmetlenség, hanem keresztyéni szere -
tet emeli kebletek. — Ésti, kik azt állítjátok, hogy 
nem fér össze a' protestantismus a' katholici-
smussal, — jöjjetek Bajára,ilt látni fogjátok, hogy 
a' különbféle-vallásu lakosok milly szép békes-
ségben élnek, vallásrai tekintet nélkül. Itt lálhat-
játok minden keresztyén vallás szolgáit együtt 
édesen társalogni; a* mit látván a'köznép, öröm-
mel így kiált fel : „ha papjaink egymással bará t -



ságban élnek, miért háborognánk m i ? " É s ti, kik 
azt mondjátok, hogy a' reform, és evangélikusok 
egymásnak ellenei, jöjjetek Bajára, tettel czáfol-
lak meg benneteket és megmutatom, hogy lélek-
ben kész közlünk az áldolt unió, és országa el-
jövetelét nem a' dogmák, hanem jelenleg a' nyelv 
gátolja, az evang. németek, a' reform.pedig ma-
gyarok levén. 

Az áldott békesség utján haladva vihettük 
egyedül végbe, hogy diszes imaházunk elkészült 
és felavattatott, tettes Ramocsai Markos Pál, le l-
kes felügyelőnk, és a' bács-baranyai ref. e g y -
házak curatora és a' bajai uradalom herczegi kép-
viselője, rövid, de szívből eredt és szívre hatott 
beszéddel megnyitván az ajtőt, a' minden vallás-
beli hivek roppant tömege jelenlétében, kik tes t -
véri szeretetből megjelenőnek ez ünnepélyt di-
szesítendök, a' bajai polg. katonaság is eljött tisz 
telgeni, rokon érzetét így akarván kimutatni. Az 
evang. hivek elébb össze-jöttek a1 reform, ima-
házában, onnan indult a' díszmenet, elöl a' gye r -
mekek , azután a' papság a' sz. edényekkel és 
bibliával, ugy a' többi férfiak és nők, számos 
ref. testvérek kíséretében bementünk a' nyilt 
ajtón,— egy magyar és egy német szónoklattal és 
imádsággal felavattatott e' kisded imaház. 

Kérünk, J é z u s u n k ! tégedet , 
Ne hadd el e ' kis népede t ! 
Add, hogy béke és szeretet 
Tartsa össze sz ive inke t ! 

Felsöábrahámfalvi Á b r a h á m I s t v á n . 
Észrevételek az egyházrendezési tervre Nógrád-

b a n . E ' lapok idei 13- ik számában értesíttetett a' 
t. közönség, hogy az egyetemes gyűlés által kine-
vezett választmánynak egyházrendezést tárgyazó 
munkálatát alig vette f. é. jan. 27-kén Losonczon 
tartott közgyűlésében tanácskozás alá egyház-
megyénk, azonnal meggyőződött, hogy tanácso-
sabb a' nevezett munkálatot esperességi választ-
mánynak véleményezésül kiadni. E ' választ-
mány maj. 26-kán Losonczon Pulszky Ferencz 
elnöklete alatt tisztében eljárt.Tanácskozása ered-
ményei közöl csak a' főbb pontokat emeljük ki rö-
viden. Az egyházrendezési javaslatban ajánlott 
esperességi, kerületi 's egyetemes állandó választ-
mányok, mint fölöslegesek, viszhangra nem talál-
tak. — A' helybeli világi ügyelő csak 6 évre 
választandó, de újra megválasztható. — Az 
egész egyházmegyei tisztikar 3 évre választas-
sék ez egyházak összesége által, kivéve a' dé -
kánokat, kiket illető iskola-kerületeik válaszsza-
nak. A'leiépök újra választhatók, de a' közgyű-
lés szine előtti megmarasztásnak helye többé ne 
legyen, hanem a' választás az egyházakra ulasí-
tassék. — A' püspököt 's kerületi ügyelöt új vá-
lasztás alá bocsátani nem akarjuk ; azt azonban 
óhajtjuk, hogy ha e1 hivatalnokaink idő-jártával 
hanyatlott erejök vagy bármi körülményeik miatt 
a' kerület ügyeit kellő érelylyel 's foganattal 

nem vihetnék vagy nem vinnék, helyetteseket 
kapjanak. — Az egyetemes ügyelőt űj választás 
alá vetni nem kívánjuk. Magok a' választmány 
papi tagjai is generális suptendens ellen nyilat-
koztak. Az egyetemes ügyelőhöz hivatalkor sze-
rint legidösb superintendenst sem akarunk elnök-
társul ültetni. — Ezek a' főbb pontok, mellyek 
bővebb eszmecserére adtak alkalmat a' választ-
mánynak, melly felszólítandja még az esperessé-
gi közgyűlést, tenne a' maga helyén lépést, hogy 
a' papjelöltek, elemi iskolatanítók, söt a1 főbb t a -
nodai oktatóknak is hivataluk fontosságához mért 
kellő megvizsgáltatásáról, ugy papi, mint világi hi-
vatalnokainknak, kezdve a' helybeli 's végezve 
az egyetemes ügyelőn, új utasításadásról, a' p a -
pok 's elemi tanítók jogairól és fizetéseik bizto-
sításáról, végre, hogy ugy szóljunk, egyházi bün-
tető törvénykönyvről gondoskodjék az egyete-
mes egyháztestület. Magáévá teszi-e egyházme-
gyénk e' véleményt, megválik a' legközelebb 
tartandó közgyűlésen, mellv egyszersmind tiszt-
újító gyűlésünk lesz. D. 

A. borsodi papi egylet. 1) Még ez a' gyűlés is 
rendező és irányadó levén , előterjesztettek az 
egylet alapszabályai mai tanácskozásunk szőnye-
gén, mennyiben a' kevés-számu tagokból r ö g -
tönözve alakult egylet közelíti-e egyleti czélját ? 
"s nem kellene-e némelly, üdvösnek gondolt, vá l -
toztatásokkal tökélyesítni ? Hosszas vitára adott 
alkalmat az elnököt 's jegyzőt illető alaprendelet, 
és világi egyéneknek egyletbeni megjelenheté-
sök. Határoztatott amarra nézve változást nem 
tenni; ez hosszasb vitatkozás nyomán nemcsak 
maga erejében megtartandónak kijelentetik, söt 
azon hozzáadással, hogy mint papi egylet , kizá-
rólag papi legyen, ezutánra is megerősíttetik. — 
2) A Prot. Egyh. Lapokból, egyleti némelly f a -
gaink néhány évi példányokkal ígérkezvén a' 
könyvtárhoz járulni , csekély pénzerönk miatt, 
csak a' hiányos példányokat tartjuk szükségesnek 
megvétetni. — 3) Egyletünk tapasztalni kezd-
vén azt, hogy némelly egyházak önköltségökkel 
készeknek mutatkoznak ellátni ollykori gyűlé-
seinket : közakarattal elhatározók, illy szívessé-
get megköszönni, de semmi, közszámadás alá 
jöhetendö, költséges befolyást el nem fogadni, 
nem levén sem jogunk, sem szándokunk valakire 
terhet nehezíteni. — 4) Az egylet, körének szé-
lesbitése végett, nyilván felszólít minden olly papi 
egyéneket továbbra is, kik hajlamot éreznek ma-
gokban az egylet iránt, hogy számunkat (15) 
becses felajánlásukkal neveljék ; elegendőnek 
tartván egyletünk e'hírlapi felszólítást meghívás-
nak tekintetni. — 5) Sajnálatát fejezé ki egyle-
tünk az iránt, hogy egyh. elnökeink, legnagyobb 
hivatalos pontosságuk mellett is, egyházi, nagyon 
hiányos alkotmányunkban, sokszor olly kedvetlen 
heiyezetben szorongnak, minél fogva helyes fe l -
sőbb utasítás és czél-mutató irány nélkül szűköl-



f ö d n e k : ohajtandénak véljük, több kormányza-
tok példájára, az egyházi igazgatás által, szük-
séges irányadó utasításokkal hivatalos eljárásuk-
I á n ellátni; melly ohajtáshoz önként jö azon kap-
csolat, hogy az eddig divatozott rendszerben kü-
lönöztetnék meg világosan a' közigazgatás a' 
törvényszéki ülések modorától, 's az elébbire 
minden megyei vagy kerületi gyűlésben bizonyos, 
külön idö fordíttatnék. — 6) Kitüzetett tárgyak 
értekezésül felolvasás végei t : Egyháziasság 's a' 
vallásosságnak a'hivek köitmiképeni terjesztése; 
fentartatván kinek-kinek kedvencz tárgyakróli 
értekezés is ; kötelességül tétetvén pedig, hogy 
minden tag, egyházában mondott, egyh. tanítási 
közöl egyet legalább évenként az egyletnek be -
mutasson. — 7) Jövö öszi gyűlés helye : Oszlár, 
napja 1 - sö sept. O r o s z P á l , 

egyleti m. jegyző. 
Sajó-Götllör, jul. 9 .1847 . Alulírt hivatalos kö-

telességének tartja eleve tudtára adni a1 t . cz. 
olvasó közönségnek, miszerint ö a1 vizesréti ev. 
egyházról, hová mintegy kétszer meghíva vala, 
alapos okoknál fogva, végkép lemondott, és t a -
nári állomásán, mellyen három évig megelége-
déssel az ifjúság oktatásával foglalkozott, még 
tovább is megmaradni's működni szándékozik.— 
Szives hálát nyilvánít egyszersmind, ezennel, a' 
fölebb említett egyház intelligentiájának, melly 
csekély személye érdekében olly sokat fárado-
zott; hálát 's köszönetet a' nemes ev. sa jó -gö-
möri egyháznak is,melly háromévi segéd-lelké-
szétöl megválni nem akarván, irántai szívességét 
szóval is, leltei is bebizonyítá ! 

H o z n é k J á n p s , r . tanár. 

K ü l f ö l d : 

Portugál papság. Erről azt beszéli egy utazó, 
liogy az csaknem általán szabadelvű,'s nevezetes 
ellentétet képez a' spanyol irányában, melly még 
mindig nem tudja feledni a' régi időt; nevezetes 
azonban, hogy e' szabadelvű papság is idegen a' 
hozzá hiven ragaszkodó népet magasb fokára 
emelni az értelmiségnek. Ez azonban nem alapúi-e 
a ' papság lényegében általán 's nem maradott-® 
az a' nép irányában mindenha 's mindenhol m a -
gához hasonló? (A. Z. f. Ch. u. K.) 

Ev. egyesület. Az ev. uniotársulat m. évben aug. 
1 9 . — 2 l - k é n ismét közgyűlést tartván London-
ban, megalakult. Mintegy 600 tag volt jelen, a n -
golok , skótok , amerikaiak, egy nyugotindiai 
néger pap, németek, francziák 's schweitziak 's 
egy svéd. Alapul a' gyűlés elfogadá az e' lapok 
m. évi 30-ik számában közlött pontokat, azon mó-
dosítással, hogy 1) a 4-ikhez még ez adatott : 
közbenjáró hivatala mint szószóló és király, 2) 
a' 8 ponthoz amerikaiak indítványára még e' 9—ik 

toldatott : ,,A' lélek halhatatlansága, a' test fe l -
támadása 's világitélet urunk Jézus Krisztus által 
örök üdvével az igazaknak 's örök kínaival az 
istenteleneknek." Mi lesz ezen egyesületből, az 
idö méhében rejlik még (B. A. K. Z.) . 

Gusztáv-Adolf-egylet. Ennek középponti pénz-
tárába 1843 — 44. egyleti években (nov. 6-kaig) 
25 ,878 tall. folyt be (Poroszországból 1900 tall.); 
1844. — 4 5 - b e n : 56896 tall. (Poroszországból 
16000 t.). Egyes fiókegyletek évi jövedelmeiről 
ezeket közölhetjük : Braunschweignak volt 1442 
tall., Schleswig-Holstein-Lauenburgnak 1500 t.; 
Brandenburgnak 9900 t . ; Szászországnak 6000 
t . ; Westphaliának 3500 t . ; Rajnaföldnek 7046 
t . ; Königsbergnek 400 t . ; Bernburgnak 1844. 
és 4 5 - r e 676 t.; Kurhessennek 2020 t . ; Keleti 
Friziának 2000 ; Göttingennek 600 t . ; Al ten-
burgnak 900 t . ; Brémának 1650 t . ; Lippének 89 
t.; Darmstadlnak 10540 f . ; Frankfurtnak 2850 
f . ; Nassaunak 4790 f. (B. A. K. Z.) 

Apróságok. A' columbiai (Délamerikában) kor-
mány némi idö óta buzgóan törekszik colle-
giumok, népiskolák és seminariumok alapítása 
által felvilágosodást terjeszteni. Ezen intézetek 
elrendezése- 's fentarthatásaul a' jobbára üresen 
álló kolostorok birtokai 's jövedelmei vétetnek 
igénybe (A. Z. f. Ch. u .K.) . — Az angol büntető-
igazságszolgáltatás évenként 1 millió f. stgnél 
többe kerül; nyilvános oktatásra ellenben csak 
30,000 f. st. fordíltatik 's az évenkénti költség 
a' brit muzeumra nagyobb, mint az összes népis-
kolákra (A. Z. f. Ch. u. K.). — Berlinben egy 
társulat pénzt akar gyűjteni templomépítésre 
minden hitv. számára. (A. Z. f. Ch. u. K.) — 
Weitbreeht téritö tudósít : ,,A' birminghami k e -
reskedők néhány év előtt jó berészetbe fog -
tak, mennyiben ezernyi rézbálványt készitteltek 's 
Calcuttába küldötték, hol azok jól elkeltek. Én 
szomorú tényként hallám Angliában beszéltetni, 
hogy egyazon hajó födözelén két téritö 's több 
nagy láda, telve illyen bálványokkal, indultak el 
Calcuttába." Ugyanazon téri/ö beszéli: „Tudós 
felvilágosult braminok mindent elkövetnek, hogy 
új megtisztított rendszert behozzanak. Kivonatokat 
készítenek a' Vedák kevésbbé botrányos helyei-
ből ; igy új reformált hinduismus neme keletkezik. 
A' természet istene kép vagy más látható ábrá -
zolat nélkül tiszteltessék. E' vedantistatársulat 
nyilvános lapokban egészen himezetlenül kinyi-
latkoztatá, miszerint czélja a' kr. vallás ter jedé-
sét feltartóztatni, 's megvallja, hogy ez borzasz-
tólag gyorsan terjed 's ez okból vallásrendszer, 
mint az övé, mostani felvilágosodott korban mul-
hatlanul szükséges." Hasonlóan cselekvének az 
ujplalonikusok 's most a 'zsidó reformbarátok (A. 
Z. f. Ch. u. K ) 
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Pályakérdés. 
A' Ileligio és Nev. f. évi 38-ik számóban, egy 

róm kathol. megyés-püspök által jutalomra k i -
adott következő pályakérdés közöltetett: 

„Minő erősséget nyer a' kath. egyház a1 hit-
ágazalok meghatározásában. és a' hitviiázatok 
eldöntésében nyilvánuló isteni tekintély által : el-
lenben mennyire segíli elö a' protestantismust 
megsemmisülésében, főleg napjainkban, ezen elv 
hiánya s a' minden tekintélytöli független állás?" 
Ugyancsak e' kérdésnél megjegyzi a'közlő, hogy 
a' protestánsok csak gyarló eszüktől, a1 róm. ka -
tholikusok pedig isteni észtől, 's az igének fo ly-
tonos testesiilésétöl, azaz. az egyháztól függenek, 
's kérdés — úgymond — mellyik észszerűbb ? — 

íme a1 pályakérdésben — hozzá értve a' közlő 
által telt jegyzést is — következő állítmányok 
foglaltatnak : 

1) Hogy a1 római egyház erősséget nyer az 
által, hogy a1 hitágazatok meghatározásában, és 
a' hitvitázatok eldöntésében, azaz, a' szent köny-
vek magyarázásában, isteni tekintélytől függ. 

2 ) A protestantismus meg fog semmisülni, 
minthogy a' hitágazatok meghatározásában, vagy 
is, a' szentirat-magyarázásban, nem függ isteni 
tekintélytől. 

3) A' róm. katholikusok biblia-magyarázata 
észszerűbb a1 protestánsokénál, mert amazok is-
teni észtől, emezek pedig csak gyarló emberi ész-
től függenek. 

Nem akarok azonban most itt azon kérdésre 
felelni, hogy tudniillik minő erősséget nyer a' 
róm. egyház a1 kérdéses magyarázati elvnél fog-
va, és vájjon ellenben megsemmisül-e a1 prote-
stantismus ? mert nem akarom, hogy a' pályázandó 
.egyének majd innen puskázzanak, — minthogy 

különben is a' tapasztalás ellenkezőt tanúsit: ha-
nem a' felebb elősorolt állítmányokból csak a ' k ö -
vetkező kérdéseket formálom, hogy azokra rö-
viden megfeleljek. 

a) Vájjon a1 róm. kath. egyházbir-e isteni t e -
kintélylyel a1 hitágazatok meghatározásában ? 

b) Igaz-e, hogy a'protestánsok nem isteni t e -
kintélytől , hanem csupán csak az emberi észtől 
függesztik fel a' hitágazatok meghatározását, a' 
szentkönyvek magyarázását? 

c) Mellyik tehát észszerűbb magyarázat , a' 
róm. katholikusoké-e vagy a' protestánsoké? — 

I. A' mi azért az első kérdést i l leti : a' róm. 
kaíholikusoknál a' hitágazatokat meghatározni, 
vagy is, a' szent könyveket magyarázni, az ek-
klézsiának levén joga, önként következik, hogy 
az ekklézsiának van isteni tekintélye. Ezt pedig 
ők bebizonyítják az ekklézsia csalhatatlanságá-
ból; mi ismét Össze-függésben van azzal, hogy 
Péter apostolnak, mint isteni-tekintélyűnek, a ' 
róm. pápák ugyanazon-tekintélyü utódai. Ez utób-
bit nem kívánom most érinteni, mivel már eleget 
olvastunk róla : csak az egyház csalhatatlansá-
gáról akarok röviden emlékezni's kimutatni, hogy 
a' róm. egyház nem csalhatatlan, 's következés-
képen nem is birhat isteni tekintélylyel a' hit-
ágazatok meghatározásában, 's a' hitvitázatok e l -
döntésében. 

A' hitágazatok meghatározásában ugyan is 
teljes joggal bir a' róm. katholikusoknál a1 kép-
viseleti egyház. A' képviseleti egyházon pedig 
némelly róm. kath. theologusok értik a' közönsé-
ges egyházi zsinatokat, némellyek pedig a'pápát. 
— Lássuk, akármellyik is csalhatatian-e ? 

«) Hogy a' kiillátható egyház , ugy tekintve 
azt, mint a' melly az egyházi zsinatok által kép-
viseltetik, nemcsak nem csalhatlan, de valóság-
gal is hibázott, a1 történettanból világos. Tudjuk 
ugyanis, hogy egyik egyházi zsinat a'másik ha -
tározatát elrontotta.Nevezetesen a '787-ben iarlott 
nicaeai zsinatnak a' képek tisztelelérölihatározatát, 
a '794-ben tartott frankfurti zsinat megsemmisítő. 
Ágoston tana meg volt állapítva a" carthagói gyű-
lésben. — kárhoztatva a' diospolisiban, — újra 
fölmentve az ephesusiban, de átok alá vetve a' 
moguntziaiban.Továbbá a'costnitzi és báseli zsi-
natoknak, a' római pápáknak zsinatok alá rendelte-
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téséröli határozatát a' lateranumi és trienti zsi-
natok megsemmisítették; miből nyilván követke-
zik, hogy ezen zsinatok határozatai közöl vagy 
egyiknek, vagy másiknak hibásnak kellett lenni. 
Tudva van az i s , hogy a' 2- ik nicaeai zsinat a' 
10 parancsolatok közöl a' másodikat, a' coslniczi 
pedig a' pohárnak laikusok általi vételét az úri 
szent vacsorában, a' szentírás ellenére, eltörlötte, 

Még ugy sem lehet a' képviseleti kül-ek-
klézsiát csalhatatlannak tartani , ha a' róm. pápa 
képviseli azt. Mert hogy ök is hibáztak és csalat-
koztak, még pedig ugy mint pápák, a' hitágazatok 
meghatározása körül , világos a' történeltanból. 
Tudjuk nevezetesen, hogy 11-ik Paschalis az in -
vestilurai jogot a1 császárnak engedte át egy ira-
tában, mellyet utóbb önmaga is eme szavakkal : 
„sicut prave factum cognosco, ita prave factum 
confiteor, et omnino corrigi Deo praestante de-
Sidero," a' 3-dik laterani zsinat is 1112-ben „pe-
nilus excommunicamus" igékkel kárhoztatott. 
Tud juk XXII- ik János Pápáról, ki azt állítá, hogy a1 

halál által testtől különvált lélek nem elébb, mint 
a' feltámadás után fogja meglátni az Istent, ezen 
értelmét a' párisi Sorbonna fenyegetésére, melly 
öt ezért eretnekséggel vádolta, a1 bibornokok gyű-
lésében ünnepélyesen visszavonta. Továbbá I-sö 
Formosus határozatait az ö utódai VH-ik Ist-
ván, és II ik Sergius, — mint szintén V-ik Six-
tusnak a' vulgala authentiáját tárgyazó határo-
zatát VH-ik Kelemen megsemmisíletlék.Valamely-
lyiknek tehát ezek közöl hibázni kellett szüksé-
gesképen. De arra is van példa , hogy a' római 
pápák eretnekségbe estek, mint p. o. Liberius a' 
lV- ik század közepe után, aláírván a' syrmiumi 
hitvallást,az Arianismushoz,—Vigiliusa'6-ik szá-
zadban az Eutychianismushoz hajlott. Zosimus 
védte Pelagiust és Coelestinust 's helybehagyta 
a ' Pelagius hitvallását I. Honorius a"VI-ik oeku-
menikus zsinatban, mint monotheleticus eretnek, 
átok alá vettetett. XXII ik János pápát leginkább 
azért tette ki a' pápaságból a' coslniczi zsinat, 
1414, mert tagadta a' lelek halhatatlanságát, ' sa ' 
test feltámadását, — IV—dik Eugent a' baseli 
zsinat azért , mert , mint a' jegyzőkönyv mond-
ja , fide devius, volt. Ezekből nyilván láthatni, 
hogy a' római katholikus képviseleti egyház 
nem birhat isteni, vagy is csalhatatlan tekintély— 
lyel a' hitágazatok meghatározásában, követke-
zésképen maga az összes róm. kath. egyház sem, 
mellynek csalhatatlansága a' képviseleti egyhá-
zén alapúi. — Egyébiránt, hogy sem a' képvise-
leti, sem az összes róm. kath. egyház nem csal-
hatatlan, és hogy mindenik eltévelyedhelik a' hit 
dolgában : magok a' róin. kath. irók közöl is igen 
sokan bizonyságot tesznek ; mint a' többek közt: 
Adrianus VI-us libr. 4 sent. de sacr. contirm. art. 
3. (Si per Romanam Ecclam inlelligatur caput 
ejus, puta Pontifex, certum est quod possit errare 
etiam in i is , quae tangunt fidem, haeresim per 

suam determinationem aut decretalem asserendo.) 
— Lyranus in cap. 16. Malh. — Gerson Ibr . de 
apellat. a" Papa n. 14. — Alphonsus Tostatus 
defens. pag. 2. cap. 30 . — Nicolaus Cusanus 
libr. 1. de Conc. cathol. cap. l l.Erasmus in A n -
not. 1. Cor. pag. 327. — Ambrosius Calharinus 
in comment. Gal. 2. — Panormifanus super part. 
1. Decret. f. 142. — Nicolaus de Clemangis in 
Disp. super matéria Generális concilii pap. 64. — 
Ludovicus Vives in comm. libr. 20. de civitate 
dei cap. 26. — Lombardus libr. 4. Illyenek még 
továbbá : Gratianus, Canus, Turrecremata, S ta-
pietonus, Salmeron,Ferus, Maldonatus, Jansenius, 
Cornelius a lapide, Cajetanus, Thamass, Jacobus 
Faber Stapulensis, Toletus Cardinal 's a' t. 

Sőt maga a' szentírás is nyilván tanítja, hogy 
sem a1 zsinatok, sem a' pápák, sem az összes lát-
ható ekklézsia nem lehetnek csalhatatlan magya-
rázói a' szentkönyveknek 's nem függ a' szent-
írás méltósága az ekklézsia méltóságától: hanem 
a' csalhatatlanság e dologban egyedüli tulajdona 
a' szentléleknek, melly a' szentírásban és a ' 
szentírás által szól a' híveknek; azaz, hogy a' 
szentírásból — mellynek béltartalma is teni-ere-
detü 's tekintélyű — kell 's lehet meghatározni 
a' hitágazatokat, 's eldönteni a' hitvitázatokat. 2. 
Péter 1, 20. 21. Ján. 16, 13 - 14, 26. — Ma-
lach. 2 ,8 . — Galat. 1, 6. 8. 9. - 2, 11. Zsid. 5, 
2. - Ezech. 7, 2 6 . — 2. Kor. 1, 24. - l . J á n . 
5, 9. - 1. Tim. 3, 15. — Róm. 2, 16. — Zsid. 
4, 12. — Ján. 12, 48. — 5, 39. — Máté 19 ,4 . 
— Csel. 13, 33. — 18, 28. — 17, 12. 2. Péter 
1,19. Zsolt. 119. 105. 5. Mós. 4, 2. — 17, 9. 
's a' t. 

Végezetre még megjegyezzük, hogy nem is 
szakadatlan követelt joga ez a' róm. kath. e g y -
háznak, 's nem is hitték mindenkor, hogy az e g y -
háznak isteni tekintélye volna a' hitágazatok m e g -
határozásában. Jól tudjuk a1 biblia-magyarázat 
koronkénti kifejlődésének történetét; tudjuk, hogy 
a' róm. udvar mikor kezdte az ekklának követelni 
ama jogot. 

II. De lássuk már, vájjon igaz-e az, hogy a* 
protestánsok nem isteni tekintélytől függenek a' 
hitágazatok meghatározásában, vagy biblia-ma-
gyarázatban? 

A' helv. confessiónak e' tárgyban ezek a' sza-
vai : „Illám dunlaxat seripturarum interpretalio-
nem pro orthodoxa et genuina agnoscimus, quae 
ex ipsis est petita seripturis, — ex ingenio utique 
eius lingvae, in qua sunt seriptae, secundum cir-
cumstanlias item expensae, et pro ratione loco-
rum vei similinm, vei dissimilium,plurium quoque 
et clariorum expositae, — cum regula fidei, et 
charitatis congruit, et ad glóriám Dei, hominum-
que salulem eximie faci t . . . ]Von alium sustinemus 
in causa fidei judicem, quam ipsum Deum , per 
seripturas sanctas pronunciantem, quid verum sit, 
quid falsutn, quid sequendum sit, quidve fugien-



dum. ífa jndiciis nonnisi spiritualium hominum, 
ex verbo Dei petitis acquiescimus." 

Ezekből világos, hogy a' mi értelmünk szerint 
a ' szent Írásnak béltartalma, vagy is az üdves-
ségre *s boldogságra tartozó dolgok summája is-
teni-eredetű 's tekintélyű , mellynek annálfogva 
igazi értelme egy és csalhatatlan. Ezen értelem-
re mi ugy érhetünk e l , ha az ember , azaz, az 
okosság a' szent Írásnak eredeti szavait össze-
hasonlítja a' szentírók korabeli körülményekkel, 
segítségül vévén e'közben az ugy-nevezett con-
textust és analógia fideit, azaz , a' szentiratban 
világosan meglevő főbb hitágazatok alkotmányát, 
kérvén egyszersmind a' szentlélek segedelmét. 
Ezen magyarázat-mód az, mit grammatico-hi-
storico-kritikának nevezek. Ezek szerint látni-
való, hogy a' protestánsok a' hitágazatok meg-
határozásában, vagy biblia-magyarázásban, f ü g -
genek a) A' szentirástól, mellyet isteni-erede-
tűnek 's tekintélyűnek hisznek, b) A' józan okos-
ságtól. c) A' szentirók korabeli körülményektől. 
Ha pedig valaki azt kérdezi : honnan esik az, 
hogy a' protestánsoknak az isteni - tekintélyű szent-
írásból merített hitágazataik változhatok, nem 
csalhatatlanok ? holott pedig ők a' szentírás igazi 
értelmét egynek 's csalhatatlannak hiszik : erre 
feleletül azt mondjuk, hogy mások a' keresztyén 
vallásnak a' szent-irásban rejlő hitágazatai ma-
gukban tekintve, mások ismét a" küllátható ek -
klézsia által vallott hitágazatok. Amazok igen is 
csalhatatlanok, mivel azok Istentől származtak 
közvetlenül : emezek pedig változás alá vannak 
vettetve, mivel amazoknak térben és időben, te-
hát közvetve, történő fejleményeik. Amazoknak 
megíratásakor a' sz. lélek ihletett embereknek 
szólott: emezeknek meghatározásában pedig, a' 
szentírásban levő Istennek lelke vagy igéje csak 
gyarló emberi okosságnak szól. A' külső látható 
egyház hitágazatai, mint felébb is mondók, olly 
szorozmány, mellynek az isteni kijelentésen kí -
vül az okosság és a'körülmények is tényezői. Az 
okosság tökéletesedésével az egyház hitágaza-
tainak is tökéletesedni 's közeledni kell a' csal-
hatatlan értelemhez, közeledni a' láthatatlan e g y -
ház hilágazatihoz. Mi tehát illy szempontból in-
dulva ki, valamint egy részről megvalljuk, hogy 
egyházunk hitágazatainak meghatározásában a' 
gyarló emberi ész is befolyással van, s meges-
hetik, hogy néha hibázunk i s , mint maga Péter 
apostol is, a' róm. pápák követelt előde hibázott, 
Galat. 2, 11. : ugy más részről igaztalan állít-
mánynak nyilvánítjuk, hogy mi e' dologban isteni 
tekintélytől nem függenénk. 

III. A' mi végre azon kérdést i l leti: „Mellyik 
észszerűbb magyarázat, a' róm. katholikusoké-e 
vagy a' protestánsoké ? — ha az igazságos f e -
leletet ki akarnók mondani, nem kellene egyebet 
tennünk, mint az eddig-mondottakat össze-sum-
mázni 's belőle következést húzni. De ezt tenni 

nem akar jak; hanem inkább erre megbízzuk a ' 
pályakérdésnek ama közlőjét, ki egy jegyzeté-
ben azzal dicsekedett, hogy a1 róm. katholikusok 
isteni észtől, a' protestánsok pedig csak gyarló 
emberi észtől függenek. 0 bizonyosan tudni fog -
ja, hogy mi különbség van az isteni ész és em-
beri ész törvényei közt ? Mi eddig ugy vagyunk 
meggyözödve,hogyha csak az isteni észből köz-
vetlenül folyó igazságok észszerüek: ugy a' mér -
tan, észtan, természettan 's a' t. mind esztelen tu -
dományok, minthogy ezek mind a' gyarló emberi 
ész szüleményei. 

Jelen czikkemet azonban bővebben kidolgozom 
vala, ha, a Religio és Nec. tudós szerkesztője ál-
lítása szerint, ismeretem szélesebb volna; mit 
ugyan én magam is nem szégyenlek megvallani 
Pál apostollal, ki 1. Kor. 13 ,9 . azt mondja, „hogy 
részszerint vagyon bennünk az isméret." Egyéb-
iránt, ha ama nagytudományu szerkesztő úr szé-
lesebb ismerettel bir : kérem, czáfolja meg eze-
ket, mellyeket most közlöttem! — Majd akkor, 
meglehet, az én ismeretem is szélesedni fog. 

S z a l a i I s t v á n . 

Észrevételek az egyházrendezést tárgyazó javaslat 
iránt. 

I . 

A' nógrádi ev. esperességben kebelezett su-
rányi gyülekezet az egyházmegyéhez, a' rende-
zést tárgyazó tervre, következő észrevételeket 
küldött be : 

Í j Mivel az ág. hitvallásuak a' közéletben evan-
gyéliomi keresztyéneknek is neveztetnek, sokkal 
helyesebben 's mivel idő jártával okosodván, az 
ág. hitvallás czikkei csendesen részint módosít-
tattak, részint egészen megváltoztak, tanácsos 
volna addig is, míg a' minden józanul gondolkodó 
lelkes protestáns által ohajtott egyesülés megtör-
ténnék, legalább közéletben és tanácskozások a l -
kalmával az „evangyéliomi" név mellett maradni. 

2) Nagyon szükségesnek, sőt elkerülhetlennek 
tartjuk, hogy az eddig szokásban volt „világiak" 
és „egyháziak" közti különség minélelöbb eltöröl-
tessék és arról többé a' gyülekezetekben említés 
ne legyen. Mindnyájan, kik az egyházhoz tartoz-
nak, egyháziak; világiaknak pedig azokat lehetne 
nevezni, kik az egyházzal mitsem gondolnak, 
vagy ahoz tartozni épen nem akarnak. Eléggé 
be van bizonyítva, hogy a' valódi protestantismus 
fölszentelt közbenjárókat vagy papokat nem ismer; 
ha ugy van, minek egy vagy más szin alatt kasz-
tot az egyházba behozni és az által a' hiúságot 
szentesíteni 's örökös kasztversenygésekre alkal-
mat nyújtani? Az egyháznak vannak megbízottjai, 
illyenek : az ügyelő, a ' lelkész, kit sokkal helye-
sebben „vallásnoknak" lehetne nevezni, iskolata-
nító, egyházfi 's t. 's illy értelemben van a' sz. 
írásban is említés, de koránsem valami zárt t á r -



saságról, mi egyenesen ellenkezik a' tiszta ke-
resztyénség szellemével. Azért tehát ne legyen 
többé említés az egyházi gyűlések jegyzököny-
veiben a1 világiak- és egyháziakról; és igy, mi-
vel az ev. egyháznak nincsen elsőséget követel-
hető papi kasztja. de még tulajdonképen papja 
sem: töriiltessék el minden, mi arra messziről is 
emlékeztetne, és így a' maga fogalmával ellen-
kező ikerelnökség is, és az egyházak szabadon 
Válaszszanak egyet, kit az elnökségre Icgérde-
mesbnek tartanak. Az érdemes lelki tanítónak 
akár elöl, akár utói, akár jobb, akár bal felöl üljön, 
megmarad Istentől rendelt helye "s örökké tartó 
becsülete, ugy mint az egyháztói rendelt állása. 
A' ki tisztelgéseket követel 's illy hiú fény után 
áhitoz, mutatja, hogy igaz becsületet, mellynek 
magában van értéke, nem ismer, és a 'k i az egy-
háztól rendelt állásával meg nem elégszik, men -
jen oda, a' hol szépen hangzó czimeket osztogat-
nak. Mondjon valaki csak egy példát i s , hogy 
tudományos, békeszerető, kötelességeit pontosan 
teljesítő egyházi tanító nem tiszteltetett volna e' 
hazában ! 

3) Miután világos, hogy az Isten képére te-
remtett ember csak tanítás által vezettethetik ki-
tűzött czéljához: elkerülhetlen kötelességül ha-
gyassák meg minden vallásnoknak (lelkésznek) 
minden köznap reggel 1, délután is 1 órát taní-
fásra fordítani, mellyet korosbak is használhassa-
nak. Tanítás a' legfőbb, a' többi egyházi szer-
tartások csak mellékes dolgok, azért képteleneb-
bet sem tudunk magunknak képzelni annál a' men-
tegetőzésnél, mellyet a' „Prot. Egyh. és Isk. Lap-
ban" egy ev. vallásnoktól olvastunk: „Nincs időnk 
tanítani, mert keresztelni, házasokat megáldani, 
temetni, szentségeket szolgáltatni kell." Ezek mind 
jók és hasznosak lehetnek, de nem elkerüSetlenül 
szükségesek az üdvezülésre,éstisz!a evangyéliomi 
értelemben is, szükség esetében, minden, némikép 
kiképezett ember által megtörténhetnek; de miféle 
szentségeket osztogathasson vagy mázolhasson 
másra egy ev. vallásnok, azt nem tudjuk, és hogy 
valami ollyast állithasson egy ev. vallásnok, sze-
meinknek alig hihettük. Mit használ minden szer-
tartás , rendelkezés és ima, ha , mi a' legfőbb, a' 
nevelés hiányzik? Mi erősen hiszszük, hogy ha 
hitsorsosink gondolkodni tanulnak 's eloszlik a' 
homályosító köd. melly most fejeiket körülfogja, 
a 'nevelés ügyét, mellytöl minden földi 's mennyei 
boldogság függ, igazán szívökre veszik: legfőbb 
gondjokat nem annyira a' szertartásokra, imák 
elmondására, de az oktatásra fogják fordítani 's 
ehez képest a'hitszónoki vagy is vallásnoki hiva-
talt az iskolaival egyesítik. Akkor lesznek val -
lásnokaink igazán lelkészek , mikor a' lelkeket 
valódi boldogságra elkészítik, tanítván őket, hogy 
csak tökéletesbülés és illő rendhez szabott élet 
által egyesülhetnek a' legfőbb jóval, hova minden 
igaz keresztyénuek törekednie kell ; akkor a' nép 

is, melly most majd minden vallásfelekezetnél 
olly nem örömest fizeti a' papot, mintha érezné, 
hogy valóban nem nagy hasznát veszi, alkalma-
sint örömmel járulna kötelességei teljesítéséhez. 
Ha a' vallásnokok mindjárt gyermekségüktől 
fogva nevelnék híveiket és korán hasznos isme-
retek magvát vetnék fogékony sziveikbe: m e g -
feledkezhetnének-e ezek olly könnyen legfőbb 
jóllevöjökröl, kiben oktatás által valódi lelki 
atyjokat tisztelni és szeretni, nem pedig fe«ymes-
teröket félni tanulnának? Mi buzdíthat embert, 
kiben a' nemesebb érzés egészen ki nem halt, 
nagyobb hálára, mint épen a nagy feláldozással 
járó oktatás ? Mi szép volna azután a' föíserdül-
teket, időseket idő jártával 's adott alkalommal 
arra emlékeztetni, mit kis korukban tőle tanul-
tak, és most cselekedeteikkel és életökkel kel-
lene bebizonyítani! Tanítani tehát és tanítás által 
szüntelen tökéletesbülni, volna vallásnokaink é l -
t e - és hivatásának feladata. Tanítani pedig n e m -
csak szorosan véve a' hit ágazatit, de az isteni 
kinyilatkoztatásnak másik részét is, a' természet 
törvényeit szélesb értelemben v é v e , mert egyik 
a' másikát pótolja 's kiegészíti, és egyik a' másik 
nélkül csak tévutakra vezet. Talán nem ártana, 
ha papjelölteink előbb a' rögös iskolatanítói és 
éneklői pályát megpróbálnák, mielőtt a ' hitszó-
noki székre emeltetnének. Az iskolatanítókra l e -
hetne bízni az olvasás, i rás , számítás és a' hit 
főbbczikkeinek tanítását, a'vallásnokokra a ' v a l -
láshani bővebb oktatást és életre való alkalmaz-
tatást rnegegyezöleg a' természet törvényeivel. 
A' vasárnapi szónoklatok pedig emlékeztetnék a' 
híveket arra, mit minden keresztyénnek tudni és 
cselekedni kell és mire ifjúságukban taníttattak. 
Mivel tehát sem Istennek, sem embernek nem 
szolgálhatunk jobban, mint ha az oktatás sz. ü -
gyét előmozdítjuk : biztosan reményleni lehet, 
hogy a' polgári hatóságok is részükről mindent 
megtesznek e' sz. czél elérésére 1s a1 kormány-
zásukra bizott népet rászorítják, hogy nyári idő-
ben reggeli 6 órától 7-ig elkerülhetlenül szük-
séges oktatásra templomba küldjék gyermekei-
ket. 

4) Az ugy-nevezett stolárékat minélelöbb el 
kellene törülni, helyettök annyit, a' mennyit be-
hoztak, más uton 's móddal, de a' vallásnoki j ö -
vedelmek minden csonkítása nélkül, talán ugy, 
mint a' buza és ágybér szok fizettetni, rendelni. 
Noha ezen adózások mennyiségre nézve meg 
vannak határozva, még is sokszor egy vagy más 
szin alatt utálatos papi zsarolásra és kicsika-
rásra , illetlen alkudozásokra adnak alkalmat 
és az által papgyülölésre majdnem minden v a l -
lásfelekezetnél. Hasonlóképen az iskolatanítók-
nak tanításért járó fizetősöket máskép kellene 
pótolni és ugy rendelni, hogy a* tanításért köz-
vetlenül misem fizettessék. 

A' felhozott változtatásokat elkerülhetlen szük-



ségeseknek tartván a'surányi ev. egyház, egyéb-
iránt a' kinevezett választmány javaslalát hely-
benhagyja. Kelt Surányban maj. 25-kén 1847. 
Sréler József s. k. a' surányi ev. egyh. felügye-
lője. id. Sréter László s. k., Sréler István s. k., 
Sréter Horácz s. k. — Közli D a r u . 

II. 
Habár ezen alázató? észrevételeimnek ter je-

delmök's czéluk nem oda megyen ki , hogy az 
egyházrendezési tervet új §-okkal szaporítsam 
's a' netalán hiányzókat csekély belátásom sze-
rint kipótoljam : még is nem hagyhatom érintet-
lenül, miszerint 

Á községi gyülekezetek rendezése 20-dik § . 
után, egy korszerű 's igen ohajtott, a' tervet t ö -
kélyesbítö határozatnak volt volna helye , t. i. 
hogy azon, egy lelkészszel ellátott gyülekezetek, 
a' mellyekben a' lelkek száma p. o. a' 3000 f e -
lül-haladja, egy mérsékelt fizetéssel ellátandó 
káplánt tartani kötelesek legyenek. Ezen szabály 
rendkívüli haszna a' gyülekezetekre szintúgy, 
valamint a' hitjelöltekre nézve szembetűnő. — 
A1 21-dik §. csak akkor vélem tökéletesen ki -
fejlettnek, hogy ha abból kiviláglanék, miszerint 
a' megürült tanítói hivatal betöltetése csak a' 
helybeli pap megegyezésével történhetik. Hogy 
ez, minden czivakodás megelőzésével, elérhető 
legyen, candidál a1 pap, választ a' gyülekezet, 
megerősít a1 dekán. 

Az esperességi rendezés 3 -d ik § - á t oda gon-
dolnám kiigazítandónak : a' gyülekezetek képvi-
selői az esperességi gyűlésen az egyes gyüleke-
zetek elnökségei — önként következvén, hogy, 
miután az esperes és a' többi egyházmegye egyh. 
t i sz tv i se lő id — és a' mennyiben a' világiakban 
is a1 fenebbi kellék megvagyon, ők is gyüle-
kezeteik természetes képviselői. Azon gyüleke-
zetek , a1 mellyeknek csak egy egyházi elnökük 
vagyon, még egy megbízó levéllel és költséggel 
ellátandó küldöttet küldhetnek az esperességi gyű-
lésre. Az elnökséget kivévén, szavazati joggal 
csak a1 képviselők birnak. Ezen rendelet minden 
gyűlésre kiterjed. A' 4-dik §. igy méltán kima-
radhat, nem különben a' 6-dik és 11. §. végsza-
vai. — Valamint az épen említett 3-dik és 4-dik 
§ - b a n a' világi, ugy a1 következő 5-dik §-ban 
(szintén az egyetemes gyűlés rendez. 4-dik § -ban 
is) az iskolai elem aránytalan, erösebben vagyon 
képviseltetve az egyházinál. Az esperességi iskolák 
egy, a' kerületi tanodák pedig két követet küld-
hessenek az esperességi gyűlésre; — az elsőb-
beket az egyetemes gyűlésre való követválasz-
tásnál egy, az utóbbiakat tíz gyülekezet gyanánt 
felveendvén (egyes gyül. rend. 4 §. alatt) 

A* mi a' kerületi rendezés 5-dik J$-át illeti, 
ott olly elvre akadunk, a' melly főpapjainkra alkal-
maztatva, azon, nálunk protestánsoknál már is 
Pontius Pilátushoz vitt 's kötözve kezébe által-

adatott püspöki fogalmat *) bizony bizony meg-
feszíti. Eljött az eső, eljött az á rv íz , eljöttek a' 
szelek 's ráütöttek a' nagy reformatio óta az 
evang. papi rendre 's nevezetesen annak püspö-
keire, tisztelendöi tekintélyüket a' száraz csont-
vázig lemosván : — még ez, — és nagy lesz 
azoknak romlásuk! A' három 's illetőleg hatévi 
szabad választás azokra nézve misem más, mint 
tisztelendöi tekintélyűknek végképeni eldöntése 
's fövényre építése? E ' majd játszva emelt, majd 
mosolyogva levert püspökséggel,jól tudom, a' kő-
szegi convent sem fog megelégedhetni, törekvé-
sét az egyházkerületi gyűlésen oda nyilatkoztat-
ván ki , miszerint ö az új szuperitendensnek kir. 
tanácsossá leendő kegy. kinevezletését kieszkö-
zöltetni óhajtaná! 

Az egyetemes gyűlés rendezése 5-dik § - á t 
így fogalmaznám : egyetemes gyűlés elnökségét 
képezik a főfelügyelő és a' föpüspök (General-
Superintendent), a' kik ezentúl az egyes gyüle-
kezetek és iskolák szavazatai által hat esztendőre, 
illetőleg az utóbbi a' négy kerületi püspökök kö-
zöl, fognak választatni. Azok. mellyek a' kerül, 
rendez. 5 dik íj. utolsó pontjában rendeltettek, 
ide is kiterjesztetnek. — Adja a* jó Isten, hogy 
az egyh. coordinatiója az egyetemes gyűlésen 
létre-jöjjön, ne csak a' papíron, mint irott ma-
laszt, hanem Istentől ihletve, az egyházakban is! 
Pedig irott malaszt, csak holt betű leend az mind-
addig — bár homlokára e' szavak legyenek is 
irva: a' ki azon kivül cselekszik, átok legyen, — 
mindaddig, mígsz.Ján. Jelen. 3, 15 —16 a1 lao-
diceabeli gyülekezethez irányzotté' szavai: „tu-
dom dolgaidat — t.i. hogy te sem hideg nem vagy, 
sem hév; vajha hideg volnál, vagy hév /" alkalmaz-
hatók volnának azokra, a' kiknek leginkább dol-
guk 's feladatuk ezen szabályoknak életbe-lép— 
tetése 's megtartásukról gondoskodni. 

Ifj. S p a n n a g e l J ó z s e f , 
bulkeszi ev. lelkész. 

G Y Ű L É S E K : 

Dunántúli ref. egyházkerület gyűlése. 
Győr volt a1 hely, a' csinos és naponként csi-

nosbuló város, mellyet honunk kis Pestjének mél-
tán tekinthetni, hova f. évi jun. 14-kére, a' zordon 
idő daczára is, szép számmal gyülekezének össze 
hitrokonink, 's az élénk Győrben gyüléskedtünk 

*) A z e g y h á z , r e n d e z é s i t e r v i n d o k o l á s a 6 - i k 
p o n t a) a l a t t i s o t t á í i a ' t a n á c s e l ő t t h o g y ö t , 
m e g ö l n é k . Ha a1 superintendens minden hatodik évben 
fog választatni , miért nem a ' pap i s ? Valamint a1 le lkész, 
minden egyéb foglalatosságokról lemondván, életét egészen 
gyülekezetének szente l i : ugy szenteli a ' püspök i s , mint 
püspök , életét egyedül püspöki hivatalának, melly nem 
ugyanazonos a1 papi hivatallal, nem is mellékes vagy kevés 
fáradságot k ivánó , hauem az önálló hivatalok közé s o r o l -
ható. Sp . 



élénken négy napig. Ne várja e' soroktól a' t. 
olvasó gyűlésünk panoramaját, mert hiszen min-
dent tudni nem kell, nem jó, de nem is lehet : én 
csak részleteket mutatok fel gyűlésünk eredmé-
nyéből, mellyek a közönséget inkább érdekel-
hetik. Rég kivívott előnynél fogva, legelébb is a" 
kir. parancsok tárgyaltatlak, 's köztök egy oly-
lyan, mellybe már bele-fáradtunk, 's hogy min-
den erőnket föl ne emészsze, röviden az]e' tárgyban 
már többször kifejtett nézeteink 's határozataink-
hozi ragaszkodásunkat kimondottuk, 's e' parancs 
— az átmenetet 18 éven alul tiltó volt; a' másik 
a' r. kath. és protestánsok vallási és nevelési 
szabadságát érdeklő , melly szerint annál fogva, 
hogy a1 r. kath. ifjaknak prot iskolákban kapott 
bizonyítványaik érvényteleneknek nyilváníttat-
nak, a' r . kath. iskolázási szabadságuk korlátoz-
tatok, a' protestánsok iskoláinak pedig határ sza-
batik, mellynél tovább ne terjedhessenek, mi 
majd annyi, mint megvagdalni az élöfának gyö-
kerét, hogy az a' szabad földben ne tenyészszék. 
E* parancscsal is vesződött már kerületünk, csak-
hogy más alakban, midőn a' r . kath. ifjak isko-
láinkból kitiltatni parancsoltattak; de honunk tör -
vényei illyet nem parancsolván, söt tanodáink e' 
szabadságnak gyakorlatában levén: kerületünk 
kétszer írt már fel ez ellen tisztelettel a' n. m. h. 
tanácshoz,'s midőn jelen parancs más alakban — 
mintha némelly pályát nem végzett r. kath. i f jak-
nak a' prot. tanodákban rendszeres bizonyítvá-
nyok adattak volna ki — mi kerületi főiskolánk-
ban nem történt. — de ugyan az elébbi basisra 
helyezkedve, melly szerint a' kath. ifjaknak prot. 
tanodákba járni tilos — tanodai szabadságunkat 
tettlegesen csonkítja : —- egyenesen 0 Felségé-
hez határoztatott felírás tetetni, mellyben alázat-
tal megkérjük, hogy az illy, szabadságunkat-sértö 
parancsok kiadását megtiltani kegyelmesen mél-
tóztassék. Viszonyosság, teljes vallási viszonyos-
ság, felséges nagy-lelkű királyunk igazságos szó-
zata, testesülj meg törvénykönyvünkben 's az 
életben minél elébb ! 

A' királyi parancsok után 0 Felsége k. leirata 
olvastatott a' kerületi fötanoda ügyében , melly-
szerínt a' többi egyh. kerületek véleménye 's a' 
pápai egyház által fölterjesztett indokok nyomán, 
a' fötanodáért olly hőn buzgó komáromi egyház 
annak kebelébe fogadhatásától elüttetik 's ezzel 
elvettetett másfélnapi küzdés 's mondhatni v e r -
sengés almája. 'S méltán is , mert ez ügy a' k e -
rületi egyházak szavazat-többségével's ezen k e -
letkezett kerületi határozatnál fogva már el vala 
döntve, melly határzat a' leirat által megsemmít-
tetik 's így kerületünk törvényes autonomiája 
megsértetik; melly eljárás méltó aggodalmat költe 
fel egyh.kerületi gyűlésünk minden tagjában, 
még azokban is, kik az által győzelmesek lettek, 
's nem volt, ki ebben sérelmet nem látott. E ' te -
kintetből sokan új felírást sürgettek, kárhoztat-

ván 's anarchiára vezetőnek jellemezvén a1 pápai 
egyháznak azon lépését, mellyel — midőn a' k e -
rület tulajdonával akart csak rendelkezni, a' pá -
pai egyházét sértetlenül hagyván — a' kerületi 
közhatárzat fölé emelkedve, felsőbb helyre folya-
modott, hogy a' mi nem övé, azt is hatalommal 
magánál letartóztassa : a' többség ellenben nem 
remélvén új felírásra is kedvezőbb leiratot, de 
szem előtt tartva a* fötanoda jövőjét i s , melly e ' 
súrlódás miatt mindinkább aggasztóbbnak mutat-
kozik : nehogy a' közügy szenvedjen, — az illy 
felsőbb beavatkozás ellen jegyzőkönyvi óvással 
megelégedvén, választmányt kívánt kineveztetni, 
melly Pápán f. évi aug. 13-kán összeülvén, a ' f ő -
tanodának anyagi állása feletti czélszerü intéz-
kedés iránt tervet készítsen, a' választmányi ülés 
utáni napokban tartandó kerületi közgyűlésre b e -
adandót,— mi határozattá is let t ; de egyszersmind 
a' többi kerületeknek is testvéri szeretettel k i je-
lentetni határoztatott a' fájdalom, mellyet azok-
nak kerületünk házi ügyébe avatkozása,^ ez á l -
tal a' kerületek önállósága veszélyeztetése oko-
zott, — annyival inkább, mivel kerületünk, tisz-
telve ezen önállóságot, a' dunamelléki ismeretes 
ügybe, noha felszólíttatott, nem avatkozott. 

Megjegyzendő ez ügy körül még a' győri ref. 
egyháznak új fellépése. Oda utasíttatott a ' neve-
zett gyülekezet, hogy ha— mint igéré— szembe-
tűnő ajánlattal léphet fel, azt az aug. Pápán ösz-
szeülendö választmánynak mutassa be. 

Nevezetes tárgya volt gyűlésünknek a' prot. 
papok és tanítók táp-intézete is, melly a' fehér -
vári életbiztosító intézettel kapcsolatba hozatva, 
az életbiztosító intézet tapasztalt derék rendezője 
's igazgatója t. Hamvasy Emér és igazgatótársa 
a1 buzgó Karácsony Antal urak által tervben föl-
hozatott 's elébb választmányilag megvizsgáltat-
ván, a' kerületi gyűlés elébe terjesztetett, 's hely-
be-hagyatván, a' kerületi lelkész 's tanító u r a k -
nak, a1 maga utján, ajánltatni fog. Itt az önérdek 
fája elültetve, siessünk ápolására! hogy utódink 
áldásai kisérjenek a' gyümölcsökért, mellyek n e -
kiek olly Ízletesek leendenek. 

Olvastattak az özvegy Nádornö 's István kir. 
helytartó ö fenségőknek kerületünk felírására kelt 
igen érzékeny válaszaik, mik kedves tudomásul 
vetettek. 

Viszont, néhai b. e. Várady István kir. tábl. 
ügyvéd úr végrendeletéröli értesítése olvastatott 
nagys. Zsoldos Ignács urnák, melly szerint a ' 
boldogult példátlan áldozatot tön a' nevelés ol tá-
rára, hagyván két tanszék alapjául kerületünk 
fötanodájának Pesten birt derék házát egész b ú -
torzatával együtt, melly 60 ezer ftnál többre b e -
csültetik. Az egyik tanszék, az alapító rendelete 
szerint, a' neveléstani, a' másik jövő gyűlésen 
leend megállapítva. E ' hagyomány nagyszerűsége 
méltán hatotta meg gyűlésünk minden tagját , 's 
ámbár a' napként leáldozott férfiú örök emléket 



állita magának: de kerületünk is iránta háláját 
tanúsítandó, a' lelkes értesítőnek, minta' végren-
delet végrehajlójának indítványára , annak k é -
pét a' fötanodai könyvtári terembe tétetni rendelé, 
hamvadó porai fölé — mellyek a' pesti váczi t e -
metőben nyugosznak , a' fölanoda költségén em-
léket határozott állíttatni; sőt hogy az ifjúságban 
az illy teltek iránt méltánylatot 's lelkesedést költ-
sön, emlékére az ifjúság által minden 5—ik évben 
tartandó ünnepélyt rendelt, mikor fölanodánk min-
den jóltevöinek neveik is elő fognak soroltatni. 

Volt még egy nevezetes tárgya gyűlésünknek 
Ss ez a' papi vizsgálat. Régtölfogva érezvén 
ugyanis kerületünk, mennyire nem czélszerü a' 
nálunk divatozó öt vizsgálat, már csak azon élet— 
bizonyította tagasztalatnál fogva is, melly szerint 
a' sok bába közt a1 gyermek is elvész : mult évi 
gyűlése által e' tárgy iránti véleményre hivá fel 
az e. megyéket 's azoknak véleményeik közpon-
tosítására most, püspöki elnöklet alatt, választ-
mány neveztetett. A' választmányban felolvas-
tatván az e. megyei vélemények, majd mindenik-
ből az tünt ki, hogy használni akarván az alkal-
mat, a1 középkor lovagi szelleme szerint, e* te-
kintetben beárkolja magát 's legalább egy várat 
kíván alkotni, mellyböl büszkén tekinthessen le 
a ' szomszéd vidékre. Többnyire ugy akarták a' 
papi vizsgálatot rendeztetni, hogy az e. megyei 
legyen minden mindenekben, a' kerületi pedig 
csak sujtás. Hiába mondatott el e' particularismus 
ellenében a1 barsi e. megye követe által, misze-
rint nemcsak egyes e. megye, de az egész egye-
temes egyház számára kell papokat ordinálni, 's 
erre , valamint a' sok visszaélések meggátlására 
legc/élszerübb a' dunamelléki kerületben leg-
újabban felállított egy szigorú vizsgálat; hiába 
fejtetett ki igen helyesen ft. püspök úr által a' 
kerületin kivúl más vizsgálatoknak kánonellenes-
sége : ezek 's több más okoknak meg kellett ha-
jolni a' particularismus előtt, mellynek annyira 
érdekében mondatott állani az egyének megis-
merése, mert hiszen Duna mellett is voltak e1 

tekintetben visszaélések, ha most nincsenek is, 
's a' mi volt, az ismét meglehet, valamint ott, ugy 
nálunk is. így okoskodtunk a'hibák mellett, mely-
lyeket pedig orvosolni akartunk, el akartuk tö-
rölni a' sokféle, de épen azért czélellencs vizs-
gálatot s az ebből eredt bajokat egy szigorú ke -
rületi vizsgálat által, hol minden e. megye kép-
viselői jelen levén, egyik a' másiknak ellenőr-
ködhetnék 's az egyénekről is kellő ismeretet 
szerezhetne, 's meg nem egyezhetvén, marad-
tunk a ' régi mellett. —Nem ! a ' kerületi gyűlésre 
beadván a' választmány jelentését, a' ker. vizs-
gálat mellett a' választmányban elmondott 's ilt 
ismételt szavak csakugyan hatoltak, mert köz-
megállapodás lett abban, hogy legyen ugyan egyh. 
megyei vizsgálat is — mellyben az egyh. megyék 
ÍIZ egyénekkel megismerkedjenek — de senki 

addig ne alkalmaztassék, mig a' kerületi szigorú 
vizsgálatot ki nem állja, melly megállapodás 
egyébiránt a' követi utasítások miatt csak annyi-
ban emelkedett közhatárzatlá, mennyiben az egyh. 
megyéknek az aug. gyűlésre ujonan adanó véle-
ményezésben legalább irányul szolgáland. Furcsa 
az, hogy conventet sem tarthatunk ! hát zsinatot, 
mi már nemcsak rajtunk áll, mikép tarthatnánk? 
A' képviseleti választmány is jelentést tön, hogy 
majd máskor dolgozand. 

Feljött a' gyűlések helye állandósítása i s , de 
a1 vallásos közszellem 's buzgóság terjesztése — 
mellyre nekünk protestánsoknak olly nagy szük-
ségünk van 's jelen rendszerünk mellett,az ural-
kodó szellemi constellalio tekintetéből i s , egy 
egyh.megye által sem pártoltalván, jövő évi gyű -
lésünk helyéül az örségi egyh megye jeles és 
buzgó gondnokának, t. Dienes Gábor úrnak, egyh. 
megyéje nevében előadott 's hatólag indokolt ké-
relmére , Vas megyében Körmend m. város, a' 
reformatio classicus földe, tüzetett ki. 

N a g y J á n o s , n. sallói lelkész. 

A' bihari ref. egyházvidék közgyűlése. 
Tartatott N . Váradon, jul. 5., szokott kettős 

elnöklet alatt, segédgondnok Ilodosi Hodossy 
Miklós úr házánál. A1 rövid közgyűlés érdekesebb 
tárgyai ezek voltak : 1) Három egyén,u. m. Szi-
lágyi László m. kakucsi, Hajdú Lajos kis-marjai, 
és alulirt a'papi tudományokból megvizsgáltattak. 
2 ) Jegyző Nagy Islván és ülnök Szemes János 
urak előterjesztvén, hogy a' mult őszi közgyűlés 
alkalmával, a* debreczeni népiskolai rendszer 
nyomán, az egyházvidék népiskoláihoz alkalma-
zandó terv készítésére megbízott, négy tagból 
álló, őket is magában foglaló választmány, a ' v á -
lasztmányi tagok,részint egymástóli távollét, r é -
szint egynek tűzvész által megsokasodott bajai 
miatt össze nem jöhetvén, megbízatásának mind 
ez ideig is meg nem felelhetett, kérék a' közgyű-
lést , a1 nevezett munkát csak keltöjökre tenni, s 
egyszersmind a' népiskolákat érdeklő, kéziratban 
levő tanulmányok lemásoltatási költségét e lvál-
lalni. A' közgyűlés kérelmökbe örömmel bele-
egyezett. 3) Az egyházvidéki iskolatanítók azon 
kérelme, miszerint az általuk fölállíttatott gyám-
intézet pénztári illetőségei, mellyek biztosítás v é -
gett a' n. váradi takarékpénztárba fognak adat-
ni, egyházlátogatás alkalmával szedessenek be,— 
szívesen teljesíttetni fog. 4) Furtai lelkész Ember 
Károly úr jelentését, mellyben előadja, hogy e g y -
háza volt leánytanítója, a' szerencsétlen elmebe-
teg Kovács Károly részére — ki, mint a' köz-
gyűlésben fölemlíttetett, a ' lazaretumi doclor á l -
lítása szerint, kigyógyulásához közel van — 280 
v. cz. forintnyi segélyt gyűjtött , és hogy ezen 
összegnek, a1 szerencsétlen férj súlyos életgon-
dok alatt nyögő nejének általadatott 75 v. cz. 



forinton felül levő, 20"> v. cz. forintot tevő na-
gyobb részét, a1 szenvedő család részére tőké-
sítvén, kamatra kiadta, — a' közgyűlés örömmel 
hallotta. — 5) A' berettyó-sz.-mártoni lelkész és 
tanító közötti, magas fokra hágott, keserű súrló-
dások körüli vizsgálat végett kinevezett, 's meg-
bízatásában hiven eljárt küldöttség beadá vizsgá-
lódása eredményéröli jelentését, mellynek követ-
keztében a' bűnösnek találtatolt tanító, a' 94-ik 
kánon értelmében, hivatalátóli fölíüggesztéssel, 
és így kenyérvesztéssel vala büntetendő. De volt 
e' jelentés mellett egy, a1 tanító állal később k é -
szült, és így nem a' küldöttség előtt tett, igazoló, 
's a' baj okául, a 'sértegető papcsaládot fölmutatni 
akaró folyamodás, és ez föltartóztatá, talán csak 
kevés időre, a' kemény ítélet kenyérbottörő csa 
pását. Mert bár emelkedtek is eleinte szavak , a' 
valószínűleg nagyon hibás tanítót büntető ítélet-
nek, a' folyamodó pótlék igazolása félretételével, 
rögtöni kimondatására : de később a' közgyűlés 
valamennyi tagjai , a1 nevezett kánon „re bene 
expensa" szavai után, a' küldöttséget, az előada-
tott dolgok megvizsgálására, a' baj oka kipuhato-
lására — mert ennek kell lakolni; luat. . poenas 
causa. . . mali — ismét megbizák, hogy így , a1 

felek jól kihallgatása után, a' végitéletet kimon-
dandó közgyűlés, minden tekintetben, igazságos 
lehessen. A' mindent jól fontolóra venni szerető 
közgyűlés tehát a' bölcs Seneca: „Quistatuit ali-
quid parte inaudita al téra. aequum Iicet statue-
rít, haud aequus fűit" szavakban kifejezett szel-
lemétől volt áthatva, midőn az erősen terhelt, de 
még szólni akaró tanítót, ujolag kihallgattatni 
rendelé. 6J A' nagykereki iskolatanító, lelkész 
elleni, becsületölö rágalmazása- 's lázitásaért, az, 
e' dologban, a1 hely színén, vizsgálatot tett kül-
döttség előadása következtében, a' fölebb említett 
94- ik kánon nyomain, hivatalától fölfüggesztetni 
határoztatott. 7) A' tavaszi közgyűlés alkalmával, 
lelkészök ellen panaszkodott, de a' folyamodás-
ban formalitast nem tartott, 's ezért visszautasít-
tatott váncsodiaknak, a' főtiszt, egyházkerület 
elébe terjesztett, és ettől az egyházvidékhez, az 
illető ügy érdemébeni határozás véget t , általté-
tetett folyamodásában tizenöt váddal terhelt lel-
kész és panaszkodó hallgatók dolgában, a' köz-
gyűlés határozata szerint, küldöttség fog vizsgá-
latot tenni 

A' közgyűlésen, egy egyházi és egy világi ül-
nökön k ívü l , minden ülnökök jelen voltak; — 
közlelkészek kevesen. K ö n y v e s J á n o s , 

n. váradi ref. professor. 

I S K O L A - Ü G Y : 
A' tudomány-elöiskolák. tanterve. 

M á s o d i k f é l é v . 
(Folytatás ,) 

A' másod félév folytatja az első félév tanul-
mányait azon á'talános jegyzetek mellett, hogy 

az első félévi tanulmányok rövid kivonatban is-
mételtetnek, a" latin nyelvtan pedi í , az első 
féléviek ismételése mellett, különösen tanítja az 
igék alakjait. , 4 ) Az első nyelvészeti osztály a' 
latin nyelv.mint fötanulmány,körül teljesen és a la -
posan bevégzi az alaktant. 

Jegyzés. 1) A' tudomány-elöiskolák tanmód-
szerére nézve — hogy többször ne is idézges-
sek — utalok oktatástanom 2 3 5 — 2 7 3 lapjaira. 
2) A' tankönyvek idézését itt azért mellőzöm, 
mert őszintén megvallom, hogy minden tanköny-
veket megvizsgálni módom és alkalmam nincs; 
tehát vaktában rólok nem szólhatok, de annyit 
merek állítani, hogy a' latin és görög nyelvekre 
Tatai András, a' latinra Bocsor nyelvtanaik, — 
a1 történet és földrajzra Kiss Lajos — a téralak-
tanra Szőnyi Pál — a' mértanra Tatai, Bocsor, 
Tavczy — a' természettanra Tatai, Tarczy, 
Molnár, Fuchs és Varga János, a' természet-
rajzra Peregriny és Hanák dolgozataik czélszerű 
szolgálatot tesznek; bár azt is őszintén be kell 
vallanom, hogy az itt kifejtett és fejtendő tanme-
netnek megfelelő tanmódszeres könyveket inkább 
óhajtanék. 
§. 43 Az első nyelvészeti osztály óratanterve. 

Elörebocsátván azt , hogy a' tudomány-elöis-
kolákban a' növendék önmunkássága ós öntevé-
kenysége magános előkészület 's a1 tanultak föl-
dolgozása által növekedni tartozik; és így az 
órák száma hetenként, 20—22 vagy inkább, mint 
három negyedeké, 2 6 — 2 8 , — mert itt is egy 
huzamban csak három-negyedet kívánunk a1 t an-
szobában tölteni s egy napon sem többet, mint öt-
három-negyedet, a' vasárnap, szerda és szombat-
délutánokat kivéve, mellyek szabadok, vagy leg-
alább nem szorosan tanulásra fordítandók. 

Dél előtt. 

Vasárnap. 
Templom előtt é n e k l é s , ima és bibliaolvasás. 

1 óra. 2 óra 3 óra . 

Hétfő. Vallás. Latinnyelv. Tör ténet tan. 

Kedd. Mértan. Latinnyelv. Természetrajz . 

Szerda. Mértan. Latinnyelv. Hazai nyelv. 

Délután. 

Vasárnap. 
A' növendékek házi nevelés alatt vannak, 

t óra. 2 óra . 

1 4 ) Dicséretes e l járás . Pótlólag még azt ajánlanám, hogy 
az igék idöragai ugy, miként a ' praesens , perfectum és s u -
pinumtól, mint törzsök- időktől , leszármaznak, könnyebb á ( -
tekinlhetés , felfogás és tájékozás szempont jábó l , táblás 
rendbe-szedve adassanak elő. K á r o l y t . 



Hétfő. Latinnyelv. Mértan. 

Kedd. Latin nyelv. Mértan. 

Testgyakorlat és k ö r ü l -
Szerda. Zene. ményszerüleg természet-

tudományi kirándulás. 

Jegyzet. Csütörtök mint hétfő, csakhogy a' val -
lástannak inkább tárgylagos vagy egyházi oldala 
adatik; péntek mint kedd, csakhogy természet-
rajz helyett természettan; szombat mint szerda. 

44. A' második nyelvészeti osz-
tály tanulmányai. 

1) A1 vallástan az első osztály ó szövetségi 
történetekről emelkedik az új szöve tség iekre je -
lesül a ' Megváltó történetére, születése, ténye, 
halála és fellámadására. Tényei közöl nem sza-
bad elmaradni Krisztus hasonlatossági beszédei-
nek. A' vallástanítás ezen fokán az , mi az elő-
zőn mint családi-viszonyú, inkább külső, tehát 
könnyen képzeltethetö va la , inkább bensőre, in-
kább szellemire kezd emelkedni 's közelebb jön 
a' keresztyén élet alapításához. 

2) A' vallástan tárgylagos vagy egyházi ol-
dala a' keresztyén vallás első megalapítását, Krisz-
tus és az apostolok alatt, adja elé. 

3) A' latin nyelv, az előző fokon teljesen be -
végezvén az alaktant, a 'szavakat, az igék külön-
böző módosulása szerint, mondatokká köti össze, 
vagy az alaktan után a' mondattan kezdetik meg, 
melly állal, hogy az Ítéleteknek különböző módo-
sulásai vétetnek igénybe, könnyen láthatni, midőn 
az előző fokon inkább az emlékező erő dolgozott. 
Itt is meg kell tanítani a' szókötés még egyszerű 
szabályait; mindig a' gyakorlati alkalmazástól von-
ván el azokat 1 5 ) , a' fordítás latinból hazaira cs 
megfordítva chrestomathiai darabok után történik. 
Ezen fokon már figyelni kell a' szavak összeté-
telére , származására 's erre alapuló sajátlagos 
jelentésre. 

4) Az első osztály egyenleirásu történettana 
néptörténettanná emelkedik, mellyből a' régi 
classicai müvekre elöképezés tekintetéből az in -

1 5 ) Hasznos szolgálatot nyújt ilt a1 „ s za b á 1 y - k é p v i -
s e l e t i r e n d s z e r , " mellynek titka abban áll , hogy min-
den szókötési szabályra i r jon ki a ' tanító az e ' czélra össze-
var ro t t e g y - k é t ívnyi papírra egy alkalmas — mert hiszen 
képviselet i gyűléseinkre is (zár je l közt legyen mondva) 
mindig a* legjelesebb ( ! ? ) egyéneket szoktuk kiválasztani 
— példát , melly képvisel je a ' szabályt. Illy módon egy p é l -
dagyűjteményt nyerend , mellyet későbben táblás rendbe 
gzerkeszszen, 's az iskola falára, vagy a ' szószék oldalára f ü g -
geszszen fel. A ' tanuló már, az elébe tűzött szókötési k é r -
désre felelöleg, az illető példát mutassa u j j a l , vagy ha már 
betanulta — ''s ezen szerencsét len e s e t ( ? ) huzamos g y a k o r -
lat után előbb vagy később csakugyan beálland — főből 
említse meg. Ha ezt pontosan, untató gondolkodás nélkül 
t eende t t e , övé a ' szókötési ország, hatalom és dicsőség. 

K á r o l y t . 

kább gyakorlati és külső élettel foglalkozó római 
nép története adatik, beleszőve —• nem külön 
adva — a" rómaiakkal összeköttetésben élt, r é -
szint kis-ázsiai, részint afrikai karlhagoiakat is . I í ;) 

5) A' mértanból a) a' léralaktan térmértanná 
magasul 's mint illyenböl a' hoszmértan főbb állít— 
mányai nem pusztán közvetlen szemléltetnek, d© 
meg is mutattatnak. Azonban jól megjegyezzük, 
hogy csak az úgynevezett főbb vagy alapállít-
mányok tárgyaltainak, 's vigyázni ke l l , hogy a' 
növendék a' sok fa miatt még az erdő fogalmát 
is el ne veszítse, valamint arra is, hogy az előző 
fok ismételtessék és a' szemlélettől még itt mesz -
sze ne menjünk. , 7 ) b) A' számtan a' számok tö-
redék és hatványzási viszonyát tanítja a' l e g -
szükségesebb és czélszerüleg képző módosulás-
ban. 

6) A' természettudományból a) az előző fok 
ásványtanának rövid összefüggő átpillanlása után 
a' növénytan; b ) A' természettanból a' csöpphig, 
áll- és moztan főbb jelenetei tárgynltatnak. 

7) A1 hazai nyelvtanra irányzólag classicai 
művek — mellyeken inkább költészeti elöadásu 
munkáltat értünk — a) Olvastatnak, b~) Némely-
Iyek belölök megkönyvnélkülöztetnek, c) Utánoz-
tatnak, részint kötött darabok kötetlen előadás-
ban; részint természet- és embervilági jelenetek 
iratnak le. 

Jegyzés. Az első osztálynál látott segédtudo-
mányok itt sem maradhatnak el. 

M á s o d i k f é l é v . 
A' második félév minden tanulmányokat folytat;, 

valamint az órák száma is akként rendeztetik el, 
miként az első osztálynál. 
§. 45. A' harmadik nyelvészeti osz-

tály tanulmányai. 
E l s ő f é l é v . 

1) A' vallástan.ltt a' sajátlagos keresztyéntan, 
l 6 ) Hogy növendékünk elméje a1 tör ténet tudomány v a r i u -

mában el ne tévedjen, a1 tör ténet tani átalányt kell vele f e l -
fogatni . Ez pedig csak ugy lehe t séges , ha a ' népiskolák 
tervénél ajánlám fali idöfáblák igénybe vétetnek , 's a ' h é t -
nek egy-ké t tör ténet tani órája ezen időtáblának itlö m a g y a -
rázat kíséretével párosult á t tekintésére fordíl tat ik. Csak így 
lehet tanulónak históriában autopsiát nyújtani , a ' tö r t éne t 
elméletét t á rgylagos í tn i , ' s azt eszközölni, hogy mit a ' g y e r -
mek tud és elmond, öntudattal tud ja , mondja el, 's mi több, 
lássa is. K á r o l y i . 

n ) Söt attól soha sem itt , sem máshol még csak egy l é -
pésnyire se távozzunk. Igaz ugyan, hogy a ' mértan a pr io r i 
tudomány, tételei időben és térben egyiránt véget lenek, ée 
így méltán igényli , hogy öt a' halhatlanság aetherében f ö -
röszszük meg, ' s rá a ' tiszta eszményiség fehér köntösét a d -
juk : és még is ugy nézhetjük azt, mint olly madarat , mely-
lyet — bár messze szárnyal ugyan t ő lünk , miként j á t s z ó 
gyermek felhők régiójában lebegő papí rsárkányát egy 
selyem fonalnál fogva — kezünkön t a r t ha tunk , ' s ha szem-
lélni akar juk , minden perczben körünkbe vonhatunk, 's olly 
módon szólhatunk róla, miként néptalány a' k e r é k v á g á s r ó l : 

világot köriiléri , 
„Még is egy tyúk á ta l lépi . " 

K á r o l y i . 



mint a' vallás-tanításnak katechismusi foka, tanít-
tatik, mellyen mind azon hit- és erkölcstani igaz-
ságok összeszedetnek és bibliai mondatokkal 's 
történetekkel világosíttalnak és erősíttetnek,mely-
lyek az előző két fokon a' bibliai történetekből 
fejtettek ki. 

2) A' vallástan egyháztani része az első k e -
resztyének életöket rajzolja. A1 vallástan ezen 
három osztálybani tanítása kevés, de magasabb 
irányú módosulással az, mi a' népiskoláké. Vala-
mint minden tanulmányok, úgy a' vallástan is, a1 

tudomány-elöiskolák három alsó osztályához a rá -
nyított magasabb irányát a? három utolsó osztály-
ban kezdi meg. 

3 ) Nyelvek, a) A' latin nyelvtan az alaktant 
teljesen 's a' szókötés közönségesebb szabályait 
bevégezvén, mindkettőt folytatja ú g y , hogy a' 
nyelv legkisebb és legjelentékenytelenebb alak és 
szókötés változásaira is figyel, azok szabályait 
megtanítja , fordít latinból magyarra és megfor-
dítva, de még itt is chrestomathiai darabokat, b) 
A' görög nyelv alaktani része a'latinnal összeha-
sonlítólag megkezdetik. l s ) 

1S) Az összehasonlításnak minden esetre meg kell t ö r -
ténni, csak azon kérdés marad fen : a ' nyelvtanulás tüstént 
k izárólag a1 száraz nyelvtani alakokon k e z d e s s é k - e , 's a ' 
tanuló az összehasonlítással közvetlenül e' kopár mezőn t a -
l á lkozzék-e , vagy lehetséges szívviditó oázist varázsolni elő, 
melly az égető Sahara homokját a ' kedv mosolygó lombjá -
val frisitse fel ? És ha lehetséges ez el járás , minek a' v e -
res t enger t gázolni át egy kis pusztai m a n n á é r t ? mondaná 
-a' mozai ta ; minek egy acropolist vini meg, egy gö rög m ú -
m i á é r t ? mondaná a ' v i t éz ; sok káposztabor í tékot enni k e -
resztül egy kis t ö l t e l é k é r t ? mondaná a ' ga s t ronom; az 
egész nyelvtan-alak hádesét bebarangolni a1 nye lv- i smeér t , 
ha könnyebb uton is el juthatni a ' ki tűzött czélhoz ? mondja 
a 1 tanuló. 'S valljuk meg, iskoláinkban ezen ferde t anmód-
szer divatozott , ' s divatozik je len leg is, melly az érdekeltek 
kedvét a ' nyelvtanulástól elvette. Azzal még is vigasztalhat-
j u k magunkat , hogy ez a ' föld minden iskolái gyöngesége , 

hogy ne mondjam, bűne volt a ' j e l e n századig. Ezen ferde 
e l já rásnak köszönhetni — ha ugyan volna benne köszönni 
való — hogy a ' hellen classicitas virága csak a ' szakfér -
fiak és tudomány- ih le t te választottak keblében talált á p o -
lás ra , a ' humanismus kimondhatlan kárával . Semmivel nem 
taní t ta tot t könnyebb és czélszerüebb modorban a ' latin nyelv 
is , — hogy alkalmilag erről is szól jak valamit — de ezt 
m é g is — miután azon varázserő befolyásánál fogva , mely-
Iyet Rómának, a1 hatalom óriásának szelleme az ismeretes 
világ nagy részére lidércznyomá&ként gyakor lo t t ' s részben 
ma is gyakoro l , vallásos és polgári institutióink szálai közé 
szövetet t , ' s ugyanazér t é le tkérdéssé magasult — ezt még 
is — mondom — coűte qui coűte — ha keservesen is, csak 
megtanul tuk , mert szerencsénk e ' mammulbör aló! mosoly-
go t t felénk, becsületünk olly magasan állott a ' közvélemény 
előt t , a ' milly mélyen állánk a ' latinság hínár jában. — Az 
idők scenája , vele a-1 szerepek is változtak. Átalakulás sze l -
leme ütötte fel sá t rá t a ' tudományok mezején is. A' lebi l in-
cselt nemzetiség istennője meghozta a ' váltság órájá t , 's a ' 
zsarnok latinnyelv évezredes bálványának eről tetet t t i sz te -
l e t e helyett hazai nyelvünk oltárán tömjénezünk. Mi tö r tén-
j é k most már a ' lal innyelvvel? A1 tudományos intézetek azt, 
a1 benne rejlő kincsért híven megörzendik, 's növendékeik-
nek időről időre á tadandják. Most már csak arról lehet szó : 

4 ) A1 történettan a1 régi Görögország törté— 
• netét tárgyalja, melly a* római nép ellenében i n -
; kább a' benső, mint külső élettel volt elfoglalva. 
• A' görög történet mellől nemcsak mint viszonyos, 
l de mint ellentételes történet sem maradhat el a* 

persáké. 
5) A' mértanból; a) a1 térmér tan a' sikmértan 

i főbb állítmányait mutogatja azon tanmódszeri 
i jegyzetlel, mint az előző osztályban, b) A' szám-

az eddigi a lak- és modorban t ö r t é n j é k - e ezen á t adás? EK 
nem lehet, ezen segítni kell , mivel a-1 tanuló, — elvétetvén 
a ' nyelvtől ezen mindenható i n g e r : „ l a t i n n y e Iv n é l k ü l 
s z á m o d r a n i n c s e n ü d v { < — az eddigi fáradságos e's 
huzamos munkára, mellyel a r nyelvbetanulás együt t jár t , nem 

; könnyen adja magát , miként ezt iskoláinkban m á r i s t apasz -
; talhatjuk. Könnyűvé, kellemessé kell tehát tennünk a ' latin 

nyelv-ismét, hogy az inger annak megtanulására magából a ' 
tudományból — és így belülről , nem pedig kívülről — 
hasson a' tanulóra , szóval : sült galambot adni szájába. 

Jelen tantervben W . úr igen helyes tapintattal azon m ó -
dot ajánlja, hogy a ' nyelvalaktan latinból magyarrafordí tás 
közben a ' szövegből magyaráz tassék , 's ne elkülönzötten 
tanít tassék. Valóban első lépésül a ' jelen körülmények k ö -
zölt ennél jobb el járást nem ajánlhat senki is. De fenmarad 
még ezen kivül növendékünk számára a ' szókeresés, be t a -
nulás, fordításra készü lés , 's e ' mozzanatok a z o k , mel lyek 
a ' gyermek kedvét leginkább csökkentik. Anthologiák, 
vagy talán önálló classicusok is volnának tehát , véleményem 
szerint , a1 nálunk ismeretlen 's egészen új — de nagyobb 
ki ter jedésben idegen nyelvekben sem találtató — sorközölt 
— interl inearis — modorban szerkesztendök. E ' modor 
nem egyéb , mint a ' latinnak nyelvünkre át té te le , vál togatot t 
vagy közölt so rokban , ugy hogy e g y - e g y sor magyar s z ö -
vegnek, az eredet i latin, közvetlen vagy fölet te vagy alatta 
áll jon, olly módon p e d i g , hogy szó szó alá essék , a1 m a -
gyar a ' latin szó eredeti je lentését a ' Iehetségig híven adja 
vissza, 's a"1 képlel i je lenlés eltávoztassék, tanítónak h a g y a t -
ván fel a1 t ropica locutiók magyarázata. Meggondolván azt , 
hogy a ' magyar kelet i , a ' latin nyugoti nyelv : a' kettő s a -
já t sága i ra , szókölési rendére nczve egymástól e lü t ; ennek 
következtében sok esetben sületlennek fog tetszeni a ' f o r d í -
tás. A ' praeposi t iók pedig épen nem fordít tathatnak le ö n -
állólag, mivel így az esetlen fordításhoz érlelemzavar is j á -
rulna. De ezen nehézség könnyen e losz l ik , ha a ' r e n d e t l e -
nül álló szók számokkal megje lö l t e tnek , melly számok a ' 
helyes magyar szókötési r endre utalandják az olvasót. A* 
praeposit ióknál azonban a ' megszámozás fö lös l eges , mert 
azokra, ha a1 szókba vannak is olvadva, könnyen rá i smerhe-
tünk, 's egy pár okos felvilágosító szó a' tanítótól , mindent 
he lyre-hoz . Többi kel lékei e ' tanmódnak : 1 ) A' themákon 
kivül álló nevek és igék teljes szótára közvetlenül a ' szöveg 
alatt legyen azoknak jelentésével együt t , a ' vállozás alá nem 
eső igehatárzók, 's más szórészek a ' szótárból kimaradván, 
mint a ' mellyeknek je lentése a ' szövegben fellalállafik. 

2 ) A' szók kiírásában sem restelkedni, sem akár n y o m t a -
tási, akár könyvvaslagí tás i , könyvdrágítási nézetből f u k a r -
kodni nem kell, ugy h o g y , ha az első lap hat sora 3 0 szót 
adol t , az utolsó lap ugyanannyi sorából se kerül jön ki k e -
vesebb , ha mindjárt százszor előfordult legyen is már az 
előző lapokon ugyanazon szó. Igy az ismétlési reudszer ö n -
kényt e lőá l l , *s tanuló a' szómagolásfól megkímélve lesz, 
és még is betanulja a ' szót. Más haszna e" — hogy ugy szó l -
jak — tékozló módszernek az l eend , hogy ki az utolsó l a -
pot szemléli , azt minden fenakadás nélkül épen ugy m e g -
ér l i , miként megértené az első lapot. Ez kétségen kivül 
nagy, unalmas és köl tséges vállalat, de haszna fe lszámíthat -



tan a ' számok egyenleté és ardnylaii viszonyaka 
tanítja. 

6 ) A'természettudományok: a ) a' természetrajzi 
részből az állattani b) a' természettanbői pedig 
a ' légnemű vagy terjengős teslek áll- és moztana 
adatik, valamint a ' halltan is. 

7 ) A ' hazai nyelv a' classicai müveket , már 
nagyobb költészeti beszélyeket olvastat, a je les-
beket belölök megköny vnélkülözteti, egyes je le -
neteket hasonló tárgyra irányzólag utánoztat. 

Jegyzés. A' segédlanulmányok itt is szüksé-
gesképen kisérik fötanulmányaikat. 

Ezek a' tudomány-elöiskoláknak inkább szem-
léltetési, inkább kiilsö, inkább tapasztalati tanul 
mányaik, most következnek az inkább benső, i n -
kább eszményi-irányuak. 

M á s o d i k f é l é v . 

A' második félév a' látott tanulmányokat a' 
megkezdett íránynyal folytatja , az óra-számok 
is azok lesznek, kivévén,hogy a' latin nyelv egy-
héti 10 órájából keltő a ' görög nyelv alaktanára 
fordíttatik, (Vége következik.) 

W a r g a J á n o s . 

I R O D A L O M : 

Egyházi szertartási beszédek. Készítették szenczi 
Fördös Lajos és Szívós Mihály, ref. papok. Kecs-
keméten. Szilády Károly betűivel. 1847. Ára két 

ez. huszasu. 

Ezen dolgozatokat mutatványképen tekintetni 
kérik a' tudós szerzők egy terjedelmesebb mun-
kából , azaz : ha jó szél fuvand , minden lehelő 
alkalomhozi szertartási beszédek 's imák köve-
tendik ezeket. 

lan. Igy lesz aztán hatásos a1 nyelvalaktannak szövegböli el-
vonása, midőn a' tanuló osztatlan figyelmét egyedül erre 
fogja pazarolni. — Lássunk egy példát : 

Qui lurpi fraude semel innotuit 
Ki rút csalárdságáról egyszer ismeretes lön, 
Etiamsi verum dicit amitlit fidem. 
Ha is igazat mond elveszti hitelét. 

dico, xi, ctum. 3 : mondom 
amitto,si,ssum,3 : elvesztem 
fides, ei, f. 5 : hitel. 

Turpis, e. c. 3 : rüt 
Fraus, dis, f. 3 : csalárdság 
Innotesco,ui 3 : ismeretes leszek 

Mintha hallanám 's látnám, hogy a' vastag szemöldü my-
sticus — ki tudós parókával Aesop ebeként sovárogva ül-
dögélvén a' lalinnyelv kincses szeltrenyén, láttára annak, 
hogy a' bölcsek kövével pórgyermek parillyáz, 's a' tudós-
ság szentek szentéhe Áronon kivül a' laicus is bejuthat — 
keservében így zúdúl fel Ciceróval : ,,en quo ten pore vivi-
mus! quam rempublicam habemus 1" vagy a' szentirással : 
,,ne adjátok azt, mi szent, az ebeknek, se disznók elébe ne 
hányjátok drága gyöngyeiteket!" De mi erre nem hajtunk, 
's örülünk azon, ha minden, kinek latinul tudni érdekében 
áll, főtörés nélkül, csak szemeit könybeu tartani ne restellje, 
— megtanulja a1 nyelvet, 's az öreg úr vádja lesz e' tan-
módnak legnagyobb diadala, kinek is nemes indignatióját 
— megyei szokás szerint— tudomásul veszszuk, 's cum ho-
nore seponáljuk. 

A' dolgozatnak „magyar agendás könyvek r ö -
vid ismertetése" van elöbocsátva. Vannak a z o n -
ban mind a' régibb, mind az ujabb kor e' nemű, 
napvilágot látott müveiből, mellyek teljesen e l -
hallgattattak. Igaz, hogy a' kimenetelen ott strázsál 
a' „stb. s lb ."-féle ismertetés : de belölök v a l a -
melly széles tudományt maga Apollo sem igen 
szerezhetne. Nemde ? 

A ' 13-dik lapon hozzá kezdenek a ' tudós s z e r -
zők egyházi szertartási beszédeikhez. Nyoma van, 
mikép a ' t. szerzők különbséget kívántak tenni a ' 
„müveit és műveltebb" egyének előtt mondandó 
beszédeikben. * ) Nehogy a' tisztelt olvasó azt 
gondol ja , mikép ezen szerzők a1 vallásos életet , 
pietas-t ellepő dagály és vallásos zománcz n é l -
küli józanság kóranyagát telték a '„művel tebbek^ 
asztalára : szükséges megjegyeznem, miszerint 
szerzők a' „műveltebbek osztályán épen nem azo-
kat értik, kik a1 vallást csak a ' tudatlan köznépre 
nézve tartják szükségesnek 's eképen ön va l lásu-
kat merően a' hideg rationalismusra alapítják. 
Meri a* positivumokat illetőleg nem habozhattak, 
nemkameleonkodhattak, a 'kevésbbé müveiteknek 
más igazságokat, más fogalmakat , és a ' műve l -
tebbeknek viszont mást hirdetvén az e v a n g y é -
liomból. Vájjon az evangyéliomi tudomány nem 
olly t iszta-egyszerüen szép-e , hogy az minde-
neket egyiránt kielégít ? — Mi pedig az í rmo-
dort, vagy megszólamiást illeti : minek volna i t -
len is a1 felhösdiség dagálya ? Isten előtt állunk, 
elölte beszélünk : hiába selyembogárkodunk szí -
veket és veséket látó szemei előtt, szópipere t a r -
kabarka szövevényei közé szöve-fonva gondo-
latinkat ! A ' dagály keresett szóvirágai, ki t agad-
hatná, a' beszéd értelmét pókhálózzák be. Az 
ékes előadásnak, mint a' t i sz ta-egyszerüen ö l -
tözködött hölgynek, barátja vagyok : de a ' f e l -
hösdiség dagályaiban fuldokló, vagy a' p ie taszo-
mánczából kikopott józanságot aífectaló egyházi 
beszéd, megvallom, elöltem utálatos. Ha képesek 
vagyunk valamelly szép tanról beszélni az e v a n -
gyéliomb'11 : minek annak nemes egyszerűségét 
külpiperékben eltréfálni ? ha pedig ezen képesség 
híjával vagyunk : akkor , az i gaz , nincs e g y é b 
ments-várunk a' — léghajónál! Ha valakinek 
kedve kerekednék gyülekezet előtt szövevényes 
szónoklatival állani föl : az épen Sztehlo urat p á r -
tolná, ki a' minapában az istentisztelet külső f é -

Sorközölt modorban szándékozom én G e d i k e F r i d -
r i k iskoláknak szánt hellen classicai gyűjteményét — melly 
Némethonban mind a' mellett, hogy csak egyedül görög szö-
vegből áll, tudtommal már hétszer jött ki — még ez év foly-
tán, két tanfolyamra osztva, két füzetben — az első az au-
gustusi pesti vásárra megjelenend — kiadni, melly munka, 
ha az illető felsőbb és alsóbb tudományos intézetek 's a1 

hellen irodalom barátai részvétét megnyerni szerencsés le -
end, e' kedvezés mind engem, mind másokat több, illynemü 
vállalatra buzdítand. K á r o l y i . 

*J Noha a' kivitelben ennek kevés nyoma van. Az egész 
mü inkább intelligens egyénekhez alkalmazott. V. Sz... 



nyességét ( k á r , hogy a' diák nyelv kimaradt!) 
indítványozta. Aranyfiistös oltár, öltöny 's tb . : no 
ugyan kipótolhatnák a ' kereszlyénség életét és 
szellemét!? Szépmiivészetnek, a' tudományok 's 
mesterségek elöhaladásának lelkemből örvendek: 
úe ennek nem a' templomban a' helye, ez nem a' 
kézmüvek raktára. — A ' vallásos, csendes-
szelíden buzgó érzelmeket gibraltari szoroso-
kon, szálasodé sziklákon — mint tüfokon a' t e -
vét — általcsigázni nem tanácsos. Olly nemesen 
ékes egyszerűséget kell a' vallásnak adnunk, 
hogy tudósoktól 's kevésbbé tanultaktól egyiránt 
— a' mennyire lehet — tiszteltessék. A ' philo-
sophia , költészet 's az egész szépművészet ám 
tegyen különbséget a 'vasárnap és hétköznap k ö -
zölt (ámbár Dryden, Addison, Steele, Popé, Fiel-
ding, Goldsmith, Smollet is azért maradlak jó e m -
lékezetben, mivel a' hétköznap poésisát ők t e -
remtették), de a ' vallásos pietas dölyfös kergesé-
gei el ne ragadjanak bennünket. A ' protestanti-
smus méltóságos egyszerűség t engere , mellynek 
partjai minden ide illő szépséget , szellemiséget 
visszatükröznek. Nem tagadom azonban, mikép 
az aranyközépszerüséget itten eltalálni nem kis 
feladat. A ' t. szerzők' meglehetősen eltalálták 
u g y a n , de még sem vagyok velők tökéletesen 
megelégedve. Előadásuk többnyire ékes és tiszta: 
de gondolataik inkább hidegek, mint melegek. 
Már pedig egyensúlyban kellene e ' kettőnek á l -
lani. Ha a' vallás mérlegében több a' melegség : 
akkor a' vakhit felé haj lo t t ;ha a 'hidegség több: 
akkor az emberi bölcseség nyerte az elsőséget. 
Ezen az utón messze haladva, vallástalanok l e -
szünk : amazon pedig fanatismusba sülyedünk, 
és ez veszedelmesebb amannál. 

Szerzők müvének belbecsét illetőleg tehát több 
melegségetohajtottam vo lna ; — mi pedig í rmo-
dorukat nézi, itten is van egy kevés észrevételem. 
JVem tartozom ugyan azon bírálók közé , a' kik 
kocsival és lóval fordulnak meg a' hü munkások 
szorgalmas veré j tékein , és drasticus ítéleteiket 
agrariai makacssággal, mi helyett én római u r -
banitas t óhajtanék, egészen tenyerünkbe szol-
gáltatják. Az illyen bírálat Ariosto gonosz t e r -
mettéhez hasonlítható, melly a' spanyol szépiro-
dalmat is közanathema alá sodorta, vagy legalább 
hasonlítható amaz egyszeri marquisné pókirtó— 
zatához. A ' szereteten alapuló vallás könyvei 
bírálatához nem illenek a' tüzes fogók, frivolilas, 
pasquillehnésség : — de viszont távol legyenek 
a ' hazug hizelgésnek fényes füstötajánló szavai is. 

Iíereszteléskori beszéd vagyon szerzők mü-
vében n é g y , három egészséges 's egy beteg 
gyermek fölötti. A' tartalom vászna a' dogmati-
kusok szövőszékén készült , és többnyire mind 
ugyanazonegy nótára megy. Az elsőben a ' p r o -
posilio major = a' keresztség szereztetésének 
ezél ja , utóbb van téve a' propositio minor-nál. 
"t. i. hogy miért használt Jézus vizet. Az imának 

's megáldásnak nem szabad a ' cselekvény f ő t é -
telétől elfajzania. — Á! második beszéd r e n d -
szeres és jó, imája nagyon takaros. — A9 har-
madik szertartási beszéd épen olly nehézkes, 
mint a' milly nehezen szoktak a' kisdedek megszü-
letni. Ennek imájában olvashatók ezen szavak : 
„Oh, tartsd fölölte szüntelen atyai áldó keze ide t " 
Természetesen nem ugy, mint a' bécsi piaczon 
II. József az ércz-Iovon. Á negyedik keresztelési 
beszéd beteg kisded fölötti. Igen czélszerü, de a* 
körülményt halálosnak nem mondanám, mert 
hátha megél a* gyermek ? — a' halálos helyeit 
szomorú-1 mondanék. 

Confirmatiókori beszéd találtatik e' könyvecs-
kében három : ketteje prot gyermekeket, a' h a r -
madik kath. vallásból áttért egyéneket illet. Ezen 
harmadikban intetnek az áttért egyének, hogy 
„ugy keressék az igé t , mint szomjú szarvas a' 
hűs patakot." Megvallom, én nem vagyok a' szar-
vasok barátja, nem azért, mivel igen szarvasok $ 
nem is azér t , mert mindössze is ezen áttért e g y é -
nek tán legfölebb is vendégfogadó kapuja fölött 
lefestve láttak szarvast : hanem hogy ennél a l -
kalmasabb 's kevésbbé szarvas hasonlítást is hasz-
nálhattak volna; aztán meg azon naftali-féle nya l -
ka szarvasok nem is szöktek által az újszövet-
ségbe. Egyébiránt ezen, az áttérlekhez intézendő 
beszéd nagyon j ó , — jó pedig azért, mivel benne 
a' két vallás közötti különbség jól adatik elő. 

Urvacsoráláskori beszédet látunk hármat. A ' 
42-dik lapon olvashatni: „A1 hálátlan tanítvány 
eljőve fegyveres nép kíséretében 's a' mestert 
elárulá, — és csók lön az árulás jele, miképen 
még ma is sok illy áruló csók csattan el álnok 
barátok, fé r j és nő stb. ajkain." Engedelmet k é -
rek, nem akkor árulja el mesterét Júdás, mikor 
fegyveres nép kíséretében eljőve. Akkor már 
elárulta 's a' végbevitt árulás után 's követ-
kezésében jött a' fegyveres nép vele együtt. Ha 
regényt, novellát, költeményt írunk a' szépiro-
dalom terén : akkor a' csók csattanás megjárja; 
a ' színpadon pedig — például a ' fökölövarróné 
szerelmi kalandjaiban — arszlánaink oktatást 
nyernek hasonló körülmények sikeres fölhaszná-
lására: de urvacsoráláskor, barátim, semmi csók-
csaltanás! — Az urvacsoráláskori ima (1.44) — 
miután ugy kell ott megállanunk, mint mega lá -
zódás typusai — igen lármás, kántori hangon 
kezdődik: „kiáltunk Uram hozzád !" Ugyanezen 
imában nincsenek helyén az efféle kifejezések : 
„szív keserűségében kiáltozni; álnokságaink f ö -
lülhaladtak a' mi fejünk felelt és mind az égig 
növekedének a' mi vétkeink." Mert ha ez áll, 
hogy t. i. az égig növekedének vétkeink 's á l -
nokságaink fölülhaladtak fejünk fölött : akkor 
a ' vármegyei statarium alá tartozunk. Az efféle 
kifejezések — mint megannyi lögolyók — által 
mindannyiszor buzgóságunk szárnya lyukasztatik 
által, és ez e1 miatt aláeső szárnyaink épen a k -
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korát csattannak a ' földön, mint ama csattanó 
csók. Azon, szívbeli keserűségben való kiáltozás 
valami természeti csapáskor — például, kora ha-
lál, éhség, földindulás, ragály stb. — szomorú 
alkalmakkor használható, de nem urvacsorálás-
k o r , mikor nincs nyakunkon az ellenség. *) To-
vábbá olvassuk: „eljuthassunk ama mennyei h a -
zába , hol megszabadulunk minden bajoktól ;" 
majd elválik, mikép szabadulnak szerzők meg. — 
A ' második urvacsoráláskori beszéd nagyon ta -
karos és jó , valamint, kevés kivétellel, minden 
beszédeik. Az imában azonban göcsökre talál az 
asztalos. "Környíilvettek minket a' halál köte le i ' : 
ez halott , r agá ly , földindulás 's egyéb illy szo-
morú körülményekhez való. „A' pokolnak kese -
rűségei elfoglaltak minket" : a' pap, ki rabot k í -
sér vesztőhelyre, jegyezze föl tározójába „Nyo-
morúságot és nyavalyát találtunk" : tűzvész, 
üszögtermés, burgonya-betegség, éhelhalásmind-
megannyi kapós piaczai e' kifejezéseknek. „Meg-
szabadítottad szemeinket a' könyhullatástól": ho -
lott a' legkisebb gyülekezetben is hányan vise-
lik a ' gyászruhát ? ! Mind ezen kifejezések ó n -
rajzunkkal épen ugy Iehuzandók , mint szoktunk 
pallérkodni köznapi imakönyveinkben. Négy szem 
közt itten megvallom, hogy az én köznapi ima-
könyvem , valamíg Dobos úr szemléjét folytatta 
azimaköny vek fölött, nehogy D. ur öt 's ez D. urat 
meglássa, pisszenni sem bátorkodott; jól is tette, 
így legalább — hogy Péczely úr szavaival é l -
jek — szárazon maradt a ' csorgó alatt. 

A' harmadik urvacsoráláskori beszéd be tegek-
nél mondandó. Ez elég fulminatorius; a' lögya-
pot i!t már használtatik: tehát a ' legsikeretlenebb. 
Mert a' betegek sérelmes szíveik előt t— kik kü-
lönben is nyögnek, mint a ' galamb, 's csivognak, 
minta' daru és fecske — néma 1 bünröl kell, vagy 
legalább nem olly odiose, disseralnunk. „E l kell 
magunkat határoznunk, ha azt akarjuk, hogy bű-
neink bocsánatja 's a' boldog örök élet ránk nézve 
valósággalmegpecséte l tessékazurvacsorában, . . . 
el kell magunkat határoznunk arra , hogy bűnein-
ket elhagyván, Jézus példája szerint élni igye-
kezzünk, — csüggedetlen állhatatossággal hala-
dunk az ö általa kimutatott uton." Mi ledöbbentő 
vilíámdörgések ezek, a' tán néhány kevés nap 
múlva már a' világ igaz bírájához költözendő, b e -
tegnek fülében! Magát bűnei elhagyására hatá-
rozni : mikor már a' bűnök hagyják el öt a' h a -
lál r évén! Jézus példája szerint élni határoz/a 
magát : mikor már halni k e n j le ien! — állhata-
tosan haladásra határozza magát a' kimutatott 
uton : holott minden utak elzáratvák a ' koporsó-
nál! De ám keljen élet a' halálból; ám épüljenek 
föl szánandó betegeink roncsolt tagjaikban, k é r -
dem : nem a' keresztyéni vigasztalás mézédes 

Végezetre is tegcompetensebb helyét az efféle keserü-
ségbeni kiáltozásoknak a' zsinagógákban találom. V. Sz. 

igéit tanácsosabb-e inkább ajakaikra r a k n u n k ? 
különben is az egész ker. vallás nem egyéb, mint 
hozzánk küldött vigasztaló angyal. Az ide mel lé-
kelt imában *) i s , bár jó e z , de némileg b e t e -
geinket a' bünvezeklés tavánál ' sol ly vizeseknek 
lenni látjuk , mintha Prometheus épen e 'p i l lanat -
ban gyurla volna őket agyagból. Egyébiránt ezen 
szertartási beszéd olly hosszú, hogy alatta az 
egészségesek is megbetegedhetnek. A' Gelei-
féle 61-dik kánon nem lehet szerzők salvus con -
ductusuk, — mert a' roszhoz tudva ragaszkodni, 
hiba. Ugyan hogy juthatott eszökbe szerzőknek 
ezen kánon ? midőn különben ez egy félrelépést 
is elkerülhették volna. 

Házasulok esketésekor mondandó beszéd k e z -
dődik a ' 69-ik lapon. Rövid, lelketrázó és czé l -
szerü. Műveltebb egyének eskelésekori beszéd 
van négy. Átalánosan szólva jók ezek, de a ' P e -
gasust nem kellett volna még is annyira megha j -
tani; aztán meg épen müveit egyének elöli nem, 
még dupla stolaértsem mondanám el, h o g y : „Mit 
mondjak a' gyönyörről . . . melly a 'gyermek nem-
zéséböl patakzik." 1. 85 . — „Kettőztetett erővel 
buzogja ki a' fájdalom vórcsöppjeit. Szegény r i -
deo-!" 1. 84. Valami irtóztató kínok következmé-o 
nyei lehetnek — ha ugyan lehelnek — azon vér 
csöppek •, mi ha a' nőtlenekre nézve állana, b i -
zony inkább megházasodnának. A' ,szegény' 
epithetonhelyett ,szánandó'-t használnék, mivel 
többnyire gazdagok nem szoktak nöszülni. — 
„Midőn mi az enyészet völgyén alálépdelünk, a' 
dicsőség halmán látjuk ragyogni gyermekeinket." 
1. 85. Szerzők itten aligha prolestans papok á r -
váiról gondolkodtak „Mint a ' méh kerüli a v i -
rágot, mellynek kelyhében nincs többé mézanyag: 
ugy kerülik az aggott r ideget , kik egykor k ö r -
nyezők." 1. 86. Oh kérem, ez sokszor nem ugy 
van. Abban a' testamentomban nagyon is sok méz-
anyagot gondolnak rejieni ,és ha nem számukra 
rendeltetett meg : ha jukat tépik a' vérmes remény 
elszálltán, de ez a ' r ideg halottnak mit sem fáj . — 
özvegyek és vegyes házasulok esketésekori b e -
szédek is mind jók,"hanem ez utóbbihoz kapcsolt 
imának elsőbb két pontjában a! „gonoszok és 
méltatlanok" kifejezésnek tulsuhlyal történt b e -
szövése állal nagyon leforráztatnak az esküvő, 
még pedig vegyes párok. 

Óhajtottam volna még ezen szertartási beszé -
dek fénypontjait is indokolva kimutatni s az imákra 
né/.ve észrevételemet nyilvánítani: ámde b a r á -
taink babérait illetni szerénytelenség; nélkül alig 
lehet. 

If j . V á r i S z a b ó S., 
tiszaföldvári lelkész. 

*) Ez így kezdődik : ,,A' m é l y s é g b ő l kiáltok hozzád 
Uram I" Szerzők itten megfeledkeztek a1 tornyos ágyakról, 
mellyekre csak széken lehető a' felmenés. V. Sz. 



S Z E N T - L A N T : 

Hálaima. 
Hála, hála mindörökre néked, 
Oh örök Jó! zengjen a-1 te néped 

Nagy nevedről ékes éneket. 
Nincs kegyednek vége, nincs határa, 
Minden élő fölvesz ajakára, 

Szent örömben dicsér tégedet. 

'S a' ki hozzád, üdvek kútfejéhez, 
Jólét karjain is vágyat érez : 

Melly szerencsés, és melly boldog ö t 
íme, szivünk hálaáldozatja 
Örömünket benned, felmutatja 

Aldásidért, oh Gondviselő! 

Nem valánk, 's te létre szólítottál, 
És előnkbe felséges czélt adtál, 

Felséges czélt, melly hozzád vezet. 
Földi létünk örömekkel diszlik, 
Túl a1 síron egy jobb élet nyilik : 

Így megáldott a' te jobb kezed. 

Vajha méltók volnánk jóságodra, 
'S földi gond mellett, néznénk azokra, 

Mellyek adnak örök életet! 
Ugy is e' föld nem örök lakásunk, 
Valva ettől, mindennek sírt ásunk, 

A' mit itt adott a' végezet. . . 

De erős vagy az erőtlenekben; 
Rád tekintünk vágyban és reményben; 

Ugy igazgasd földi lételünk, 
Hogy ha kondul óránk utolsója, 
Legyen e' hit lelkünk biztatója, 

Hogy megadod örök életünk. 

M i s k o l c z i P á L 

L u t h e r . 
I. 

Az óra nyugalomra int 
Hosszú ütésivei, 

Az éji lámpák fényei 
Koronként hunynak eh 

Ki az, ki fen-viraszlja még 
Az álmos éjszakát, 

'S lelkét magasztos ihletés 
Sugára hatja át? 

Ö, Luther az, ki ben-viraszt, 
Az Isten embere. 

Gyertyája hamva csendesen 
Elébe hulla le. 

És ő nem érzi, lelke csügg 
Uj-testamentomon ; 

Magasbra szállá érzete 
fttinden betűn, soron-; 

De most az elme szózata 
Egyszerre fen-akadt, 

Miként a' bérezek árja, ha 
Elébe szirt szakadt. 

És hol szem és a' gondolat 
Magát temette el, 

Ez üdvös isleníge áll 
Szent ihletésível : 

„Ha irgalomra kéri szűnk 
Az ég nagy Istenét r 

„Csak a' hit az, melly égbe száll 
'S Ieesdi szent kegyét. 

„Szivünk ha földi csáb után 
Bal útra tévede : 

Csak Isten az, ki bűneink 
Feledve törli le.u 

És itt korának szellemén 
Följajdul a' kebel, 

Es lelke' mély fájdalmira 
Omló könyű felel. 

II. 

A' gyöngy könyűk kiégtek a' 
Szemek sugárítul, 

A' fájdalom, bár mély vala, 
Korát nem élte túl. 

De a1 s z i l á r d h a t á r o z a t 
Az istenség szava; 

Kiolthatatlan és örök 
Miként az ég maga. 

'S e' szent önelhatározás 
Lepé meg a' kebelt ; 

Hol a' kor nyűge' romjain 
Hit új virága kelt. 

És milliók jövének el 
Begyüjtni magvait, 

Melly üdvezítse a' jövő 
Kor ép utódait. 

Az ép utód beszedte azt, 
Mi jó, mi szép vala, 

És elveté mit tilta ön-
Hitének angyala. 

És üdvvilág derüle föl 
A' „hinni kell1* után, 

Önérzetét követve járt 
A' nép az Úr útán; 

És a' hit új virága illy 
Gyümölcsöt ériele : 
jan a' kebelben él 
Az ember Istene. 

O r b á n J ó z s e f . 

VEGYES KÖZLEMÉNYEK. 
B e l f ö l d : 

Gyászhír. Nt. tudós Gyárfás Pál ú r , a' duna-
melléki egyházkerület és kecskeméti egyház m e -
gye tanácsbirája, 's a' k. k. halasi ref. fényes g y ü -
lekezet lelkipásztora nincs többé. 

Mintegy másfél év i , de különösen 4 havi n a -
gyobb gyengélkedése u t án , már erősbülni kezdő 
egészségét f. hó 7 - é n estve erős láz támadván 
meg, ugyan ez halálos csapást adott a ' gyenge 
életerőnek 's már 8 - á n , mielőtt a ' reggeli hajnal 
földerült vo lna , a1 derék férfi szemeire örök é j 
borult. — 9 -ed ikén tétetett koporsójába, melly 
alkalommal a ' helybeli gymnasium növendékei 
szép harmoniás énekkel, és professora tiszt. Ko-
vács Pál úr igazán avatott tollal írt koporsó tételi 
beszéddel tisztelék a' tisztelendő hamvakat. 10 én 
kikísértetett oda , hova ö olly sokakat kikísért é s 
dicső-emlékű öselöde ft. Tormássy János úr ham— 



vaihoz közel , a' nagy elődeihez méltó utód s í r -
jába tetetett. — E* temetési alkalommal szóno-
koltak fe le t te : superintendens ft. Polgár Mihály és 
kecskeméti oktató nt. Karika János urak, kiknek 
minden tekintetben jeles beszédeik valóban méltók 
va lánaka ' nagy halott hamvai fö lé ; sírjánál pedig 
egyik segéde t. Bacsó János úr tartott sirbeszédet. 

Kit vessztettünk légyen a' boldogultban el, 
legjobban tudják az öt közelebbről ismerő kortár-
sai azok , kik látták öt már a' tanúlói pályán, 
mint a' sok jeleseket fölnevelt debreczeni főis-
kolának az időben egyik csillagát fényleni ; kik 
látták öt seniori és segédoktatói hivatalában; — 
tudják azok, kik a ' tudomány-szomjas férfiút fi-
gyelemmel kisérték az általa meglátogatott kül-
földi akadémiákban i s ; — tudják azok kik öt 
1 8 1 8 - b a n már mint k. k. halasi segéd papot, 
1819-ben mint egyszerre két fényes—h.m.vásár-
helyi és dömsödi — egyházak választott papját ,— 
majd 1822-ben ft. Budai Ésaiás úr superinten-
densi hivatalra lett emeltetésével, a' debreczeni 
főiskolában hittani oktatói székre közbizodalom 
által választottat — de a ' mit akkori gyengé l -
kedő egéssége miatt el nem fogadhatott , majd 
1 8 2 6 óla pedig mint a' k. k. halasi fényes g y ü -
lekezet közkedvességü lelkipásztorát i smer ték; 
tudják és érzik azok, kik társaságában élni s ze -
rencsések va lának , kik tisztelék benne a' valódi 
tudóst , a' nemes-Ielkü embert , és nyájas b a r á -
to t ; — tudják és érzik a' dömsödi és halasi gyüle-
kezetek, mellyek közöl az elsöbbikben 7, a zu tób -
bikban 21 évek alatt ritka buzgósággal és példátlan 
pontossággal mindeneknek méltó dicsekedésükre 
vitte lelkipásztori kedvelt hivatalát, 's ernyedetlen 
buzgósággal munkálódta iskoláinak virágzását. 

Hadd álljon itt példátlan pontossága és hivatalá-
bani fedhetetlensége jellemzetéül azon bámulatos 
t é n y , miszerint szinte 4 hav i , ' s ő t leginkább 
ágyban-tar tó gyengélkedése daczára is, az anya -
könyveket e' népes gyülekezetben olly hiven és 
pontosan vilte, hogy az ö halálával más kézre k e -
rült halottak anyakönyvébe ölön e lső ,k i t helyet-
tesének kellett bejegyezni. 

Halálát a' boldogultnak az árva gyülekezeten, 
sok jó barátain, és számos tisztelőin kívül külö-
nösen kesergik vigaszlalhatallan özvegye t. Pály 
Zsuzsánna asszony, és egyetlen fia köz, és váltó-
jogi ügyvéd, t. Gyárfás István úr, kiknek is szív-
sebeikre vigasztalás , az 5 8 éves vándor ham-
vaira pedig áldó emlékezet ?s örök béke légyen! 

V. F. 
Ralkóvölgyi tanítók egylete. Népnevelés! kiált 

a* világ, és ez valóban e1 kornak főfeladata: de, 
nem tanácsosabb volna-e kiállani előbb: , , a 'nép-
nevelök n e v e l é s e ! ? " — Én azt hiszem, — mert 
hogyan vezetheti vakot olly valaki, ki maga sem 
l á t , kinek magának még tökéletesen meg nem 
nyíltak szemei? — Szegénységünk miatt, igaz, 
semináriumokat még most nem remélhetünk; t a -

pasztaljuk legalább milly nehezen megyen ez a* 
nyír egyházital-, — így maradnunk még is é g r e -
kiáltó bün lenne! — Haladnunk kell! 

Hogy tehát a' dolgon némileg segíttessék, nt. 
főesperes urunk felszólítására,t. Jakobaey Károly y 

szeretett dekán urunk vezérlete alatt, minálunk 
is tanítói társulat létesült , mellynek egyszerű 
czélja a z , hogy a' tanítók magok igazi népne-
velőkké neveltessenek. 

E ' szép és nemes czé l t , hogy minél könnyeb-
ben elérhessek a ' ralkóvölgyi tanítók, szükséges-
nek vélték mások közt ezeket határozni : Hogye* 
társulat minden tagja legyen becsületes, szeplőt-
len 's vallásos életű; pálinkaféle italokkal, az o r -
vos rendelése nélkül, soha sem, a' többi szeszes 
italokkal pedig legnagyobb mértékletességgel é l -
jen , 's illyképen a' mértékletesség társaságába 
is lépjen: ellenkező esetben kicsapat ik— Voltak, 
kiknek ez nem tetszet t , 's kik ezt feleslegesnek 
tartották. Bár felesleges lenne az illyen szabály, 
ura im! nem csak minálunk, de egész széles h a -
zánkban i s ! Én azonban meg vagyok g y ő -
ződve, hogy még most nemcsak nem felesleges, 
hanem némellyeknek nagyon súlyos is — exem-
pla sunt odiosa. — Továbbá, határoztatott, hogy 
a' társulat minden tagja, bármi csekély, de n e v e -
lésről szóló munkácskát esztendőnként kétszer , 
t. i. az iskolázás elején és végén tartandó t á r su -
lat minden ülésébe — elhozzon 's felolvasson.— 
Ez sem tetszett mindnyájunknak, — mert voltak, 
kik vélekedtek, hogy vannak köztünk olly gyenge 
egyének is, kik illyesmita' papirosra feltenni nem 
képesek! Jó Is ten! a' népnevelőkről lehetne 
így vélekedni?! valóban szomorú lenne — h o -
lott a ' nép- 's gyermek-tanítónak minden nap 
annyi tapasztalni valója van iskolájában, hogy 
arról minden fejtörés nélkül íveket írhat, — a n -
nál inkább, hogy ezt azon a1 nyelven, a* mellyen 
neki tetszik, szabad tennie. 

E ' két pont, véleményem szerint, a' fő pont, ' s 
ez által különbözteti meg magát egyletünk a' többi, 
esperességünkbeli tanítói egyletektől; — mert 
magában értetik, hogy mi is hasznos iskolai k ö n y -
veket olvasni 's nevelésről üléseinkben szóval is 
értekezni szoktunk. — Megjegyzést érdemel még 
e ' társulatnak azon szép 's igazán tanítói szel le-
me , hogy a' ralkóvölgyi tanítók, ámbár p ro te -
stánsok, papi elnök ellen nemcsak nem protestál-
nak, mint azt bizonyos völgyi tiszttársaink tenni 
szeretnék: sőt felszólítottak magok némelly fiatal 
papokat,hogy egyletökbe lépjenek, 's a ' n é p n e v e -
lést közerővel, velük együtt, előmozdítani t ö r e -
kedjenek, — melly felszólításukat némellyek e l -
fogadván , e ' társulat tagjainak neveztetni s z e -
rencséjeknek tartják. C s i p k a y J o n a t h a n , 

ralkai ev, segédpap. 
Szerény íigyrlmezíetés a' „Várady" alapítvány 

Ügyí'ben. A' legközelebb mult győri sup. gyűlés 
a ' megboldogul Várady István által a1 dunántúli 



fötanoda részére két ú j tanszékre tett alapítvány 
feletti rendelkezést a' jövő gyűlésre halaszlá, 
olly bölcs előrelátás után tett föltételből, miszerint 
addig az avafottabb fők, 's különösen a1 fötinodai 
tanári kar, az ügy és ennek czélszerübbsége fe -
lett eszmélödvén, nézeteiket 's javaslataikat a' 
jövő gyűlésen elöterjeszszék. Szép, de nehéz föl-
ada t ! vájjon sikenilend-e föltalálhatni az ariad-
nei fonalat a 'szükségek és hiányok ezerfelé ágazó 
tévelyébe, 's oda, hol a' legyőzendő szörny isko-
lánk 's nevelésünk életgyökerén rágódik ? Vájjon 
sikerülend-e olly inlézkedés, rni által a ' hydra -
szörny minden fejei levágassanak, hogy többé ki 
ne ujjuljanak; vagy olly gyógyításmód, mi által 
a' szükségek s hiányok égető sebe gyökerestül 
kimelszessék, nem pedig csak feliilegesen orvo-
solfassék? 'S hogy minden e ' t á rgyban teendő 
intézkedések jó végre irányoztassanak, 's általuk 
czél éressék, nem kerül i-e ki az intézkedök fi-
gyelmét az,melly mindenekfelett legfőbb figyel-
met érdemel , t. i. az al?óbb iskolák, a' g^mna-
sinm. — Alap kell mindenben, hol építni, vagy 
tetemesen javitni akarunk. A' toldás-foldás, és 
kiáltó hiányok ideiglenes tatarozgatása nem ér 
semmit. Ne butorozzuk addig czifrán a' szobát, 
míg üres a' konyha, vagy míg jó gazdasszony 
nincs a' háznál. A' házi gazdaság jóllétének alap-
ja a' konyha, a' főiskola szellemi jóllétének a' 
gymnasium. Gymnasium legyen legfőbb figyel-
münk tárgya mindenek előtt és mindenek felett. 
Ideje már egyszer a' humanioruin osztályokba 
rendes állandó tanítókat állítani. 

Igenis, állandó tanítókat! mert az eddigi r end-
szer és szokás nem ér semmit, sőt több tekin-
tetben káros. Káros az iskolára, káros a' tanít-
ványokra, és káros magára a' tanítóra nézve is. 
Ennek megmutatására szóló több tapasztalati a d a -
tokon épült okokat hozhatna itt fel, delegnagyobb 
részint nem nyilvánosság elévalók; a' mellett 
czélja szó Iónok csak a' szerény figyelmeztetés. 
Nem mondjuk azonban, mintha a' pápai gymna-
sium álfaiában rosz volna; nem,— mert nem h i -
hetni oily ellenségét az iskolának, ki m e g n e v a l -
laná, miszerint a' pápai gymnasiumban felügye-
lőség, tanrendszer, tanítási órák czélszerii és sza-
batos feloszlása, fegyelem, tanítóknak a' paeda-
gogiában eíméle'i készültsége ollyanok , miknél 
fogva egyházunk, sőt honunk akármellyik kitűnő 
iskolájával ve rsenyezhe t : de hogy e' czélszerü 
intézmények miként létesíttetnek és mi eredmény-
nyel, tudhatja mindenki, ki az iskola és nevelés 
ügyét figyelemmel kiséri. Tehát gymnasium min-
denek felelt, és állandó tanítóság! Ü g y b a r á t . 

Jelenlés az egyházi alkotmány- és kormány-
rendszert tervező pályamunkák iránt. Tek. Fáy 
András táblabíró ú r , 's szerkesztők az 1844-Id 
lap 17 -k számában pályakérdést tűztek ki 's ju -

talomdíjt annak, ki a' magyarhoni prot. egyh. a l -
kotmányi és kormányi rendszerét, részleteiben i r 
kidolgozva, leghelyesebben fogná tervezni. A* 
szerkesztőség annak idejében jelentette , hogy a* 
kiszabott határnapig két pályamunka érkezett . 
Majd ezek megbirálására rnélt. Szirmay Ádám 
úr, septemvir 's az egyházi rendezést tervező 
conventi bizottmány elnöke, tek. Lányai Gábor 
ú r , a tiszáninneni egyházkerület segédgondnoka,, 
Schwarz Mihály e speres ' s eperjesi lelkész, Baj-
kay Endre dunamelléki egyházkerületi főjegyző, 
Dobos János dunamelléki egyházkerületi a l jegyző 
's péczeli lelkész urak kérettek meg ; kiknek a* 
szerkesztőkhöz Írásban beadott Ítéleteik szerint, 
jóllehet mind a' két pályamunka , az egyik kivált 
egyháztörténeti, a1 másik pedig kritikai tekintet-
ben, sok tudományt foglal magában és nagy o lva -
sottságot mutat; — mivel azonban a' pá lyakér -
désnek több részletes feladásait , még pedig l é -
nyegeseket, a' pályázók vagy egészen mellőzték, 
vagy csak igen felületesen érintették, sáltalában 
a' kitűzött részletes kérdések 's utasítások egyik 
munkában is felfogva 's kellőleg tárgyalva n in -
csenek : annálfogva, öt közöl három bírálónak, 
egyenesen kijelentett ítéletük szerint, ezen h i á -
nyos munkák közöl egyiknek is a' jutalomdíjt k i -
adni nem lehet. Ehezképest a' pályázók dolgoza-
taikat a' szerkesztőségtől, — kik a1 pályadíjat sza-
porítani szíveskedtek, jutalom-aranyaikat azon 
egyéntől, kinek azokat kézbesítették , bármikor 
által vehetik; tek. Fáy András tbiró úr és s z e r -
keztek fentartván maguknak a'szabadságot az á l -
taluk pályajutalmul határzott összeget más k ö z -
hasznú czélra, vagy pályakérdési díjra fordíthatni.. 

A' P r o t . E g y h . 's I s k . L a j * 
s z e r k e s z t ő s é g e . 

A p r ó s á g o k . 
Francziaországban a' reformátusok száma f o l y -

ton növekedik; az ország éjszaki részében is, 
hol XIV. Lajos erőszakrendszabályai minden proL 
életet látszának inegsemmífeni, évenként ú j ev . 
templomok emelkednek. Nem rég Amiensben 
ú j prot. templom szenteltetett föl. (A. Z. f. Ch. n. 
K.) — Svédországban 1200 cg) ház van még 
minden elemi iskola nélkül. Minő tanúság a ' g a z -
dagon megalapítványozott, országgyűlésen olly 
hatalmas svéd papság ellen! A' papság egy r é -
sze, pórrendtöl támogaltatva 's Tegnér püspök 
által vezérel te tve , még 1840-ben is a' népokta-
tás kiszélesbítése ellen nyilatkozók. (A. Z. f. Ch. 
u. K.) — Echternachban (Luxemburg-nhgségb.) 
m. é. pünköstkor is szokott módon történt meg az 
ugró processio. Az ebben résztvevők a1 város 
mellett levő egyik rétről ugy mennek a' templo-
mig , hogy minden előre tett 2 lépés után 1 l é -
péssel vis-zaugranak (A. Z. f. Ch. u. Ií .) — 
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TARTALOM: Egyházi szertartás. K e n é z y L aj o s. Tem-
plomainkról. S z a b ó Mihály. Észrevételek az egyház-
rendezést tárgyazó javaslatra. W-y A. — I s k o l a - ü g y : 
A' tudomány-elöiskolák tanterve. Készítette Warga Já-
n o s , jegyzetekkel kiséri K á r o 1 y i I s t vá n . — I r o -
d a l o m : S a m a r j a y K . nyelvtanai. — S z e n t - l a n t : 
A' gazdag és a1 Lázár. Dávid és fia Absolon. E l e f á n t 
Mihály. — V e g y e s k ö z l e m é n y e k . 

Egyházi szertartás. 
Ezen szokatlan czím megpillantására, tudom, 

hogy többek fognak így kiáltani f e l : Micsoda 
szertar tás? Csak e' kellene még!? De ezen k é r -
désre, hogy vagynak-e az evangyéliomi keresz-
tyén egyházban is szertartások? ugy hiszem, 
még is mindenki csak „igenunel fe le l ; 's ha v a n -
nak, bár milly egyszerűek is, nem árt annyi theo-
riai viták közt egy kis gyakorlatiról is szólani. 
A' vallásnak kétféle nyilatkozata van , mellyek 
egyike előttünk láthatlan, mint a' napfogyatkozá-
sok nagyobb része, másik nyilatkozata azonban 
bizonyos külsőkben látható. 'S bár különösnek 
tetszik is, hogy az evangyéliomi keresztyén, — ki 
nem Sionon sem a' Garizim hegyén imádja egyedül 
Istent, — sem a' mósesi vagy övéhez hasonló czifra 
szertarlásokban helyzi az isteni tiszteletet, hanem 
abban, hogy belsőképen lélekben és igazságban 
imádja a' legjobb a tyá t , — szertartásokról szól, 
mellyek nem csak e' lap, hanem az evangyé-
liom elölt is, ismeretlenek : de kérem magam ki -
hallgat1 atni és félre nem m3gyaráztalni Korán-
sem valami tarkabarka abrakadabrákról, vagy is 
érthellen, ér ték- 's jelentéktelen czifra külső-
ségek, szertartások, öltözetekről, vagy azoknak, 
az annyira meddőnek kiáltott evangyéliomi isteni 
tiszteletbe becsempészéséről akarok szólni, — mind 
ezek eszem ágában sem fordultak meg : hanem 
mivel csakugyan emberek vagyunk, kik nemcsak 
lélek 's igazságból, hanem test- 's érzékiségböl is 
állunk: nem szabad szem elöl téveszteni a' külsőt 
is, s a' pszükholog keresztyén figyelemnek erre 
is ki kell terjedni. Igen helyesen mondja Nösselt. *) 
Die schöne Gestalf, unler der eine Sache erscheint, 
nimmt uns für die Sache selbst ein. És másutt: 
Wir urtheilen háufiger nach Empíindung als nach 
Überlegung. Empíindung spricht gemeiniglich 

Nösselt Anweisung zur Bildung etc. Halle. 

starkerals Vernunft.— Fájdalom ugyan egy r é s z -
ről, hogy ez így van, de így van 's mit tehetünk 
ellene ? Ha a' világ nem alkalmazza hozánk ma-
gát, nem marad más választásunk, mint, a ' meny-
nyire lehet, nekünk alkalmazni magunkat a' v i -
lághoz, hogy czélt érhessünk, vagy is jőt tehes-
sünk. De micsoda szertartásokról akarok hát szól-
ni? kérded nyájas olvasóm. Azt mondám föntebb, 
hogy a' vallásnak kétféle nyilatkozata van. Belső, 
külső. Nem akarok itt szólni ama belsőről, me ly -
lyet luki lelkében érez, mellyet a' vallás fenséges 
igazságai, biztatási, parancsi, 's erkölcsi ereje 
szereznek,—sem azon gyümölcsről,mellyet a 'szív 
jótettekben, erényben mutat föl, minthogy azokat 
ugy tekintem, mint a' hitfa gyümölcsét, melly míg 
puszta hit volt, nem egyéb volt virágnál a' hi t-
fán, mellynek, Üdvezitönk szavai szerint is, g y ü -
mölcscsó kell érnie, hogy így láttassék (Jakab 2, 
18.) kinekkinek hite az öcselekedeteiböl 's (Máté 
7, 20.) gyümölcséről ismerhessétek meg őket. 

A' vallásos meggyőződést, hitet, 's ebből szár -
mazóit erényt, ha látható teltekben mutalkozik is, 
én a ' vallás belnyilalkozatának tekintem ; a1 mi 
nem beiről hat kifelé, hanem külről befelé : azt 
nevezem szertartásnak, és ez mostani é r tekezé-
semnek röviden átalános, egy kissé bővebben 
különös tárgya. 

Egyházi szertartásink háromfélék lehetnek, a ' 
mennyiben azok vagy élettelen dolgok, mint: egy-
házi épület's abbani tárgyak,szónok-,közszékek, 
asztal, oltár,festemény, gyertyák 's a11. vagy test-
mozgások, minők: állás, ülés, meghajlás vagy té r -
deplés, vagy lélek munkái által is, mint : beszéd, 
ének, zene állal szoktak végre hajtatni. 

Első fő elve már az evangyéliomi keresztyén-
ségnek, hogy csak ollyan és annyi szeriartása 
legyen, millyen és mennyi az egyedüli czél e l -
érésére, t. i. az egy láthatlan Istennek lélek- 's 
igazságban imádására szükséges; a' mi annál fogva 
az ember buzgóságra-ébresztésére képes ,—de a' 
mi nem érthellen 's annál fogva sikerellen cz i f r a -
ság , beszéd vagy mozdulatokból á l l , — sem 
az ember fanatice elragadására, meghódítására 
van kitalálva, mint például némellyeknél az o r r -
végre vagy köldökrei huzamos nézés. 

Második fő elve a 'keresztyén szertartásoknak, 
hogy azok nem csak az ész, hanem a' szív, vagy 
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érzelem, vagy is a sztp törvényével is egy be-
hangzásba legyenek: mert a' szép, mélly az érzés-
nek és az igazság, melly a' lélek igénye, olly szoros 
egybe-köttetésben vannak , hogy a' testi 's lelki 
élet közte 'ketlö egybe-köttetése nélkül egyessé-
get nem képzelhetni. Örök igazság ez a' 
Schilleré *) : Ohne das Schöne würde zwi -
schen unsrer Naturbestimmung und unsrer V e r -
nunft hestimmung ein immerwahrender Streit seyn. 
Itt azonban igen ovatosoknak kell lennünk, mert 
tudván,—hogy a r világ milly könnyen cserél sze -
repet, hogy az ember a' lelkit mennyire szereti 
testesítni : minden félreértés útját előre be kell 
látni és vágni, hogy a' lélek vallása érzelmivé ne 
váljék, mert hogy ez könnyen megeshetik, bizo-
nyítja egy keresztyén felekezet példája, mellyről 
a' heiyes-tapintatu Mmne Genlis **) állítja, hogy 
nincs vallás , melly a' női hajlammal olly igen 
megegyezzen, mint a' szépet, aesthesist annyira 
felölelt római vallás : de ugyan csak ö mondja : 
„C'est un impertinent auteur que ce lord Chester-
field, écouter comment il les femmes traite: f ) 
Women are only children of a larger growth, 
they have an entertaining tattle, sometimes wit, 
but for solid reasoning good sense I never in my 
life knew óne , that had it, or who reasoned or 
acted consequentially for four and twenty hours 
together. „A' nők csak idős gyermekek, kik tud-
nak mulattatólag csevegni, van elme-élök i s , de 
a" mi a' gondolkozást 'sigaz értelmet illeti, soha 
sem láttam olly nőt éltemben, ki következetesen 
okoskodott 's tett volna csak egy huszonnégy óra 
lefolyta alatt i s d e épen azért , mivel az é rze-
lemnek nem csak a' nőkön van illy nagy uralma, 
hanem a' tanulatlanabb 's így legszámosb néptö-
meg fölött is. 

Harmadik fő elv az evangyéliomi keresztyén 
szertartásoknál, hogy semmi ollyas szertartás ne 
kapjon lábra, a' mi, ha szinte megfelel is az ízlés 
szabályinak, söt e ' mellett képes is buzgóságra 
gerjeszteni, de könnyen elfajulhat hinni való igaz-
sággá, vagy dogmává, mint, hogy csak egy pél-
dát hozzunk fe l , az úrvacsorának szertartásos 
fölemeléséből lett a" 13-dik században azon 
dogma, mellyért még ugyan Paschasius Radber-
tust Bertramus és Skótiai Erigena János a' 9 - ik 
században kárhoztatta, hogy a' kenyér és bor i s -
tenné változik a' pap keze alatt. Igy 1215 évvel 
Krisztus urunk földön léte után, a' 4-ik lateráni 
zsinat, I l l- ik Incze pápa vezérlete 's megerősítése 
mellett, dogmává emelé az addigi szertartást. Mert 
bár igaz,hogy Cyprián f f ) emlékezik a' 3 ik szá-
zadban a' szív és lélek fölemeléséről, midőn ezen 
szóval „sursum corda" figyeltette az egyházi szol-
ga a' híveket, hogy Istenre íüggeszszék leikök-, 

*) Über das Erhabene. 
**) Lettres sur Pedueation desjeunes personnes. 1785. 

i ) Lord Chesleríields advice to his Son. London. 1829. 
i t ) CyprianuS de Oratione Dominica. 
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szívókét : de a' kenyér, bor fölemelése csak 
a' 13-ik században kezdett divatbajőni. Igy sza-
porítá ezen szertartás római atyánkfiai ünnepét 
az űrnappal i s , mellyet 1264-ben IV-ik Orbán 
pápa rendelt, hogy az így Krisztus t e s t e -vé re t é 
változott kenyeret, bort ünnepélyes bucsujárással 
körülhordva mutogatnák,'s a' nép azt térdre esve 
imádná. Bár ezt több helyen csak nehezen fogad-
ták el , ugy hogy a' 17-dik század elejeig 
Magyarországon sem volt divatban, mint azt 
Péterfi Károly * ) tudós jésuita maga megírta : 
de csak ugyan dogmává magasuit az , 's mi 
is ismerjük már. Itt nyilván van, hogy az a' s z e r -
tartás , hogy mikor a' kenyér, bor fölemeltetett, 
térdre estek a' hivők, adott okot azon eszme és 
hitlábra-kapására, hogy a' kenyér, bor többé nem 
egyszerű kenyér, bor , bár mit mondjon a' szent 
írás, ész és saját ízlésünk, hanem Krisztus teste, 
v é r e ; miből természetesen folyt ama logikai kö-
vetkezmény, hogy hát vétek az istenvért kiönteni, 
' sugy el kell venni a' poharat a' világiaktól, mert 
hiszen a' testben ugy is van vér, mit az 1414-ki 
kosztniczi zsinat meg is tett, a' trienti pedig egy 
századdal később megerősített. 

Negyedik fő elv, mellyet szem elöl téveszteni 
nem szabad, hogy a' mennyire csak lehet, a' s ze r -
tartásokban egység uralkodjék. Már e' tekintet-
ben római-vallásu atyánkfiai sokkal jobb lábon 
állanak, — mert nagyon is egy rámára van nálok 
vonva minden: mért ne tanulnánk tölök, ha van 
nálok olly jó, mit mi még nélkülözünk. Igaz ugyan, 
hogy ezen elv valami kemény szint látszik m a -
gán viselni: de csakugyan elvitázhatlanul szük-
séges az, hogy legalább a fövebbekben nagy di-
vergentiák ne legyenek; mert a' néptömeg, melly 
nem képes a' lélek 's igazság mélyébe lehatni, ugy 
ragaszkodik a' szertartásokhoz, mint a 'vallás l eg -
bensőbb lényegéhez. Tagadhatlan ugyan, hogy ez 
nincs helyén,—de sok nem ugy van a'világon mint 
lenni kellene,— 's még is azért, mivel erőnket, 's 
legmegfeszíteltebb törekvéseinket is felülmúlja, 
nemcsak el kell néznünk valamit, söt ápolnunk 
kell az eszmét, mint Jézusunk cselekedett az e lő-
ítéletes zsidókkal, midőn az ördögröli hitben 's más 
egyebekben magát hozzájok alkalmazta. Szükség 
a' szertartásokbani egység már csak azért is, 
mert a' külsőségeket változóknak, föl vehetők- 's 
elhagyhatóknak látván a' tudatlan nép , olly v é -
leményre jut ez által, — minthogy ő a' vallás be i -
nyilatkozatát a' külsőtől megkülönböztetni nem 
képes, — hogy hasonkép lehet tenni a'vallási igaz-
ságok 's parancsokkal is ; a' melly közönyösség, 
tudjuk, eddig is kiszámíthatlan sok kárt tett, nem 
csak a' vallási buzgóságban, de átalában a' va l -
lásosságban is. 

Ha már ezen négy fő elvet, mellyek alá ugyan 
még többeket is lehet sorozni, csakhogy ezekkel 

*) Coneilia Sacra Hungáriáé. Car. Péterfy. 



szellemben egyezők legyenek, alkalmazzuk szer-
tartásokra , 's végig pillantunk a' meglevőkön : 
ugy fogjuk találni,, hogy nem mindenik szertar-
tásunk egyezik meg a' fönebb sinórmértékül ki-
tűzött elvekkel. Ugyanis egyházat illetőleg, jól 
tudom én, hogy a' magára-hagyott evangyéliomi 
keresztyénség nem képes a' romanismus gazda-
gon ellátolt, országosan pártfogolt templomival 
versenyezni : de az is igaz , hogy szépet 's jót 
nemcsak nagyban, hanem kicsinyben is lehet elő-
állítni. Már maga az alak, mellyben kivált régibb 
egyházaink építvék, igen kevéssé hordja magán 
az aesthesis kellékeit; mivel azonban ez ér teke-
zésem tárgyára nem olly igen tartozik és tartóz -
hátik: csak a belrendezésre vetek futó pillanatot. 
Hogy mikép láttatik el székekkel, asztal- oltár-
orgonával valamelly egyház, azt annak részint 
tehetsége, részint vallási buzgalma, vagy hajla-
ma határozzák meg. 'S igen kevéssé állhat a' vád, 
mellyet a' római-vallásúak *) ellenünk görditnek, 
hogy ugy bánunk az Istennel, mint szolgánkkal,— 
mert nem mindütt az akarat, hanem inkább a ' t e -
hetség törik meg: de annak olly igen okai nem 
vagyunk, mert az ország csak ollyan mostoha-fiak 
gyanánt tekintvén, 's bánván velünk, csoda, hogy 
annyit is tehetünk. Igy bár nem lehet azon mél-
tányos törekvést , miszerint sok egyház orgonát 
helyez templomába énekvezetés , javitás , söt 
buzgóság-terjesztés végett is, el nem ismernünk: 
de nem lehet meg nem róni azért, hogy sok e g y -
ház nem pillantott végig a' jelenen és jövendőn. 
Az orgona ugyanis pénzbe kerül, javítgatása i s -
mét pénzbe, jó orgonista nyerése pedig legtöbb 
pénzbe. Már ha az egyház belátja,hogy nem k é -
pes vagynem akarja ezen, csak szertartásra t a r -
tozó, de ártatlan czikket ugy föntartani, mint azt 
a 'k ivánt czél követeli, nemcsak czélt nem ér, 
söt botrányt szerez. Az elhangolt sípok a' külön-
ben buzgó éneklöt is megbotránkoztatják, 's az 
egyház költségivei nem buzgóságot gerjeszt, ha-
nem visszatetszést. Ehez járul még az , hogy ha 
jól hangolvák is a' sípok, még az nem elég, de 
jól is kell játszani; már pedig tudjuk, hogy olly 
sok fő és fiók tanodáinkban mindent össze vissza 
tanítnak a' szellem tág birodalmából: de az é rze-
lem, szív müvelését mellőzik, zenét nem tanítnak; 
minek természetes következménye, hogy egyhá-
zainkban jó orgonistát látni,—fehér holló; mert h i -
ába! kit mire nem tanítnak, az annak nem me-
stere. Mennyire máskép van ez a1 római-vallásu-
aknál! — Igazsága van e' részben Danieliknek, **) 
a' „műveltség protestánsok és katholikusok közi" 
Írójának, (bár, közbevetőleg szólva,olly igen sok-
ban meg nincs igaza) — hogy nálok az érzelem-
világ inkább ki van fejtve, mint nálunk. Ebben a1 

részben is tanulhatunk töíok, — a' meddig illik; 
— mert hogy annyira fej tve legyen az érzelem 

*) Religio és Nevelés 1847. April. 
**) Religio és Nevelég 1847. 

mint nem csak GoureíF Sándor, *) hanem Harasz-
thy **) is bizonyítja, hogy például Parisban a' ben -
szülött gyermekeknek csaknem fele törvénytelen 's 
a' házasságtörés rég megszűnt bűnnek tekintetni, 
's ezt ő Paris városa hiteles jegyzékéből állítja : 
ennyire még is fejteni az érzelmet nem volna k í -
vánatos; azt azonban mondhatni, hogy nálok sok-
kal jobb lábon áll az egyházi zene, 's a kántor, 
ha egyebet nem tud is, többnyire ismeri a1 kótát, 
's kellemesen játszik az orgonán. — Megjegy-
zendő továbbá egyházunkban az i s , hogy bolto-
zata- oldala- 's padozatára, ha egyszer elkészült, 
igen sok helyt mi figyelmet sem fordítnak. Több 
éves por és pókháló lepi a' falakat, 's a' boltozat-
ról, mint meddő szertartás pótlékai, meg annyi 
szentelt zászlóként függenek.Bár ugy csak el l e -
hetne nézni azokat, ha Dávidok volnánk 's Isten 
Saul ellen oltalmazandó egy pillanatra szövetné 
be elleneink eltávolítására a' barlang száját; de 
midőn Saulék is ide kívánnak rej tezkedni: igen 
könnyen kivihetőnek látnám,minden egyház 's arra 
felügyelök részéről, hogy az isteni tisztelet helyét 
minél tisztábban föntartsák. Alig kell rá költség, 
csak egy kis gond és fáradtság, s tiszták lesznek 
a' boltozat 's falak, 's ha kővel, deszkával kirakva 
nem leendhet, — est enim curla supellex, — de a' 
föld elegyengetve igen, hogy a' buzgó keresz-
tyén bukdácsolva ne legyen kénytelen jutni Isten 
házába, mintha a' magyar sikon is Horeb hegyére 
kellene másznia.-— Hogy legyenek-e e v a n g y é -
liomi keresztyén egyházban oltár, festemények, 
gyújtott gyertyák, kereszt 's más diszítmények, o* 
kérdés kissé mély-jelentésü : de azért az elő-
sorolt elvek nyomán azok szükségességét magá-
nak kiki könnyen megfejtheti. 

A' szertartások második osztályába azokat so-
rozhatni, mellyek már nem élettelen dolgokra, ha-
nem mechanikai testmozgásra tartoznak. Azon 
különböző szokások, mellyek szerint kezdő é n e -
ket néhol állva, másutt, mint például Pesten, ülve 
szoktak elénekleni,— magában mitsemtesz; óha j -
tandó volna azonban mégis, egyformaság tekin-
tetéből, hogy most, midőn zsinatra készülünk, az 
illy, csekélységeknek-látszó szertartásokra is k i -
terjesztené figyelmét az egyház; mert tudjuk azt 
a' közéletből, hogy sokkal inkább elpirul az em-
ber csekélységeken, meilyeknek alig oka , mint 
sokszor bármiíly botlásokon.—Ellenkezik a ' s zép -
tannal az i s , hogy köznépünk kalapjával elfödi 
ábrázatát egyházba-menetkor könyörögvén. E n -
nek alapja bizonyosan a' volna, hogy így figyel-
mét inkább elvonhatja a7 földiektől. Hogy m e n -
nyire éretik el áltjla a' czél nem akarom itt f e j -
tegetni. Jót tennének, kik figyeltetnék a' népet,, 
ezen, nem-szép szokás elhagyására, hogy tegyék 
le kalapjaikat , ' s nem olly igen meghajolva, söt 

*) Recherches sur les infants, etc. 1830. 
**) Utazás Ejszakamerikában 1844. Pest II. Dar. 188. I. 



megdőlve, mi a' kellemetlenségen kül a' mell-
egészségére is rosz hálást gyakorol, hanem csak 
kevéssé meghajolva, vagy épen egyenesen állva 
imádkozzanak. Mert az a' meghajlás, vagy t é r -
deplés, tudjuk, hogy keleti zsarnoki divat. Mikor 
t. i. a' hatalmasbak parancsot osztának a* nép-
tömegnek, vagy dombra , állványra kellett föl-
állniok, hogy mindenektől látassanak, hallattas-
sanak ; vagy ha mezőn voltak, a1 közellevőknek 
kellett meghajlaniok, vagy letérdelniük, hogy a' 
távolabbiak is láthassák és érthessék a' parancs-
adót. Innen jővén által szertartásainkba a' 
hajlás térdeplés, divatja , ez még megjárta az ó 
szövetségben, ha az Istent, mint rettenetes urat, l e -
borulva ki váná imádni a' zsidó : de már ma az Isten-
ben atyánkat szeretjük,tiszteljük, imádjuk; nem ki -
ván ö földön-csuszást, — öt csak lélek- *s igazság-
ban kell imádni. — Az egészségre nézve is jót ten-
nének azok, kik a népet azon gonosz divat alól 
fölmentenék,hogy legrekkenöbb melegben is szép-
nek tartják a1 guba, szűr, bunda egyházba-von-
szolását, hogy azokban lekönyökölve a" székekre, 
minél kéjelmesben szunnyadjanak. Egy kétszeri 
nyájas felszólítás okkal móddal eltávolíthatja az 
illy szépellenes, 's egészségrontó divatot. 

Vannak végre szertartások, mellyek a ' testén 
kül a' lélek munkáját is igénylik. Beszéd, ének-

lés, zene. Hála az égnek, hogy az ágyú, síp, 
dob, trombita-szó még szomorú hangot nem ad-
nak , be nem csempésztettek egyházi szertar-
tásunkba. Jó lenne ezek ellen örök időre óvást 
tenni , hogy holmi Druid isteni tiszteletre, ne 
emlékeztessünk vissza. Hogy különösen az ének 
és orgona , melly egyedül elfogadható egyházi 
szertartásunkban, mennyire el van hanyagolva 
nálunk, mennyire nem alkalmas azbuzgóság-éb-
resztésre, e' lapokban a' derék Dobos szokott 
utánozhatatlan modorában leírta. Bár csak minél 
hamarább dicséretet mondhatnánk a' fölöt t! : de 
híveink közöl sokan azon balga véleményben 
vannak, hogy nem a' mérsékelt, csendes, modu-
lált hangok, hanem minél harsányabb ordítás te-
szik a' szép éneklést. Ezért a' régi Boreas 's más 
személyesített szelek sohsem puffasztják ugy fel 
arczukat, mint némelly egri-hirü énekesink , kik 
hogy kitegyenek magokért , az egész gyüleke-
zet elég erős énekén versenyezve felülvágni tö-
rekednek. Zenénkről fölebb már szólék; olt hol jó 
nincs és nem lehet jobb, semmi se legyen. 

Beszédet illetőleg megjegj zendö, hogy bár 
jobban kiment is a' divatból , hogy változtatott 
hangon, vékony, asszonyos, durva, haragos, pi-
tyergő,rezgő, kiálló, nyújtó, harapdáló, vagy bá r -
milly negélylett hangmodorban beszéljenek szó-
nokaink : de csakugyan van még sok javilni való 
hátra, mit k ik i , az ideális természetet követve, 
elérhet , csak akarja. Emlílellen azonban nem 
hagyhatni, mit a 'Religio és Nevelés hány sze -
münkre, hogy szépizlés elleni az a1 sok köhécse-

lés, köpködés sat,— mit némellyek feledékenység-
vagy megrögzött szokásbol egyházban e lkövet -
nek. Igaz, hogy ez a' római-vallásuaknál nem 
csak széptani kellék, hanem mellözhetlen köteles-
ség; mert az ö, miénktől-elütő szertartásaik sze-
rint, bármilly bíbor-bársonyban is le kellvón t é r -
depelni,—nema'legkellemesb érintkezésbe j ő n é -
nek csinos ruháik ama csinatlanságokkal: de bár 
ezen eset elő nem jő is nálunk, követeli azok 
mérséklését az illedék, hogy nálunk beszédből 
állván az isteni tisztelet, százakat és ezreket 
toroklármával ne botránkoztassunk, 's ha ez nem 
volna is a' szép törvénye iránti tiszteletből, t e -
gyük az t , mint Sokrat monda a' j ó ró l , hogy azt 
csak a' jó törvénye iránti tiszteletből is teljesítni 
köteleztetünk. 

Hogy azonban hosszas ne legyek, előttem 
tartván amaz oratori fő szabályt: *) „Non tam ut 
prosim causae elaboro, quam ut ne quid obsim, 
turpius enim est nocuisse videri causae quam non 
profuisse,—a a ' szertartásokróli értekezésem v é -
gén egy kérdést vagyok bátor tenni,— egy külö-
nös tárgyat, — nevezetesen az evangyéliomi k e -
resztyénségre áttérők bevételi szertartását i l le-
tőleg , hogy mit ? mennyit ? és miként ? kellene 
tenni e'tekintetben. Történt ugyan is Gyulán, hogy 
rövid idő alatt három áttérési esetben három kü-
lönböző módon avattattak be a' hozzánk-tértek. Az 
első megjelent tanúival együtt az egyházban, 
's asztal elébe állván, nemcsak kezet fogott, de 
csókolt is — mi tán nem épen evangyéliomi — 
az egyházi szolgának, 's több elöljárókkal is k e -
zet fogott , miulán a ' le lkész a 'községnek mint 
tagját bemulatta az áttérő egyént. A ' második 
már nemcsak tanúival ki nem állott, söt maga 
sem állt az úr asztala elébe, sem kezet nem csó-
kolt, söt nem is fogott sem pappal, sem elöjárók-
kal. A1 harmadik, negyedik pedig — szégvenleté-
ben-e vagy miért ? meg nem jelenvén, — csak 
szószékből hirdettettek k i , hogy vallásunkra t é r -
tek. Én, mint fölebb elöadám, tarkabarkaságok-
nak barátja nem vagyok a' szertartásokban, de 
hát mi az igazi tarkaság, ha ez nem az ? Igen jó 
volna e' tekintetben vagy hirlapilag, vagy püs-
pöki gyülésileg, vagy legalább csak egyházilag 
is egyformaságot hozni b e , hogy a' nép illyese-
ken se botránkozzék meg. Volt ugyan e ' lapok-
ban **) egy rövidke szó emelve, hogy sem több 
sem kevesebb nem szükseges az áttérők beava -
tásánál, mint a' mennyit gyermekek confirmálása-
kor tenni szoktunk; az is jó, ha több utasítást nem 
veszünk: de legalább minden irányában óhajtandó 
volna ugyanazon szertartást tartani meg. Okok 
fönebb elösorolvák. 

Szabadjon végre nekem a1 szertartásokhoz 
toldani nevünket is.— Olly sok á l - és igaz nevünk 
van nekünk, hogy annak szeri-száma nincs. 

*) Cicero ad Quinlum Fratrem. 
**) Protestáns Egyházi Lap t843. 



Hívnak bennünket protestánsoknak, lutherán-, 
fcalvinista-, reformáltaknak 'sat. helvét, augustai 
vallástétet tartóknak. Ezek mind csak r a g a d v á -
nyok, mellyek mind csak ugy ragadtak ránk kül-
röl, a' nélkül, hogy belvalónkat kifejeznék. Én 
mindig sajnálva mosolygom azt, ki egy felet vagy 
negyedrészt jobb szeret az egésznél — a' jóból. 
Igy a'protestáns név,csak politikai, a' — lutherán, 
kalvinista csak esetleges, mint szinte a1 helvét 's 
augustai vallástételt tartó, a7 mellett, hogy iszonyú 
hosszú, nem is fejezi ki kereszlyénségünket. Ezér t 
csúfol a ' Religio és Nevelés is , hogy midőn egy 
valaki kérdé a' német paraszttól : Bist du ein 
Christ? ez egész naivsággal feleié : Kein Christ, 
ich bin lutherisch. *) Elkerülhetők az illy — 
és én hiszem igaz — anecdoták, ha magunkat mi 
is a' kútfőről, honnan vallásunk e r e d , nevez-
zük e l , mint római-vallásu atyánkfiai. És most 
annyival inkább, mert a' vallási egyesülés e sz -
méje olly divatos, és méltán; azért is sokszo-
rosan jónak látnám, én az annyira kemény — 
félszeg — történeti- 's politikai-alapu protestáns 
név helyett, — mellyet követőinek legnagyobb 
száma nem hogy érteni, de kimondani sem tud, — 
a 'Jézustant jellemző szelíd evangyéliomi neveze -
tethasználni. Okaim er re nemcsak az , hogy nem 
értik, hanem az is, hogy e ' név nem is Jézus v a l -
lását jellemzi,— küzdést, politikát jegyez az, mint 
az oppositio: pedig Jézus azt mondja , hogy ha 
egy oldalról arczul csapnak, tartsad a 'más ika t 
is. 'S ha b é k e , türelem a1 Jézus tanítványinak 
jelleme, — bár mint bontszolgassák mély-értelmü 
theologok a'protestáns neve t ,—én csak az e v a n -
gyéliomi keresztyént választom. Ez a ' kútfő, eb -
ből merítsünk. Ez a' törzsök, míg Luther, Kálvin, 
Zwingli , protestatio,—csak gyümölcs-termő ágak 
voltak, 's a nedvet a' törzsökből szívták , mint 
szinte a' helvét 's augustai vallástétel is. Én 
azért semmi logikai következetességet nem látva 
a ' sok különféle nevezetekben, ajánlom a' nem 
csak tőlem, hanem olly sok jelesektől elfogadott 
nevet közhasználatul. Az iralom és vallás nagy 
bajnoka Fáy **) is igy kívánja ezt neveztetni. 'S 
külföldön is a' derék Bretschneider f ) igy i r : 
Der Protestanten Nahme ist nicht eben schicklich 
für uns. Sőt maga azon tiszteletre-méltó hongyű-
let, — melly, a ' koronás főnek magához méltó ki-
rályi propositiói szellemében, olly igen törekedett 
a* val lás 's lelkiösmereti szabadságot megalapítni, 
' s miben keleti atyánkfiait is bizonyosan, sőt v a -
lamennyi eddig csak tű r t , sőt nem is tűrt vallást 
részesí tendi ,—a' két, azelőtt protestánsnak hivott 
felekezetet evangyéliominak nevezte,— miben az 
ott volt római katholikus rendeknek gyönyörű 
igazságszeretete rejlik, 's igy mintegy diploma-

*) Religio 's Nevelés 1847. 
Egyházi 's Iskolai Lap 1842, 

i ) Bretschneider Heinrich und Antonio Gotha 1831. 

tice szentesíté a' legszebb nevet mindazok között, 
mellyeket csak halandó ember viselhet. 

K e n é z y L a j o s , gyulai segédpap. 

Templomainkról. 
(Sztehló Andor urnák e' Lap 29-dik számában közlött czik-

kére vonatkozólag.) 
Ha templomaink külső, belső kellékeiről igazán 

akarunk ítélni : helyes fogalmunknak kell lenni 
arról : mire valók e' szent házak ? Én ugy h i -
szem a' sz. írásból, hogy a' mindenütt jelenvaló 
Isten nem lakik csak a' kézzel-csinált templo-
mokban. Az isteni tisztelet helyeire a ' kő vagy 
más anyagból épült templomokat csak azért emel-
jük , hogy ol t , mint lakó-házainkban , a' tető és 
falak az idő viszontagságaitól bennünket megóv-
j anak ; 's az a ' szentségtisztelet is, melly templo-
mainkat egyéb épületeinktől megkülömbözteti, 
csak az istenimádásban buzgó , 's az igét ha l l -
gató gyülekezet közös áhitatosságára való hasz -
nálat melleit állandósíttathalik. A ' falak magokért 
's magokban nem szentek, hanem szent az Isten, 
kit azok közt imádunk, — szent a' foglalatosság, 
melly ott a' kegyes szív érzéseit tartalmazza. És 
ezért a' szent czél, melly az Istennek tisztelete, 
az eszközt i s , melly á l ta l , vagy a' mellyben azt 
elérni a k a r j u k , szentesíti. — Valamint lakóhá-
zainkban , ugy templomainkban i s , fő kivánat, 
hogy a' czélnak, mellyre épí t te tvék, meg fe le l -
jenek ; jelesen, hogy amazokban a ' tél hidege, a ' 
nyár forró hősége, eső, zivatar, szélvész, ember ' s 
állat ártalmilól mentek lehessünk : ezekben hogy 
az említett alkalmatlanságok miatt a' hivek buz -
gósága ne háboríttassák ; sőt hogy mindenikben 
némü kényelmet is élvezhessünk, — mert Isten sem 
a k a r j a , hogy elöttei áhitozásunkban lábainkat a' 
hosszas állással, egész testünket a' nagy szori t -
kozással rongáljuk 's térdeinket göröngyökönzsib-
baszszuk. Legyenek hát templomaink tágasok, mint 
gyülekezet házának kell lenni; legyenek elég1 

magasok, tekintélyesek, — mert összes isteni t isz-
teletünk helyeinek képviselői; legyen azokban 
elegendő ülőhely, kathedra, a' sz. keresztség 's a' 
végvacsora kiszolgáltatására szükséges asztallal 
együt t ; mert arra valók a* szent h á z a k , hogy 
azokban a hivők serege egybegyűlvén „tanítsák, 
intsék egymást dicsérelekkel, 's lelki énekekkel" 
líoloss 3 : 1 6 ; hogy ott a' Jézustól szerzett szent 
sacramentomok kiszolgállassanak's az Isten igé je 
hirdettessék. Legyen e ' szerint különbség az 
egyes és a' közönséges , az embernek és az I s -
tennek háza közölt , — a' szükség 's illedelem k i -
vánata ez. Sőt tagadhatatlan, hogy a1 művészet, 
egyszerűségében jól hat érző valónkra a' t e m -
plomokban 's minden más épületeinkben: hanem, 
hogy e g y , jó ízléssel épült templom belsejében, 
a ' fent említetteken kívül, még ékes ol tár , p o m -
pás orgona, szép zene 'stb. is szükségesek : én 
és mi nem hiszszük; nem hiszszük pedig azért, 

| mert sem Jézus , sem tanítványi ezeknek s z ű k -



ségességekről nem tanítottak; de meg a ' j ó z a n 
okosság is rósz czélra vezetőknek lalálja ezeket 
o t t , hol nélkülök biztosabban czélt-érhetni. De 
mikor így hiszünk, még akkor korántsem űztük 
ki templomainkból a' művészetet. E ' Lapok 20-dik 
számában azt mondja Szlehloúr „hogy az aeslhe-
ticai hiány kiváltkép reformátusoknál látható 
„mégpedig , ö szerinte, azért, mert „a ' Helv. Con-
fessio az aestheticai szellemet az isteni tisztelet-
ből végkép kizárta". Ha aesthesist keresünk, ugy 
bizony, édes atyámfia! az evangelicus templo-
mokban kiváltkép nem találunk , kivévén a' k i -
veendőket ; a' reformátusoknak is v a n n a k , az 
ujabb korból , szép ízléssel készült templomaik 
jobb-módu gyülekezeteikben. Vagy csak az ol-
tár, orgona, szép zene teszi a ' művészetet? — 
de millyen sok ol tár t ' s orgonát láttunk már (pedig 
nem csúfolódunk), mellyek csak satyrái az oltár-
nak 's o rgonának , ha művészetet 's ízlést k e -
resünk rajtok. A' Helv. Oonfessioból idézett sza-
vakból ellenben az t , hogy az aestheticai szel-
lemet végkép kizárta volna , igaz értelemmel ki 
nem magyarázhatja 's az ott elszámlált profanus 
dolgokon kiviil másra is lehet templomainkban 
művészet szépségeit öltöztetni. Azt mondja bir-
tokomban lévő eredeti kiadás Helv. Confessio 
Caput XXII. De Coetibus sacris etEcclesiasticis 
lap. 252. sor. 12 „Sint loca , in quibus coéunt 
fideles, honesta et ecclesiae Dei per omnia com-
nioda. Deligantur ergo aedes amplae aut tem-
pla. Repurgentur tamen ab iis rebus omnibus, 
quae ecclesiam non decent. Instruantur autem 
omnia pro decore." ele. Ismét ezt olvassuk „ v e -
rus Templornm ornatus non constat ebore, auro 
et gemmis, sed frugali tate, pietate , virtutibus-
que eorum , qui versantur in templo." Ha bár 
ezen elősorolt drágaságok , mint nélkűlezendők, 
vannak is említve e' sorokban: de a 'művésze t 
egy szóval sincs kárhoztatva. — A'dicső r e fo r -
mátorok felöl is igen roszul gondolkozik Sztchlo 
úr , midőn azt mondja , hogy : ,ök mint a' ka tho-
licismus ellcnpártja mindent, mi ebben 's ez által 
jöt t - létre , megvetettek ; u jó l lehe tnem kis okuk 
lelt volna erre , de még is a' jót tisztelni, sőt 
követni ellenségeinkben is ők tanították. Mikor 
a templomokból, — hol nem a ' szemet 's 
testet , hanem a' lelket kell az idvesség-
nek és az ismereteknek lelki eledelével táp-
lálnunk, gyönyörködtetnünk, — a' képeket 's 
más külső czifraságekat, kihányták : ezt nem 
daczból, nem haragból , hanem igen okos be lá-
tásból cselekedték.Sztehloúr sok szépetakar , — 
szép templomot, éneklést, beszédet, öltözetet, szép 
zenét : mi is szereljük mindazon szépeket, csak 
hogy ízlésünk határozza meg a' szépséget. A1 

mi nekem szép, Sztehló úrnak, meglehet, ugyan 
az nem fogna szép lenni. 

A ' pap öltönyére nézve is, ha már csakugyan 
kell egyenruha, miből megismerjenek bennün-

ket, hogy micsoda osztálybeliek vagyunk : a' t e m -
plomban i s ' s más ünnepélyes alkalmakkor is, jobb' 
a' nemzeti r u h a , mint a' Luther-öltöny, 0 ollyat 
v isel t , mint szerzete és azon kor kívánt ; a n é -
metországi papok németesen csak egy palásttal 
egyebektől magokat megkülönböztetve teszik 
szent foglalatosságukat, — 's mint magyar pro-
test. p a p , nem tiszteletes-e a' lelkész illendő 
magyar ruhájában a' templomban is ? 

Templomaink 's szertartásaink egyszerűsége, 
az evangeliom kívánalmával öszhangozván, híven 
ábrázolja protestáns lelki szabadságunkat, midőn 
a' test vágyait legyőzve, a' lélek minden földi 
salaktol szabadon emelkedhetik Istenéhez , hol a* 
Demeter eztistmives és más árusok kereskedői 
czéljaiknak fel nem áldoztatik a ' f igyelem és b u z -
góság. 

A ' világ 6 ezer éves történetei tanúsítják, 
hogy a' templombeli ékességek ragyogó fénye, a* 
szentségeknek babonáig-iizött tisztelete nem sokba 
külünbözik a1 vallástalanságtól. A ' hol sok a ' b á -
mulandó spectaculum ; ott a' testi ember nehezen 
tudja szemeit az Istenre, a'láthatatlanra függesz -
teni; a' vakbuzgóság a' szem tárgyainak bájoló 
szépségűkben hamar idololatriára hajol a ' t e m -
plomokban. 

Am rakjon fel hát az Űr házában minden k i -
gondolható pompát , az emberi szemek gyönyör -
ködtetésére , Szlehló ú r : én és az enyémek még 
sem hiszszük, hogy a ' templomnak az ó- tes lamen-
tomi oltár, r éz - t enge r és más külső czifraságok, 
fehér ing'stb. volnának ékességei .A' jó tudomány-
nak nem kell annyi áruló czégér. 

S z a b ó M i h á l y , 
tapolczaíöi ref. pap. 

Észrevételek az egyházrendezést tárgyazó 
javaslatra. 

Az egyházrendezést tárgyazó javaslat minden 
ev. gyülekezetnek hivatalosan küldetett meg, 
azon czélból, miszerint felöle hozzáértők é s z r e -
vételeiket szabadon, mint protestánsokhoz illik, 
kinyilatkoztathassák : szabad legyen tehát alulirt 
nak is, mint prot. falusi papnak, nevezett j a v a s -
latban l sö szám alatti gyülekezetek rendezését 
illető észrevételeit ezennel kijelenteni. 

Nevezett l sö számú fejezet alalti 11-dik §sa , 
mellyben rendeltetik, hogy minden gyülekezet-
ben évenként helybeli közgyűlés legalább hétszer 
megtartassék, mellyeknek egyikén az esperességi 
gyűlésre küldendő követek megválasztanának 
és a' községi választmány számolna munkálkodá-
sáról, — a' másikban pedig az egyház számadá-
sai felvétetnének: ezen§ . ,néze tem szer in t ,a l ig-
ha életbe-hozható 's arra mutat, hogy azon t. cz. 
urak, kik e1 javallaton dolgoztaiba' falusi g y ü l e -
kezetek állá-át kellőleg nem ismerik; mivel nem 
tudják, hogy falukon egyházi gyűlést egy évben 



csak egyszer is megtartani nagy nehézséggel van 
.összekötve; nem azért,mintha a ' le lkészek annak 
megtartását gátolnák: hanem, mivel az illető fe l -
ügyelőknek nincs hozzá kedvök és lelkök. — De 
a ' falusi nép előtt is a ' gyűlés évenkénti tartása 
szokatlan, 's ha egyszer tartatik is, sok munka-
mulasztással, gyakran költséggel jár . És végre 
mind az, mi e' $ -ban javaltatik, egy gyűlésben is 
eszközölhető; mivel tudjuk,hogy falusi gyüleke-
zeteink számadásaik nem annyira terjedelmesek, 
hogy azoknak rendeztetése 's megvizsgálása ho-
szabb időt követelne. Azért , miért gyűlnénk össze 
ké tszer? Entia sine necessitate non sunt mulli-
plicanda! Módosítsuk tehát e' § - t illyképen : Hely-
beli közgyűlés minden évben legalább egyszer 
tartassék, mellyen az esperességi gyűlésre kü l -
dendő követek választassanak 's a' t. 

Ugyanazon számú 13~ik § - b a n igen nagy ki-
tüntetés 's elsőség foglaltatik a* világi elnökre 
nézve azon rendelmény által, melly szerint csu-
pán ő vezetheti a' tanácskozásokat's kimondhat-
ja a' határzatokat, — az egyházi elnök pedig csu-
pán imádkozhatik, hogy így e' gyűlésben is p i -
ctus masculus szerepét játszhassa. — Valóban 
szép egyenlőség e z ! A r ki itt a' küriarchiának he-
gyes szarvait észre nem venné : az szeme világát 
elveszítette. Vagy tán azt gondoljátok, hogy az 
egyházi elnök a' tanácskozás folyamát, főkép falu-
kon, figyelemmel kisérni 's azt felfogni nem k é -
pes ? Igen csalatkoztok. Nézetem szerint, az e g y -
házi elnök, főkép tót gyülekezeteinkben, sokkal 
kópesebb a' tanácskozás vezetésére 's ha tárza-
toknak kimondására, mint a' világi elnök, ki, mint 
számos példa mutat ja , többnyire a' tót nyelven 
csak hebeg ' s szólani is alig tud már valamit. L e -
he t -e ettől 's iilyentöl várni ,hogy jós iker re l v e -
zesse a ' tanácskozást? Azért , véleményem s z e -
rint, sokkal üdvszerübb volna a1 falusi egyházi 
gyűlések vezetését 's határzataiknak kijelentését 
általában az egyházi elnökségre b izn i : de ha a ' 
világi rész, ez ügyben, engedni nem akarna 's 
valami rémes hierarchiától tartana : akkor, m o n -
danám, vezéreljék a ' gyűlést 's mondják ki a' ha-
tárzatokat felváltva, vagy is egy évben az e g y -
házi, más évben a ' világi elnökség. 

Ugyanazon szám alatti 14. mellyben a ' hely-
beli gyűlések jegyzökönyveinek vitele a' papra 
csupán akkor bizatik, mikor arra más alkalmatos 
személy nincsen, igen sérelmes, mivel a ' papság 
iránt egy általában bizodalmatlanságot mutat. És 
még is, hála a' mennyei gondviselésnek! hiveink 
közönségesen irántunk bizodalommal vannak; 
azért mondanám: a 'gyűlés jegyzökönyvét vigye, 
ha akarja, maga a' lelkész, nem csak azért, m i -
vel arra falukon legalkalmatosb személy, hanem 
azért i s , mivel az egyház iránta bizodalommal 
viseltetik. 

A1 1 6 - i k § - s r a , hol a1 számadások viteléről 's 
kötelezvények jegyzékéről ' s a ' t. szó tétetik,azok-

nak vitele e' § - b a n általában a 'gondnokra , ha ez 
azonban azok vezetésében kellőleg nem járhatna 
el, a' jegyzőre és csupán ennek hiányában b iza -
lik a ' lelkészre. Itt ismét a' lelkész utolsó helyen 
ál l ! Meg vagyok ugyan győződve, hogy a1 t. cz. 
választmány azon nézetből indult ki e' § - n á l , melly 
szerint a' lelkészt az egyház pénztárának k e z e -
lésétől végképen fel akarta menteni, mi, nézetem 
szerint is, igen kívánatos volna : de miután falusi 
gyülekezeteinknél, kik legtöbbet fizetnek az egyház 
fentartására, százados szokás szerint, a ' bevé te-
leket 's kiadásokat a ' lelkész írja be a' számadási 
könyvbe, 's a' gondnok azoknak bevételéről 's k i a -
dásáról a' helybeli gyűlés alkalmával számol: nem 
látom okát, miért változtassék meg azoknál e ' jó 
régi szokás?— Conservativ elveknek ugyan m e g -
rögzött barátja nem vagyok : de annál kevésbbé 
vagyok ú j 's lázos eszmék életbeléptetésének vak 
előmozdítója. Festina lente ! — Legyen szabad e* 
helyen azon meggyőződésemet is kimondanom, 
hogy ha a ' mostani rendszer szerint, hol a ' l e l -
kész az egyházi pénztár kezelésébe befolyt, itt, 
ott, némi zavarok 's rendetlenségek történtek i s : 
sokkal nagyobbak fognak történni , ha maga a ' 
gondnok viendi be az egyházi pénztár illetősé-
geit számadási könyvébe; annyival is inkább, 
minthogy a gondnok, e' rendszer szerint, ha pap-
jának ellene valami kifogása leend, könnyen az 
egész presbyteriumot papja ellen felingerelheti. 
Lásd a' rendszer 17-ik § - á t . 

A ' 18-ik g - n a k második része, melly szerint 
javaltatik : hogy minden gyülekezelben a' lelkész 
halálával a' megürült papi állomás 6 hétig betöl-
tetlenül maradjon és pedig azé r t , hogy az idő-
közben a' papnélkülözö gyülekezet a ' papi h iva-
talt elnyerni kívánó személyekkel megismerked-
hessek , véleményen szer in t , nagy ellenhatásra 
számolhat. Tudva lévő dolog ugyan is, hogy h o -
nunknak legszámosb prot. gyülekezeteiben a ' 
megürült papi állomás a ' hátramaradt özvegyek 
és árvák javára nem 6 hé t ig , de három hónapig 
közönségesen szokott betöltetlenül maradni, melly 
időszakban a' papnélkülözö egyházakban, a ' papi 
kötelességeket részint szomszéd egyházak le l -
készeik, részint esperességilegkiküldetni szokott, 
a ' megürült állomást elnyerni kivánó egyedek 
szokták teljesíteni. Kérdés tehát : Vájjon méltá-
nyos és igazságos-e ezen, több évek során, 3 
lónapi, szentesített jövedelmet olly annyira nyo-
morúságos özvegyeinktől 's árváinktól önkényi -
leg elhúzni ? miután az egyház hivei , kiktől e ' 
jövedelem szokott befolyni, az ügyben, mélyen 
lallgatnak. Nézzük a ' külföld egyházi rendszerét 
's látni fogjuk, hogy ott majd fél, majd egész év , 
mint kegyelem-idő, a' meghalálozott lelkész ö z -
vegyének vagy kiskorú árvainak engedtetik. K ö -
vessük mi is e ' szép példát! 

A ' 19-dik § - b a n , hol a' lelkész választásáról 
van szó , a' többi közölt azt olvassuk : hogy e* 



válaszfás 9 -d ik § - b a n kitett mód szerint fog tör -
ténni. — Itt valószínűleg sajtóhiba van 's 9-dik 

csúszott be 8-d ik helyébe, hol átalános s z a -
vazatok többsége ajánltatik egyházi hivatalnokok 
választásánál. Én legalább igy fogom fel a' dol-
got , mert erősen hiszem , hogy az egyházrende-
zési tervet készitö t. cz. választmány ev. e g y h á -
zunkba az annyira veszedelmes és siralmas pap-
marasztást behozni nem akar ta ; melly azonban 
kétségtelenül behozatnék, ha az egyházak le lké-
szeiket csupán 6 évre , mint a ' 9 -d ik § - b a n áll, 
választanák ' s 6 év multával ujonan választás 
alá jönnének. Ez lenne a' küriarchiának legna-
gyobb szörnyetege ! — 

A' 20-d ik J5-st szinte nem hagyhatom emlí-
tetlenül, mivel általa azon gyülekezeteknek, hol 
két vagy több lelkész v a n , tehát többnyire v á r o -
siaknak, megengedtetik,hogy az illető esperesség 
minden befolyása nélkül, csupán a1 helybeli v á -
lasztmány által választhassák papjokat. Nem l á -
tom okát, miért láttatnának el a 'városi 's két le l -
készt biró gyülekezetek illyféle szabadilékkai ? 
Vagy csak azér t , mivel város iak? De hiszen 
ezek is keresztyénekből állanak ' smi mindnyájan 
egy vagyunk a1 Krisztusban; azok is befolynak 
az illető esperes 's más esperességi hivatalnokok 
választásába; az esperesség közszükségeit se-
gedelmükkel fedezik : miért mentetnének tehát 
fel azon kötelesség megtartásától, mellyre egy 
lelkészszel biró gyülekezetek, és igy többnyire 
falusiak, szoríttatnak. Tartsuk meg tehát a ' r e n -
det egész általánosságában 's mondjuk ki vi lágo-
san ; hogy ezentúl az olly gyülekezetekben is, 
hol két vagy több lelkész v a n , a' papválaszlás 
mindenkor az esperes vagy annak helyettese 
elölülése alatt fog eszközöltetni. 

Kellemetlenül hatolt alulirtra ugyanazon l sö 
szóm alatti az iskolatanító választásáról szóló 
21 -d ik §., melly szerint az iskolatanító vá lasz-
tásának eddigi vezetésétől a' helybeli lelkészek 
végképen clütletnek 's az illető dekánusok köte-
leztetnek gondoskodni arról, miszerint az oktatás 
a ' tanítói hivatal megürülésekor ne szakíttassék 
félbe, 's ha más módon a' dolgon nem segíthet-
nének, a1 helybeli lelkészt is szorítnak arra, hogy 
a' mennyire hivatalos foglalatosságai engedik, az 
iskolai gyermekeket oktassa. — Alig hiszem, 
hogy ezen javallatot mostani időben élő lelkészek 
elfogadhatnák ; nemcsak azér t , mivel őket arra, 
hogy iskolában oktassanak, kötelezni nem lehet, 
miután állomásaikat nem mint iskolatanítók, ha-
nem mint lelkészek fogadták e l : hanem azért is, 
hogy mi papok az ifjúságot iskolán kivül is a1 

templomban eléggé szorgalmasan oktatjuk télen-
nyáron az úgynevezett katechisalio, confirmatio-
kor és egész adventen vagy böjtön á t , és hogy 
a ' jó pap mindenkor el van foglalva, — mivel, mint 
irva van, „holtig tanul;" ' s végre, mivel két ur-
nák szolgálni nem lehet Hagyjuk tehát, mint ez 

ideig, továbbá is az iskola felőli gondoskodást a* 
helybeli lelkészre, mint legközelebbi i sko la - fe l -
ügyelőre, ki mint ollyan, legjobban ismeri i sko-
lájának szükségeit, állását 's körülményeit, 's t e -
hetsége szerint iskolája ügyét elő fogja mozdí-
tani 's azon lelkiösmeretesen munkálni, hogy a* 
megürült iskolatanítói széket minél ügyesb ' s 
szorgalmasb egyén nyerhesse el, a ' fölnevekedő 
ifjú sarjadék javára . 

Végre ugyanazon szám alatti 22-dik § - n a k 
utolsó részére vonatkozólag, hol lelkésznek az 
iskola ellátásáróli gondoskodás kötelességévé t é -
tetik azon esetre, ha a' tanító a ' tanításban g á -
tolva lenne, és pedig a z é r t , mivel azt szinte a* 
tanító is köteles tenni , ha az isteni tisztelet t a r -
tásában a1 lelkész gátoltatnék, — véleményem 
szerint e ' javallat több gyülekezetben idővel' 
nemcsak háborgást és zavart, de némi súrlódáso-
kat is okozhat a' lelkészek és tanítók között. — 
Tudjuk ugyanis, hogy legtöbb falusi gyü lekeze-
tünknél a' tanítók egyszersmind jegyzők i s , ' s 
mint illyesnek a ' község ügyeit vezetni , hatósá-
gokhoz folyamodni, bor- 's gabona-termést ö s z -
szeirni , egyes lakosok jogait védeni, gyakran a* 
falu bírójánál megjelenni , 's még gyakrabban 
megyei útmester vagy tiszteletbeli esküdt m e g -
idézletésére a' kirendelt időn és helypn j e l e n t é -
seiket bemutalni tartoznak. Kérdem : Lehe t -e a* 
lelkészt, ha a' tanító illy módon az iskolától v i s z -
szatarlóztatik, annak ellátására szorítani? V é l e -
ményem szerint nem lehet. Legfanácsosabb volna 
tehát ezen viszonlagos köleleztetést csupán az 
isteni tisztelet megtartására terjeszteni k i , 's k i -
mondani : ha a' lelkész isteni tisztelet tartásában 
gátolva v a n : a ' t an í tó köteles az t , a ' lelkésztől 
vett utasítás szer int , megtartani; ha viszont a ' 
tanító az isteni lisztelet tartásakor mint kántor és 
orgonáló kötelességében nern járhatna el : a' l e l -
kész kötelessége gondoskodni a r r ó l , hogy az. 
éneklés az isteni tisztelettől ne maradjon el . — 
Ha azonban valamelyik rész fontos akadály, p é l -
dául hosszú ideitr tartó vagy gyógyithallan be teg-
ség által hivatalos kötelességeinek meg nem f e -
lelhetne : nehogy az egyházbeliek a' lelkiekben 
rövidséget szenvedjenek , valamint a' lelkész, 
ugy a ' tanító is köteleztetnek szükséges 's a lkal -
matos segéd vagy helyettesről gondoskodni. 

W — y A. 

I S K O L A - Ü G Y : 
tudómány-elöiskolák tanterve* 

(Vege.) 

46. §. A' negyedik nyelvészeti osz-
tály taniilan»r«yai. 

1) A' vallástan az elő ő három osztályban a v 

bibliábani egyes erkölcsi és hittani történetektől 
vonta el a' keresztyéntant , melyben a' k e r e s z -
tyén ember élete valósulni tartozik. A' köve tke -
zőkben is épen az a' czélja a' vallástanításnak, 



csakhogy a' keresztyén élet folyvást tartozik 
szilárdíttatni, minél erösebb és ingatlanabb alapra 
tétetni. Ezért a' két első osztály bibliai tö r téne-
tektől elvont tana összefüggő biblia történetété 
v a g y szent történetté magasúl, mellyben főleg 
tárgyalandó az emberiség megváltásának törté-
nete. A' teremtés történetétől a' szent léleknek 
pünköst napjáni kitöltetéséig, a ' váltság munká-
ján egy szent vonal húzódik e l , melly a' váltság 
munkájában f ő , tehát azt itt összefüggésben kell 
tanítani. 

2 ) A' vallástannak eszményi oldala itt főleg 
összevág a' tárgylagossal és épen azért az egy-
házi szerkezetre vonatkozó adatok különösebben 
is kijeleltessenek. 

3 ) Nyelvek, a ) A ' latinnyelv a' classicus m ü -
vek fordítását kezdi m e g , még pedig itt is elébb 
egyénleirásuakat, millyen Nepos, és összefüggő 
tör ténet í rókat , millyen Caesar. A ' költészeti 
alakra irányzólag megkezdethetik Phaedrus is ,1 9) 
és valami Ovidból, mellyböl ugy sem lehet köl-
tészi érzelmet és szellemet mer í tn i , 2 0 } hanem 
csak költészeti a lakot , ve rsmér téke t , költészeti 
szóképzést és fordulatot. Az előző három első 
osztályban latin nyelvtan teljesen be van végezve, 
itt már a ' növendék a ' körmondatok sajátságára 
' s az által a' gondolaNmondományokra 's szép-
ségre tétetik figyelmessé, valamint a' szók saját 
és nem saját értelmére. Ezek által a ' növendék 
a ' nyelv külsőjéről vagy alakjáról a' nyelv ben-
sőjébe, a1 szellembe kezd hatni. A ' fordítás la t in-
ból magyarra mindig párhuzamban történik. E n -
nek az előző fokokon is nagy haszna vol t , a' 
mennyiben a ' hazai szavak jelentése vagy b e n -
s ő j e , és a ' szó hangja vagy külsője csak akkor 
válnak el egymástól, ha a' hazai nyelv idegenre 
tétetnék át. 2 l ) Ezen különváltság annál inkább 
képezöbb , mert itt már a ' két nyelv sajátságai 
viszonyíttatnak és pedig nem egyes s zavak , de 
körmondatok alkotásánál. Hogy a ' tárgyalt clas-
sicai müvek fordításánál a' körmondatok és k é -

19) Phaedrusnak — tudtommal — eddigelő legjobb ki-
adása a' s.-pataki. Ebben minden nehezebb mondatok, be-
széd-sajótságok, nyelvfordulatok, hellyel helylyel egész ver-
sek magyarra áttévék, 's ügyesen értelmezvék. K á r o l y i . 

2 0) Hogy Ovid müveiben sok a' monoton elem és tauto-
lógia, — igaz; de ha a1 költészeti érzelmet, szellemet tőle 
megtagadjuk : ugy „magunkat megcsaljuk, és igazság nin-
csen b e n n ü n k m o n d a'szentírás. Ovid átalakításai (Me-
tamorphoses), véleményem szerint, gazdag költői érre mu-
tatnak, 's rajtok érzelem- és képzeletdús szellem ömlik el. 

K á r o l y i . 
, J ) B o c s o r nyelvtana igen czélszerű. Ezenkívül még 

a* S.-Patakon az ujabb időkben megjelent, — a' magyarból 
latinra fordítást helyes tanmodorban eszközlö, az áttételt 
segítő szavak- és mondatokkal gazdagon ellátott, két tan-
folyamra osztott — D ö r i n g - féle gyakorlatok, egy jól 
rendezett latin iskolának szükséges kellékei. Miként tudom, 
a* második tanfolyam egészen eredeti dolgozat. Ki e1 két 
tanfolyamon figyelmesen végig ment, eléggé kiképezte ma-
gát arra, hogy latinul jól irjon. K á r o l y i . 

pes előadásoktól ezek elméletét el kell vonni és 
megtanítani, azt tartom, említeni sem kell. Tehát 
ezeket nem az ötödik vagy hatodik osztályra kell 
hagyni, mert ezek azoknak, mellyek ott adandók, 
mulhatlanul szükséges elölépcsözetei. b) A* gö-
rög nyelv ismétli az alaktant 's folytatja a ' s z a -
vak összekötését fordítva és visszafordítva c h r e -
stomathiai darabokat, szabályokat von el, v i szo-
nyítja a1 latin nyelvvel 's hazaival, c ) A* német 
nyelv alaktana megkezdetik. 

4 ) A' történettan az előző osztályok egyéni és 
egyes nép leírásairól azon-idöü (synchronistica) 
történetek összefüggesztésére emelkedik, tehát 
összefüggésben tárgyalja az ó-vi lág történetét, 
kiemelve különösen a ' rómait abban az egy — 
főbb — és népuralkodás 's katonazsarnokság 
mozzanait; azért, hogy a ' római történet a ' k e -
resztyénség történetével levén közvetlen é r in t -
kezésben, a' növendék a' keresztyénséghez annál 
bensőbb szereteltei ragaszkodjék, s a ' római t ö r -
ténetből látván a ' t á r saság ingó habzásait , a' h a -
zaszeretet annál mélyebben meggyökerezzék 
keblében. 

5 ) A ' mértan, a ) A' térmértanból a* tömeg-
mértan főbb állítmányait mutogatja, azon nézlési 
tanmódszert tartva szem előtt , mit a' térmértan 
előző fokára nézve tevénk, b ) A' számtan a ' 
mennyiségek sorszámi viszonyait tanítja 's ezzel 
a' különös-jegyü számtan teljesen be van végezve; 
a' következő osztályban megkezdetendik az egye-
temes vagy betűs számtan, melly egyes k i f e j e -
zéseknél eddig is használtatott. 

6 ) A' természettudománya) természetrajzi r é -
sze röviden ismételvén főbb mozzanokban a ' t e r -
mészet három életét, különösen tárgyalja az em-
bert testi tekintetben,kijelelvén annak t eng- , m o z -
és érzéletét. b) A ' természettan ezzel párhuzam-
ban a' vegytani részt, jelesül a ' hőt, fényt, m á -
gnest és villanyt tanítja. 

7) A' hazai nyelv a ' hazai classikai müveket 
olvastatja éskönyvnélkülözleti is, még pedig e lő -
készülettel a 'következő szónokköltészeti osz tá ly-
hoz, de irat is, mind a' hazai müveket főbb pont -
jaibanutánozva, mind a' természet- és történetlan 
adatai szerint főleg egyéneket je l lemezve, de 
legnagyobb figyelmet fordít a ' r é g i classikai m ü -
vek szellemének honi nyelvünköni visszaadására. 

Jegyzés. A'segéd-tanulmányok fötanulmányaik 
mellett itt is folytatlalnak. 

M á s o d i k f é l é v . 
A ' második félév a ' megkezdett tanulmányo-

kat folytalja, az óraszámok is azok lesznek, azon 
megjegyzéssel , hogy a1 laíin nyelv már 8 ó rá já -
ból ismét kettőt a' német nyelv alaktana foglal el. 
Első tekintettel ugy látszik, hogy a' latin nyelvre 
hetenként már hat óra — midőn classikai művek 
fordíttatnak — kevés, 's a ' görög nyelvnek pedig 
két óra aránytalanul igen csekély, hololt az ö tö-
dik osztályban ugyan még nem, de a ' hatodikban 
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párhuzamban haladaud a'ltét classikai nyelv. Ezen 
]qét nehézség elhárul, ha meggondoljuk, íiogy a' 
Irlin classikai müvek fordításánál a' növendékek 
n; :r «elég .öntevékenységre fejlettek; ezért a* tan-
órálson fordítanak, a* gondolat-mondomá®y=dk,kör-
mondatok kijeleltelnekj a' szavakkal pedig előre, 
valamint a' szellemes lefordítással utóbb otthon 
készülnek el. Mi a' görög nyelv aránytalanságát 
n&ú> A'két nyelv köati nagy hasonlóság a'tárgy-
hoz értők előtt ismeretes. Miután a' latin nyelv 
alaktana és szókötése fölfogatoM, igen könnyen 
megy a' görögé, ugy hogy egy órán a" göröggel 
ott vagyunk, hol kezdetben öt órán a'latinnal va-
lánk. Arról pedig értekezni, miért fordítunk tu-
domány-elöiskolákban nagyobb figyelmet a' régi 
classikai nyelvekre, mint az idegen ujakra, je le -
sül a* németre i s , nem tantervbe való. Erre a1 

nevelés-tanároknak sok okaik vannak. — Annyit 
azonban nem mellőzhetünk el, hogy átalán véve, 
a' hazai nyelvnek idegenneli összehasonlítása ál-
tal fejlik főleg a' hazai nyelv és képez, a' meny-
nyiben a' szóhang így válik külön a' jelentéstől, 
— különösen pedig egy új nyelv sem olly gazdag 
a'nyelvalakok és gondolat- mondományokban,mint 
a' latin és görög, és egy új nyelvvel sincs főleg 
a' görög nyelv igeváltozásainak olly rokonsága, 
mint hazai nyelvünkkel. 

47. §. A at ötödik nyelvészeti osztály 
tanulmányai. 

1) A vallástan. Midőn az előző fok bibliai tör-
ténetü volt, ezt egyháztörténetinek nevezhetni. 
Azonban ezen fokot az ennek megfelelő tárgy-
lagos egyházi történettannal nem kell összeza-
varni. Ez azon egyháznak benső kifejlését, isteni 
tisztelet-módját terjeszti elé, melly hez a' növen-
dék tartozik, annak igazságát mindig a' bibliából 
mutogatva. Midőn ebben a' növendék szilárdulva 
van, akkor taníttassák 

2 ) A' sajátlagos egyházi történettan, melly 
nemcsak azon egyház viszontagságait sorolja 
e lő , mellyhez a' növendék tartozik, hanem az 
összes egyházakét, nem mellőzve a' szükséghez 
képest azon polgári viszonyokat sem, mellyek az 
egyháziakba és ezek viszont azokba vágtak. 

3 ) Nyelvek, a) A' latin nyelv ezen osztályban 
a' történeti előadásról a' szónoklati előadásra lép, 
hogy a1 növendék a'classikai müvek által az erő-
teljes és Ízléses írmódot sajátítsa át. És ez vala-
mint kötetlen, ugy kötött besaód által történik 
együtt, következőleg a' szónoklatot és költészetet 
egymástól évekre elszakgalni nem lehet, mert a' 
költök által a' növendék főleg érzelmét képezi, a' 
prosaicusok által szónokolni tanúi. Ezt a' kettőt 
pedig egymástól még kö«elre sem, annyival in-
kább távolra elválasztani nem lehet 's nem sza-
bad , és hol ez történik, ott a' tárgybani avatat-
lanság mutatkozó. — A' szabad vagy kötetlen 
írmódnak, valamint a' kötöttnek is három foka 
vaa A kötetlen írmód fokai: a' történeti, saját-

tagos szónoklaté és a' kettőt egyítő bölcsészeié. 
A' költészeti irmód fokai : cselékvényt tárgy-
lagosan «előterjesztő eposi. a® alanyi érzelmet om-
ledeíö iutitos é s «' kettőt «egyítö drámai. Már 
merét, minthogy sC szónoklát -csakugyan inkább 
tárgylagos, mint a' költészet; 's ha a' kettőt egy -
mástól messze elválasztani n-ern lehet : ezéA osz-
tályban «' régi dassicusoká* ugy kefl elrendezni, 
hogy a' satónoklati müvek e g y fokkal mindig 
előbb járjanak ; így taníttassanak már ezen osz -
tályban a' tulajdonképen szónoklati müvek, .jele-
sül Livim, a'mennyiben helylyel a' lörtónet közt 
lelkes szónoklatok állnak, és Cicero. A költészet 
pedig kezdje az epost Virgillal. b) A görög nyelv 
történeti írókat fordít, jelesül Xenopftontés Thu-
cydidesből a' nevezeteseket, c) A' német nyelv 
mondattani részére irányzólag chrestomathiai da- -
rabok olvastatnak. 

4) A' történettanból taníttatik az előző fok 
rövid ismétlése után a' középkor története, k i -
emelve ebből a' hazai történetnek azon részét, 
melly a' középkorra esik. 

5 ) A' mértan, a) A' térmértonból a' hosz-, 
sík- és tömegmértan főbb állítmányait ismétli 's 
körülményszerüleg újakkal bővíti, b) A' számtan 
a' sajátlagos betűs számtant megkezdi 's az egy-
szerű négy müveletek ós töredék után bevégzi a' 
hatványozást és gyökérvevést ís. 

6 ) A' természettudományokból, a) A' termé-
szetrajz az életmüves testek összehasonlító élet-
tanát tárgyalja főbb vonatokban, b) A' természet-
tan pedig a' légkör jeleneteit. 

7) A' hazai nyelv a' classical müvekre külö-
nös figyelmet fordít, mind olvastatás, mind föl-
fejtés, mind könyvnélkülözós, főleg szavaló föl-
mondás, mind pedig azok utánzása által, annyival * 
inkább, mert a' régi classicusok közt — Ho-
ratiust kivéve — ki maga sem tisztán lyricus és 
lantos költeményei sem felelnek meg minden 
igényleteknek, egy lantos költőt sem találunk, t e -
hát a' lantos mint más költészet sajátságait is ha-
zai költészetünk által kell előbb fölfogatni. Azon-
ban alkalomszerű kisebb szónoki müvek Íratása 
is kezdessék meg. Még pedig, minthogy ezek a' 
hazai nyelven végezendő munkák, jelesül : a' 
kijelelt classicusok olvasása , megtanulása 's irás 
általi utánzása magános órákra hagyatik, egye-
dül az átnézés és kijavítás történik közórán : te-
hát a' magyar nyelv óráin a' tárgyalt classical 
müvektől elvont szónoklat és költészettan tanít-
tassék. *-) 

2 í ) A-1 milly okos, épen olly hasznos eljárás. Felkarolva 
van itt többnyire minden, a' mi hasznost hazai nyelvünk ér-
dekében a" növendeknek nyajthatunk; helyesen választva a' 
mód&wr, melly által a' tudományt elfogadja és sajátjává te-
gye. — Van még is egy mozzanat, roellyet, mint a' tanulóra 
nézve nem kevésbbé üdvöst, a' szónoklat- és kötteszeUau 
elébe soroztatni óhajtanék, 's ez, a' k ö r monda t o k n a k 
— periodi — ugyan csak a' szövegből történendő fejtege-
tése. A" tudomány csemetéjét a* tanintézetek növény-isko-



Jegyzés. AVsegédrtanuImányok a'.szükséghez 
képest kisérik fötanulmányaikat. 

M á . s o d i k i j l é f c 
A' másodfk ,félév tanulmányai épen azok, mik 

az első félévé, azqp megjegyzéssel, hogy a' Jgtin 
nyelv egyheti hat órájából ismét kettő a ' gö rög 
nyelv két órájához adatik, két nyelvészeti óra a' 
német nyelvre né,zve üt is megmarad. A m a r 

gyar nyelv két ó r á j a s z ó n o k U t és köl-
tészet tan elméleti tanítására fordítjtatik. 
48. §. A ' h a t o d i k n y ^ i v é s z é t i . ^ sas tó ly 

t a n u l m á n y a i . 
4 ) Vallástan. Minden vallásos igazságok, hit— 

és erkölcstaniak eddigelé egyedül a' bibliából 
mint legtisztább kútfőből merítteltek 's arra v i -
tettek vissza, most mind azok ismételtetnek 's • - * Ji 7 > « » _ I 
ezen osztályban a józan észre vitetnek, vagy a' 
bibliai hit- és erkölcstani igazságoknak a1 józan-
észszeli megegyezésök mutattatik ki. 

A' vallástan tárgylagos része szinte rövi-
den ismétli az egyházi történetek főbb pontjait 's 
azoknak az egyházi és polgári életréi jótékony 
és káros hatásukat jeleli k i , nem azért, hogy 
vallásfelekezetességet támaszszon, sőt inkább 
mindentől, melly vallás-tekintetben a' biblia és 
józan-ész ellen van, őrizkedjék, s,a' keresztyén 
összhangzatos élet megalapítását tartsa folyvást 
szem előtt. 
Iájából az é l e t k e r t é b e kel l á tü l te tnünk, h o g y pttj, t ermö T fává 
m a g a s u l v á n , e g y k o r gy i jmölcsé t é lvezhes sük . Másként e s z -
m é n y i t á r g y g y a l b ibe lődünk, me l lynek alakja n incs , r i d e g á b -
r á n d o k k a l t épe lődünk , a"1 n é l k ü l , h o g y valaha valót ö l e l n é n k . 
— N y e l v t u d o m á n y é l e t e k o n y v e r t é s b e n , f o l y ó b e s z é d b e n és 
írásban ny i la tkoz ik . Mondhatná itt v a l a k i , h o g y e g y e t e m e s 
tudpm^Pyos m ü v e l f s é g ü n k n e k is csak e* hármas végp^zélj a 
lehet. . É s ez igaz is. De ha k ö z e l e b b r ő l v izsgá l juk a1 d o l g o t , 
"'s e 1 triast a' n y e l v , majd a-1 t u d o m á n y - Ö s s z e g v iszonyában 
szemlé l jük : e ' k e t t ő köz t azon é lénk s z í n e z e t e t találandjuk, 
m e l l y a1 t á r g y k ü l - és be l t er je lme köz t l é t e z i k , v a g y : midőn 
e1 hármas tulajdont nye lv tanra a l k a l m a z z u k , a* nye lya lakzat 
fq fdula ta . vá l tozata , szóval : kü lmódosu la ta j ö n t ek in te tbe , 
n e m p e d i g a' nye lv alakjába, külső héjába burkol t J n d o -
m á n y n a k k i n c s e , l é n y e g e , e l v e v i tattat ik . — Olvastatni kell 
hát a' tanulóval — miként e ' t e r v is tanítja — d e nem p u s z -
tán azért , h o g y o lvasott l e g y e n ; olvastatni nemcsak honn, 
l ianem főként a' tanórákon , 's valamint a' g ö r p g , d e m é g 
inkább a' latin c l a s s i k u s o k n a k magyarra fordí tásán kiyül 
a z o k n a k s z ó n y o m o z á s t , f e j t e g e t é s t , r endezés t 'stbf. i l l e tő 
s z e m p o n t b ó l i m e g h á n y á s a - 's ve téséve l é v e k e t tö l tünk : 
n e res te l l jük hazai nye lvünkke l ugyan^zpn f á r a d s j g o t e l -
k ö v e t n i . N e h i g y ü k , h o g y a' n ö v e n d é k — már cjsak r?»érl, 
mive l magyarnak szüle te t t , a ' t á r g y , m e l l y e t k e z e l , m a g y a r — 
e l ő s z ü l e t é s i j o g g a l , t e h e t s é g g e l b i r , a z t , mit o lyas , m a g y a r á -
zat nélkül m e g é r t e n i is. Ez nem u g y van., Mert ha ugy ,yo lna , 
e b b ő l az is k ö v e t k e z n é k , h o g y a' t u d ó s ember fiának s z ü l e -
t é s i j o g á n á l f o g v a t u d ó s s á , a' m ű v é s z é n e k m ü v é s z s z é ke l l o k -
ve t l enül válnia, mit m é g a1 traducianíjsok sem m e r n é n e k á l -
l í tn i , az e l l e n k e z ő r e p e d i g számtalan a1 p é l d a . E 1 szerint az 
o lvastatás i rovat ny i lvános i sko la i fplolyqstatássá vá l j ék , "s a' 
tan í tó az e lő fordu ló k ö r m o n d a t o k a t az i t é l é t hármas e l e -
mei : a lany , m o n d o m á n y , és — ritkán — k a p o c s k a t e g ó -
riája szer int f ő - és m e l l é k m o n d a t o k r a osztva m a g y a r á z z a . — 
A ' m a g y a r á z a t spó is azt mutatja, h e g y e r r e a1 magyar^ 
nak s z ü k s é g e van, — Kezdje p e d i g magyarázatá t az i g é n , 

J3\)ANye[p$k. A\fafin nyele a' szónoklat és 
költészet egymástóli messze nem váíhatása miatt 
a' kötetlen írmódú 'classicusokból a' bölcsészetiek 
fordíttatnak, millyenek: Cicero bölcsészeti munkái 
Vv? b f ~ > x ítí®»lívi *»s«v IVMIKIM.M K* fh 
kozol a könnyebbek és jelesebbek; a kot0xt^ló-
adásra. nézve Horatius l an tos i bölcsészeti'tárgyu 
költeményei taníttatnak. Drámai költeményt a* 
íajin írók köztJi^Mont^Iapfker^sünk. terqntius 

drámai kolteszet fogalmat hazai drama íróinkból 
kell meríteni, valamint a' lantos költészetet ís. 
b) A' görög nyelv a'latinnal már itt egészen„pár-
huzamra jött, ezert a kötetlen előadásra jranyzó-
lag Plató párbeszédeiből az ezen osz tá lyba^ jS^-
érthetók fordíttatnak. Lyrai,,valamint minden t e -
kintetben kielégítő drámai költészetet a1 görö-
göknél sem találunk. Pindar lyrai, valamint 
phqcles drámái is eposi jellemüek, de annyival 
teljesebb az eposi költemény Hornéiban V mellv 
a gorog költészet a es w-ja. Homer tehát a gö-
rög költészek közöl az, kire ezen osztály legna-
gyobb figyelmet fordít, c) Aknémet0^lv jfgny-
nyebb, kötetlen e l ^ á s u , /nkább eseményeket 
tárgyazó könyveket olvastat. 

4) A történettan a középkorú törtenetek r ö -
vid ismétlése után az új történeteket tanítja, k i -
emelve főleg a' házai történeteknek azon részét, 
melly az új és legújabb korra esik. wc. n •> » rr •. ° ? .:. n !» i/r»f-

m e l l y b e n rej l ik r e n d e s e n a' k a p o c s is , — u g y menjen <it a' 
mondat többi részére . i ( Emlí t se m e g , ső t e z t ugyancsak b e -
tanítsa, h o g y minden mondat i g é j é n e k e g y , ké t , 's több k é r -
dése i vannak. K1 k é r d é s e k lehetnek o l l y a n o k , me l lyek az 
i g é b e n t ermésze t t e l m e g v a n n a k , e n n é l fogva s z ü l e t e t t 
k é r d é s e k n e k n e v e z t e t h e t n e k ; vagy o l l y a n o k , m e l l y e k 
az i g e mel le t t a' mondat ré sze i re v o n a t k o z ó l a g csak k ö r ü l -
m é n y s z e r ü e n ál lanak, mihez k é p e s t m e l l é k e s k é r d é s e fe-
nek nevez te the tnek . A1 pé lda j o b b m a g y a r á z ó . Ezen i g é n e k : 
„ já t '" csak e z e n e g y e t l e n szü le te t t k é r d é s e van: , ,k i j á r ? 4 t 

a' többi , p. o . h o l ? h o v a ? m i é r t ? k i v e l ? m i k o r jár ? mind 
m e l l é k e s k é r d é s . Továbbá : „ e s ^ i k " szü le te t t k é r d é s e i : , , k i 
e s Z j i k ? ' 1 „ m i t e s z i k ? " a" többiek , me l lyek l e h e l n e k , 
m e l l é k e s k é r d é s e k . „ A j á n d é k o z " , ennek három s z ü l e t e t t 
k é r d é s e van : , , k i a j á n d é k o z ? ' 1 „ m i t a j á n d é k o z ? " ' 
, , k i n e k a j á n d é k o z ? " Az i l ly -nemű k é r d é s e k teszik a' 
b e s z é d é p ü l e t é n e k o s z l o p z a t á t , a ' k ö r m o n d a t tes tének c s o n t -
, y á z á t , , . a z í t é l e t ajtajának s a r k a i t , u g y a n a z é r t a" mondat 
iij\egéftetése,n(ujlhatlanul e z e k t ő l f ü g g . A1 k ö n y v s í i l ar iadnei 
fonalát , me l iy a' tanulót az e szmezavar t ö m k e l e g é b ő l k i s e -
g í t i , e z e k adják k é z b e . E ' kérdéses m ó d s z e r épen nem új 
ta lálmány. A ' latin iskola i r inden ikünk által j ó l i smert — 
q u i s t q u i d ? u b i ? quibus auxi l i i s ? cur ? q u o m o d o ? quando? 

— kérdése i r é g ó t a u l m u t a t ó k k é n t h e r m e s k e d n e k a ' római 
ny^lv terrenj imán, 's mi, saját nye lvünk é r d e k e b e n , holt b e -
tűknek tartanok a z o k a t ? Midőn már a' taní tó Ütni f o g j a , 
h o g y nincs o l l y s z ö v e v é n y e s mondat , m e l l y e t n ö v e n d é k e i 
h e l y e s e n s z é t t a g o l n i nem t u d n á n a k : ne k ö s s é k a' s zónok la t i 
V kö l tésze t i f e j t e g e t é s t e l k e z d e n i . Ha e g y éven keresz tü l 
szorga lmasan folytat lat ik e z e n g y a k o r l a t — p e d i g e z mi l ly 
k e v é s i d ő , 's a' tanuló i sko la i éve i s o k s z o r mi l ly o l c s ó a k ! 

— a' k ö v e t k e z ő évre a l i g marad valami a" m e g f u t a n d ó p á l y á -
b ó l , m e l l y n e k y é g é n a1 könyv^rtés , é r t e lmes [ f o l y ó b e s z é d , 
bfclyes irás hazai hármas sf i^é.ből a l k o i o t t d í s z l o b o g ó f ő n -
nen , djiadallal h irdetendi h o g y czé l t é r t ü n k ! K á r o l y i -



5 ) A' mértan. a ) A ' térmértanból a' három-
szögmértan főbb vonatait ismerteti meg azért, 
hogy a* felsőbb térmértannak alapot vessen, b) 
A ' betűs számtan a' mennyiségek aránylati, sor-
számi és egyenleti viszonyait tanítja. 

6 ) A ' természettudományokból : a ) a' termé-
szetrajz földünk alkatját, vagy az ugy-nevezet t 
földtant tárgyalja, b) Ezzel párhuzamban a' t e r -
mészettan földünket mint égi testet vizsgálja, v i -
szonynyal a' naprendszerünkhez tartozó bo ly-
gókra, vagy az ugy-nevezet t égtant. 

7) A ' hazai nyele magános szorgalomra hagy-
ván a' hazai classicus költök és szónokok olva-
s á s á t , azok könyvnélkülözését, szónoki és köl -
tészeti munkák í ra tását , a' rendes órán a ' lélek-
és gondolkodástan rövid vázlatát tárgyalja s k ö -
rülményszerüleg szavaltat. 

Jegyzés. A ' segédtanulmányok követik főta-
nulmányaikat 's ezekkel haladnak. 

M á s o d i k f é l é v . 
A ' második félév tanulmányai folytattatnak, 

mind a' lalin, mind a' görög nyelv hetenként négy 
órán, a' német kettőn. A ' hazai nyelv órája itt is 
élek- és gondolkodástanra 's szavalásra fordí t -
alik. 

4 9 . § . Utójegyzet a" tudomány-elöiskolák tanul-
mányaihoz. 

Ha a' tudomány-elöiskolák tanulmányaira v i sz -
szapillanlunk, ugy találjuk, hogy én ide olly t a -
nulmányokat soroltam, mellyek a ' f e l ső iskolák 
v a g y tudomány-egyetem, vagy egyes szaktudo-
mány körébe vágnak. Igenis! a ' tudomány-
egyetemeknek épen azon tanulmányai vannak, 
csakhogy a ' két iskola tanulmányai közt nagy a' 
különbség, mit míg bővebben jellemeznénk, csak 
annyit mondunk, hogy a' tüdomány-elöiskolák-
nak tanulmányai, a1 tudomány-egyetemnek tudo-
mányai vannak. 

Jelesül a' tudomány-egyetem tudományai: 
1 ) A' természetéletre víve az orvosi tudomány. 

Ennek mint tárgylagos vagy inkább gyakorlati 
tudománynak alapítója vagy alanyi tudománya a' 
természettudomány széles értelemben. 

2 ) A' polgáréletre víve a' törvény tudomány, 
mellynek alanyi tudományai a* történet- és állo-
dalom-tudományok széles értelemben. 

3 ) Az egyházi életre víve az Isten- és neve-
lés-tudományok, mellyeknek alapjok a ' nyelvé-
szettudomány széles értelemben. 

4) Mind ezeknek fénye és koronája a ' bölcsé-
szettudomány. És így a ' tudomány-egyetemben 
n é g y szaktudomány lenne. Én a' három elsőnek 
gyakorlati és elméleti vagy tárgylagos és alanyi 
tudományait különböztetvén m e g , hét szaktudo-
mányt számítok. Ezek tantervéről valamikor szólni 
fogok az orvosi tudományok részleteit mellőzve, 
mellyek tudás-körömet fölülmúlják* 

Az elősorollakat, már mint tudományokat, nem 
szabad összezavarni a* tudomány-elöiskolák t a -

nulmányaival, akár a ' czélt, akár a' tantárgyakat 
tekintve. A* tudomány-elöiskolák föladata, miként 
azt ezen czikk első § - á b a n kifej tők, — a tudo-
mányos szellemrei elkészítés, kifejtés és erősítés; 
a' tudomány-egyetemeké pedig,—magoknak a ' tu -
dományoknak szellemi fölépítése; tehát czélra n é z -
ve köztök a' különség a z , mi van az erősítés és 
önmunkásílás közt. A ' tantárgyak a ' tudomány-
egyetemben úgy tekintetnek , mint önálló egés 
életmüves tudományok, a ' tudomány-elöiskolák-
ban pedig mint a ' tudományos életmüvesség egyes 
mozzanai, mint tudományos képzeszközök. És mi 
a1 tudományegyetem és tudomány-elöiskolák 
mindczélját mind tudomány és tanulmányait nagy 
részt összezavarjuk, minek eredménye az isko-
lákra az, hogy sem tudomány-előiskoláink sem 
tudomány-egyetemeinknem azok, mik lenni tartoz-
nának , hanem a' kettő önkényesen összezavart 
valami. — Az oktatókra nézve ezen zavarnak 
azon rosz eredménye v a n , hogy ők a' tudomá-
nyok tanításánál olly elemekkel kénytelenek b a j -
lódni, mellyek a'tudomány-elöiskolákba valók, söt 
némileg még a' népiskolákban bevégzendök. E n -
nek mindennap szomorú tanúi vagyunk , kik a' t u -
dományok tanításánál igazán alig birjuk magun-
kat tájékozni; mert most elemeket kell tanítanunk, 
mellyek népiskolákba valók — majd tudomá-
nyok részletes fogalmait, melly a1 tudomány-elö-
iskolák föladata, — ritkán szerkeszthetünk egész 
tudományt, melly a' szakiskolák föladata lenne, 
hanem szétszórva hagyjuk a ' tudomány egyes 
részleteit , mint alkotandó épület anyagszerei t . 
Mind ezekből a növendékekre az az eredmény, 
hogy ők tudományos készület nélkül lépnek az 
éleibe azon hivatal folytatására, mellyet vállalnak, 
's abban maguknak és másoknak kárt okoznak, 
's az álladalomnak ügyetlen terhei és zavart ' s 
nyugtalanságot okozó tagjai lesznek. A ' tudo-
mány-elöiskolák is tehát igen nagy figyelmét 
igénylik a' köznevelésnek. 2 3 ) 

2 3) A ta 1 á n o s n é z e t . Atalánosság szempontjából eze-
ket vagyok bátor megjegyezni: 

1) Az elöiskolák e' tanterve a' népiskolák fölött két ne-
vezetes előnynyel bir : 

a) Alaposabb philosophiai nézettel, tisztább logikai rend-
del, komolyabb megfontolással van átdolgozva, mint vau 
szerkesztve a1 népiskolaterv. 

b) Meglepő benne a' paedagogiai tapintat. A' tanmódszer, 
a' tisztán eszményi elvek transcendentalis felhőiből kimosd-
va, mint iskolai őrangyal a' tudomány gyakorlati mezejére 
száll, a' növendéket karon fogja, gyöngéden enyeleg vele, 
munkára serkenti, a' csüggedezőt biztatja , 's a1 tudomány 
széles pályájából az életbe vezető utakat előtte fölfedi, *s 
azokba öt bevezeti. A' népiskoláknál ez őrangyal csak boly-
gó csillagként jelenik meg. 

2) Hibája e' tervnek is, mi a' népiskoláktervének is hiá-
nya volt, hogy a1 hat osztályon szigorú következetességgel 
végig szövődő tanulmányok ismétlését elhanyagolja. A' gö -
rög és latin nyelv ide nem értethetik, mert ezekben ismétlés 
a' folytonos gyakorlat. A' honnan annak oka — hogy ifja-
ink a1 tanintézetből tudományos előkészület nélkül lépnek 



Jegyzés. Mind a ' nép- , mind főleg a' tudomány-
elöiskolák körül az osztályra és időre vitt tanter-
vek mellett kellett vala szólanom a' tanítókra 
vitt tantervről is, holott az osztály-, és szak-
vagy egyítelt osztály-szakrendszerek jőnek t e -
kintetbe. Ezekről itt értekezni feleslegesnek t a r -
tottam , annyival inkább, mert ezekröli nézetem 
Oktatástanom 199. §. egyetemesen, 144. §. pedig 
különösen a' tudomány-elöiskolára nézve kifejtve 
van . (Folyt, máskor.) W a r g a J á n o s . 

I R O D A L O M : 

1. Praktisehe Anleitung zur sehnellen und leich-
ten Erlernung der ungarischen Spraehe; von 
Samarja i. Ara 16 kr. 2. Magyar nyelvtan, írta 
S a marj ai Káró ly. Pesten Beimet Józsefnél. 

1847. Ára 8 kr. ez. pénzben. 

Örömmel ajánljuk a' közönségnek ezen két j e -
les nyelv tant , melly azon általánosan elfogadott 
gyakorlati methodus szerint Í ratot t , melly úton 
először Seidenstüeker 's utána Ahn és Aubrey, 
hellen , la t in , franczia , angol és német nyelv ta-
naikat í r ták, kiknek nyelvtanaikból most már a' 
20-— 3 0 - i k kiadás forog a' közönség kezein. Sa 
mar j a i , mint előszavában e lőadja , fölfogá milly 
szüksége van hazánkban az idegen-ajkuaknak olly 
nyelvtanra, melly könnyen fölfogható levén, azok 
által is megértessék, kiknek nincs idejök sok évig 
nyelvtani szabályokkal vesződni. Ezen gyakor-
lati úton a' legnehezebb nyelvet is meg lehet n é -
hány hónap alatt tanulni; a ' szabályok az é l e t -
ből merített hasznos és mulatva oktató példákba 
szőve fordulnak e lö , és csak azután érintetnek 

az éleibe — nem annyira a' W. úr e' terve végén előadott 
Jeremiádjának mozzanataiban, mint inkább ott rejlik, hogy 
ugyanazon tudomány, a' nélkül, hogy valaha ismételtetnék, 
per longum et latum, éveken keresztül — miként e' terv-
ben is — nyujtatik, a" tanulmányok panorámája szüntelen 
változik, ugy hogy mikor a' tanuló a' tudomány omegájához 
jut, ez állásból az alphát távcsövön sem látja be. Ha én X-et 
éltemben csak egyszer láttam, kivánhatja-e valaki, hogy 
én ö X-ségét éltem fogytáig jó ismerősömnek tartsam? 
Megköszönné-e a' gazda , ha a' nyomtató, lovait a' búza-
ágyazaton csak egyszer vezetné körül? Arra tehát, hogy if-
jaink valamit tudjanak, mulhatlanul szükség az ismétlés, is-
métlésre pedig a' táblás tekintetrend,'s az ennél bővebb ki-
vonat. Hogy ezen eljárás annál gyümölcsözőbb legyen, oda 
munkáljon a" tanító, miként mind a" táblás rendszer, mind a' 
kivonat — illő utmutatás mellett — maga a' növendék ál-
fal szerkesztessék. 

3) Elgondolva a' fölebbi pontban érintett fogyatkozást— 
de a' mi talán legtöbbek által hibának sem fog nézetni, mert 
még erre iskoláinkban soha tekintet nem volt, már pedig 
ubi omnes peccant, ibi nemo peccal — e' terv czélszerüség 
tekintetéből minden eddigi gymnasialis rendszereken felül 
áll. Mire nézve a' dunamelléki f. t. egyházkerület — melly-
nek megbízásából, — és iskolái, mellyeknek számára ké-
«zült e' tanterv, szép jövőnek mennek elébe. Engedje Isten, 
hogy ez ige minél előbb testté legyen 1 W. J. úr pedig, ki-
nek e' szellemi nyereség köszönhető, nemes buzgalmáért az 
illetők hálájára jogosan számolhat. K á r o l y i l s t v á o . 

meg elméletileg ; ú g y , hogy a ' tanuló csekély-
fáradozással 's mindig ujabb érdekkel tanulja nye l -
vünket. A* német-magyar rész gyakorlati p é l -
dákban adja elö a ' szabályokat; a ' másik elméleti 
rész egészen magyarul i ra tol t , magyar tanulók 
és olly németek számára, kik már a ' n é m e t - m a -
gyar részt áttanulák, ebben rövideden a' helyes-
írás , szókötés és az írásmód is elöfordúl. Óha j -
tani lehetne, hogy tanodáinkban minél többe n e l -
fogadnák kézi-könyvül e ' jeles két müvet. Ara 
a' német-magyar füzetnek 16 pkr., a ' magyarnak 
csak 8 pkr. 

S Z E N T - L A N T : 

A? gazdag és a' Lázár, 

„Dúsan terítve asztalod, 
Bíborral ékesen 
Öltözve vagy, 's kapud előtt 
Én itt künn éhezem. 
Adj ennem ! morzsalékot adj! 
Egy morzsa sok nekem ; 
Enyhülne tőle kínom és 
Maradna életem." 
Míg így eseng Lázár szava, 
Vígan folyik a' lakoma ; 
'S imája bár meg-megujúl, 
Marad kihallgatatlanul. — 
Nincs szív, könyörre olvadó, — 
Nincs kéz, enyhet, segélyt adó, — 
Nincs szem, melly könnyet ejtene, —-
'S ajk, melly vigaszt beszéllene. 
A1 megvetett eb nyalja csak 
Sebét, míg szíve megszakad. — 

Szólt Isten, és az angyalok 
Lázárért szálltanak, 
Hogy kín után vegyék körül 
Az égi nagy javak. — 
Meghalt a1 dús is, - iszonyú, 
Rémes halála volt. — 
Ha égbe ment, kincset, gyönyört 
'S bibort talált-e ott? — 
Bibor a1 láng, melly égeti, — 
Kincse a' szomj, melly kergeti, — 
Gyönyöre amaz öntudat, 
Hogy égbe menni nem szabad! 

# 

Koldust ha látsz, ne vesd meg őt! 
Segítni fuss a' szenvedőt! 
Tudván, hogy egykor Istened 
Ugy adja csak meg üdvedet. 

Dávid és fia Absolon. 
Királyfi büszke Absolon 
Hírében szép, derék, — 

' A' trónért szenvedélyesen 
'S veszélyes hévvel ég; 
E' szenvedély pokol tüze, 
Nyomort tenyészt lángözöne. -

Gonosz fiú, szép Absolon, 
Ne bántsd a' trón urát! 
Tisztelj jogot és érdemet, 
'S királyban jó atyád ! — 



„Atyám a' trón 's szeretetem, 
A' kard jogom és erdemem* 

így szól Q, 's pártos szóndokát 
Hebronban hirdeti; 
A' nép imádja, "felkeneti 
Királyát megvtíti. — 
Tiü'atyát öldöferiÜkél . . . 
"SS"felejti, hogyimégllsten él. — 

Fut Dávid, — ámde hívei 
TSaz Isten, kedvezőn, 

'Borzasztó nagy ítéletet 
Tartnak a1 harczmezón. 
Ott fekszenek húszezeren 
""S fán vérzik az istentelen. — 

Gyermek ! tiszteld áfyád", anyád1 í 
Ez szent parancsolat • 
Ki megveti, élők között 
Soká meg nem marad; 
Eléri Isten oslora, 
'S boldog az nem lehet soha. 

E l e f á n t M i h á l y . 

VEGYES KÖZLEMÉNYEK. 

B e l f ö l d : 

Nekrológ. Debreczen jul. 23. W hazai tudo-
mányosság, különösen a' debreczeni h. h. főiskola 
érzékeny csapást szenvedett mára viradólag 
órakor, 15 napi hagymáz áldozataul elhalni lá t -
ván orvosludor néh. tek. t. Csécsi Nagy Imre urat, 
nevezett főiskolában, mellynek ez évben igazga-
tója is vala, vegytan és terményrajz ny. r. taná-
r á t , a' magyar akadémia és kir. m. természettu-
dományi társulat tagját , ns Zabolch vm. tbl., ta -
nári hivatala 8 -d ik , munkás élte 42-dik évében. 
Részvéttel fogja hallani a ' haza , melly csak n e -
mes-törekvésü fiaiban él, egyik jeles írójának, *) 
a* nevelés és természettudományok terén elis-
mert-érdemünek illy kora , illy véletlen elhuny-
tát : de a' veszíeségérzet háromszorosan keserű 
kelyhe azoké , kik a ' dicsöültnek lelke fényéhez 
' s szive melegéhez közelebb állottunk: tiszttár^ 
saié, az iskolai igazgatóságé 's tanuló ifjúságé, — 
az érdemben őszült 8 4 éves a t y á é , (nyugalomrá 
lépett esperes nt. Csécsi Nagy János u.) a' hü 
testvéreké, a5 három gyenge-korú á rváé . 'S v a n - e 
vérzőbb fájdalom , mint mélly dicsekedő e g y -
felől, mivel tárgya olly méltó,— de vigasznélküli 
másfelöl , mivel a' csapás-okozta ürt kipótolhat 
lannak érzi, kipótolhatlannak a' magányos v iszo-
nyokat, kipótolhatlannak a ' közügye t illetőleg ? ! 

Hála-nyilatkozat, Rév-Komáromból. Valamint 
egy részről terjedelmes , ugy más részről s z e -
rénység-sé r tő lenne a' jótékonyságnak mind azon 
tanujeleit előidézni, mellyeket nagytiszt. Wimmer 
Ágoston úr , nem alacsony hirszomj, hanem e g y e -
dül vallásos sz. tüz-gerjesztet te legnemesebb é r -

*) Ismeretes müvein kivül sajtó alatt van megkezdett 's 
fájdalom ! nyomásban csak két ívig haladhatott munkája 
a' „villanydeléjességaról. 

zetböl kegyeskedett már több szűkölködő g y ü l e -
kezeteinkkel tapasztaltatni. Csák azon Iegköze-^ 
lebbi , dicső tettét parancsolja jelenleg az édes 
kötelesség sz. szava kiemelnem, miszerint.ezen 
melegkeblü emberbarát — kiterjesztvén figyel-
mét a' komáromi cs. kir. őrsereg mindkét evapg. 
vallású számos egyéneire is, 200 darab mqgyar, 
német 's tót új-testamentomot kegyeskedett a ' 
nevezett katonaság közt kiosztatni. 

Melly nagybecsű ajándokaért a ' t e t t ekkegyes -
lelkü hősének, a ' cs. kir. evang. katonaság n e -
vében, forró köszönetet mondva, őszinte szívbeli 
óhajtásunk abban központostfl: hogy boldogító 
öntudata legédesb élvezetében töltendő munkás 
életét e ' jeles férfiúnak az egek ura hosszú időkre 
terjeszsze, 's még ez,életben sokszor találkozhas-
sék, — az általa szellemi kincsek legbecsesb j a -
vaival gazdagulandó, — szegényebb-sorsu hi t -
feleink hálás könyüivel! u. 

•Nevezetes adományozások.*) Mióta a' k a p e r -
naumi zsidók ugy mutatták be Jézusnak az o t t -
szállásolt római századost, mint olly kegyes^ le l -
kületü pártfogót , ki nekiek vallásos érzelemből 
sinagogátiépíttetelt (Luk. 7. 5 . ) ; azóta a ' ker. 
anyaszentegyház sem mulasztá el fölmutatni azon 
magasztos neveket, mellyek nagyszerű, szép t e t -
tekkel emeltek abban magoknak maradandó e m -
lékét. — És innét v a n , hogy e ' lapok hasábín 
is, — részint a' je les tények méltánylásául, r é -
szint serkentő például — kegyelettel engedte-
tik ' hely és tér azon érdemesek neveiknek, kik 
az egyes egyházak jólétének emeléséhez j e -
lentékeny segedelmesiéssel kegyeskedtek járulni. 
Hadd foglaljanak az illy érdemesek díszsorában 
méltó helyet a' tisza-igari ref. egyház részéről 
is a' következő tisztes nevek, és az ezekhez k a p -
csolt, hálás méltánylást igénylő, jótékony cselek-
vények ; úgymint : 

1 ) A ' most nevezett egyház erényteljes f ő -
gondnoka, heves-nagykunsági egyházmegye ül-
nöke, táblabíró Papszász Ignácz ú r , — kinek 
szerénykedő öntudata a' nemes tett belérzetében 
hallgatólag szokta élvezni fögyönyörét — r é -
szint anyagokban, részint készpénzben 1£Ö0 
vftokat könnyen haladó segélyösszeget méltóz-
tatott áldozni — szekerei 's cselédei által te te -
tett több napi munkákat, és folytonosan tartó kis-
szerűbb adományait nem is említve — azon egész -
ben téglafalazatú és cserépzsindelyfödözetü pap-
lakházra , melly ugy külcsín, mint belkényelem 
tekintetéből méltán érdemli, hogy a ' jelesb papla-
kok osztályába soroztassék. 

2 ) Ugyan e' tisztelt fögondnok urnák a' vallá-
sos önösség szük korlátin értelmi érettség 's a l a -
pos olvasottság által túlemelkedett nője, t. cz. 
Ifernáth Klára asszonyság, nem régiben egy 
olly, széles aranyfonalrojtokkal és paszománnal 
gazdagon körülszegélyezett pártüz-vörös, nehéz 

tévedésből elkésett czikk. S z e r k. 



elyemkelme-szövetböl, ön — példányjeles — 
kisasszonyai által készíttetett felülterítö g y ö -
nyörű szőnyeggel méltóztatott úrasztalunkat föl-
diszítwi, mellynél jelésb darabot aligha mutathat-
na föl egyházaink leglehetösbike i s ; melly a' 
hozzá-értőktől — légalsó á ré r tékben— 80 pftra 
hecsMtetett, — És most bocsássa meg a" tisztelt 
urnő, ha azon szerénykedése ellenére, — misze-
r i n t mint Urunk parancsolja, „bal kezével sem 
akarta tudatni, mit jobbja cselekedett" — e' szép 
e r é n y t , a ' fentérintett e lvekből , a1 sötét m a -
gányból fényre hozni el nem mulaszthatám : hi-
szen épen olly drága kenet ez Jézus fején, mint 
a ' mellyet ama régi szent asszonyban méltányolt 
az Üdvözítő. Mát. 26 : 7. 

3 ) Néhai Laky János heves-vármegyei sebész 
úr a' mult év aug. 2 7 - é n végnyugalomra szen-
derülvén : hagyományozott ez egyháznak v é g -
rendeletében 2 0 0 vf to t , és még egy pár darab 
jóvérfaj csikókat, mellyekröli gondoskodást — az 
eladatásig — imént tisztelt főgondnok űr kegyes-
kedett elvállalni. Ugyanez a' boldogult úr — tán 
a' hitfelekezetesség sztikkeblüsége feletti állásá-
nak kitüntetésére, — a' római katholika t isza-
eörsi és t. füredi egyházakat is 150 vftal szíves 
volt gazdagítni. — Béke ennek poraira! üdv ós 
áldás amazoknak életökre ! C s a t h F e r e n c i , 

ref. pap. 
A' tűzvész által elpusztult Bogyiszló jéltevői. A' 

Duna iszonyú árjainak ez annyira kitett, ?s e ' mi-
att különben is olly sokat szenvedett, Ínséges ref. 
helységet, közelebb jul. 13. rémitö szélvihar közt 
támadt tűzvész semmivé tette. Egy szerencsétlen 
lövés miatt az isk. épületekben támadt lángok a' 
szó teljes értelmében sövényből épült lakokat 
néhány perez alatt hamvakba döntötték. Az Ín-
ség rémképe 's iszonyatos alakjáról kinek fogal-
mad n i n c s , — j ö j j ide! Féligégett rongyokba bur-
kolt öregek, férfiak, nők, a' hervadt-a jkú éhség 
sápadt színével arezukon, bolyongnak itt házaik 
füstölgő üszkei között. Szétégett gyümölcsfák, sok 
ezreket érők , két, hamuvá lett szerencsétlen 
egyén, sok százakra rugó veszteség a1 javakban, 
— itt a' szomorú áldozatok. . . 

De hol az inség legnagyobb 's jelen a ' vesze-
delem : közel ott a ' segedelem is. Isten nem hagyja 
az övéit. Találkoztak mindjárt nemes-szivü e m -
berbarátok. Igy, kalocsai érsek ö exc l j a , mint 
kegyes földesuraság a' veszély perczében, 20 
zsák lisztet, 4 0 8 kenyeret, 20 p.m. babot, sót, — 
a' város külön 5 zsák lisztet, 200 kenyeret , — 
Tolna, 's az ottani izraelita-közönség főzelékkel, 
Úszód helysége 140 vftal, 's ruha 's enni -való-
val, — D. Pataj városa szinte élelmi szerekkel, 
férfi- *s nöiruhákkal terhelt szekereket küldöttek az 
inség helyére ; mit örök könyvébe jegyezzen föl 
a' jótétet tekintő nagy Isten! 

Ajándékozások és köszönet. Méltóságos Tisza 
Lajos ú r , bihar-megvei főispáni helyettes, a n . -

váradi ref. egyház főgondnoka 's a ' t . a ' n. v á r a ü 
ref. iskolát, nevelő, Szőnyi Pál úr Alaktanának 
első folyamatéval, és a ' nagy 2 0 5 f a - és egy p a -
piralakból álló gyüjtemónynyel még a ' mult öszszel, 
második folyamatával pedig, ennek megjelenése 
után, a' mult hónapban megajándékozni k e g y e s -
kedett, azon szíves ígérettel, hogy a ' nem sokára 
megjelenendő harmadik folyamattal is meg fogja 
ajándékozni az említett iskolát. A' szép a j á n d é -
kért szives köszönet! 

Alaktanról levén szó, mel ly , ha jól é r tes í t -
tettem, honunkban még csak 48 közintézetben 
taníttatik 's annál f ogva , mondhatni, jobbára i s -
meretlen : jónak látom röviden, némi ismertetésül, 
tapasztalat után indulva, megérinteni : mi siker 
várható az alaktan-tanítástól ? 

Fökelléke tanulónak, hogy figyelmezni, e r ő -
sen figyelmezni tudjon; mert egész tanulói p á -
lyáján mindég tanító szavaiból kelletvén okul-
nia : szinte egyedül a ' figyelmezni-tudás kisebb 
vagy nagyobb foka föltételezi a ' siker mennyi-
ségét. Ki jobban tud figyelmezni, arra több ragad :; 
ki kevésbbé, az a ' tudományból kevesebb részt 
veszen ; mert a' tanításon nem figyelmezést, a ' 
kézi könyv vagy iromány tanítási órán kívüli 
olvasgatása soha helyre nem üt i , vagy ha i g e n : 
azt csak már már érett , felsőbb tudományokat hall-
gató, nagyon kitűnő észtehetsógiiek producálhat-
ják . Ezen, az évek sorával, folytonos gyakorlás 
mellet t , mindig erősödendő figyelmezést tehát a ' 
gyermekben minden módon föl kell ébreszteni, 
mit az eddigi gyermek tanítás kívánt sikerrel nem 
eszközlött , nem is eszközölhetett. Ugyanis a ' 
gyermek 4 — 6 éves koráig, és így iskolába lép-
téig, minden ismereteit érzékileg szerezvén, i s -
kolába léptekor, rögtön, elvont, a ' m é g mindig 
érzékileg gyakorlott észtehetséggel össze nem 
férhető tudományokra szoríttatás, nem előzvén 
azt meg semmi közvetítés, rá inkább leveröleg, 
mint fölemelöleg hathatott. Innen volt 's van most 
is, hogy sok vidor, jó észtehetségü gyermeket , 
főkép ha igen jókor adatott 's adatik föl iskolába, 
az iskola, elvont tudományaival hozzá nem f é r -
hetvén, és e1 miatt a' gyermek — ki tétlen ó r á -
ról órára padon ülni kény tetik—észtehetsége hasz-
nálhatásán kiviili állapotba tétetvén, figyelmet-
lenné 's mondhatni bámészszá telt 's teszen, ugy 
annyira , hogy csak sok idő múlva nyeri ismét 
vissza a' növendék, valamennyire, elvesztett fi -
gyelmi e re j é t , — valamennyire, mondom, — 
mert az illy módon tanítottak, többnyire, később 
is kénytelenek érezni a1 huzamosan kitartani nem 
tudó figyelem hiányát. 

Ezen nagy bajt orvosolja az alaktan tanítása. 
A' gyermek ugyanis ez alkalommal, már általa 
gyakorlott ' s legerösb érzeröa ' lálérzerönél f o g -
va, közvetítő levén a' fölmulalott s beszéd t á r -
gyául szolgáló alakok, a' tanító szavai megér the-
tésében, minden megfeszítés nélkül — mi még 



neki sajátja nem l ehe t— megérti az előadott dol-
goka t , nemcsak, hanem, megkérdeztetvén, g o n -
dolkozva, a1 hallottakat, a' kezébe vett alakról, 
vezérelvén az emlékszötehetséget az alak bé lye-
gei , J 3 renddel elmondja, előszámlálja. Ez neki 
kedvet ad, 's benne önbizalmat szerez, mi, t e r -
mészetesen, a* gyermeket éberré , figyelmessé 
teszi. E z , és még a ' gyermek kedvelt foglalko-
zása, a* nézgélés és beszélgetés oka, hogy azon 
apró hallgatók közöl, kiknek az alaktan elöadatik, 
a* tanítási órákon, eddig szokott ásitozás, n y u g -
talan feszengés, babrálás 's a' t. kimaradnak; 's 
a* növendékek feszölt figyelemmel várják a' fö l -
mutatott új alakról mondandókat; sőt, figyelmessé 
tétetvén, figyelmesen és sikerrel hallgatnak más 
tárgyakróli beszédet is. Iskolánk alaktan-tanítás-
sal foglalkozó tanítójától értem, hogy mi (ősz") 
óta az alaktan az illető osztályba behozatott : si-
keresebb beszéde 's tanítványi más dolgokat is 
sokkal könnyebben fölfognak, mint eddig. 

Az alaktan tehát eléggé nem ajánlható, annyi-
val inkább, mivel az ennek helyét némileg pótló 
á s v á n y - 's állattanhoz tartozó kö- ' s r a j z - g y ü j t e -
mény szinte költségesebb, és még mivel ezeknek 
alaposan tanulhatása is a' megelőző alaktanban 
rejlik. A ' növénylan egyedül az, mi az alaktan-
nal, fölfogásom szerint , leginkább versenyezhet ; 
mert a ' fölmutatott növény törzse, ága, levele, 
virága bélyegei elöszámlálásakor, hasonlólag, a ' 
Cicero szerint is, minden érzések közölt l ege rő -
sebb érzés, 2) látás által közöltelik a ' lélekkel az 
I smere t : de a 'melly azért az alaklant ki nem z á r -
ja , sőt, mint munkatárs, az alaktan mellé áll. 

K ö n y v e s J á n o s , 
n. váradi ref. professor. 

K ü l f ö l d : 

Waldeck és Pyrmont-hgségek. A 'waldecki h g -
ség ( 5 1 0 0 0 lakossal), hol 1821-ben a ' luth. és 
ref. mint ev. keresztyének egyesül tek , 5 0 e g y -
házat számlál 5 3 pappal. A ' 6 egyházmegyét 
6 egyházügyelő (ez czime 1770. óta a ' suplen-
denseknek) igazgatja. R. kath. község és egyház 
Arolsenben v a n , az eppei plébánia is jobbára 
r . kath. Az országbeli r. katholikusok (öszvesen 
mintegy 8 0 0 - a n ) a ' paderborni püspök m e -
gyéjéhez tartoznak. Mennoniták a ' mult század 
vége feló több tanyán (Hüninghausen, Schaken-
ben 's t . ) , utoljára még Netzében voltak. Régi 
egyházszerkezet szerint valamennyi papból álló 
zsinat kormányozza az egyházügyeket ; a ' zsinat 
felváltva C o r b a c h - , Mengeringhausen és N ie -
der-Wildungenben gyül tössze ,de 1801 .ó ta nem 

') 2) Hogy a' bélyegek, jegyek, az emlékezőtehetségnek 
gyámolul szolgálnak, bizonyítja Cicero is : Dialogi tres De 
Oratore L. II. Cap. LXXXVIf, melly fejezetben mondottak-
ban, mint embryo, lappang az alaktan eszméje. K. J. 

tartatott. A' t ized 1 8 4 3 - b a n váltatott meg, S c h a -
kenben nönevelöintézet, Flechtdorfban országos 
kórház, Nordenbeckben szegények h á z a , N . - W i l -
dungenben árvaház van ( 1 7 0 2 . óta). Az iskola-
ügy j a v ú l ; van 116 népiskola 124 taní tóval ; 
magasb polgáriskola 5 osztálylyal N . -Wi ldun-
genben (1585 . óta), gymnasium 6 osztálylyal ' s 
7 tanítóval Corbachban ( 1 5 7 7 . ó t a ) ; az a ro l -
seni Gutenberg- alapítvány(1840.óta) mulattató é s 
oktató könyveket ter jeszt a ' polgárok 's mezei 
lakosok közt, 3 0 0 0 0 kötetnyi könyvtár az a r o l -
seni várban van. Az ország legnagyobb 's l e g -
szebb temploma a* corbachi goth sz. Kiliántem-
plom.—Pyrmont hgségben (mintegy 7 0 0 0 lakos-
sal) nagyobbára csak lutheránusok vannak, e z e k -
hez a ' reformátusok önként csatlakoznak. Az o r -
szágban csak két egyház van ; az egyik az alsó, 
a' másik a' felső hgséget foglalja magában; egy 
egyházat egy egyházügyelö igazgat. Élnek itt 
néhány r . katholicusok i s , nem különben quake-
rek, kik érdetileg Friedensthalban települtek meg . 
Pyrmont-városhoz közel kellemes vidéken épí t -
tetett 1829-ben a ' r . kath. kápolna 's valamivel 
távolabb a1 quákerek egyszerű temploma fekszik. 
(A . Z. f. Ch. u. k.) . 

Apróságok. Scott János moorfieldsi (Angliáb.) 
meghalt orvos 1 0 0 0 0 0 f. stnél többet tevő v a -
gyona kamatait néhány missiolársulatnak h a g y o -
mányozá végrendeletében örök időre. (A. K. Z . ) 
— A' müncheni kereskedők közbelépésre szólí-
ták fel az ordinariatust, hogy vasár - 's ünnepna-
pokon a" boltok egész nap zárva legyenek. (B. 
A. K. Z . ) — Münchenben Rüdellr., lipcseipapfi, 
11 év óta papjelölt, r . kath. lön (B. A . K. Z.)—-
Rennew t r . a ' Vaticinium Lehninense (jezsuitái 
férczmü) kiadásaért a ' münsteri tartományi fö tö r -
vényszék által 6 hónapi fogságra Ítéltetett. (B . 
A. K. Z.) — A ' gross-gardei papot megfeddé a ' 
consistorium, mivel az Wilde földbirtokos k i v á -
natának e n g e d v e , ennek fiát „Hermán Egység 
Szabadság"-nak keresztclé. (B. A . K. Z . ) — A ' 
trieri római basilika ev. templommá fog átváltoz-
tatni. (B. A. K. Z.) — Madagascar szigete mis -
siolörekvésekre igen hálátlan föld. A' londoni t á r -
sulatküldöttei az 1818. — 1838. években e z e r -
nyi bajjal fölépítettet kénytelenek valának isméi 
omladozni látni. Most pedig az jelentetik, hogy a' 
franczia térítők munkája is e ' szigeten süker te -
len va la ; a ' francziáknak különben kedvező s a -
calava-törzs a ' kereszt hirdetőit elüzé. (A. Z. f. 
Ch. u.K.) — Valamennyi ev. missiotársulat é v e n -
kénti összes jövedelmét Wiggers 9 2 6 3 0 0 0 rajnai 
ftra számílja; a ' költség nem sokkal kevesebbre 
fog kiütni. EzenÖszveg kétharmadát Anglia adja. 
(A. Z. f. Ch. u. I í . ) - Luther halála emlékére m. 
évben Sz. Pétervárott ev. könyvtár alapíttatott a* 
főváros ev. községei számára. ( A . K. Z . ) 
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Pillantat a* protestáns külföldre. 
Külföldön nevezetes események történnek. Illő, 

hogy azokat figyelemmel kisérjük mi protestáns 
magyarok. A ' protestáns külföld szülőanyja volt 
magyar egyházunknak 's táplálékot, még most is, 
tőle veszünk. Azon dolgokra ped ig , mellyek j e -
lenleg hozzák és folyvást tartják mozgásban a ' 
protestáns egyházat külföldön, azért szükség fi-
gyelnünk, mivel „azok példa gyanánt történnek 
előttünk, és megírattak a' mi intésünkre— Bi-
zonyára, jobb más baján okulni, hogysem, figye-
lem hiánya miatt, ugyanazon örvénybe esni. Fé-
lix, quem faciunt aliena pericula cautum! 

De hát melly bajokat értem én? Elmondom 
azokat csak futólag; nem azért, hogy a tisztelt 
olvasó közönség tudomására hozzam, — mert h i -
szen ugyanazon kútfőből, mellyböl én merítém 
azok tudását, mások szinte meríthetik: de e lmon-
dom azért , miszerint a' sok közöl, mi most a' kü l -
földi egyház terén szemlélésre méltó, kiszemel-
jem 's a ' kegyes olvasó előtt kijeleljem azt, mi 
engem egy idő óta különösen aggaszt , 's mi, n é -
zetem szerint, olly komoly figyelmet igényel t ő -
lünk protestáns magyaroktól is, miszerint én l e g -
alább teljes mértékben ide alkalmazhatóknak hi -
szem Pál fentebb előhozott igéit. 

Külföldön szakadások történnek nagyban és 
kicsinben, már nem csak a' római katholika, de a' 
protestáns egyházban is. A1 római kath. egyház-
ból kilépett, Cserszki és Ronge után sok e g y é n ' s 
család, 's jelenleg már Némethon csaknem minden 
részében alakultak független dissidens katholika 
egyházak, mellyek, bár még kormányilag sehol 
sem isjnertettek el, mindazáltal türetnek. De már 
példájukat követni kezdik a' protestánsok is. U g y -
nevezett szabad prot. egyházak keletkeztek már 
sok helyütt, névszerint Hálában, Königsbergben, 
Offenbachban, Nordhausenben, Marburgban. Ezen 

egyházak elszakadtak a' közös országos egyház-
tól, lemondtak annak gyámságáról , e l l ene -mon-
dottak felügyelői jogának, s mi több, elváltak a ' 
közönséges hittantól, és más, az eddigiektől l é -
nyegesen eltérő, hitágazatok alapján egyesültek. 
Hogy illyen elszakadások nagyban már ezelőtt 
Skótziábanés FPaad/cantonban történtek, ez már 
régi dolog; ugy, valamint az ó lutheránusok e l -
válása Poroszhonban; melly régibb, bár nagysze -
rűbb elválásokat csak a^ért szükség itt is m e g -
említenünk, mivel szinte erős támaszul szolgáland-
nak azon igazságoknak, mellyeket alább akarunk 
kivonni ezen eseményekből. 

Továbbá : külföldön Ítélőszékek tartatnak és 
Ítéletek hozatnak arról, mit ki vall és tanít a' val-
lás dolgában. Erre mondanám különösen a" M e g -
váltóval : „ Vigyázzatok és emeljétek föl fejeite-
ket!" Csakugyan igaz a 'Prédikátor szava, misze-
rint : ,,A' mi volt, az, minek lennie kell, és 
semmi sem új az ég alatt." Kivévén a ' reformatio 
legelső korát, — meilyben a' szigorú Kálvin még 
a' jámbor Servét elitélésében is részes volt, — ez 
í g y , mint most , nem történt soha. A' protestáns 
egyház fennen lobogtatá zászlaján eme fe l í rás t : 
lé lek- és vallásszabadság !; most már Ítéletet hoz 
a' fe löl , ha vájjon ez vagy amaz lelkitanító l e -
he t -e még tovább az egyház tagja 's szolgája ? 
's ha n e m , egyenesen kiparancsolja. Ez történt 
már többekkel, névszerint Wislicenussal, Ruppal 
és [egu]abbax\Detroit'val Königsbergben,Balczer-
rel Nordhausenben, Franczczal Ingenheimban, 
és a ' szegény Uhlich Magdeburgban már csak 
hajszálon f ü g g , 's aligha fog sokáig lézengni, 
miután már ájtatos estélyei is megtiltattak. Rupp 
tavai a' berlini Gusztáv-Adolph- intézet közgyű-
léséből is szavazattöbbség által eltávolíttatott. A* 
protestáns világosságbarátinak roppant nagyságra 
és népszerűségre növekedett gyülekezései már 
csak emlékezetben léteznek. 

El nem mellőzhetem végtére a' porosz fözsi-
natot, mellyröl bőven emlékeznek e ' lapok is. Ott 
a' többi közt arról támadván kérdés : Szükséges-e 
a' leendő lelkészeknek hittan dolgában némi elő-
leges kötelezése ? (nem mondanám a' Prot. Lap-
pal : hiteltelésnek, mert hiszen az eskü szoro-
san elmellöztetik): sokáig küzdött a1 zsinat, mire, 
mikép, milly joggal 's milly sanctio alatt köte lez-
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helni a1 tanítókat ? de azon eszmétől csakugyan 
nem tudott megválni, hogy a' szentírás egymaga 
nem elég, 's hogy azon kivül még más kötele-
zés is szükséges; 's miután sokan állhatatosan 
küzdöttek az eddigi symbolumok mellett: a' többség 
v é g r e , nagy 's fájdalmas vajúdások után, m e g -
szülte azon határozatot, miszerint új vallástétel 
kell, melly, mind a1 mellett, ne legyen új vallás-
tétel , 's az eddigi symbolumok kissé hátratétes-
senek ugyan , de mégis maradjon reájok általános 
vonatkozás Melly határozat világosan mulatja, 
hogy maga sem tudja tulajdonkép, mit akar. — 

Miután így elősoroltuk a' tényeket, mellyek j e -
len elmélkedésre felhívtak, vizsgáljuk őket k ö -
zelebb és nyomozzuk mindenekelőtt azoknak 
okaikat! 

íme itt van a" protestantismus természetes k i -
növése, ezt mondják elleneink. Véleményük sze-
rint ez nem más, hanem a' protestáns elvnek múl-
hatatlan kifolyása, miszerint a ' minden egyénnek 
megadatott lelkiösmereti szabadság okvetetlen 
oda v e z e t , hogy a1 subjeclivitás erőt veszen az 
objectivitáson, 's így szabad tér nyílik minden-
féle ú j í tás- és szakadásnak. — És — hímezzük, 
hámozzuk bár a ' dolgot, a' mint tudjuk — annyit 
eltagadni nem leszünk képesek , hogy olly e g y -
ház , melly szabad biblia-olvasást és hittanróli 
önkényes meggyőződést nemcsak nem tilalmaz, 
sőt arra tagjait ösztönzi, soha állandó, erös, com-
pact testületet képezni nem fog, — soha belsza-
kad ások , vagy legalább hittani belvilák tanyája 
lenni meg nem szűnik. De van a' dolognak módja 
és mértéke, — est modus in rebus. Ki ezen s i ra l -
mas szakadások fölötti megrémültében olly erőt, 
egységet és szilárd állást akar adni az egyház -
nak , miszerint az egyén és ennek lelki szabad 
működése végkép eltöröltetik, a' gondolatok b i -
lincsre füzetnek, szóval : minden subjectivitás 
megszűnik, és egyedül külső tekintély marad fen : 
a z , meglehet , biztosította egyházát szakadások 
el len, de az igazi keresztyén evangelium szel-
lemét valóban föl nem fogta és helyesen nem a l -
kalmazta. Ennek folytán tehát roszul fogalmaz-
tatik a' protestantismus e lve , ha az határtalan 
önkényes subjectivitásban helyeztetik, mivel ez 
nemcsak apró ecclesiolákra eldarabolhatja egy-
házunkat, de azt egyenesen megsemmisíti. De van 
a 'protestantismusnak objectuma i s , van positi-
vuma i s , és ez a' Krisztusbani hit és a' szent 
irás ; — az egyénes szabadság abban ál l , hogy 
ezeket magának a' potestans appropriálhassa és 
így a ' valódi protestantismusban a ' két tényező: 
objectivitás és subjectivitás — szépen összefér 
és egymás mellett megállhat. És így nincs mitől 
félnünk, mikép egyházunk elve feloszláshoz v e -
zet. Mig Krisztusnak és bibliánk van , addig van 
egyházunknak alapja, központja 's így minden-
kori fen állási biztosítéka. 

De hát honnan vannak mégis ezen mostani 

szomorú tünemények külföldön ? Véleményem 
szerint két oka v a n ; egyik : az egyházi ügyek-
nek az álladalommal összevegyülése , és az e g y -
háznak világi hatóságok általi kormányzata; m á -
sik : a ' legújabb időkben ismét elterjedt ortho-
doxia. Vizsgáljuk egyenként közelebb ! 

Tudjuk, hogy a' reformatio, különösen maga 
a' jámbor Luther, elesvén a1 római pápától, 's a* 
hierarchia lánczait lerázván , más oldalra mentek 
át, t. i. a ' világi fe jedelmekhez, kiknek az e g y -
házi ügyekben is kormányzói, felügyelői hatal-
mat adtak. A ' reformatio első évtizedeiben ez 
máskép nem lehetett; de hogy ebből később k i -
fejlett a' most is Németországban fenálió jus ep i -
skopale, melly a' fejedelmek által kezeltetik; hogy 
ennek következtében ottan az egyház ügyei olly 
hatóságok — consistoriumok — által kezel tet-
nek, mellyeknek egész szerkezetök mutatja, hogy 
nem egyházi, hanem inkább állami, világi ható-
ságok : ez csakugyan annyira nincs rendén, 
hogy azt már a ' leghatalmasb német prot. f e j e -
delem , a ' porosz kirá ly , maga is elismerte. És 
ime ezen hibás és magát túlélt rendszer most 
hozza meg veszélyes gyümölcsét. A' skót egy -
házban és Waadtban legnagyobb mértékben g y a -
korolta felügyelői jogát az egyház fölött az á l -
lam, és ime ! ottan legnagyobb kilörésben je lent -
kezett az egyház elpártolása, e lannyira , hogy 
lemondván minden külső jótéteményekről, mely-
lyeket addig vett az e g y h á z , fentartása terhét 
magára vállalta és szabadságát a' legdrágább áron 
is megvásárolni kész volt. Némethonban, nem 
tagadom, jó adag Hegelianismus van az elváló 
szabad egyházakban : de bátran merem állítani, 
nem olly hamar történtek volna ezen elszakadá-
sok, ha nem consistoriumok, hanem valódi e g y -
házi hatóságok alatt állanak ott az ügyek. S o k -
kal inkább képes illy vitákat eligazítani 's k i -
egyenlíteni egy valódi keresztyén testvéri testület-
nek szabad gyülekezete , hogysem olly hatóság, 
melly világi elemekből van alkotva leginkább. I n -
nen v a n , hogy például Rupp dolgában többen 
vannak, kik, habár nézeteit nem pártolják, a ' kö-
nigsbergi consistoriumot mindazáltal e lhamarko-
dással és túlszigorúsággal vádolják. Ha ezen con-
sistoriumok kissé máskép bánnak némelly e g y é -
nekkel : ezen egyének később vagy magok k i -
józanodnak , vagy idővel tanjaik és túlzott állí-
tásaik hatástalanul elenyésznek 's lett volna egy, 
vagy egynehány elpártolt, Iliiében az egyháztól 
elszakadt e g y é n , de nem leltek volna „szabad 
községek." Ugvde a' consistoriumok mar ty rko-
szorúkat raktak a' tévedezö tanítók f e j é r e , és 
illy fényben állítván őket a1 közönség e lébe, azt 
eszközlötték, miszerint többen csoporloztak sze -
mélyök körül és mint elvált községek, nyilván 
fölléptek. — És a ' porosz ólutheránusoknak hol 
van eredetök ? Vájjon nem a' világi hatalom á l -
tal reájok erötetetl új agendában-e? mellyet a1 



kegyes király , kinek az unió kedvencz eszméje 
vol t , minden áron és módon behozni torekedék ? 
Én mindezen eseményekben, ferde állásban és 
viszonyban találom az egyházat az állam irányá-
ban ; sót amazt ez által absorbeálva, az egyhá-
zat állami géppé (Staatsmaschine) lealacsonyítva 
találom, és ilt keresem első föokát azon fentem-
lített szomorú eseményeknek. 

Másik oka az ismét terjedő orthodoxia. De itt 
jól kell a' dolgot értelmezni. Nem a' supernatu-
ralismust értem a' rationalismusnak el lenében; 
sőt jó lesz itt előre nyilvánítanom, hogy én ezt 
mindkettőt egyenként merő hibás egyoldalúság-
nak tartom, 's a* nélkül , hogy Ammonwak r a l i -
onalis supernaturalismusa zászlója alá akarnék 
esküdni, inkább a ' mostani darmstadli Zimmer-
mannal \ártok, ki lelkemből irta ki azon szava -
kat, hogy a' keresztyén hitvallásban (anyagilag 
ér tve) supernaturalismus, mysticismus, pietismus 
és rationalismus elemeinek kell lenni, — én ben-
nem legalább megvan mind. De hát mit értek, 
és mitől rémedezek ? Az ujabb orthodoxok egy 
kitételt tettek sajátukká, legalább sokkal fenneb-
ben kürtölik, mint azelőtt történt, 's e z : az egy-
hdztan (rfie Kirchenlehre), Bibliai theologia 
mellé állíttatik egyházi theologia, bibliatan mellé 
egyháztan. Már, mondjanak azon jó urak bár mit 
is, én e' kettőt soha sem tudtam megkülönböz-
tetni, 's ha a' kettő ugyanazt tesz i , miért állítják 
őket egymás mellé , vagy épen egymás fölébe ? 
ha pedig kíilönség van a' kettő között, ha — a' 
mint világosan mondatik már — a' biblia nem elég, 
de kell hozzá egyháztan, melly annak állításait 
vagy rendszerezze, vagy kiegészítse: ugy én emez 
egyháztanban testestül lelkestül látom magam 
előtt a' római traditiót, meliyet több kath. hittudós 
egyenesen ugy értelmezett , miszerint az nem 
egyéb a ' szent lélek által ihletett egyetemes e g y -
ház meggyőződésénél és tanításánál. Vájjon 
Luthernek 's a' többi reformátoroknak vol t -e 
eszük ágában, Bibellehre mellé Kirchenlehrét állí-
tani ? De a' mostani orthodoxok nem is a' jelen 
protestantismust, de az ókorit, a1 legrégibbet v e -
szik az egyháztan alapjául , 's valamint a' s y m -
bolicus könyvekhez, ugy a' legrégibb dogmati-
cusokhoz, Quenstedt-, CalowHutierhez 's má-
sokhoz akarják visszavezetni az egyházat, 's mit 
azok munkáiban találnak, azt nevezik ők „ e g y -
háztannak." — Hogy ez egyenesen a1 protestáns 
föelvbe ütközik, miszerint csak a' szentírás alkot-
hat hitczikkeket, éspraeterea ne angelus quidem; 
hogy ez annyit jelent , mint Isten igéje mellett 
emberi igében is hinni: előttem legalább világos. 
'S mert ez világos : tehát egyenesen itt keresem 
a' külföldi szakadások egyik okát. 

Minden actio reactiót szül. A ' díssidens katho-
likusok nem támadnak, ha a ' trieri püspöknek 
Krisztus köntöséhez rendelt bucsujárása erre okot 
nem szolgáltat. Az evangélikus egyházban nem 

támadnak szabad egyházak, ha az orthodoxia föl 
nem emeli fejét 's a* lelki szabadságnak háborút 
nem üzen. A' rationalismus pár évtizeddel ezelőtt 
sokkal tovább m e n t , hogysem a ' jelen időben; 
még is, bár béke nem is vo l t , de legalább szaka -
dások nem történtek. Most azonban Hengstenberg 
és az általa szerkesztett berlini egyházi lap a ' r ég i 
orthodoxia fegyverét emelte ismét fö l , t. i k á r -
hozatot és átkot azok e l len , kik szabadabban f o -
gák föl az evangyéliom szellemét és az egyház-
tant nem akarák tekintélyül elismerni. Ehez j á -
rult , hogy az orthodox-párt egy részről a ' s z a -
badelmüeket arraszólitá fel, miszerint az egyház-
ból lépjenek ki, mivel annak tanczikkeit nem h i -
szik; más részt pedig a ' kormányok izgatásához 
fogot t , és azok előtt a ' más pártbelieket ugy á l -
litá elő, mint veszélyes hitleneket, kiket az e g y -
házból ki kell parancsolni. És fájdalom í a' k o r -
mányok sok helyütt nem bírtak elég önállósággal, 
miszerint minden párt fölött állva, emez orthodox 
izgatásokra ne hajoljanak ; sŐtazon pártot az á l -
tal bátorították és erősí tet ték, hogy a consisto-
riumhoz nagyobbára mind azon pártbeli férfiakat 
alkalmazták. Innen a' reactio.— Uhlich maga val l -
ja, mikép öt a' később olly nagy kiterjedésre és ha-
tásra jutott világosságbarátinak szövetkezésére 
nem birta más,mint egyedül azon új irány,melly nem 
előre, hanem vissza iparkodék vezetni a ' keresz-
tyén hittant,és minden szabadelmüség elűzésére t ö -
rekedett.Eltiltatván ezen világosságbarátok gyülé 
seik. egyes férfiak ellen fordult az orthodoxia szent 
haragja. Távol legyen tőlem pártolni Wislicenusl 
főkép,sokban Ruppot is; ők valósággal már az igazi 
keresztyén alapon kívül állanak: de ha nem pá r to -
lom ezek nézeteit, kérditek: mitévő legyen az e g y -
házi kormány illy ferde tanok ellenében? Vájjon to-
vább szenvedheti-e azokat kebelében ? — M e g -
mondom, hol van a' baj feneke. Az egyházi kor-
mánynak nem kellett vala a* bajt ennyire hagynia 
növekedni. Korábban elejét kelle vennie; e z t t e e n -
dette pedig, ha nem egy párthoz szegül 's nem a l -
kotja consistoriumait csak egy-szinüekböl, és olly 
tisztes érdemes,férfiakat,millyen a'boroszlói Sehuls 
Dávid,e\ nem bocsát. Most már olly nagy a' bonyo-
lódás, hogy például a* porosz kormány maga m e g -
rezzent fölötte, 's már hathatós orvosláshoz akar 
fogni, ha még végkép nem késő. A ' porosz fözsinat 
legalább, ha elvei helybenhagyatnak, ez o rvos -
lást, véleményem szerint, nem fogja eszközölni.. 
(Vége következik.) G e d u l y B o g y o s z l ó . 

Egy kis útbaigazítás. 
Vannak néha nem csak a ' természeti, hanem 

az erkölcsi világban is, olly csodálatos tünemé-
nyek, meteorok, mellyeknek okát 's természetét 
száz Newton sem tudná kifürkészni. Illy csodák 
seregestül lepik meg a' Rel. 's Nev. egét. Nem lesz 
tán azért hálátlan munka, egy-kettőnek okát m e g -
kísérteni*, hátha megközelíthetnök az igazságot? 



Az említett lap 1847-ikévi folyamának 166- ik 
hasábján néhai Tóth Ferencz volt pápai püspök 
pogánysággal vádoltatik, hogy vallás-tanító köny-
vében e ' kérdésre : Szabad-e keresztyén ember-
nek kölcsön-adott pénzétől százbért, németesen 
kamatot, latinosan uzsorát vagy interest venni ? 
ezt fe le l i : Szabad. Nem gondola meg a' tisztelt 
iró, midőn épen arról panaszkodik, hogy az illy 
könyvet még római-vallásu iskolákban is tanítják, 
hogy aligha van olly nagy pogányság az említett 
könyvben; mert ha volna, nemcsak az, hogy a ' 
római atyafiak nem kívánnák meg , sőt az e v a n -
gyéliomiak is elvetnék. Ezenkül azt sem vette író 
észbe, hogy a' fölvetett követ épen fejére ejti,— 
mert hiszen iró vagy magyar és keresztyén, vagy 
nem. Ka magyar : ugy engednie kell az ország 
törvényének, különben— — A'magyar törvény 
pedig megengedi, hogy valaki uzsorát vegyen 
pénzétől, többet, mint a' mennyi akár a ' hollandi, 
akár az angol, vagy amerikai uzsora szokott len-
n i ; mert míg ott két, három, négy procentre alig 
emelkedik a' százbér: a' magyar törvény öt, sőt 
hat procent interest is törvényesnek ismer el. Igaz 
ugyan, hogy a' mi törvényes, az nem mindig szo-
rosan keresztyéni : de azért csak nem fogja iró 
pogánysággal vádolni a' magyar országgyűlést 
és törvényt ; mert ha ezt teszi, ö maga is, mint ki 
magyarnak hiszi magát, és e' törvényt tartja, p o -
gány kategóriába esik, mi pedig irónak esze ágá-
ban sem fordult meg , mikor felfordult logikáját 
készítette. Ha épen olly nagy kedve van pénzt 
uzsora nélkül adni k i , sőt ezt vallásában is d o g -
mának tartani : ugy a ' szomszéd izlam igen jó 
szolgálatot tesz i rónak, 's csak ne késsék minél 
hamarabb Mohammednek csapni bókot,—ott egész 
keresztyenségét fel fogja iró találni. 

Annyira el hagyta azonban magát ragadtatni az 
említett lap buzgalmában, hogy midőn ugyanazon 
évi (1847 . ) folyamának 169- ik lapján Hetényit 
bírálja, ki azt mondá a1 bibliáról, hogy „egy f e -
lekezet nem olvassa ezt, mert neki ezt tenni t i -
los," illy mennydörgő jegyzetet ragaszt ez állí-
tás mellé : „Azon kátéban, hol az uzsora olly 
fölöttébb dicséretesnek mondatik, a' hazugság is 
ki van a' bűnök számából véve." 

És már ez azon meteor , mellyet az ember 
nem tudja, bámuljon-e, mint még nem látott ü s -
tökösön , vagy nevesse és sajnálkozzék rajta , 
mint olly mondva-csinált csillagon, el-felpattanó 
bűzös rakétán. A' 166- ik lapon még csak p o -
gányság vo l t , ha a1 keresztyén ember pénzétől 
interest vesz ; a' 169-kén pedig a' pogányság di-
cséretesnek mondatik. Ugyan honnan ez a' cli— 
m a x ? Hol dicsérte Tóth Ferencz olly nagyon az 
uzsorá t? Önkénytelen is eszébe jut az embernek 
illy rohanó állításoknál amaz ismeretes varjú, 
melly a' szomszéd asszonynál csak egy, a' ha r -
madiknál már 3má lett. Mellőzve azonban amaz 
állításoknak nem annyira érdekes mellék-sal lang-

jait, csak azon fő-állításra fogok szorítkozni, melly 
azt tartja , hogy hazugság az , ha valaki azt 
meri állítni , hogy római-vallásu atyánkfiai-
nak a : szent iratot olvasni nem szabad. M e g -
kell vallani, hogy ha ezt egy, olly magát o r tho-
doxnak kürtölő lap állítja, alig tudjuk felfogni, 
hogy micsoda talajon állanak római-vallásu 
atyánkfiai. 

Nézzük ugyanis , mi rejlik e ' kettős tagadás 
alatt. Hazugság az, hogy a' római-vallásuaknak 
tilos volna olvasni a' bibliát. Ez azt teszi : hogy 
hát azt olvasni szabad. Gyönyörű haladása a" k o r -
nak ! melly már saját rozsdás bilincseit le rázza ,— 
melly már szégyenli, hogy a1 nem legszebben j e l -
lemző igazságot szemibe mondják. Épen így b o -
szonkodik a' zsidó, ha nevét utána kiáltják, vagy 
a' tót, ha róla el nem hiszik, hogy magyar. De 
vájjon magyarrá lesz-e a' pánszláv azért, v a g y 
Jézus iidvezítö tanát hiszi e azért a ' zsidó? az 
egészen más kérdés. Igen szükségesnek láttam, 
tájékozás végett , e ' tárgyban pár szót emelni, n e -
hogy tévútra csábított atyánkfiai elbízzák m a -
gokat, hogy — a' bibliát nekik is szabad olvasni; 
mert biz azt még azé r t , hogy a ' Rel. ' s Nev. 
mondja, olly könnyen elhinni igen bajos lenne. 

Igaz ugyan, hogy a' zsidó egyház példájára, 
melly a'babyloni fogságután nyelvét elfelejtette, 
először chaldeai, majd, Nagy Sándor ideje után, 
görög nyelvre is lefordították a ' szentirók k ö n y -
veit, hogy a' zsidó nép azt érthesse, olvashassa; 
a' protestánsok is, bár mi nyelven beszéljenek, 
hogy az élő forrásból ihassanak, saját nyelvökön 
szeretik olvasni és olvassák is a' szent iratot: de 
ez nem áll római-vallásu atyánkfiaira nézve, mert 
ők nem engedik meg a' szentirat olvasását a' v i -
lágiaknak, ha csak a' ki azt olvasni szeretné, az 
illető püspöktől és plebánustól írásban kivett s z a -
badítékot nem nyer. Dehogy ezt ne csak állítani 
láttassunk, ellenmondhatlanul is szükség bebizo-
nyítnunk , hogy a' Rel. ós Nev. ha nem tudta, 
tudja m e g , mikép neki föntemlített rágalmában 
igaza nincsen; 's akár nem tudta, akár nem akarta 
tudni egyháza szabályait, legyen ovatosabb illy 
nagy-érdekű dolgokróli nyilatkozatiban. Bizo-
nyítványaik : zsinat és pápák és bibornokok. 

A ' trienti zsinat, nem látva jónak Guttenberg és 
Schöffer Péter észvilágító találmányával korlát-
lanul é ln i , jónak látta elhatározni, hogy azon 
könyveket, mellyek neki nem tetszenek, ana the -
matisálja 's azoknak lajstromát is adja. Igy s z á r -
mazott a' tiltott-könyvek la js t roma, melly köny -
vet legelőször IV-ik Pius pápa adott ki a trienti 
zsinat rendeletéből. Szaporította ezek számát V-ik 
Sixtus pápa. E'lajstromot pedig Vlll-ik Kelemen 
ujra megvizsgálta 's helybenhagyta. Egy nagy 
zsinat 's három pápa pecsétje függ tehát Hetényi 
állításán, és azt, noha a' pápák soha vissza nem 
vonták , a ' Rel. és Nev. hatalmas kézzel lesza-
kasztja. Szóról szóra így szól a' tiltott könyvek 



lajstromának 4-ik szabálya: „Cum experientia ma-
nifestum sít, si sacra biblia passim vulgari Iingva 
sine discrimine legi permittantur, plus inde ob 
hominum temeritatem detrimenti quam utilitatis 
oriri , hac in parte judicio Episcopi out Inquisito-
ris stetur, ut cum consilio parochi aut Confessa-
rii, bibliorum a Catholicis auctoribus versorum 
lectionem in vulgari Iingva iis concedere possint, 
quos intellexerint ex hujusmodi lectione non 
daronum.sed fidei augmentum capere posse,quam 
facultatem in scriptis habeant, qui autem absque 
tali faculíate ea legere aut habere praesumserit, 
nisi prius bibliis ordinario, id est parocho reddi -
t is , peccatorum absolutionem recipere non potest." 

Nem akarva itt az okokat előszámlálni, miket 
ama hires bibornok * ) talált ki ,csak azt kérdem: 
hol büntetés van szabva a'bibliaolvasóra, szabad e 
ott a1 bibliaolvasás? Vagy tán nem az ekklézsiát 
nem tevő világiakat, hanem az azt alkotó klérust 
értetle iró a' biblia szabad olvasóin? A dictosecun-
dum quid,ad dictum simpliciter okoskodni, 's onnan, 
mert a szoros értelemben vett „Ekklézsiának" 
engedelem-kérés nélkül szabad olvasni, tehát h a -
zugság , hogy tilos volna a' bibliaolvasás, épen 
nem áll 5 mert mi az ekklézsia alalt tanítókat, 
hallgatókat együtt véve ér tünk; mert ki lesz a k -
kor az ekklézsia , ha csak egy pap, tanító jelen 
meg a' templomban, a' gyülekezet pedig sehol ? 
mikor 's mellyik nyelvben, vagy szótárban tesz 
egy ember egy gyülekezetet? De azt hallom el-
lenvettetni, hogy a' világiaknak is szabad olvasni. 
Megfelel erre az idézett zsinati 's pápai szabály. 
Épen ollyan fogás ez, mint mikor én az uraság 
tilalmasában vadásztam, pedig a ' tilalomtábla ki 
volt szegezve ; vadásztam ám, mert a ' tiszttartó 
megengedte. Pedig atyánkfiainál nemcsak a1 t iszt-
tartónak, de még a' plebánuson kivül a ' püspök-
nek engedelmét is, és nemcsak szóban, hanem 
írásban kell birni. 

Azt pedig csak nem fogja a' Rel. 's Nev. állítni, 
hogy az idézett szabály öt nem kötelezi ? mert 
pillantson az V-ik Pius pápa bullájába, **) melly 
a1 trienti káté hátulján is föllelhető, ad perpetuam 
rei memóriám: ott fogadta az 527 - ik lapon: „Om-
nia a sacrosancta Tridentina Synodo tradita, d e -
finila et declarata, indubitanter recipio atque p ro -
fiteor, simulque contraria omnia etc. ego pariter 
damno, rejicio et anathematiso." Azt pedig már 
fölebb idéztem, hogy a' bibliaolvasás is a' trienti 
zsinat tilalmai közt van : hogy fog a' Rel. és Nev. 
Számot adni sáfárságáról, hogy a' korszellemmel 
illy salto mortalét mert vagy akar tenni? Annyi-
val inkább pedig, hogy a' legujabb időben is rendre 
tiltakoznak pápáik annak olvasása ellen; hogy 
hogy akarja mind ezt ignorálni ? Épen a ' folyó 
1847- ik évi Rel. 7 - ik számában nevezi IX-ik 
Pius pápa azon társulatokat, mellyek a' sz. iratot 

*) Bellarminus De Verbo Dei C. XI. XII. 
**) Super forma juramenti Professionis fidei. 

's azok olvasását terjesztik : „Vaferrimae bibli-
cae societates" névvel. Ugyancsak a' megboldo-
gult XVI-ik Gergely pápa 1 8 4 4 - i k év május h a -
vában reprobat, condemnat a ' bibliai társulatokat, 
pápai körlevelében : „fidelesque oves a biblicis 
societatibus atque ab omni cum illis communica-
tione avertere connitamini," így inti egyházi fe l -
sőbbjeit. ' S azért tán, mert a ' protestáns bibliák 
meghamisítják az eredet i t? korán s e m ; mert h i -
szen a' mi studiumunk minél kritikaibb, 's minden 
ember-gondolta jegyzet nélküli fordítását adni a' 
szent könyveknek: hanem csak azér t ,mert a ' b i -
bliát olvasni nem szabad. Mert hiszen ha áll az, 
hogy a' mi protestáns bibliáink vesztegetve v a n -
nak: nem átalánosságban kell azt mondani, hanem 
ujjal kimutatni, mellé tevén az eredetieket. Igy : 
qui nimium probat nil probat — És mellyik 
bibliai fordítmány tartandó teháti gaznak? A* 
vulgatat határozta ugyan a' trienti zsinat; de mivel 
kétféle kiadása van annak is, és egymástól több 
mint kétezer helyen különbözése : az unitas itt is 
legalább kétfelé oszol. Mellyet V-ik Sixtus 1590. 
kiadott,már két év múlva VIII ik Kelemen sok száz 
és ezer változtatással parancsolt hitelesnek i smer-
tetni, miután a' S ix tusé ta 'görög 's zsidó szövegből 
megigazíttatgatta. 'S hol áll ekép,mitPerger János*) 
állít, hogy Jézus ez egyetlen szentegyházban kí-
vánta hitkincseit őriztetni? Jobb volna tán a ' R e l . 
's JVec.-nek elismernie, mit ugy sem foghat e l ta-
gadni, hogy bizony nem szabad azt olvasni, mint 
azt Frankhon érsekei-.püspökeinek XVI ik Ger-
gely 1844. megírta : **) C'est une opinion p e r -
vers , qui s'est répandue de tous cótés par les 
artifices des méchants: qu'on pourrait acquér i r le 
salut éternel par quelque profession de foi que ce 
sói t , pour vuque les moeurs soient droifes et 
honnétes. — De cette source infecte de l indif-
ferentisme découle cette maximé absurde et e r -
ronnée ou plutőt ce délire, qu'il faut assurer 
et garantirá qui que ce sóit la liberté de con-
science. — Söt még az ugy-nevezet t l iberali-
smus megdöntésére kiváltságokkal is ruházta fel 
XVI-ik Gergely (1844. nov.) teljes bűnbocsá-
nat után a' Sánfédi-stákat, kik ekép esküvé-
nek meg : -}-) „Je jure d élever le trőne et l'autel 
sur les os des infames libéraux et de les e x t e r -
miner sans pitién." Hogy mer még is a' Rel. és 
Nev., ollyat állítani, hogyhazugság az, hogy t i -
los a' római felekezetnek a ' sz. iratot olvasni? 
Ha nem holmi mentalis reserváták játszanák ez 
állításban a' szerepet : bizonyos jele lenne a ' 
szellemi haladásnak ezen állítás, 's érte atyánkfiai 
csak köszönetet mondhatnának. 

K e n é z y L a j o s , 
gyulai segédpap. 

*) Rel. és Nev. 1847. 133. I. Perger János. 
**) Lettre encyclique par le Pape Gregoire XVI-me. 

f ) Revue des deux Mondes 1844. Nov. 15. 



G Y Ű L É S E K : 
Nógrád-egyházmegyei közgyűlés. 

Tartatott B. Gyarmathon f .é . jul . 7-kén, n a g y -
tiszt. Osztroluczky Mihály föesperes , ' s tek. Gö-
möry Andor, helyettesített ügyelő — urak elnök-
letök alatt. Melly alkalommal 1) Föesperes úr 
buzgó imával megnyitván a' gyűlés t , hivatalos, 
ezúttal is osztatlan köztetszésben részesült , j e -
lentését felolvasá. 2) Az esperességi felügyelői 
hivatalra bejött szavazatokat az ezzel megbizolt 
választmány felbontván, k iderül t , mikép tek. 
Putszky Ferencz tbiró úrra 28 egyház , 13 el-
lenében , szavazot t ; miért is a ' g y ű l é s , e légel-
vén ezen, habár csak kijelölő, szavazatok álta-
lános többségét, a' tisztelt t. b.urat megválasztott 
esperességi ügyelnöknek egyakaratúlag nyi lvá-
nította, számos-tagu küldöttséget rendelvén hozzá 
üdvözlet- 's tisztelkedés végett. 3) Az espe-
rességi t isztikar, hivataloskodásának harmadik 
esztendeje viszont le járván, tiszti pályájáról l e -
lépett ; szolgálni azonban jövő september hónap 
8 - k á n tartandó tisztépítöszékig köteleztetett; meg-
hagyatván egyszersmind az egyházaknak, mi-
szerint, — a' közfelkiáltással! választási modor 
mindenkorra eltöröltetvén, — az esperesi, jegy-
zői 's pénztárnoki hivalalokra az összes egyház-
megyei , a' körlelkészekre azonban csak köreik-
beli gyülekezetek egyszerre szavazzanak; az 
általános többségei nyerendő egyének három 
évre megválasztottaknak nyilváníttatván. 4) A ' 
jövő aug. 12-kén tartandó kerületi gyűlésre szá-
mos-tagu bizottmányt neveztünk, azt egyúttal u ta-
sítással is ellátván. 5) Azon pénzekről, mik a ' 
losonczi iskolai tápdára kegyes adománykép b e -
folytának, a' számadás a ' tanodai igazgatóságtól 
beadatván, kitűnt, mikép e ' czélra 507 fr . 40 kr. 
v. cz. befizettetett, némelly ajánlatok még fize-
tetten maradván. 6 ) A ' már bizottságilag vi ta t -
tatott egyházi rendszer végtárgyaltatását a' sep-
temberi gyűlésre halasztottuk. 7 ) Kíváncsiak l e -
vén megtudni, kinél kamatoznak jelenleg a 'Ro th -
Telekyféle alapítvány tökéi, a1 kerületen eszkö-
zölni fogjuk, miszerint az ebbeli eredeti kötelez-
vények az egyetemes gyűlésnek bemutattatván, 
az adósok neveik annak jegyzökönyvében, szük-
séges ellenörködés végett,nyilváníttassanak 8 ) A' 
kerületi pénztárba az egy lélektől számítandó p. 
knyi egyházi adó fejében már 6 6 5 fr. s 371 /2 kr. v. 
cz. befizettünk. 9 ) Azon egyházakat, mikben a' 
tagosztályi pör folyamatban v a n , telki állomá-
nyaik feletti éber őrködés végett , az esperességi 
ügyvédi 's a' helybeli ügyelői kar tiszti eré lyes-
ségébe ajánlottuk. 10) Az özvegy-á rva - szék 
jegyzökönyvéből örömmel értesültünk, mikép ez 
intézet tökéje már közel jár 10 ,000 v. cz. fthoz. 
1 1 ) A ' decanálisszékjegyzökönyvének nyomán, a ' 
tanításban kitüntetett szorgalmukért jutalomra mél-
tókká Kuczelnik József sz i ráki , Pucz Henrik 
kálnói , Rusznyák László málnapataki, Lehotkay ] 

János dobrocsi, Vitális Pál losonczi, Raicher 
János n. kürtösi 's Dedinszky Andor szennai t a -
nító urak ítéltettek. Ellenben 12) A ' c s e h - b r e -
zói, *s a . -s t regovai taní tók, amaz az esperesség-
rendeleteiveli makacs daczolással, emez taní tás-
bani huzamos hanyagsággal vádoltatván, a ' s e p -
temberi közgyűlésre berendeltettek, vé tségeik-
ről az esperesség színe előtt számolandók. 

Kutnai Z e l e n k a D á n i e l , 
esperességi főjegyző. 

Heves-nagykunsági egyházmegye kis-gyülé&e. 
Jul 12-én tartá a' heves-nagykunsági e g y -

házmegye kis-gyülésétNagykun-Karczagon. A ' 
gyűlés tartatott nádori alkapitány t. cz. Kálmán 
Sándor úr szállásán. Kezdetét vette a' tanácsko-
zás a' világi ülnökségre való szavazatok fölbon-
tásával, mellynek eredménye lön , hogy a' k ö z -
tiszteletben álló t. cz. Roffi Borbély Miklós úr 
választatott el ülnöknek,nevezetes szavazat - több-
séggel. Reményi jük , e' különben fénytelen, de 
vallásos szempontból tekintve, fölötte diszes h i -
vatalra fölszólíttatva, közremunkálását nem fogja 
tőlünk megtagadni, 's nyomán fog menni a ' szi-
lárd 's egyházmegyénkben sok érdemeket a r a -
tott bátyjának. — Olvastatott továbbá derzsi h i t -
szónok t. cz. Szűcs István urnák az ülnökségrŐli 
lemondása. Előadja a ' t isztelt e g y é n , hogy ö 2 0 
éven át szolgált, és nagy lelki örömmel; de mi-
után hajlott kora erötelenségei reá nehezedének: 
l á t j a , é r z i , hogy ö többé hasznavehető tagja az 
egyháztanácsnak nem lehet, 's ifjabb vállakra k í -
vánja szállítani a' szép pályának naponként s o -
kasodó terheit. Légy üdvöz, ősz vándora az élet-
nek ! Nemcsak sokáig éltél, hanem sokat is é l -
tél ; sokat éltél, a' hazának derék gyermekeket 
nevelve, sokat családodnak, egyházadnak 's az 
egész egyházmegyének , — mert ezeknek j ó l -
létét , virágzását mindenkor sziveden hordozád. 
Lemondása a1 tisztelt egyénnek elfogadtatott ' s 
2 0 évi szolgálatáért jegyzőkönyvileg köszönet 
mondatott. T. cz. Szabó Pál 's t. cz. Kenéz 
Mihály tanácsbírák beadják tudósításukat a' kürti 
hitszónokot illető dolgokra nézve. Itt a' nép és 
a* presbyterium a' hitszónokot szeret i ; de mivel 
a ' tisztelt hilszónok az egyház javadalmai körül 
túlbuzgólag is őrködik, néhány nyakas tanács-
beliek rosz indulatát, sértegetéseit vonta magára. 
Az egyházmegye meg fogja keresni t. cz. Oko-
licsányi Gusztáv föbiró urat, hogy e tárgyban, 
hatalmas befolyása által intézkedjék. Szőnyegre 
kerültek némelly formalitás elleni vétségek: ezek-
ben is az egyházmegyei tanács atyailag intézke-
dett. Megürülvén egy papi ülnökség, ez iránt 
szavazás határoztatott, 's ugy hiszszük — noha 
az összes papság jő szavazás alá — a1 hevesi 
részről történvén a' lemondás, a ' hevesi papok 
irányában méltányosak leendünk. H. J. 



I S K O L A - Ü G Y : 
A' zay-ugróczi terv a' tiszai kerületi gyűlésen. 
F- évi jul. 14. és 15. tartotta közgyűlését a' 

tiszai egyházkerület. Ezen, a' többi közt, előfor-
dult a ' zay-ugróczi tanterv is, 's csaknem egészen 
megbukott. Az egyetemes gyűlés 1842. évi ha~ 
tárzatának végrehajtásáról szó sem vala. Többen 
már az első napon igen különösen nyilatkoztak 
azon tantervről, melly rendet vala behozandó is-
koláinkba. Nevezetesen azt állíták róla, hogy azt 
a' kerület autonómiája veszélyeztetésével hozta 
az egyetemes gyűlés, mellynek nincs is törvényes 
balósága ; hogy az a' törvényes fokozatokon nem 
ment keresztül, hanem törvénytelenül tolatik ránk; 
továbbá,hogy az egyetemes gyűlés választmánya, 
mellyre az iskolai ügyek bízatnak, sok hatalmat 
igényel magának, midőn holmi rendeleteket bo-
csát ki, mellyek megtartására az iskolákat kény-
szeríteni akarja. Azután mégis választmány n e -
veztetett ki, hogy az illető tanodák részéről b e -
adott tudósításokat megvizsgálja s különösen azt 
nyomozza, hogy mennyiben lépett már életbe az 
ú j tanterv, "s mi különbségek vannak a' kerületi 
tanodákban ? A' választmányi jegyző, hogy az i s -
kolák eltérését a' tervtől 's azok közti különbsé-
get kitüntesse, szükségesnek tartotta arra nézni, 
váj jon minden tantárgy, melly a ' tervben elöso-
roltatik , adatik-e elő t 's vájjon minden tantárgyra 
annyi óra fordíttatik-e hetenként, mennyi a1 t e r v -
ben rendeltetik? Minthogy némelly tudósítások 
meglehetősen zavartak 's minden átnézetet né l -
külözök voltak, azért nem kis bajba került az ó r á -
kat kikeresni, 's kellő pontossággal, idő rövid-
sége miatt, talán nem is készülhetett el a 'vá lasz t -
mány jelentése, a' miért többen, nem épen nagyon 
igazságosan, a1 választmányi jegyzőt okolták. — 
Jul. 15 -én felolvastatott azon jelentés 's már a' 
bevezetés felolvastánál, mellyben mondatott, hogy 
a1 késmárki fötanoda leginkább tartotta magát a' 
tantervhez, több arczokon gúnyos mosoly mutat-
kozott. Azután az egyes osztályokként jelentetett, 
mennyiben tér el a' tervtől ez vagy amaz iskola, 
midőn vagy nem minden tantárgyat említett az 
illető tudósítás előadottnak, vagy nem annyi órán 
'S most furcsábbnál furcsább észrevételek te te t -
tek sokak részéről, mellyek közöl nem lehet e g y -
kettőt meg nem említenem. Egy tisztelendő úr : 
Mire való az órák megszabása? maradjon az min-
den tanító saját belátására 's oekonomiájára bíz-
va , e l ég ,ha előadatnak azon tudományok, mellyek 
a' tervben vannak : holott az, ha valaki valamelly 
tudományt 2 órán ad elö, a1 terv hatot kívánván, 
lényeges eltérés a' tervtől. Az órák meghatáro-
zása nem épen olly közömbös dolog. — Más t isz-
telendő u r : Én meg azt mondom, hogy, ha a1 z a y -
ugróczi terv szorosan megtartalik, akkor az 
protestantismus kárával történik; mert ha a' t a -
nulmányok és órák ugy meg vannak szabva, hová 
lesz akkor a' prot. szabadság?(!!) — A' je len-

tésben mondatott, hogy bizonyos tanodában az 
európai és magyar irodalom történetei nem ada t -
nak elö külön órákon a' közönséges és magyar 
történelemtől. Erre egy tanár úr azt válaszolta : 
Enlia sine necessitate non sunt multiplicanda: én 
azért az európai irodalom történeteit a ' közönsé-
ges történetekkel összekapcsoltán adom elö, — 
a' magyar irodalmat a' magyar történetekkel. Mit 
nyer az által az ifjú, ha külön tudomány gyanánt 
egy czím és pár név adatik neki ? mert két órá-
iban hetenként mit lehet az európai irodalom tör-
téneteiből pár névnél egyebet előadni ? Aztán azt 
akarják- e, hogy a' közönséges történetekben csak 

háborúkat adjam elö? Vájjon nem j o b b - e , 
íogy elveket és jellemet nyerjen az ifjú az i sko-
ában, semmint hogy minél több-czimü tudományt 
íallgasson? — Az érdemes prof. űr eme vá la -
szában sok eszmezavar és ellenmondás van. Azt 
mondja, pl., hogy hetenkénti két órán az európai 
irodalom történeteiből pár névnél egyebet adni 
nem lehet; másrészt pedig állítja, hogy azokat ösz-
szekapcsollan a' közönséges történetekkel együtt, 

mellyekre kiszabott hetenkénti 4 óra is bizony 
elég kevés, — tehát egy hetenkénti órában sem 
— adja elö; pedig pár névnél alkalmasint többet 
ad belőlük. — Előadására a' választmányi jegyző 
azt válaszolta : A' jelentésben azért említtetett 
m e g , hogy az irodalom történetei nem adatnak 
elö külön, mivel a' terv szerint a' közönséges t ö r -
énetekre hetenként 4 óra van szánva, az i roda-
om történeteire külön 2 óra, összesen 6 óra; már 

midőn 4 óra alatt az irodalom történeteivel össze-
íötött közönséges történeteket adjuk elö, nem a' 
tervhez tartjuk magunkat; mert a ' terv és minden 
ózan tanár nemcsak neveket, hanem elveket és 
ellemet akar az ifjúnak nyújtani, de épen 6 órán 
letenként több elveket, több alaposságot taníthat-
ni, mint 4 órán, főleg ha meggondoljuk, hogy a1 

közép- és újkor történeteit kell a bölcsészeti o sz -
tályban előadni, úgyhogy , ha csupán a ' politikus 
történetekre szorítkozunk is, alig végezhetjük h e -
tenkénti 4 órán. — Azonban a ' t anár urnák igaza 
maradt. — Még furcsább nyilatkozatok az i l lye-
nek : A' váltójogra a ' terv féléven át hetenként 
3 órát kiván. Erre mondatott: untig elég he ten -
ként 2 óra. (Természetesen ezt ollyan mondta, ki 
a' váltójogot hihetőleg el sem olvasta.) — A1 s ta-
tistikára a terv hetenként 5 órát kiván. Er re épen 
azon tanár úr , ki nagyon gyakran emlegette a* 
jellemet, az elveket és alaposságot, azt mondá, 
hogy nagyon sok s váltig elég 3 ó ra ; — midőn 
pedig később előjött, hogy bizonyos fötanoda t u -
dósításában a' jus publieum nincs is megemlítve, 
azt mondá ama tanár úr, hogy az a' statistikához 
tartozik. — No már, kedves tiszttársam! azt csak 
olvasta a' tervben, hogy az első félévben kívánja, 
miszerint a1 közönséges statistika adassék elö, a* 
másik félévben pedig az ausztriai birodalom 's k ü -
lönösen Magyarország részletes stalistikája. T e -



gyük, hogy a* statistika tanára, az első félévben, 
a" bevezetésen kívül, Angol- , Franczia- , Német-
országok 's tán még az éjszakamerikai szövetsé-
ges statusok statistikáját akarja előadni, 's te rmé-
szetesen azon országok jus publicnmát is. Heten-
ként, kegyed kimondása szerint, elég, hogy neki 
3 órája legyen. Az egész félévben legfelebb 17 
hét van, tehát legfelebb 5 0 órája lesz, akkor a' 
bevezetésre 6 órát számítván, minden egyes o r -
szágra a' nevezetlek közöl marad neki 10' /2 órája. 
Már ennyi idö alatt megismertetheti-e pl. Angol-
ország jelenlegi é letét , állapotját, alkotmányát 
'stb.? ítélje meg az ,k i t ud hozzá,ki valaha m e g -
gondolta, mi az a' statistika: de vegye tekintetbe 
azt i s , hogy a ' statistika hallgatói többnyire a' 
legegyszerűbb földleirási előismereteket is né l -
külözik. — Én is mondom tehát : ne csak n e v e -
ket és czimeket, hanem tarlalmat és alaposságot! 
de épen azért több óra kell. — A' politikai tudo-
mányokra a' terv 6 órát kiván. Ismét sokallották 
azt sokan, hihetőleg mivel bizonyos fötanodában, 
mikor én hallgattam árpolitikát, pedigannak nincs 
még nagy ideje, azt 9 óra alatt végezték el te l -
j esen és egész len— 's mivel alkalmasint politika 
alatt csak néhány rendőrségi szabályt ér tenek; 
mert ha képesek volnának azt egész terjedelmé-
ben felfogni, illyesmit nem mondhattak volna. — 
„Az egész discussiónak semmi eredménye nem 
volt. — Éljen tehát a kerületi gyűlés azon törek-
vése, mellyel a? zay-ugróczi tervet életbe léptetni 
iparkodik! 

Még csak egy pár észrevételt : 
Í J Gyűlésezzünk és határozzunk : de határza-

tainknak szerezzünk elfogadtatást, végrehajtást, 
ha annyi erővel birunk, hogy az egyetemesnek 
alája rendeltessék az egyedes; ha azzal nem bi-
runk : akkor ne tartsunk költséges gyűléseket, és 
ne határozzunk semmit! — Nevezzünk, ha te t -
szik, választmányokat : de a' választmányok j e -
lentéseinek legyen valami foganatuk is. 

2) Hozzunk már valahára átalánosan kötelező 
tantervet, ha rendet akarunk í — Én több tekin-
tetben hiányosnak tartom a' zay-ugróczi te rvet ; 
nevezetesen a' szónok-költészeti osztályban levő 
jegyzetet a ' görög nyelvre nézve kitörlendőnek 
vé l em; továbbá több lényeges módosítást kell 
tenni a' bölcsészeti és első évi jogosztályban ; 
azután tegyük átalánosan kötelezővé, hogy a? jog-
folyam minden rendes és nyilvános iskolában 2 
évig tartson, vagyis, hogy a' philosophiai folyam 
3 évig tartson, a' mi egyre megy, még pedig ha-
íárzott rövid idö tűzessék ki annak foganatosítá-
sára 5 a' melly tanoda nem képes legalább kél 
jogtanitót tartani, abban csak első évi jogászok 
legyenek. Ezt kel l , hogy a ' kerület parancsolja 
minden kebelebeli fötanodára nézve, — az e g y e -
temes gyűlés pedig az összes ágost. hitvallású 
fötanodákra nézve. Azután eszközöltessék ki, 
hogy semmiféle református tanodában a' másod-

évi philosophusok vagy physikusok közvetlenül 
ne vetessenek be a ' jusba, hanem legyenek min-
denütt előbb még harmadévi philosophusok. A* 
rövidlátásuakat kényszerítni kell, hogy a' jobbat 
belássák; ezek pártolásával ne akarjon semmi 
tanoda tovább nyújtózkodni, mint a' mennyire t a -
karója é r ! — Ha tetszik rendet akarni, tegyük 
azt minél e lőbb; ha nem tetszik, maradjunk az 
egész müveit Európa gúnyára a ' régi rende t len-
ség mellett. — Azután, ha igazságosok akarunk 
lenni, méltányoljuk azokat, kik a ' kor igényeinek 
megfelelni iparkodnak 's ne legyezgessük a' h á t -
ramaradókat! H u n f a l v y J á n o s . 

I R O D A L O M : 
Javaslata az uniói alválasztmánynak, ay magyar-
országi két protestáns felekezet egyesítése mód-
járól és eszközeiről. Kiadta Gróf Zay Károly. 

Pozsonyban 1846. 
A' jelen uniói javaslatot, t. cz. Polgár Mihály, 

Székács József, id. Schedius Lajos, Fáy András, 
— olly nevek, mellyeket tisztelni rég megtanul-
tunk — készíték. A' röpirat czime, nem lehet, 
hogy vágyat ne ébreszszen minden protestáns keb-
lében , annak mielébbi átolvasására; mert ki n e 
ohajtná inkább m a , mint holnap ismerni azon m ó d -
"s eszközöket, mellyek a' két protestáns f e l e k e -
zet uniójában sikerhez veze tnek? Illy édes r e -
mény alatt olvasám én is a' r ég látni 's bírni 
ohajtott röpiratot : de bocsánat őszinteségemért! 
a' javaslatban ol lyat , mi egy ik , vagy másik o l -
dalról nem mondatott, kivált nagyobb figyelemre 
méltót, nem találtam. Azonban, — mert szükség 
hogy igazságosak is l együnk , — jelen javaslat 
még is, mint egyházi irodalmunk egyik gyöngye 
tekinthető, mert benne szabatosan, 's dióhajba 
szorítva látom előadva mindazt, mi eddig , a ' 
nagyszerű kérdés körüli vi tatkozásban, itt 's ott 
mondatott, Most az a' kérdés, naplómban marad-
j anak-e a ' j egyze tek , mellyeket a' javaslat o l -
vasása 's újraolvasásakor t evék , vagy k ö z r e -
bocsássam azokat ? Noha figyelemre méltó okok 
ajánlának hallgatást: többek voltak azok, m e l y -
lyek szólni késztetnek. Hisz közös, mindnyájun-
kat érdeklő a1 szőnyegen forgó ü g y ; mindenki-
nek j o g a , sőt kötelessége annak mikénti el inté-
zéséhez szólani. És csak fájlalni lehet, hogy s o -
kan , igen sokan tekintélyesbeink közöl, jónak 
látják, a' protestáns unió nagyszerű kérdése k ö -
rüli vitatkozásban, a' hallgatási rendszert k ö -
vetni! — Szerintem illy esetben a1 hallgatás épen 
nem ildomos. Higgadtan szólok, higgadtan v e -
gyétek. 

A ' j avas la tnak két főrésze v a n , u. m. a ' be-
vezetés, hol az uniot-gátló előítéletek adatnak elő, 
's ostromoltatnak is egyszersmind; a' második 
részben, az unió eszközlése iránti teendők 4 o s z -
tályban mondatnak el. — A' bevezetést az unió 

szükségessége felőli értekezés nyitja meg. 



' s fölhivatnak a' müveit protestánsok a' nagy czél 
felé küzdésre. Önkényt merül itt föl előttünk azon 
kérdés : „Vájjon tétetett-e eddigelö a' prote-
stáns két felekezet uniója Iránt kísérlet ? ' s m i h i u -
sítá meg a ' tiszta szándokol ' s tö rekvés t? A' mult 
idők történetei bizonyít ják, mikép, mint a ' két 
felekezet elszakadása első pillanatában, ugy azóta, 
sokszor tetettek uniói kísérletek : de ezen k í -
sérletek e redménye , mai napig, alig több a ' 
semminél , — 's ennek oka, az alválasztmány 
szavai szerint is,az eszközök tévesztett m e g -
választása, és, adjuk hozzá másik okul, az unió-
nak idő előtt zaklatott sürgetése. E ' feleletből, 
az eszmék lánczolafánál fogva, ismét egy másik 
kérdés keletkezik : Ha az unió eddigi sürgetése 
eredménytelen : vájjon czé l - 's észszerü-e a n -
nak korunkbani sürgetése ? Szerintem, vallási 
unió csak a' ralionalismus lobogója alatt r eményl -
hető, 's ez pedig még sok előzmények után fogja 
ülni diadalünnepét. Mint a ' természetben, ugy az 
eszmék világában, az érés idejét erőszakolni 
akarni, — sisyphusi munka. Lehet ugyan körül-
gyürüzéssel siettetni az élőfa gyümölcsei m e g -
é résé t : de Ízetlenebb lesz a' gyümölcs, 's a' fán 
gyógyíthatlan sebet ejtettél. Mondjuk ki tehát 
nyíltan : kor, mellyben élünk, az unióra nincs 
megérte; igy azt jelenben sürgetni nem egyéb , 
mint o' korral, e' leghatalmasb tényezőveli isme-
retlens égünk etbevallani.u Elsietett modor, t évesz -
tett i r á n y , czélhoz nem vezetnek. A ' körülmé-
nyek figyelembe nem v é t e l e , vagy azok czél-
iránytalan felhasználása á l t a l , a' mellett hogy 
szenved a ' legszentebb ü g y , felingereltetnek a' 
kedélyek. Még eddig az unióra nézve semmi tet t -
leges lépés : íme ! már hangzanak az ingerül tség-
szülte dörgések , az esztelen zajgások. Elleniz-
gatóul löki föl magát — ?s ki t ud j a , nem va l a -
melly nagy-befolyásu egyén vállaihoz támasz-
kod tan -e? Húrban tót pap úr. Hát Modorban Stúr 
beköszöntő predikátziója nem nyilvános hadi-
zene t -e az uniónak?*) Mikép reménylenök az illy-
féle pap-uraktól a' népet az unióra készíttetni ? 
Viszálkodás üszkeit fogják ezek , unió helyett, a ' 
nép közt szerte-szórni . Hányan vannak pedig, 
kik remegve a ' nyilt föveli síkra-szállástól, 
amúgy titkon igyekeznek az unió alá ásni! ? Ho-

*) Modori ev. lót lelkész S t ú r K á r o l y úr igazolta ma-
gát a1 Budapesti Hiradó f. évi 596-ik számában , ekkép Ír-
ván meg tisztfoglaló beszéde osztályzatát : „Tárgy : Nyujt-
suk egymásnak kezünket annak jeleül, hogy ez egyházunk 
jólétén minden erőnkből müködendünk. I. Én oda nyújtom 
nektek őszinteséggel kezemet, azt mondván : a) hogy né-
pemnek hű fija, b) hogy ágostai hitvallású evangyelikus va-
gyok, c) hogy mind e' mellett buzgó keresztyén maradan-
dók. II. Ti viszont megjutalmaztok engem teljes bizodalom-
mal, a) ha keresztyén kimüvelődéstekre nézve anyanyelve-
teket legjobb eszköznek tekintenditek, b) evangelikus egy-
háziságra nézve, ha már elismert ev. hitben állhalatosok ma-
radandótok, c) ha ti is igazi keresztyénségetkeresendtek.— 
Ezt bözleui tartottunk, hogy a' vád ellenében lássák olva-

nunkban , az unióra megért töredéknek, szer in-
tem, jelenleg nincs más teendője , mint időről 
időre fúdogdlni az unió ellökött szikráját: de azt 
lángra gyulasztni akarni tévesztett modor , a* 
szent ügy hibás kezelése lenne. Az unió i r ányá -
ban javalt azon positiv lépést, — bogy az unióra 
megért töredék, vagy ha ugy tetszik, a ' müveit 
protestánsok, példaadásul az unióra, az úrvacso-
rájában egyszer kenyeret, máskor ostyát v e g y e -
n e k , — én egyátalában nem helyes lem, és p e -
dig azé r t , mert a' köznép a vallás lényegét az 
adiaphoráktól megkülönböztetni nem tudván , a ' 
müveit töredéket könnyen vallási közönbösség-
gel vádolná, 's a ' pé lda , a ' helyett, hogy vonszó 
erővel hatna r e á , vagy túlbuzgalmat — pie t i -
smust — költ fel keblében, vagy a' mysticismu-
snak szolgál tápanyagul. Szorosan számot kell ö n -
magunkkal vetnünk — mert a ' túlságos köve-
telés mindig határos az igazságtalansággal — 
azon siker 's eredmény követelésében is, mellyet 
az unió eszközlése iránt, a ' prot. papok hatására 
építni szeretünk; mert hisz , a ' javaslat szerint, 
tekintettel kell annak a' népre lenni , ki az unió 
irányában hatni akar .* ámde hol a' prot. papi te -
kintély ? tettünk-e, vagy mivel ez igen sok volna, 
szóltunk-e, az unió sürgetése a la t t , avagy csak 
egy igécskét ennek emelésére ? No de hagyjuk 
el e ' t é r t , 's nézzük az uniót gátló előítéleteket! 

1) Első előítélet, az alválasztmány szerint, n é -
mellyek azon állí tása, hogy „az unió csak jó-
akaratú ábránd kimhetőségnek valószínűsége 
nélkül. Igen, én is azok közé tar tozom, kik az 
ágostai "s helvétziai confessiók unióját vagy á b -
ránd, vagy minden esetre önáltatásnak — m y -
stificatio — tartják. Hisz épen az tevé az eddigi, 
3 százados küzdést eredménytelenné, mert az 
unió a1 két confessio firmája alatt czéloztatott. 
Rontsuk le hát az uniót-gátló confessiókat , szól-
nak a' rögtönzött unió-barátok ! Ám rontsátok le, 
ha tévesztett modor mellett is, fölépíthetni r emény-
űtek az unió v á r á t : é n , lehet tán mások i s , ugy 
vélekedünk, hogy a' confessiók csak némileges 
megingatása is, még most, igen idő előtt i ; 's azok 
omladékain keresztül, az unió várába követni a* 
bajnokokat , legkisebb vonzalmat sem sejdítünk 
keblünkben. A ' confessiok eltörlése nyargalva 
haladás lenne , — ez pedig legtöbbször mély 
visszaroggyanást eszközöl. Ha, ezek [szerint, a* 

sóink az ő s z i n t e előterjesztést, 's bizonyságot adjunk, mi— 
ként ha szerkesztőség, mint Stúr lelkész úr az idézett helyen 
minket vádolólag irja, elferdített *s hazug czikkeket első 
hevenyében felkapván, mindjárt lapjaiba iktat, — a' czáfo-
latot és mentséget is beiktatja. Ne is mondja St. úr, hogy 
tehát az Egyh. Lapot nem illeti az őszinte keresztyén szel-
lem, — mert hiszen nem vagyunk Isten, hogy mindent tud-
junk, sem minden megirt tényt nem nyomozhatunk manda-
tum compulsorium mellett, mielőtt azt közlenők. Elégnek 
véljük a' védiratnak helyt adni. — Egyébiránt méltó lesz 
St. urnák itt közlött sorait egybevetni f. évi Prot. Lap 119-ik 
hasábján közlőitekkel. T ö r ö k . 
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két confessio uniója teljes lehetetlen; s ha azok 
eltörlése még most idö előtti: önkényt foly a' kö-
vetkezmény , hogy tehát az unio ügyét ez úttal 
deponálni kell. Ha Husz J., ellökvén a ' javitás 
szikráját, hátra-vonúl 's távolban kiséri az ugy-
barátokkal a" szikra erösbülését: kétlem, hogy 
máglyára jutand. Sokan kárhoztaták az ország-
gyűlési többséget, midőn a' vallás ügyét letette ; 
' s ki merészlette volna, vakmerőség bűne nélkül, 
reményleni, hogy a' deponált ügy, egy évtized-
nél kevesebb időszak alatt , olly dicső alakban 
támadand föl, mellyben azt 1844. óta üdvözöljük? 
A ' németországi unióra én soha nem hivatkoz-
nám. Menjünk Némethonba, — a' bizalmasb 
körökben bizonyosan hallani fogunk ezen ma-
gasztalt uniót is idöelöttinek nyilvánító őszinte 
nyilatkozatokat. Ha ped ig , a' távolban i s , aka r -
juk látni a' némelhoni unio sikerét : nézzük az 
ottani régi s űj reformátusokat, a' régi 's új lu 
theristákat, — 's az uniált evangelieusokat! És 
mi okozá e ' szakadásokat? Az idő-előtti unio, a' 
szent ügy kezelése körüli elsietés, 's a ' pusztán 
tekintélyrei számítás. Mig a' nép nem érik, más 
szóval, míg a ' népből nem fejlik ki az unio iránti 
v á g y : addig uniót emberi igyekezet 's buzgalom 
nem létesítend. Urak! ne csaljuk meg magunkat, 
— ne tulajdonítsunk valami varázs-hatást ma a' 
XlX- ik században a' tekintélyeknek, — kivált 
vallási tárgyban! Más hatással voltak a' tekin-
1,-lyek a1 XVI-dik században a népre, mikor t i. 
ujjal kimutathatók a 'v isszaéléseket : mással van -
nak m a , midőn az avrog eya-k ideje le jár t , 's 
vezetőivel számolni szeret és szokott is a ' nép, 
legalább ennek értelmesb osztálya. Ámde, ha 
korunkban tökéletes unió nem létesülhet: e g y e -
süljünk szeretetben, és a' választmány szavai 
sze r in t : „ezen szeretetteli egyesülésre nézve, 
legelőbb is o' közelebb álló rokonokkal szükség 
kapcsoltatnunk, mielőtt «' távolabb esőkre szá-
molhatnánku. Bocsánat! nem illy felekezeties szel-
lemben ismerjük Jézus vallása elvét 's alapját. 
Tudom én, hogy a' vérség, szülei 's gyermek-
'stb. v iszony, fokozatot képez a1 szereteten : de 
az emberiséget átkaroló keresztyéni szereteten 
fokozat nem lehet, legalább fokozatnak lenni nem 
szabadna. Ha czélunk szeretetteli egyesülésre 
bírni az embereket : akkor ne a1 magyarhoni két 
protestáns felekezet, de az egész emberiség, más 
szóval, minden hitfelekezetüek unióját sürgessük. 
Vagy , ha csakugyan a' hozzánk közelebb állók-
kal kell elébb kapcsoltatnunk: ez esetben min-
den erőnket magyar hazánk külön-ajku minden 
lakosai szeretetben! uniójának létesítésére öszpon-
tosítsuk, — de ovakodjunk felekezeties szeretet 
nnióját hirdetni 's tanítni. 

2 ) Második előítélet, a' választmányi javaslat 
szerint, némellyek azon aggodalma,hogy az unio 
sikerülte esetében, kiesik a1 két protestáns fél a 
törvény védelme alól Helyesen jegyzi meg a' 

választmány, hogy ezen aggodalomnak semmi 
alapja, 's hozzá-adhatjuk : az ettöli félelem az, 
mi a' magyarhoni két protestáns felekezet közöl, 
az unió esetére, — a' midőn törvényünkben g y a -
kor említtetünk az utriusque confessionis evan-
gelici néven — legkevesebbeket aggódtat. H i -
hető, ez volt az egyik tekintet, mellynél fogva, az 
unió után, a ' k é t felekezetet evangelikus néven j a -
valja a' választmány neveztetni. Volt idö, melly-
ben a ' protestáns nevezetet más névvel igen 
könnyen fölcseréltem volna : de m a , nincs ár , 
mellyért e' nevezettől megválnék, — 's nemcsak 
azért, mert sok emlékezet van e1 nevezethez kö t -
tetve, de főleg azon ok miatt, mert a' protestáns 
nevezet éber figyelem- 's őrködésre emlékeztet, 
— hogy az Úr beszéde valamikép meg ne e l e -
gyíttessék. Legyünk 's maradjunk mi továbbra is, 
sőt örök időkig, a" Jézus evangyéliomának igaz -
sága mellett olly lelki-éberséggel , rendületlen 
kebellel nyiiatkozni-kész nagy reformátoroknak 
névszerinti utódi is ; 's hagyjuk meg, véghagyo-
mányként, unokáink unokáinak is. hogy magokat, 
még az unio-világában is, protestáns evangelikus, 
vagy ha inkább tetszik : keresztyén protestáns 
evangelikus néven nevezzék. — Ezen előítélet 
ostromlása közben említtetik azon, titkos helyen 
keletkezett, 's ma köztudomásu vád i s , mintha a' 
protestánsok czélzott uniója a' hatalmasb fél, a ' 
katholicismus elleni szövetkezésnek gyanusíttat-
nék. A ' szivek redői alá nem láthatván, nem tud-
hatni, mi a' kath. klérus véleménye a 'p ro t . uniója 
i rán t? Annyi igaz , hogy eddig sem el lenző- , 
sem helyeslőleg e' tárgyban nem nyilatkozott, — 
's boldogok mi, kiknek e ' hallgatás 's e ' semleges 
viselet elég biztosítékul szolgál arra nézve, hogy 
uniói törekvésünk amott , a' másik oldalon is, 
helyeseltetik, 's ha kívántatni fog, még elősegél-
tetik! De miért is ne hinnők e z t ? hisz a' két p r o -
testáns felekezet egymáshozi közelítése első l é -
pése az egykori nagy egyesülésnek, a' megígért 
egy akol és egy pásztornak! Mit ért azonban a ' 
választmány e ' szavakon : „nekünk, kik egyházi 
szolgáinkat, iskolatanílóinkat önmagunk fizetjük, 
minden egyházi 's iskolai terheinket önmagunk 
emeljük , gyönge erőnk egyesítésére különösben 
van szükségünk— nem tudom. Ha azt érti, 
hogy, hol a' helv. hitvallásuak aránylag kevesb 
számmal vannak az ágostaiaknál, vagy megfo r -
dítva, — e' nemes tereh emelésére egyesüljenek: 
ugy javaslata igen üdves és korszerű; noha e' 
részben, idö 's gyakorlat, kivált ott, hol valamelly 
titkos erő ellenkező irányban nem működött, rég 
eszközlének uniót, 's hogy nem gyakoriabbak a' 
példák, ennek okát keressük a1 hatalmasb félnek, 
a' gyengébb irányában legtöbbször tanúsított, ha 
nem nyomása, minden esetre gyöngédte lenbánás-
módjában. Ha pedig a' fentebbi szavakban, a ' két 
felekezet minden pénzereje összefolyása, a ' k ö z -
hivatalnokok uniált pénztárbóli fizetése czélozta-



l ik : akkor a' javaslat aligha szolgál indokul unió-
ra . — Illy indítvány elfogadásához majd csak a' 
valahai unió világában mutatkozhatik hajlam. Igaz, 
hogy a' közoktatás- 's nevelésnek a' botrányig 
szük eszközei vannak jelenben a ' két protestáns 
felekezet kezei közt : de hát nem lehetne-e ezen, 
az egyházi adó birtokaránylagos elvállalása s 
kivetése által, ma is segí teni? Szilárd akarat s 
a ' patronusi nimbusböli kibontakozás kell, és azon-
nal le van téve a ' nagyszerű reform talpköve. 
A z Ú r ol tára, a' közoktatás ü g y e , a' kegye lem-
fillérkéknél, — mellyek néha több évekig, ártat-
lan feledékenységből, el is maradnak, — többet, 
jelesen biztos támogatást igényelnek 's követelnek. 
A ' birtokaránylagos egyházi adó sürgetése a ' p a -
pokra nézve , — kiknek , fájdalom ! nem minden 
alap nélkül lobbanthatják szemökre : „könnyű an-
nak sürgetni az aránylagos adózást, kinek nincs 
mitől adózni, — milly keserű fe ladat , mi béké-
siek próbálók, 's nem nagy kedvünk volna, még 
egyszer mindazon kedvetlenség- s bántalmakkal 
találkozni, mellyeket, Isten segedelmével, még 
is Iegyözénk: a' birtokos urak példája 's izgatása 
más hatást gyakorolna a' népre, 's ennek v a g y o -
nosb osztályára, kik bizonyosan nem fognának 
nagyon idegenkedni a' birtokaránylagos fizetés-
től, ha látnák, hogy a ' kinek s záz , söt ezer annyi 
van, száz 's ezer-annyit lizet az egyház Iádács-
kájába. Az illy rendszeresített adózás óletbe-lép-
tetése által tágasb tér engedtetnék az egyháznak 
a ' közügyek kezelésére. Bizony, bizony mondom 
nektek, sokkal előbbi teendő, a' birtok arányla-
gos egyházi adó uniója, az általatok sürgetett 
látszólagos uniónál: söt meglehet, amaz ennek 
egyik törzsök ágává érik idővel. Unió tehát min-
denek előtt, 's minden áron az egyházi adó bir-
tokaránylagos elvállalásában! Igy virágzóbb 
fokra emelkedik egyházunk 's közoktatási ügyünk; 
's ha a' magára hagyatott két protestáns egyház, 
eddig is sok jeles , sok kitűnő férfit adott a' sta-
tusnak , mind egyház i , mind polgári pályán : a' 
bir tok-aránylagos egyházi adózás mellett még 
többet adbatand; 's ki tudja , ha nem ez intézke-
dés fog j a - e siettetni a ' status-pártolás eszméjé-
nek megérését , a ' köz-alapítványok unióját ? az 
osztó igazság 's méltányosság egyformán k ö v e -
telvén a* státustól, hogy az ö i rányában, az ön-
magára hagyatva is annyi érdemeket kifejtett 's 
tanúsított protestáns egyház figyelem nélkül, örök 
időkre, még is csak nem maradhat!! (Folytatása 
következik.) H a j n a l Á b e l . 

S Z E N T - L A N T : 

Teremtés. 
Puszta magányban nyugvék a' kezdetlen öröklét, 
Szülve korát, 's mit szült ismét megemésztve magában. 
Néma, alaktalan és zordon-szomorú vala, mint a' 
Nesztelen éjfél, melly víraszt kísértetes ormon. 

Holló-szárnyakon a' ború nem hordozta fölölte 
Rémes szőnyegeit, nem terjengette virágzó 
Színekkel derűjét fénynek festői világa. 
Ür nem hézaglott terül a' látásra körülte, 
Es keblében nem látszott mozdulni meg élet. — 
Nyugvék és sóba nem kezdődött nyugta kietlen 
'S elmerítő-bús volt, mint a' nagy gondolat, és sír. 
Így volt kezdet előtt. — 

De szólt a1 végtelen Isten; 
Rendítő szava, mint felharsant vész siket éjben, 
A1 riadó csendnek végig-dörgölte nyugalmát. 
Megmozdult az örök sivatag, meddő kebelében 
Ébredező élet termékeny magva fogamzott. 
Mint baromör tüze, melly távol csillagzik az éjben, 
Megcsillanva kigyúlt, viradt halk-csendesen a1 fényy 

'S áradozó derűvel terjengett ifjú sugara. 
Ez vala e l s ő nap : hírmondó zsenge virág a' 
Létei nagy kikeletjében; kezdő szem az évek 
Ezredeken végig-vonulö lánczában; az élet 
Kapcsa, hol össze-szakad múló kezdettel öröklét. 
'S szülve időt, avulót, végest, és szülve üreglő 
Tért, mellynek szétment a' végetlenbe határa, — 
Bágyadt, alkonyodott, elhunyt, kihaló sugarának 
Köd-koszorúsan jött éj árnya feküdt le nyomára. 
Sürü sötétség, a' rémek vak honja, merült fel, 
Mellynek csillagi-fény még nem himzette borúját, 
'S benne az életnek minden mozgalma kialvék. — 
Igy, már itt kitüzé harcztársúl, űzni megindult 
Kezdetet, ellene a' vég, — még csak imént született az 
Élet, már gyökerén rágódni bejött az enyészet! 

Nem lett még is az elmúlás győzelme öröklő. 
Megrendült a' csend ismét, kibocsátta teremtő 
Ajka hatalmát a' létei nagy adója viszontag. 
Össze-szedé szélyel-hullongott fátyolait "s tűnt 
Futva az éj, — mint vésztjósló villáma az estnek, 
Mellynek fellobog a1 figyelő felhőkre világa. 
A' fény, tiszta ezüst hullámként, újra felömlött, 
És befutotta az ürt rezgő csillámos özönnel. 
Ellengett vele most lehelése az Isten-ajaknak, 
'S a1 viradó térnek béömlé szerte-nyilongó 
Öbleit, 's ott maradó szállást foglalva, lön élő 
Lengeteg és fuvalom, születendök tápszere, mindig 
Éber mozgásnak forrása, tenyészet alapja. — 
Terhet kapva ez a1 ragyogó fény sugaraitól 
Szüle ködös párát, melly kétes-szürke borúval 
Terjedt, ömlengett, hullámzott, végre megoszlott, 
Része fölernyedezett (máig is felhő Deve), és mint 
Eltépett szőnyeg, foszlány-foltokra szakadván, 
Vándorpályát vön az üreglő tér magasában, 
'S mindenszerte kiment, — leözönlő záporok árját. 
Csendes permeteget, havat-ontó bús zivatart és 
Mennykövek elgyúló tüzeit hordozva magában. 
Része fenék-kereső terhét érezve alabb-szállt 
'S összébb sippadván, mint háborús éji borúlat, 
Rengő tengerként ingott, dülöngve sötéten, 
"S majd-majd megcseppent méhében az olvadozó nedv. 
Ezzel megszűnt a' m á s o d nap míve : lön alkony, 
Haldoklott a' fény 's eltűnt árnyába az éjnek. 

Megdördült ismét 's már h a r m a d i k ízben az ige, 
'S most ragyogóbban kelt a' fény, eitolva az árnyat, 
Lánghullámként folyt bé a' nagy üregbe világa, 
És a' benne-uszó felhők égének oranynyal 's a' t. 

B a k s a y D á n i e L 

VEGYES KÖZLEMÉNYEK. 
B e l f ö l d : 

Halálozás. Rozsnyón f. é. jul. 13-kán jobblétre 
szenderül t , napszurás-okozta agyvelő gyuladás 

* 



következtében, élete 6 8 évében , ntiszt. Agonás 
Sámuel úr , a ' rosnyóiev. egyháznak 38 évig volt 
lelkipásztora. A ' boldogult julius 5 -kén egy kora 
elhunyt családapa fölöt t , itteni szokás szerint 
házudvaron, szabad ég alat t , nagy verőfényen, 
parentált 's ép midőn a ' kesergő özvegyet és 
siránkozó árvákat vigasztalná, nyelve rögtön e l -
akadt, ajkai elnémultak. Az egyház tánlorít-
haíat lan-hüségü , ritka-pontosságú idösbik papját 
veszté el őbenne, ki minden egyéb vágytól 
menten, szent hivatalának élt egyedül, 's nagyobb 
feladatot nem ismert, mint abban hűnek találtatni. 
Hült tetemei julius 15-kén a1 számosan összese-
reglett tisztitársak által templomhoz vitettek, ho-
lott annak tornáczábanletétetvén, csetneki lelkész 
Bavtholomneidesz János úr nagy gyülekezet előtt 
tartú a' halotti beszédet , alulirt pedig legjobb 
tisztitársa 's hü atyai-barátja fölött kesergő szív-
vel parentál t , — azután nagy sokaság által a ' 
köztemetőbe kisértetvén, végnyugalomra tétetett. 
Gyászolják a' boldogultat, egyházán és számos 
tisztelőin kivül, különösen özvegye,nemes Mari-
kor szky Johanna asszony és szeretett leányai J o -
zefa és Luiza 's az elsőnek fé r je t. Radcányi 
Ágoston tb. úr. Legyen emlékezete áldott 's béke 
lengjen sirja fölött! G ö m ö r y A n d r á s 

rozsnyói ev. pap. 
Yallási türelmetlenség 's türelem példái. 

1) F. évi május 4 - é n reformált lelkész jelent 
meg D.-en, H . - b a n , megyei több tisztviselő 
"s közbirtokos urak lakhelyén, végnyugodalma 
helyére kikísérendő, a1 haza szolgálatában több 
évet töltött s itt másfél évig szolgált, Gálik János 
obsitost. 'S mit kellé hallania 's látnia a' h ivata-
loskodó l e l k é s z n e k ! ? — Szemeivel látott egy 
asszonyt, pénzzel markában megjövőt a' p lébá-
niáról azon szomorító hirrel, hogy harangoztatást 
a1 plébános még a1 test kivitelekor sem enged 
meg, el levén tiltva — mint mondá — a' helybeli 
közbirtokos urak által az itt lakó néhány r e fo r -
mátus femetésekori harangoztatástól, mit pénzü-
kért kértek megengedtetni a' szomorú fe lek ; — 
füleivel hallott az eljáró lelkész ollyforma szót, 
hogy még a ' temetőbe sem akará a1 holtat e l te -
mettetni engedni a1 helybeli plébános, de a* mit 
tenni már nem bátorkodott ;— látott mélyen fe l -
izgatott kedélyeket az ott-lakó 's temetésre m e g -
jelent néhány ref. a rczán , metlyeket csak a" sír 
szélén tartott beszédével 's a 'beszé lés rebő-anya-
gú tény elösorolásával csöndesíthetett valameny-
nyirp, tolmácsolván síri beszédében a 'közfá jdal -
mat, mellyet a szomorú eset idézett elő a' s é r -
tett, fél keblében; — hallott keserű kifakadásokat 
a' vallási türelmetlenség ellen, melly közfalat von 
ember és ember között. — Urak! ti értelmes rész! 
ha jó példával nem mentek e lő : mit várjunk a k -
kor a' szellemileg 's anyagilag olly igen a lant-
áüó néptől ? — Ha kebletekben nem lángol s z e -
retet embertársatok i rán t : hogy buzduljon az 

lángra a1 népben, mellyet im ti tesztek j é g - k e b -
lüvé egymás i rányában? ! — Vallás papjai! hogy 
jő ki szátokból a' szeretet, midőn kebletekben 
szeretetlenség honol?! — Jézus evangyél iomá-
nak szolgái! miben követitek Jézust, ha a ' s z e -
re te tben, egymás eltűrésében, nem?! — Hogy 
feleltek meg rendeltetésieknek 's magasztos h i -
vatástoknak, ha az egész mindenség oszlopát — 
melly a' szeretet — így megrendítitek ? ! — H i -
gyé tek , hogy ez nem a ' l egszebb evangyélmi-
ság! — 's midőn mi protestánsok nem pénzért, 
de ingyen egész készséggel huzatjuk meg a' s ze -
gény nép keserves verítékén szerzett ha rang-
jainkat a' köztünk lakó akármelly kath elhuny-
takor : akkor ti miért adjátok a vallási gyülöl -
ségnek illy nyilvánságos je lé t , a' felvilágosult 
XlX-ik század k ö z e p é n ? ! — Rakjátok le már 
egyszer a1 fegyvert , mellyel olly régóta harczol-
tok ellenünk! Simuljatok már valahára azon sze-
retettel hozzánk, mellynek hirdetőiül olly méltat-
lanul 's magatokkal ellenkezőleg toljátok föl m a -
gatokat!! S z e k i n c z e v ö l g y i . 

2) Kalocsán, az érseki székvárosban, ritka 's 
a' protestantismus történeteiben páratlan ünnepély 
tanúi valánk jun. 2 4 kén. Feljegyezzük ezt, ha 
csak azon vallásos, szelíd méltánylat tekintetéből 
is, mit kath a.fiai irányában, itt tapasztalni s z e -
rencsénk volt. 

E f. évi jun. 22. jobblétre szenderült itt t. 
Nagy Károly, pest megyei r. esküdt úr egyetlen 
fiacskája, Dezső; ennek halotti pompája volt a ' 
gyászünnepély tárgya. A ' szokatlan történet, a' 
prot. cultus, "s ennek szertartásai, a gyászbeszéd 
és sirénekek minden r e n d - , r a n g - s korkü lönb-
ség nélküli nagy-fényü gyülekezetet , hívtak itt 
egybe. 

Mellőzve az ünnepély részletességei fölemlí-
tését, azon általános köztetszést 's szép hatást, mit 
ez ünnepélyre hívott fiatal hitszónok d. pataji s. 
lelkész t. Széless Lajos gyönyörű alkalmi beszé -
de, lelkes és elragadó e!öadá«a, könnyekig m e g -
indító a ' más hangokhoz szokott nagy népsoka -
ságot, — a' d-pataj i isk. növendékei harmoniás 
éneke, t, cz. Dús Lajos tanár sírversei vívtak ki, 
— ezeket, mondom, mint czélomhoz nem tartozó-
kat, mellőzve, csak a1 szelíd keresztyéni r é s z v é -
tet, melly itt a* kalocsai kath. közönség arczain 
tükrözött, 's türelmi példányt említem fel, mel ly-
nól fogva említett k. társaink, felülemelkedve min-
den v . fe lekeze tességen , mellynek korunkban 
annyi ellenkező képére találunk, — a' maguk, 
sírkeresztekkel díszes temetöjökben engedtek a ' 
boldogultnak csendes nyugvó helyet. . . L e g y e -
nek áldva é r e t t e ! ! 

3 ) Eleitőlfogva a' vallást az ég malasztjának 
tartván minden nép , ha valaki azt türelmetlenül 
sér te t te , ugy nézték az t , mint emberi szörnye-
teget. Még ma is ismeretes az egyiptomi Apist 
kardjával átdöfő, templomokat-lerontó Camby-



ses. Ki nem tudja a' keresztyén felekezetek közt 
is, kivált ezelőtti sötét századokban, a1 divatos 
türelmetlenség-eket, szóvali sértegetéseket, e g y -
más templomaik 's javaiknak erőszakos elrablá-
sát, lerombolását? Sokkal világosabbak ezen t é -
nyek, hogysem szót kellene e ' végett emelni. De 
nem csoda; a' t anok, különösen bölcsészeti, is-
tenészet i , a 'phi lologiai , hermeneutikai, termé-
szeti 's aesthetikaiak nem voltak ugy kife j tve , 
tökélyre nem jutottak, 's ennélfogva mind a' fők, 
mind a' tagok nem voltak ugy felvilágosítva, 
hogy máskép cselekedhettek volna; és ha voltak 
k ivéte lek , ugy kell és lehet nézni, mint üstökös 
csillagokat. De hogy mai századunkban, a1 t a -
noknak illy nagy haladtával, egy keresztyén pap 
— ki békesség szolgája tartozik lenni — mint 
Mátyás királyunk is mondá 11-dik Pius pápa 
árulkodó követének — a' más felekezet ellen, ki 
vele egy apostoli hitformát vall, és a1 hitet mind-
egyik nem a' holt betűben, hanem az erkölcsi té-
n y e k - , főkép a' szeretetben állatja, — ugy lépjen 
fel, mint egy görög Eumolpida: — ez valóban 
felvilágosodott századunk s vallásunknak g y a -
lázatja és büntetést érdemlő, a' minthogy honi 
törvényeink fegyelemre méltónak ítélik. 

A* gyümölcséről ismeretes 's többire prote-
stánsokból álló S.-n, V.-egyyház r. k. e g y -
ház leány-gyülekezetében történt pünköst másod 
napján, hogy egy külföldi, idős ref ta leánynak 
— ki a' boldog párosodásra régóta hiába v á r a -
kozott, — végre egy éltes r. kath. molnárhoz, a' 
kitérés feltétele alat t , sikerült fér jhez-menni. Ez 
mind helyén van. A ' róm. kath. lelkész úr tehát 
elkészítvén a ' leányt a' szükségesekre, 's előre 
bocsátván, hogy böjtölni szükséges, egy s z ó -
val : a ' sz. trienli gyűlés minden rendeléseit meg 
kell ta r tani , 'sat. — az ujságlátás kedveért 
nagy számmal felgyülekezett protestánsok je len-
létéiben, mocskolódó — nevezetesen, hogy a' p r o -
testáns vallás, mellyben a' leány eddig élt, kár-
hozatos, veszedelmes, tévelygő és hit nevezetét 
nem is érdemlő vallás, — szókkal nem átallotfa 
országunk törvényein alapuló hitvallásunkat gya -
lázni, rágalmazni 's kárhoztatni. Melly sértő b e -
szédekre lön nagy zúgás, botrány és sirás, é r e z -
vén ezek vallásuknak, mellyet isteninek tartanak, 
egy halandónak túlbuzgóságátóli megsértetését. 
Ezen helytelen tettét a ' tisztelendőnek a' jelen 
volt józan-í téletü, igaz keresztyén jellemet 's 
nevet érdemlő műveltebb róm. kath. hallgatók is 
sokaiták , az ott volt idegen urak pedig e ' pisz-
kos tényt mindenfelé elhíresztelni mondották. — 
Vétkes dolog a ' k. tanítónak ugy szólni *s csele-
kedni , hogy a' békeség 's szeretet helyett ü l -
tessen hallgatói szivökbe szeretet lenséget , bot-
rányt és keserűséget . — Hát nem eshetnék ezen 
act máskép is m e g ? szelíden, Jézus lelkével 
egyezöleg,—ki ezt hagyá végrendeletéül : Ebből 
ismerteltek meg tanitványimnak lenni , ha e g y -

mást szere t i tek , — ki ezt mondá boszút állni 
kivánó tanítványinak: Nem tudjátok, micsoda lel-
ket vettetek ? — ki a' szeretetet f ő , királyi t ö r -
vénynek, a ' törvény öszvegének nevezi? Hát t a -
n í t -e 's parancsol-e ezzel ellenkezőt a ' róm. 
kath. egyház ? Ne fogja rá senki , mert nem is 
parancsolhat , különben fejének a' Jézus Kr isz-
tusnak nyomdokit és parancsolatit nem követné. 
Nem azt mondja-e Urunk : Ki inkább szereti apját 
vagy anyját 'stb. nem méltó az énreám. Nemde 
Istennek inkább kel l -e engedelmeskedni, h o g y -
sem az embereknek ? Nemde e/.t cselekedték-e 
Istennek minden szentei ? Ugy van, ez az igazi 
katholic. közönséges és szükségesképeni t ö r -
vény. — Én tehát inkább minden botrány é s k e -
serítés eltávoztatása vége t t , mint Jézus Krisztus 
szolgája , így szólottam volna: Édes l eányom! 
te eddig az ugy-nevezet t ref. keresztyén e g y -
házban neveltettél, éltél; abban is a' teljes szent -
háromság egy Istent kelle imádnod, 's ugyanazon 
apostoli hitformát vallanod; abban is a' ke resz-
tyén vallás főczéljául az ember megszenteltetése 
állíttatik 's taníttatik, — tudván, hogy szent élet 
nélkül senki az Urat nem láthatja: — mostan p e -
dig, bizonyos okoknál fogva , és mint mondod, 
meggyőződésből inkább kivánsz a róm. kath. 
egyház követője lenni; tudd meg a z t , hogy e b -
ben is csak azon Isteni kell imádnod, 's ezenkí -
vül még 'stb. — De ezzel ne elégedjél meg; mert 
a" legroszabb emberek is véghez szokták vinni 
a ' külsőket: hanem tartsd meg ezek mellett az 
isteni parancsolatokat i s , törekedjél t iszta-szivü, 
feddhetetlen-erkölcsü, felebaráti szerető lenni 'stb. 
Igy használni fog neked ezen mostani vallásod, 
különben valamint az egyikben, ugy a ' másikban 
sem fogsz üdvezülni. — Ugyan nem ezt súgta 
volna- e neki, az Isten helyett, önszive : Jól vagyon 
jó és hiv szolgám, kevesen voltál h iv , ezután 
többre bizlak! Minden okos hallgatók nem hogy 
zúgtak és sírtak, söt örvendve így szólottak vol -
na : Ez az igaz Krisztus szo lgá ja , kinek szája 
csak szeretetre és türelemre nyilik. — Méltó 
volna tehát , hogy az eddig sok lelkésztől g y a -
korlott mocskolódás, mint megannyi vallási a n a r -
chia, féktelen és önkénytes békebontás 's z a v a -
rás a' csendes lakosok közt , szigorú fenyítékkel 
büntettessék. Költ S -n , május 2 5 - k é n 1847. 

K. I . , r . p. 
4 ) Mi, hála az égnek ! szebben vagyunk ! F . 

évi január. 1 7 - é n Indncs kath. helység j e g y z ő -
jének ns Major Ferencz urnák neje ns Penyigey 
Zsuzsdnna jobblétre szenderült. Az elhunyt, mint 
szintén fér je is, helv. hitvallásuak. A' hidegnek 
legnagyobb fokoni létét érezvén a' siralmas f e -
lek, nem kivánák tőlem, hogy szabad ég alatt, 
egészségem veszélyeztetve, tartsam a' tanítást az 
elhunyt felett : hanem közakarattal elhatározák, 
hogy a' test Ináncson énekszóval eltakaríttatik, 
a* papszó pedig Szent-Andráson, min tanyaegy-



kázban ? fog tartatni, a' következő űrnapon. Ekkor 
egy gondolat fordult meg agyában a' kesergő 
a tyának , s maga mellé véve a 'bánatos-sz ivü 
f é r j testvérét , elmenének a' tisztelendő plebánus 
-úrhoz, s kérék: méltóztatnék megengedni,hogy a' 
kath. templomban az elhunyt emlékének néhány 
búcsúszavakat 's rokoni könnyeket áldozhassunk! 
A szilárd férfiú, a1 mindenkihez szeretetet, b a -
rátságot , bizodalmat mutató pap, nemcsak hogy 
megengedé templomábani elhangoztalását a' t a -
nító szavaknak, söt kikérte , hogy a' temetési idő 
elérkeztével egyenesen hozzá szálljak. Én a ' b a -
rátságos meghívást, mint ki már több ízben valék 
n á l a , elfogadám s megjelenésemkor kitárt k a -
rokkal 's csókokkal fogadtatám. Megkondult a' 
harangszó 's mindketten felöltözénk 's elindulánk 
a ' halottas-házhoz, 's onnan, néhány versénekek 
elhangoztatása után, menénk nagy néptömeg k í -
séretében a' szent házba. Néhány szavakat intézve 
hozzám a' buzgó pap, helyet foglalt a' sokaság 
között. A' szent-andrási meglehetős lábon álló 
chorus megkezdé a' szertartást ezen énekke l : 
„Jézus! ki a* keresztfán meghaltál." — Én e l -
foglalám a' szónoki helyet, és szerencsésen b e -
végezém a' szertartást, a 'né lkül , hogy a 'nagyobb 
részint katholikusokból álló nép engem ere tnek-
nek nevezne. — Jó pásztor! te liiven vezérled 
nyájadat, bátran kiállhatsz Jézusod elébe. A' dicső-
ült testét mindketten kikisérök végnyughelyére. 

Még egye t ! Szent-András egy valóságos szi-
get , mindenfelölröl környezve van a' Hernád 
vizétől, 's ez évenként több ízben szorít lakunk-
ba, 's meggátolja a ' szomszéd helységekkeli köz-
lekedést. Még nincs két éve , — elhunyt atyám 
idejében történt, ki elődöm volt a ' papi hivatal-
ban, — midőn vizi elem dúlt határinkban, 's e n -
nek dúltakor, meghalt Szent-Andráson egy kath. 
férfiú 's az atyám eltemeté ; harmad napra elhunyt 
Ináncson egy helv. hitvallású, 's a' tiszt, plebánus 
úr síri nyugalmára kiséré, 's csak akkor ludaták 
egymással az eseményt , midőn már a' víz med-
rébe vonult. — Illy barátságos viszony, illy köl -
csönös bizalom zászlója alatt csatázunk mi. — 
Adjon Isten mindenkinek illy tiszta-lelkű jó 
szomszédot, mint nekem van! G y a r m a t y. 

Dunamelléki egyházkerület gyűlése. 
A' helvét vallástételt követő dunamelléki f. t. 

egyházkerületnek, e' folyó 1847 - ik év septemb. 
hava 29 - ik napján, sz. kir. Pest városában, köz -
gyűlése fog tartatni; az ezt megelőző nap levén 
•a' hely szinén leendő megjelenésnek határideje. 

B á t h o r y G á b o r , 
egyházkerületi főjegyző. 

K ü l f ö l d : 
MÍSSÍ0. Az összes missioi munkásság á tnézé-

séül , közöljük azon missiotársulatokat, mellyek 
missionárokat önállóan kül lözgelnek, állomásaik-
ká] és munkásaik számával , alapul az 1 8 4 3 - k i 

évet véve föl. I. Az európai szárazon: 1 ) A' 
hallei missiointézet minden fenállók közt a' l e g -
régibb, Borneón egy állomással 's 3 munkással. 
2 ) Az ev. testvérközség,mellynek tagjaiéi van -
nak ugyan sok európai ország- 's más v i lágré-
szekben szé ledve , de igazgatósága Németor -
szágban v a n : 4 áll. Grönland, 4 Labrador- , 4 
Éjszakamer ika- , 37 Nyugotindia- , 5 Délame-
r ika- , 7Délafr ikában, öszv. 61 áll., 2 6 0 munkás-
és munkásnövel a ' nemzeti segédeken kivül. 
3) A' németalföldi, 1797-ben alapított missio-
társulat Rotterdamban: 4 áll. Celebes- , 5 Molu-
ckok- , 1 Javán, öszv. 10 áll., 2 5 munkás- és 
munkásnövel. 4 ) A ' baseli ev. missíotárs., melly 
181 tf. óta missioiskolát állított fel növendékeit 
az angol missioegyletnek adta , de 1821. óta s a -
ját kiildnököket is küld a' pogányok közé 's me ly -
lyel különösen déli Németország missioegyleti 
összeköttetésben ál lnak: 8 áll. Kelet india- , 1 
Nyugotafrikában, öszv. 9 áll., 32 munkással. Ezen 
kivül Schweitzban van még 5) a' lausannei mis-
síotárs. , melly jövedelmei nagy részét más t á r -
sulatoknak ad j a , de Éjszakamerikában saját á l -
lomása is van 4 munkással. 6 ) A' rajnai missio-
lárs., mellynek legrégibb ága, Elberfeldben, már 
1799. óta áll fen, utóbb a'baselihez csatlakozott, 
1828-ban pedig néhány szomszéd egylettel f üg -
getlen társulattá alakult, miután már 1 8 2 5 - b e n 
Barmenben missioseminarium alapíttaték; 's melly 
számos segédtársulattal kivált éjszaknyugoti N é -
metországban van e l te r jedve , do Németország 
más vidékein is nagy összeköttetései vannak,mely-
lyek adakozásokkal segí t ik: 13 áll. néhány m e l -
lékáll. Délafrikában, hol munkásai messze benyo-
multak, 's 6 áll. Borneon, öszv. 19 áll. 4 4 mun-
k á s - és munkásnövel, kiknek száma 1844-ben 
megszaporí'tatott 's néhány uj áll. alapítása, mi-
helyt a' szükséges munkások kiküldethetnek, h a -
tároztatott. 7 ) Az ev. missiókat pogányok közt 
előmozdító berlini társ., 1844. óta, mellynek köz-
vetlen összeköttetései kivált Poroszország keleti 
részében vannak: 5 áll. Délafr ika- , 1 Iíeletindiá-
b a n , öszv 6 áll. 24 munkás- és munkásnövel. 
8 ) Egy másik „ev. missoegylet a ' ker . vallásnak 
pogányok közt ter jeszléseüF fenáll ugyan B e r -
linben e ' név alatt 1842. óta, de lényegénél fogva 
sokkal régibb. Janicke pap missiointézetét utódja 
Gossner folytatta. 'S midőn ez 1836-ban minden 
nyilvános missiomunkásságtól épen vissza akart 
vonulni, sajátságos missiomunkásságba rántatott 
be, mennyiben liatal emberek, jobbára kézműves 
rendből, folyamodtak hozzá, hogy vezérlete alatt 
rövidebb 's kevésbbé költséges uton czéljokat, 
szivök ösztönéből evangyéliomot hirdetni a ' p o -
gányoknak, elérhessék. A ' kísérlet várakozáson 
fölül sükerült; a ' köPség keresetlenül önkénytes 
adakozásokból került k i ; a ' kiküldöltek helyébe 
mindig ujak jelenlék magoka t , így 1837 — 
1 8 4 2 - i g összesen 5 8 férfi 's 27 nő, 16159 tall. 



költséggel, Ú j -Dé lwa les - , Keletindia-, É j s z a k -
amer ika- 's Üjzelandba küldettek ki. Állomásaik: 
5 Keletindia-, 3 Déltengeren, öszv. 8 áll., mint-
egy 10 munkás- és munkásnövel. — Az inkább 
gyakorlati missionarképezésre, mint állomásala-
pításra irányzott gossneri missiointézet egy más, 
sa já tságos-nemü 's fontos intézetre emlékeztet, 
9 ) a1 Tübingenben néhány év előtt alapított g y ó -
gyászati missiointézetre, mellynek feladata — 
tapasztalás bizonyítván, hogy testi kórokban o r -
vosi segély legkedvezőbb bejáratot készít és szel-
lemi segélynek utat tör a' pogány népeknél — a' 
leendő missionarokat legszükségesb, természet-
tani 's orvosi ismeretekkel felruházni. 10) A ' 
drezdai luth. missiotárs. : 3 áll. Ausztrál ia- , 1 
Keletindiában 's oda számítva a ' zsidó missiót a' 
hazában, öszv. 5 áll., 7 munkással. 1 1 ) Az éjszaki 
német missiotárs. Hamburgban első ízben 1 8 4 2 -
ben 5 munkást küldött Keletindia- 's Üjzelandba. 
1 2 ) A' franczia ev. missiotárs. Parisban : 10 áll. 
Délafrikában 17 munkással. — II. Angliában. 13) 
A ' londoni missiotárs.: 32 áll. 12 mellékállomás-
sal déltengeri szigeteken, 3 China-, 4 Tulsó- In-
d ia - , 21 Elöindia-, 1 Corfu- , 28 Délafr ika- , 1 
Móriczsziget-, 16 Guyana-, 11 áll. 2 mellékáll. 
Jamaikában, öszv. 119 áll. 2 8 2 munkással, köz-
tök 82 benszülött. 14) Az egyházi missiotárs., 
1800 . körül alapíttatva 's csak az angol-püspöki 
vagy ugy nevezett magas egyház tagjaiból állva: 
3 áll. középtenger- , 14 Nyugotafrika-, 1 Kelet-
a f r i k a - , 38 Keletindia-, 4 Ceylon- , 19 Újze -
l and - , 7Nyugotindia- , 6 Éjszakamerikában, öszv. 
92 áll. 177 európai 's 1086. benszülött mnnkás-
és munkásnövel. 15) Társ. evangyéliom t e r j e sz -
téseül : 2 2 4 áll. britt É jszakamer ika- , 31 N y u -
gotindia-, 6 Guyana-, 32 Keletindia-, 4 3 Ausz-
t rá l ia - , 3 Újzeiand-, 1 Délafr ika- , 1 Seychel les-
ben,öszv. 3 4 1 áll. (köztök azonban sok k e r . k ö z -
ség van) 386 munkással (jobbára papokkal a la-
kult egyházakban), kik közöl 327 et egészen vagy 
résznyire a' társaság fizet. 16) Baptista-missio-
társ : 22 áll. 27 mellékáll. Keletindia-, 3 áll. 5 
mellékáll. a ' rnalayi sziget tenger- , 1 áll. 2 mel-
lékáll. Fernando P o - , 2 áll. 1 mellékáll. Délafri-
ka- , 6 3 áll. 56 mellékáll. Nyugotindia-, 1 áll. 4 
mellékáll. Délamerikában, ösz. 9 1 áll. 95 mel lék-
áll. 144 munkás- és munkásnövel és 183 b e n -
szülött tanító- és segéddel. 17) Egyetemes b a p -
tista-missio: 9 áll. Keletindiában 13 munkással 's 
ugyanannyi nemzeti segéddel. 18) Methodista-
missiotárs. : 8 áll. Keletindia-, 1 3 Ceylon- , 10 
Ausztral ia- , 5 Vandiemensföld-, 13 Újzeiand- , 
12 déltengeri szigetek- , 36 Délaf r ika- , 11 N y u -
gotaf r ika- , 50Nyugotindia- , 8 7 br i t tÉjszakame-
rikában, öszv. 2 4 5 áll. 3 6 5 missionar-, 327 k a -
techista- , taní tó- , fordító- 's más munkásokkal. 
1 9 ) Hölgynevelö nőtárs. : 8 áll. Keletindia-, 5 
Ceylon- , Í J a v a - , 5 Délafr ika- , 1 Törökország- , 
1 Aegyptusban, ösz. 21 áll. 26 munkásnövel. 20) 

Skót missiotárs. : 7 áll. 7 mellékáll. Jamaikában 
19 munkással. 2 1 ) Skót egyház missiója : 4 áll. 
Keletindiában 13 munkással. 2 2 ) Az irlandi p r e -
sbyteri egyház missiója : 1 áll. Keletindiában 2 
munkással. Azonkül néhány kisebb missiotárs. k ü -
lönös állomásokkal Keletindia- 's Délafrikában. 
Nem hagyhatjuk említetlenül 2 3 ) a' ker . i smere-
tet terjesztő társulatot is, melly bibliát 's más ker . 
épületes iratokat sok ezernyi példányban terjeszt 
's az által a' missiókat segíti. — III. Éjszak-
amerikában. 24 ) Amerikai missiotárs.: 2 áll. D é l -
afrika-, 2 Nyugotafrika-, 1 Görögország-, 5 T ö -
rökország-, 3 Syriában, 2 Nestorianok közt, 14 
Keletindia-, 6 Cey lon- ,2 Hátulsó-India-, 2 C h i -
n a - , 2 indiai sziget tenger- , 19 déltengeri s z i g e -
teken, 25 éjszakamerikai indiánok közt, öszv. 8 5 
áll. 526 munkás- és munkásnövel, köztök 145 
benszülött. 2 5 ) Püspöki missiotárs. Éjszakamer i -
kában : 6 áll. Nyugotafr ika- , 1 China-, 3 közép-
t enge r - , 3 Középamerikában, öszv. 13 áll. 9 4 
munkás- és munkásnövel. 26) Presbyteri egyház 
missiója : 4 áll. az éjszakamerikai indiánok közt, 
3 Nyugotafrika-, 5 keletindia-, 1 Siam- , 1 Chi-
nában, öszv. 14 áll. 67 munkással, betudva a' 
nemzeti segédeket is. 2 7 ) Methodista missiotárs.: 
30 áll. az éjszakamerikai indiánok közt, 3 0 az 
éjszakamerikai négerek közt, 3 Délamerika- , 4 
Nyugotafrikában, öszv. 67 áll. 2 4 1 munkással. 
2 8 ) Baptista-missiotárs. : 15 áll. 2 mellékáll. az 
éjszakamerikai indiánok k ö z t , 18 Európa- , 2 
Nyugotafr ika- . 2 China- , 4 Elöindia, 12 áll. 17 
mellékáll. Hátulsó Indiában, öszv. 5 3 áll. 180 
munkással, köztök 63 nemzeti segéd pogányok 
közöl. — Visszatekintve egy századnegyeddel, 
1820-ban minden világrészben öszv. 86 missio-
állomás számláltatott; "s mivel most közel 1 4 5 0 
f ő - 's mellékáll. van, mellyekben 4 8 0 0 munkás, 
köztök mintegy 2 /3 europai-zármazatu, a' többi 
az illető népekből k iképezve, munkálkodik, a' 
nagy missioföld mivelése azon idö óta több mint 
megtizenhatszorosodék.(Boté d. ev. K. d . G A. S t ) 

Szabad egyház. Drezdában is , a' königsbergi 
pé ldájára , szabad egyház a lakul t , de a' status 
helybe még nem hagyá. Elvei, mellyeket a' tiszt-
viselöség felszólítására magáéinak bevallott, k ö -
vetkezők: „Az igazságnak bevégzett és kész k i -
nyilatkoztatását mi nem hiszszük, hanem t o v a -
képzödöt, mindig tökéletesbülöt. Ez okból a' b i -
blia , daczára mindenkori nagy fontosságának 's 
bármi hatalmasan ösztönözzön is bennünket, hi-
tünknek nem törvénye, annál kevésbbé lehetnek 
tehát az a' symbolumok és symb. könyvek. Az 
igazság szelleme, a' melly benne nyilatkozott, 
azután is szólt az emberekben 's még mindig szól 
különféleképen. Az emberiség általa mindig n a -
gyobb ismerethez jut. Ezen ismeretet keressük ' s 
követjük mi. — Ez okból e' szellemet nem k o r -
látozhatjuk hitvallásformulák- és tantételekkel, 
mellyekhez kötve volna társaságunk, és szintolly 



kevéssé Szokásokkal, mellyeknek mindenki alája 
Volna vétve . Hitvallás és tan nálunk szabadok, 
szokások is csak szabadok lehelnek. Mi zárt e g y -
házi hitvallást nem akarunk, hanem szabad em-
beri társaságot. „Az Űr ama lé lek , a ' hol pedig 
az Úr lelke v a n , ott van a ' szabadság." — Bí-
zunk az igazság és szeretet, igazságosság és erő 
szellemében, melly minden ismeretre vezet 's az 
igazi élet országát mindinkább előidézi, melly á l -
tal Isten és Krisztus és valakik csak üdvét hoztak 
az emberekre 's minden jók bennünk vannak 's 
mi bennök élünk és mozgunk. Mi csupán e' sze l -
lemet kivánjnk; a' bennei élő hit, mint benlakó 
istenség, megigazolésüdvezit . „Mert valakik I s -
ten lelkétől vezérel tetnek, azok Isten fiai." — Mi 
a ' községet nem fosztjuk meg a' kormány- és 
igétől, ugy hogy annak csupán hallgatni és e n -
gedelmeskedni kel lene: hanem ámbár kebeléből 
egyeseket mindkettővel mint hivatallal felruház: 
mégis mindegyiknek van része bennök 's mind-
egyik szóval és tettel, mennyire tőle te l ik , köz-

jóra és saját magára működik azegészben, az apos-
tol szavaiként : ,,A' szellemi adományok közjóra 
szolgálnak mindenkiben" (Kirchl. Ref.) 

Apróságok. Franczia lapok szerint Ibrahim 
pasa azon alkalommal, midőn a 'kairói zsidók ó ta -
íomkérelmet intéztek hozzá , Aegyptusra nézve 
teljes Vallásszabadság elvét mondá ki, európai 
utazására hivatkozva, mellyen e' szabadságot 
ismerni tanuló (Kirchl. R e f ) — A' freiburgi e g y -
házmegyei gyűlés két szavazat kivételével e l -
fogadá azon indítványt, hogy a' jövő fözsinat 
tiszlullabb kortudatnak megfelelő alakban változ-
tassa meg az apóst, symbolumot. (A. K. Z. ) — 
Brémában több férfi adakozásra egyesült Visli-
cenus gyámolitása végett . ( A . K. Z . ) — Bayr-
hofer marburgi oktató a ' ném.-katholikusok-
's világbarátoknak tett szolgálatiért hivatalától fel-
függesztetett. (A. K. Z.) — Berlinben8pap, Oláh-
országba menendő, szenteltetett MNeander püs-
pök által. (A.K.Z ) — A'cambridgei (Éjszakameri -
kában) egyetem mintegy 700 tanulót számlál. (A. 
Z.f.Ch .u.K.) — XVIII. Lajos azt mondá a' pápáról: 
„A'pápasz.személy,kinek lábait mindig kell csókol-
ni, de kezeit néha meg kell kötni. (A. Z. f. Ch. u.K.) 
— Mult évben a' GusztáV-Ádolf-egyesület 4 0 0 0 0 
tallérral gyámolítá külföldön a ' szegény ev. egy -
házadat, jövedelme pedig 6 4 0 0 0 tall. volt. (A. 
Z. f. Ch. ti* K.) — Pétervárolt gyámegylet fog 
alapíttatni a' belföldi szegény ev. testvérközsé-
gek fölsegélése végett. Az özvegypénztár ér téke 
13368 rube l , mihez 1845-ben 2225 r. j á ru l t ; 
szétosztatott 1264 r., mindenik özvegyre 28 r. 
esett. Séwastopolban luth. istentiszteletre ház fog 
kibéreltetni 's e ' czélra a ' császár 1000 rub ada-
tott a ' birodalmi pénztárból. A ' pétervári k o r -
mányzóságban V a n 44 ev.-luth. község, egész 

Oroszországban pedig 72. Ehez járul még az ú j -
archangelski község Silkaszigeten orosz E j s z a k -
amerikában. Pétervárott 3 reform, község- van, 
herrnhuti imaterem is. Az ev -luth. egyház Orosz-
országban 191503 lelket számlál. (A.Z. f. Ch.u.K.) 
Waadban az üldözés folyvást tart. St. Croixban 
egy magánférfi házát , mert hivataláról lemondott 
pap lakott nála, egy csapat feltöré 's a' tulajdo-
nosán rútul méltatlankodott; a ty já t , 70 évesnél 
korosb őszt, hálószobájában kővel megdobták; a ' 
panasz eredménytelen maradott. (Zuk. d. K.) — 
Mecklenburg - Schwerin népessége 1845-ben 
5 1 6 0 7 9 lélek volt, 5806 - t a l több , mint 1 8 4 4 -
ben köztök 5 1 1 8 5 9 e v . - luth., 180 ref. , 6 8 6 
r. kath., 3 3 1 8 zsidó. (A. K. Z.) — A' bre ísgau-
freiburgi egyházmegyei gyűlés többi közt k ö v e t -
kező indítványokat fogadott el fözsinat elébe t e r -
jesztésül . Engedtessék meg az ev. papoknak, 
hogy a' német katholikusoknak nyithassák meg 
a' templomokat; hogy az irgalmas szüzek rende 
vegyes községekbe be ne fogadtassék(A. K . Z . ) . 
— Arnoldi trieri püspök megyéje papságához 
körlevelet bocsátott, mellyben meghagy ja , hogy 
a ' községek bucstíjárásoktól visszatartóztassanak 
(A. K. Z.). — A' stuttgarti bibliatársálat 1812 
óta mintegy 3 3 0 , 0 0 0 példányt terjesztett el az 
országban 's mivel Würtembergben 1 , 2 0 0 , 0 0 0 
ev. lakos l e v é n , a családok számát 3 0 0 , 0 0 0 - r e 
tehetni, a' társulat 30 ,000 példánynyal többet t e r -
jesztett el, mint mennyi a1 család. Figyelmét most 
már külföldre fordítandja (A . K. Z ) . — A ' nem 
rég. meghalálozott esperes Magén 2 0 0 0 ft. st. a l a -
pítványozott Dublinban egy főiskola alapítása v é -
gett presbyterianok számára (B. A. Ií. Z.) — 
Spanyolországban 39 püspökség üres és csak 
22 püspök v a n , kik közöl többen száműzésben 
vannak még (B. A . K. Zt). Siegburgban Engel-
mannném. kath. papot, ki az előtt ott r. kath. pap 
volt, szalmabáb alakjában nagy zaj és kiáltozás 
közben kötélen hurczolták az u tczákon, hogy 
megégessék, míg zápor szétüzé a' sokaságot ' s 
a ' rendőrség kezére keríté a' szalmabábot. Ko-
runkban így, csak így égetik az eretnekeket! (A. 
Z. f. Ch. u. K.). — Legújabb felszámítások szerint 
Hannoverában 1 8 3 4 . — 1 8 4 5 - i g bezárólag 400 . 
papjelölt Vizsgáltatott megpraevie , 403.tentáltatott 
274 . hivatalt kapott : így 1846- ik jan. l - j é n (a* 
praevie megvizsgált tanulókat oda nem értve) a ' 
valódi papjelöltek száma 2 4 7 - e t tön,kik közöl e g y -
másra évenként 22 —23. kaphat hivatalt. E* szerint 
Hannovera mintegy 12. évre eleve el van látva 
papjelöltekkel, kik közt sokszor látni ollyakat, 
kiknek 36 — 40 éves korukban sincs hivatalra 
közel kilátásuk (A . K, Z . ) — A ' königsbergiszabad 
ev. község az öskeresztyénség első községei e lő -
képe szerint férfi és női szegényápolókat v á -
lasztott. ( A . K. Z.) — 
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Pillantat a1 protestáns külföldre. 
(Vége.) 

Ha már némileg megkutattuk a' dolog kútfor-
rásait , helyén lesz még itt pár szót mondani azon 
ujdon keletkezett, a' mint magokat nevezik, sza-
bad egyházakról. — Mi a' szabad egyház? — 
Ők magokat azoknak tartják, mert szabadak az 
országos egyház hatóságainak befolyásától és 
ugyanazon egyház hittanától, — tehát az igaz-
gatás és hit dolgában szabadoknak érzik mago-
kat. Én ezen értelmezésben teljességgel nem fo-
gok kezet azokkal. Előttem az egyház szabad, 
ha a' hatalom állal külsőleg nem nyomatik va l -
lásgyakorlatában , 's benső működésében és ki-
fejlődésében nem gátoltalik, belül pedig önmaga 
által evangyéliomi szellemben kormányoztatik. 
Ezen szabadsághoz koránsem kívántatik az e g y -
háznak a' világi államtól tökéletes elkülönözése, 
's mégkevésbbé akarom ezen szabadságot annyira 
kiterjeszteni , miszerint minden egyházközség más 
meg más hitczikkeket alkosson Az amerikai s tá -
tusok vallástörvényeit soha sem tartottam jók -
nak ép azér t , mivel ott az állam és az egyház 
elkülönözése szigorúan kivitetett; az államnak 
semmi gondja az iránt, mit hisznek és vallanak, 
milly hitet és erkölcstant hirdetnek polgárai; 
azért ott sinlik az egyház, és a' hitfelekezetek 
száma tömérdek. Az angol egyházszerkezetet sem 
dicsérem, mivel ott az egy uralkodó gazdag or -
szágos vallás mellett sok dissidens felekezet nyo-
morog, elhanyagoltan, az állam segedelme 's vé -
delme nélkül. Az egyház az államból ki nem sza-
kadhat, 's az állam el nem hanyagolhatja az egy-
házat, mert együtt léteznek 's lakoznak; bár f ő -
elveik különbözők, de czéljaik kivitelére e g y -
mást nem nélkülözhetik. Azért én nem olly sza -
badságot követelek az egyház számára, misze-
rint egészen függetlenné tétessék az államtól: 
sőt inkább ennek védelmét és segedelmét m e g -
kívánom, de u g y , hogy ezt ne kizárólag egy 

..í-alkodó országos egyházzal , de minden tö rvé-
nyesen létező felekezetekkel éreztesse. A' le l -
kiekben pedig még kevésbbé kívánok teljes sub-
jectivus függetlenséget, de — értve a ' ke resz-
tyénséget , mint posiliv hitvallás*, — az Isten 
igéjének tekintélye mellett az egyes tanoknak 
szabad fölfogását, és minden emberi tekintély ' s 
így az egyházban tekintélye ellen is örökös p ro -
testatiót. — 

Most pedig már könnyű ezen általános elveket 
a' német szabad egyházakra alkalmazni. Ok nem 
a'keresztyén szabadságnak,— ők a' féktelen r e n -
detlenségnek , sőt hitlenségnek zászlait emelék 
föl, 's ezért bizonyosan dicső jövendőjük nincs, 
habár még többre szaporodnának is. Teljes é r t e -
lemben rájok alkalmazhatni Jézus szavait : hogy 
az ág nem hoz gyümölcsöt, ha elszakad a tö r -
zsöktől. Jelenben azonban a' prolestantismnsnak 
sokat ár tanak, s azt bensökép igen gyöngítik. 
Romani gaudentde noslro dissidio, mondá Luther. 

Lássunk immár ahoz, mi elöltünk fődolog, milly 
tanulságot vonhatni mindezekből — magyarhoni 
egyházunkra nézve. 

A' tanulság nagyobb részt örvendetes. Mert bár 
sűlyos bajok nyomnak bennünket, mindazáltal a ' 
külföldi szakadásoknak felebb kinyomozott két 
okát köztünk nem találjuk. Mi már most szabad 
egyház vagyunk azon értelemben, miben a' n é -
met elváló egyházak; mert mi függetlenek vagyunk 
külsőleg az államtól és ezen szabadságunk b iz -
tosítva van honi törvényeink által. Valamint p e -
dig szabadságban , ugy egy más tulajdonban is 
hasonlítunk azon elvált szabad egyházakhoz, — 
tudnillik : szegénységben és azon kénytelenség-
ben, miszerint nem gyámolítva az állam ereje 
által, saját erőnkből magunkat, templomainkat, i s -
koláinkat fenlartani tartozunk. 'S már ezen pont 
mellett nyilik tágas tere az egyházi állapotunk 
felöli elmélkedésnek. Lehet kérdeni : jól v a n - e 
ez így ? s vájjon nem lehelne-e jobban ? Legyen 
szabad egyéni véleményemet nyíltan e lmonda-
nom. Én jelen egyházi szerkeztünkben nemcsak 
elegendő, de bőségesen sok , sőt kelletinél jónál 
több szabadságot lelek, és a' bőséges szabadság 
mellett igen kevés rendet. Ezen állításom bebi-
zonyítása messzire vinne és lulajdonképen nem is 
ide tartozik. Nézzünk körül, tekintsünk egyes e g y -
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házaink helállapolába, valamint egyházi gyű lé -
seink szerkezetébe, 's állításomat igazolva talá— 
landjuk. Én tehát nem pirulok megvallani, misze-
rint én ollyan szabad egyház , mint azon ujdon 
keletkezett német egyházak , lenni épenségget 
nem a k a r o k ; minthogy pedig magunkat e ' tekin 
tetben sokban hasonlóknak találom amazokhoz : 
fölösleges, tehát ártalmas szabadságunk egy r é -
szét szívesen oda adnám cserébe több rendért, 
mert ennek tetemes híjával vagyunk szabadsá-
gunk túláradozásában. É s tovább megyek. Meg-
vallom, miszerint én kigyót , békát nem kiál ta-
nék azokra, kik anyagi segedelmet kívánnak egy-
házunk számára az államtól. Sokan az illyesek 
mellett azonnal el szokták magokat kiáltani, hogy 
nekünk segedelem nem kell, mert szabadságun-
kat veszélyeztetné. Én hiszem , hogy bennünket 
e g y k o r , pedig tán nem sokára, az állam 's ko r -
mány segíteni f o g , ép ugy, mint az angol k o r -
mány már tettleg hozzá akar fogni a' katholikus 
egyház gyámolításához. És ha egyházunk, s z a -
badságához túlságos ragaszkodásában, az állam 
segédkezét eltaszítaná magától , önérdekét nem 
értené és megsértené. Avagy olly igen szüzek 
v a g y u n k - e a' kormánynak egyházi ügyeinküei 
avatkozásától ? És ha avatkozik a'hatalom ü g y e -
kikbe, mindig saját önkényes elhatározásából 
tesz i -e az t , és soha minmagunk által felhivatva, 
megkére tve? Hogy többet ne említsek, ki intézte 
el végtére a1 pesti evang. egyháznak sok évig 
bonyolódott ügyé t? ki segített, midőn a' duna-
mellélti reformata superintendentia sok évig nem 
tudott főpapot választani ? hova folyamodott l e g -
újabban a' dunántúli evang. superintenaens 's a' 
pápai ref. egyház a ' főiskola ügyében ? Uraink ! 
csak ne mystificáljuk magunkat dicsőséges önkor-
mányzásunkkal. Mert, ime! látjuk, hogy több Íz-
ben nem tudtunk kormányozni, de kormányoz-
tattunk. Külföldön az egyházrendszer meg 
fog változni, de a1 consistoriumok szerkezetök-
ben változni igen , de megszüntetni nem fognak, 
— mivel már most van sok tekintélyes férfiú, 
ki nein tiszta synodalis, hanem synoualis és con-
sistorialís rendszertől egyesülten reméli az egy-

*) Ennek, nézetem szerint, két oka van. Egyik : mert 
szeretünk lenni apró zsarnokok, ignorálok amaz alkotmá-
nyos elv- 's kötelességet, miszerint a1 többség akarata előtt 
meg kell hódolni. Részemről fogadom és megállom, — bár 
sokan tennék ezt! — hogy abban, mit a' gyülekezetek vagy 
az egyházi gyűlést törvényesen alkotó személyek többsége 
határoz, — legyen az bár szerintem helytelen, tessek vagy 
ne tessék, — mindenkor megnyugszom 's az ellen másutt 
oltalmat 's vigasztalást keresni soha nem fogok, mind*-
azt, ki ellenkezőt cselekszik, méltónak itéléin arra,, 
hogy az alkotmányos élet jótékonyságától megfosztas-
sék. — Másik ok : köztünk is vannak , oh fájdalomé 
egyházárulók 's szerencsevadászok, kik egyéni 's helyi es-
dekelt tekintetéből, az egyház jogait, a1 közjót veszélyez-
tetni vakmerően nem átalják,kiket megkeltene bélyegezni— 
a' tértéfletirónflk^ —kiknek törekvesöket gát&lnH az egy-
héa mintlew igaz fia "s barátjának szent köte lesség Tör ö le. 

ház üdvé t , és én — ott legalább — bizonyosan 
eme párt mellett szeretnék állani Sö t , jól s z e r -
kezeti, nem politikai intézeteink kaptájára vont , 
de egyházi elemekből és egyházi szellemben a l -
kotott királyi consistoriumoktól itt sem i r tózom,— 
mivel minden mostani egyházszerkezet javítási 
mozgalmaink semmire sem vezetnek, migsanct io-
ról 's végrehajtásról nem gondoskodunk, — mert 
csak ennek vagyunk híjával, szerkezetünk pedig 
volt eddig is, pedig szabad, szép szerkezetünk. 
Mindezeket azért irám, mikép — tekintettel az 
elváló német egyházak példájára — túl ne b e -
csüljük az egyház szabadságát, 's óhajtanám, hogy 
ez figyelembe vetetnék általunk most, midőn e g y -
házunkat rendezni akarjuk 

De ennél még nagyobb figyelmet igényel e g y -
házunknak egy más oldala, mellynek megtek in-
tésére vezetnek szinte a ' külföldi bajok. Azt mond-
tuk ezekről, hogy egyik főokát ezeknek az e g y -
házi hatóságok politikai, világi szerkezetében 
kell keresni. Mi azt találtuk, hogy mi külsőleg a ' 
világi állam hatalmától meglehetősen szabadok 
vagyunk: de nézzünk egyházunk be l se j ébe ,—vá j -
jon ott tisztán talál juk-e magunkat világi t ú l -
nyomó elemektől? Nem akarok sérteni senkit, 
már csak azért i s , mert ez által egyházamnak 
á r tanék ; nem is akarom terjeszteni tovább a' t i -
szamelléki meghasonlás szellemét. Táplál a1 r e -
ménység, hogy az úri-rendiiek között, ha e g y é b -
iránt igénytelen soraimat olvasásra méltatják, 
sokan találkoznak minden pártoskodáson felül 
ál lók, és az egyházjavának magokat is szívesen 
alárendelők, olly annyira , mikép higgadt kebe l -
lel fogják vizsgálni állításaimat. Ezen r e m é n y -
ségre támaszkodva, bizton ide állítom, a' külföld 
példáján okulva, eme szavaka t : egyházunk ben-
sejében a' világi elem túlnyomó és ez később-ko-
rább veszélybe ejtheti egyházunkat! És miért tú l -
nyomó ? Azé r t - e , hogy mindenütt vannak világi 
felügyelök-az egyes egyházon kezdve egész a1 

négy superint. közgyűléséig ? Nem azér t , a tya -
fiak ! legalább nem csupán a z é r t , — de azért, 
mivel ezen világi hivatalnokok nincsenek illő á l -
lásban és viszonyban az egyházhoz, és — 's ez 
a' bajnak föoka — mivel egyházunk olly ország 
kebelében van, mellyben a' szabadalmi, az a r i -
stokratiai elem túlnyomó. Engedelmet kérek, hogy 
politikába vág lam! többé szó sem leend róla. H i -
ába töröltetik el az egyházi é s világi nevezet 
különsége ; írjuk bár a1 gyűlések tagjait mindun-
talan betűrendben minden tekintet nélkül á l la-
potukra: : ez a' dolgon nem segít;;, világi és e g y -
háai elem mindig volt és lesz. É s énnagyon s z e -
retem azt, midőn világi uraink és oktatóink szint© 
egyháziaknak akarnak neveztetni : de m é g ' j o b -
baa szeretném, hafaogy igazán leikökben l enné-
nek egyházáak. Továbbá nagyon is örülök az 
egyewlöségs gyakori említésének : csak az egyen 
sajnálkozom, hogy azt gyakorlatban létesítve nem 



találom. Nem találom pedig-, mivel már eddigi 
szerkezetünk túlnyomóvá teszi a ' világi elemet, 
mennyiben minden gyűlés elnökségét kizárólag 
a ' világiaknak tulajdonítja ; mert a' kettős elnök-
ség abnormis állapot, és a' bajon nem seg í t ; a 
fölött pedrg, ott a' legmagasb fokon, még e1 sze -
gény quasi-egyenlöséget sem akarják tűrni ; 
practice vévén pedig a' dolgot, kénytelenek v a -
gyunk elismerni, miszerint eme világi elem , itt 
ezen országban, a ' j e len szerkezet mellett, a' l e g -
nagyobb rendetlenségbe döntheti egyházunk 
ügyeit , söt már számos izben döntötte is , — 
pedig büntetlenül, söt még feleletre sem vonatva. 
A ' világi elemnek az egyház bensejében illy ál-
lása országunkon kivül sehol, de sehol sincsen: 
söt mondhatni, külföldön a' v i lágiaknak, vagy 
ha ugy aka r juk , nem-papi személyeknek, eddig 
az egyházi ügyekbe c seké ly , vagy semmi be fo -
lyásuk sem volt. A' hierarchiátóli félelmünkben 
más —archiába estünk, melly amannál nem k e -
vésbbé veszélyes. Innen van, hogy már köztünk 
is jelentkeznek mozgalmak és viták , fognak p e -
dig nevekedni most az egyházrendszer alkotása 
mellet t , mert még a' választmányi dolgozat sem 
tiszta az említett bajtól. Ez roppant feladat! Ha 
ez Krisztus szellemében meg nem oldatik, ugy 
inkább félre minden egyházrendezéssel! mert 
épen ez által adathatik alkalom a' külföldön már 
feltünedező bajoknak köztünk honosulására. Meg-
oldani pedig a ' kérdést nem lehet öntagadás né l -
k ü l ; nem lehe t , ha elfeledjük az Üdvezitö s z a -
vait : ki köztelek legnagyobb, legyen mint minde-
nek szolgája, és ismét Péter igéit : legeltessétek 
az Isten nyáját, nem mint uralkodók az örökség 
fölött. Míg ezen alapon nem építünk egyházi tör-
vényeket : addig egyházunk mindig ecclesia 
pressa lesz belül , és a' legkisebb szellemi n y a -
valya , mellyben sinleni fog, a ' mindinkább n ö -
vekedő 's már a' papokra is kiterjedő elvilágio-
sodás l e s z , nem is említve nagyobb bajainkat, 
mellyek a ' túlnyomó elem hatása következtében 
egyházaink igazgatása , gyűléseink határozatai 
körül lesznek észrevehetők. 

Hátra van, hogy az orlhodoxiát vegyük tekin-
tetbe, miről azt mondtuk felebb, mikép ez az o t -
tani zavarok egyik tényezője. Hála Isten ! ugy 
látszik, honi egyházainkban józan és egészséges 
szellem uralkodik e ' tekintetben. Hittani viták 
köztünk nincsenek, pártok még kevésbbé. Azt 
ugyan nem lehet állítani, hogy nem volna köz-
tünk is különböző felfogása a1 hilczikkeknek , 's 
nem volnának némellyek eme , mások amaz o l -
dalhoz hajlók : de í té lőszékek, kölcsönös k izá-
rások 's kárhoztatások miköztünk nincsenek, — 
mert már természeti jellemünk különbözik a ' n é -
met tudományos jellemtől, melly kimeríthetlen a' 
philosophiai rendszerek alkotásában, és ezeknek 
a ' hittanra való alkalmazásában. Mi nagyon is 
nyugton vagyunk a' hittan dolgában, minek talán 

— egyszerűn szólva — két oka van ; mert vagy 
mozognunk ugy, mint külföldön, nem lehet és nem 
szabad, — vagy mozogni nem akarunk magunk ; 
mert valljuk m e g , az istenészeti tudományosság 
és irodalom minálunk meglehetősen a ' pangás 
állapotában van , 's tekinve a1 külföldet , nagyon 
is hátra vagyunk , söt hátramaradtunk apáink és 
elődink mögött is. Csak egyes főkben csempész-
tetett be hozzánk a1 hegelianismus, de minálunk 
sem fogékony földe, sem szabad működési tere , 
miszerint olly veszélyes lehetne , mint Német -
honban. G e d u l y B o g y o s z l ó . 

L é l e k g y ü m ö l c s e i . 
Eféz 5 : 9. 

(Ajándokul, tulajdonképen válaszul a' tisztelt ellenvélemé-
nyüeknek.) 

Minap egy kisded polémiái czikk jelent meg e* 
lapokban illy czim alat t : „hogy a' róni. egyházat 
szent Péter alapította volna, nincs világosan b e -
bizonyítva." Tanuknak hivom fel az el nem fogu l -
takat, hogy a1 kisded polémia szelíd, modora b e -
csületes, és iró amaz apostoli parancsot : , ,A ' ki 
szereti az Istent, szeresse atyafiát i s" (Ján . 4 : 
15 . ) szemei előtt tartotta. Es e ' csekély szózatot 
mégis, itt-ott, kedvetlenül ve t ték , — mintha egy 
ujabb Nabugodonozorégig-érő , magas fájának l e -
vágatásáról lenne szó. vagy egy utóbbi Góg és 
Mágógróli profétzia beteljesedésének elközelge-
téséröl, mikor, miként az Urnák lelke mondá h a j -
dan : „Fölfordulnak minden hegyek , elromolnak 
a' magas kősziklák és minden kőfal földre omol." 
(Ezék . 3 8 : 20 . ) 

Igenis, mozgalom történt, különösen a ' Rel. és 
Nev. czimü lapban;birálgatás közben személyes-
kedés tűnt elő, — ollykor tudatlanság emlege-
tése hallatott, — néhány postanapokon á t , némi 
egyházi gyufalángok mutatkoztak, de a ' me ly -
lyeket, hiszszük, ( jó t kell feltennünk ker. theo-
logusokról) nem a ' jelenések könyvében leirt, 
ama két tanúbizonyság szájából jövő, hanem csak 
történetesen, valamelly palotában gerjesztet t t ű z -
nek — minőnél melegedett Péter is (Luk. 22 : 
55 , 56.) — szétpattogó szikrái okoztak, — 's 
emberi erőtlenségnek tulajdoníthatók. És mind-
ez egyedül az említett czikk miatt, melly pedig 
csak a ' felvirulandó, szelídebb-modorú polémia 
programmjának , hajnali első gyenge sugá rza t -
nak, leginkább a ' fiatal protestáns papság s z á -
mára nyújtott zsengének, csak próbának, nem p e -
dig kimerítő dolgozatnak akart tekintetni. Innen 
a' magát, szent Pál értelme szerint (Eféz. IV: 13.) , 
teljes férfiúnak gondoló bírálgató aligha az e l -
hamarkodási hibából ki fogja magát tudni men t -
hetni ; annyival inkább, hogy valami, az e g y -
házi történettan elaljasodott, nyomorodott s z a -
kábani hiányosságért tetszett felettünk ama z e -
ne-iskolás gyermekeket fenyegetni szokott v e s z -
szejét suhogtatnia. És e ' s z e g é n y , e lnyomo-



rodott tannak neve — fájdalommal legyen említve 
— patristica, — mellyel, javallom ifjabb paptár-
saim közt mindenkinek, ugyancsak jól megismer-
ked jék ; az elsőbb századi Íróknak buzgalmuk- 's 
bátorságukban gyönyörködjék, — világosító, i n -
tő, evangyéliomi-szellemü útmutatásaikat becs-
ben tartsa 's használja : azonban, minthogy amaz 
apostoli Szent mondat: ,.7caoa yqacpyj de07ivev0T0gii 

az egyházi atyák irataikra ki nem t e r j ed ; 's 
minthogy sokan ezek közt, eredeti tisztaságukban 
meg nem maradtak, a1 későbbi századok szennyei-
vel bemázoltattak : innen nem lehet eléggé ova-
kodnia a' lelkipásztornak, hogy semmi uton, mó-
don azoknak birói tekintetét el ne fogadja ; hogy 
belölök élővizet mer í the t , melly után soha meg 
nem szomjúhozik, és minőt Jézus igért (Ján. IV : 
10 , 14.) — ne képzel je; miattok a' szent lélek 
által ihletett tudományt, hallgatóitól el ne vonja, 
vagy , a' mint szól az Úr a ' prófétánál, „az igét 
el ne lopja." f Je rém. 26 : 2 .) 

Bár erőtlen tagja a ' vitézkedő anyaszentegy-
háznak, fölhíva érzem hát ismét magamat, kiál-
lani : mutassuk meg, atyámfiai! hogy van szelíd, 
ártatlan s üdvös polémia. Hiszen, ha a ' polgári 
rend lelkesebbjei is már nyugodtan, vallásos k e -
bellel 's kellemes modorban — pedig anyagi j ó -
létről csak — tudnak elleneikkel vitatkozni : 
nem kell-e nekünk inkább példányul szolgálnunk, 
és a1 lélek örök üdvéről szelíden, atyafiságosan 
szót váltogatnunk, — a ' testen és Véren győze -
delmeskednünk, — Isten országát és annak igaz -
ságát minden világi jóknál elébb keresnünk ? — 
Ugy van, nem, többé nem folyhat a ' polémia, 
mikép némellyek szerelnék, keresztyéntelen, sőt 
embertelen ütközetekkel. Nincsen csáb 's jutalom, 
nincs fenyegető erő 's hatalom, melly prot. e l -
vünket megváltoztathassa. A' ki megfürdött, a n -
nak már csak lábait kell megmosnia (Ján. XIII : 
1 0 ) s a ' próféta szavai szer int : szépek a z e v a n -
gyéliom hirdetőinek lábaik. (Esai LII : 7.) 

Mielőtt azonban a' czáfolatba mélyebben b o -
csátkoznánk : bevezetésül szükség megjegyez-
nünk : 1 -ször : Távol van tölünk4a' vétek, misze-
rint a' róm. kath. anyaszentegyházban létező 
rend felbontására igyekeznénk. Mi az igen t isz-
telt pápát a ' róm. kath. világ törvényes püspöké-
nek , Olaszhon egyik szép részében fe jedelem-
nek ismerjük. Isten őr izzen, hogy hatalmát, di -
csőségét i r igylenök! sőt érte, mint minden ker. 
fejdelmekért , imádkozni kötelességünk; és ha v a -
lamennyi szabad választhatási-jogú róm. kath. 
országok mind öt választanák is el világi f e jde l -
möknek : országlását törvényesnek tartanok. 
Hiszszük, hogy magas ál lásában, ha Isten ugy 
akar ja , az idők végéig megmaradand : de hisz-
szük azt is, hogy belőle semmi veszély nem k ö -
vetkeznék , ha Isten a ' róm. püspökséget meg-
szünlelné is, miként nem következelt abból, hogy 
a ' korinthusi vagy antiochiai ekklézsiák megszün-

ek lé tezni ; mert hiszen az üdvesség ura e lég 
erős, hatalmas ar ra , hogy az anyaszentegyházat 
minden viszonyok közt megtar t sa , bölcsesóget 
szerint másként alakítsa 's üdvességre vezérelje. 
Csak azt tagadjuk hát, hogy a' hatalom és mél tó-
ság Péterről, mint első apostolról szállott volna a* 
pápára, mint a1 róm. püspökségben he lye t t e sé re ; 
és ez semmit le nem von dicsőségéből, — mert 
erős, igaz joggal bírja hivatalát , akár sorsvetés 
által, mint Mátyás apostol, vagy akármelly neme 
által a 'választásnak, vagy beleegyezésnek nyer te 
légyen is azt. isten bölcs akaratából van minden 
dolog, többek közt hát az i s , hogy a' róm. kath. 
anyaszentegyház, magát, az eleitől fogva ha t a l -
mas, gazdag, róm. püspökség igazgatására bízta, 
's most is bízza. Hogy pedig az említett dolgot 
tagadjuk , nem fenekedésböl, miként a ' Rel. és 
Nev. borzasztón rajzolja, teszszük : hanem, józan 
észszel felfogott evangyéliom szel leme, 's a* 
rendszerint munkás szent lélek kegyelme által 
szerzeit meggyőződésből tenni , hinni, vallani 
kényteleníttetünk, 's e ' felöl hitfeleinket is értesí-
teni kötelesek vagyunk.—Ugyanazér t 2 - o r : H e l y -
telennek tetszik előttünk az a ' v á d , hogy a ' v i t a t -
kozást dogmatikai térre hoztuk; mert hiszen min -
dig azon voltunk, 's elfordítván most szemeinket 
a' hajdani, honi dogmatikai téren itt-ott csinált 
nyomokról, 's Thuannál mondván : „nec postera 
credant secula ," — igen is, a ' régieket feledve, 
csak a' közelebb mult években is, nem dogmati-
kai téren mondogatta-e nekünk a' Rel. és Nev. 
számtalanszor ama szokott tévelygő, hittől-elsza-
kadtak keserítő szókat? mellyeket mi soha e' l a -
pokban nem viszonoztunk 's viszonozni nem f o -
gunk : de a' helyett Isten igéjét hallatni i g y e k -
szünk ; azt pedig, hogy a' hallásból hit származ-
zék, az itéiö-tehetséget 's akaratot megszentelő 
szent lélek ajándékának hiszszük ; és ha nem fog 
is valaki meggyözettetni beszédünk felöl : k á r -
hoztató ítéletet mondani felette nem bátorkodunk; 
mindig készek levén azonban, az ellenfél által, 
gúny s boszantó szók nélkül előhozott e rő s sége -
ket méltánylani, tisztelettel, becsülettel vizsgálni, 
és az okokat, miért olnem fogadhatjuk, bátran ' s 
jó lélekkel előadni. 3 - o r : Szíves köszönet a 'Rel. 
és Nev. 3 6 - i k száma alatt, pápai elsőbbségről irt 
legelső czikknek legelső sorában tett azon ny i l -
vánításért, miszerint mondatik, hogy mind a' p o l -
gári, mind az egyházi társaság fő élet elve a* ha-
talom. Hogy ezen elv az ellenvéleményüek közt 
rejlik, régóta tudjuk: de a1 ker . szeretet nem en-
gedte kimondanunk; mert hiszen, ez az elv m e g -
foszt becsétől, hasznától, méltóságától mindenféle 
társaságot, 's gyűlöletessé teszen. Nem , u r a k ! 
nem a' halalom a' fő é let-elv , hanem törvény és 
igazság, az ezeken alapult nemes szabadság, az 
okos, erényes, czélirányos nevelés által előállott 
igazság-kiszolgáltatás. Tekintély, hatalom, e r ő -
szak által visszatartóztathatni ugyan a ' gonoszo-



kat kis időre; de ha lelkes tanítók, nevelők a' 
bölcs törvények iránti tiszteletet 's evangyéliomi 
jóságot, az egyházi v a g y polgári társaság t ag -
jainak sziveikbe nem csepegtetik : könnyen á t -
törnek minden hatalom korlátain. Ezért mondatik 
a ' sz. iratban i s , hogy az anyaszentegyház k i -
rá lyának, végetlen-hatalmú fejdelmének,a' Krisz-
tusnak pálczája is igazságnak pálczája. (Zsid. 1 : 
8 . ) 4 - e r : Igen fájlaljuk, hogy a ' kolofoni é sz re -
vételekben látjuk, miként a' javal lot t , szelídebb-
modorú polémia nagy zajjal visszautasíttatik, ós 
mondatik : „hogy mi protestánsok nem tudjuk a ' 
tévhitiiek iránt parancsolt irgalommal, a ' t é v t a -
nokat irgalmatlanul ostorozó kötelességet m e g -
egyeztetni.4 ' Halljunk szót, ura im! Itt valami nagy 
rejlik, — kigyó van a' virágok közt. Itt a' szív 
türelmetlenségében, igyekszik magát az e v a n -
gyéliomi parancsot, 's Jézus üdvös szellemét, 
a ' Rel. és Nev. feltalálni; midőn a' Luk. X- ik 
részében lerajzolt, gyilkos tolvajok kezébe esett 
embernek (kit amúgy hirtelenkedve , sama-
ritdnusnak mond a' Rel és Nev.) tör téneté-
vel , be akarja bizonyítani, alattomos fogás-
s a l , hogy a' tévtant irgalmatlanul kell osto-
rozni. De kérem szeretettel az észrevételek 
Íróját, tüstént vonja vissza szavát, ha nem akarja 
tudomány és szív hiányával megbélyegeztelni 
m a g á t ; kérem, ne fertőztesse meg Jézus e v a n -
gyél iomát! Hiszen már azt tudnia kell az iskolás 
gyermeknek is, hogy Lukácsnál az a' rablók k e -
zébe esett ember nem samaritánns, nem tévhitü 
v o l t , miként a Rel. és Nev. nagy energiával 
mondja, hanem akkori szegény orthodoxus zsidó 
vol t ; igen is, mert rendszerint Jeruzsálemből zsidó 
szokott Jérikóba járni ; mert ha az a' megsebe-
síttetett ember nem zsidó, de samaritánus volt : 
ugy az evangyéliomi parancsnak, az egész f en -
séges rajzolatnak semmi értelme nincs; ugy J é -
zus maga erősítette volna meg a ' zsidókat, kö -
zelebb a' vele-beszél t törvénytudót, kik azt hit-
ték, hogy csak hitfeleiket tartoznak szeretni, a' po -
gányt , samaritanust pedig lehet gyűlölni; ugy nem 
bámulandó könyörülő szív je le , hogy a1 samarita-
nus olly testvérileg ápolgatta hite sorsosát; ugy nem 
botránkoztató, hogy a' zsidó pap 's lévita is e l -
ment mellette, 's az idegen tévhitün nem könyö-
rült egyik sem. Ámde az Üdvezítö arra akart t a -
nítani, kit kelljen felebarátnak tartani és szeretni? 
ós a ' törvénytudóval, saját elve ellen, magával 
mondatta ki az Ítéletet, midőn megvallotta ( t a -
lán az észrevételek írója is megvallandja), hogy 
a ' megsebesedett zsidó embernek nem a' zsidó 
pap ' s nem a' lévita volt ba rá t j a , hanem a' t é v -
hitü samaritánus , a' ki könyörült r a j t a ; és így 
nem abból tartozom megítélni, kit kell szeretnem 
's felebarátnak tartanom:„Yajjon egy hitet vall e 's 
azon egyházhoz tartozik-e velem ? a hanem abból: 
„váj jon ugy cselekszik-e, ugy é l -e , mint igaz -
hitűtől, teljes joggal várnom kell ? " Igy kell n e -

künk protestánsoknak felvigyáznunk 's az e v a n -
gyéliomot, józan okosság 's szent lélek r end-
szerinti kegyelme által olvasnunk, vizsgálnunk, 
megértenünk 's másokkal is megértetnünk : nem 
pedig bizonytalan hagyományokkal a' drága időt 
eltöltenünk, és az evangyélisták 's apostolokira-
tait háttérbe szorítanunk, vagy az üdves igéknek 
értelmüket (miként a' Rel. és Nev. cselekszik) 
elferdítenünk. Sajnos! — itt mondhatni el, v a l ó -
ban sa jnos! azt emlékeztetni illyesmire, ki m a -
gát egyik bírálgató után, másnak, valami Góliálh-
nagynak akará feltolni, — ki, a' 40- ik szám alatt, 
szentírás szavait félremagyarázó tudatlanokat e m -
leget, — ki mást pirongat 'sgúnyolódva mondja, 
hogy az egyedülinek hitt kútfőt — bibliát— job-
ban kellene ismerni. J a j ! hármas jaj lenne n e -
ked, keresztyénség! ha az evangyéiiom m a g y a -
rázatát olly test és vé r sugallatára, olly földi h a -
talmat, méltóságot élet-foelvének tartó theolo-
gusra biznók! ugy, talán még ma, a' hires t r ibu-
nalt felállítva látnók. Hála neked, üdvesség I s t e -
ne! hogy a ' szentséges bibliát, melly a' k - n e k , 
söt az egész emberiségnek fökincse, — melly 
minden városban, faluban el van ter jedve, ezen 
megjövendölt utolsó időben megvesztegetni nem 
engeded ; e' jelen időben mondjuk, mellyben a ' 
Rel. és Nev. mint honi fölemelletett ,,columna et 
firmamentum veri tat is ," Jézus intentióját el akarja 
disputálniVs bátorkodik a' tolvajok kezébe esett 
embert csak azért samaritánusnak mondani, hogy 
az által türelmetlen elvét valahogy Jézusévá le -
hessen keresztelnie. Vigyázzunk, prot. atyámfiai! 
és imádkozzunk, hogy miután egyházi atyák k ö n y -
vei, régibb zsinatok kánonai , illy fogások által 
többnyire mogvesztegettelíek (és ezt bebizo-
nyítani akármikor készek vagyunk) : az e v a n -
gyéliomot 's apostoli l eve leke t , mint a1 ke resz-
tyénség i g a z , fenséges okleveleit, a ' világnak 
megrontani ne engedjük. — Még ennyi elferdítés, 
rontás sem elég; de az ellenfél megbizonyítani 
akarván, hogy nem szükség a1 szelid polémia, ' s 
a' t év tan t , vagy is inkább a' tévhitül i rga lmat -
lanul szabad ostoroznia, (pedig így az egész e m -
beriségnek lázadásba kellene lenni, mert magát 
tartja igaz-hitünek mindenki!) — : tehát tovább 
megyen a' Rel. és Nev , és az evangyéiiom e l -
ferdítése után, az apostolok, nevezetesen sz. Pál 
és sz. János elveit ingatagoknak jelenti k i , ugy 
hogy szerinte nincs miben bízni, midőn egyik vagy 
másik „apostol nyilvánít ja, hogy a' bűntől e l r a -
gadott embert alázatosság lelkével kell fölépí-
teni, mert egyik szavát a' másikkal el szokta az 
apostol rontani; sz. Pál nevezetesen ,a ' ki a1 s z e -
iid bánást parancsolja a' galatákhoz irt levélben, 
Elimással, mint hamis tanítóval, keményen bánt, 
megvakította 's nem fölépítette; sz. János apo -
stol is, a ' ki annyira prédikálja a' szeretelet egy 
helyen , azt mondja ellenben más helyen: „hogy 
a ' tévhitül házunkba se fogadjuk , ne is köszön-



jünk neki." — Óh apostoli levelek 's igazságok 
tudós harmonikája ! Tudnia kell minden k -nek , 
hogy nincs apostol, bár ugy látszik i s , ki másik-
tól elvben különbözzék; 's ha sz. Pál p. o. az id-
vességre hitet sürget, bizonyosan élö 's j ó c s e -
lekedetet- termö hitet ért, — és ha sz. Jakab apos-
tol jócselekedetet k ivan , bizonyosan hitből s zá r -
mazó jócselekedetet ért alatta. Épen így , midőn 
azt parancsolja sz. P á l : „Építsük fel alázatosság 
lelkével a 'bűnöst" — bizonyosan ollyan btint akar 
mégkiméltetni, melly e lme- vagy akaratbeli gyen-
geségből 's emberi erőtlenségből szokott történ-
ni : ellenben, midőn azt mondja sz. János, hogy 
a ' hamis tanítót házamba se fogadjam, ne is k ö -
szönjek neki ; vagy midőn sz. Pál kikel Elirnás 
(ördöngösnek neveztetet t) hamis tanító ellen, és 
szent lélek ereje által, az igazság ellenségét v a k -
sággal megbüntette : bizonyosan, evangyéliomi 
szellemből Ítélvén , ollyan bünt akarnak m e g -
büntettetni, melly gonosz, elszánt akaratból, m e g -
térni nem aka ró , megrögzött gonosz indulatból 
van , és a' mel lynek, ha az ember rögtön ellent 
nem áll, másokra közvetlen veszé ly t , lelki vagy 
testi kár t , hozhat. I g e n i s , — sz. János paran-
cso l ja , hogy a ' k- tyén az anti—krisztust házába 
se fogadja, ( 's nem a' gyengélkedő k - t hát) h a -
nem igenis az ant i-krisztust , — a' ki tanítja, 
hogy az egész k. vallás költemény, hogy a' J é -
zus Krisztus testben sem jelent meg meg, mert 
ettől mint gyilkostól félni lehet; hogy ha nyájasan 
köszönök neki, házamba fogadom, vele társalko-
dom: engem, mint gyenge-hi tüt világi ékes szó-
zatával elcsábitand, 's az igaz hitről, mellynek 
még némelly czikkelyeit nem ismerem, általában 
eltérítend, 's örök veszélyt okozand. Sz. Pál ha -
sonlóan megbüntette Elimást; de nem azért, hogy 
hamis tan.'tó vo l t : hanem azért, mert apostoli f o g -
lalkozásának tettleg elleneállt, vele szembe-szállt, 
és Sergius Pál tiszttartót szemtelenül 's erőszak-
kal az ige hallgatásától el akará tartóztatni; p e -
dig a' tiszttartó Pált és Barnabást maga hivatta, 
hogy szájokból az evangyéliomot hallhassa. Az 
anti-krisztust sem szabad hát üldözni, annyival i n -
kább nem k. társamat , ki velem valamelly hi t -
czikkre nézve egyet nem ért, 's az illy bűnös f e -
lől kiadja az apostol sz Pál a' parancsot (Thess : 
III.) (úgymond) „ne tartsátok ellenségeteknek, 
hanem, mint atyafit intsétek." Kérdek minden el 
nem fogultat : Kell-e arra plátói nagy é s z , hogy 
imez apostoli, különbözőknek látszó, parancsokat 
's tetteket összeegyeztethesse? 's nem tiszta 
evangyéliomi igazság marad-e ö rökre , hogy a' 
h ibás-vé leményüt , azért mert ez vagy amaz 
hitczikket át nem láthatja , 's felőle meg nem 
győződhetik, - - azonban másnak , gyengeségé -
vel semmit nem árt, nem kény szer i t , nem erötet 
senkit, 's így egy csendes beteghez hasonló, — 
irgalmatlanul nem kell, sőt nagy v é t e k , kegyet -
l enség , ostorozni? Sőt kötelesség az igazságra 

vezérelni , és ha a ' g y a k r a n ' s lelkesen e lő te r -
jesztett ige hallása után sem támad benne hit; fel 
kell vele hagyni, 's a' szelíd Jézust kell követni, 
kiről olvassuk, h o g y , midőn „sokan tanítványi 
közöl hátraál lának, és azután nem járnak vala ö 
vele, nem hogy megtámadta volna őke t , de i s -
mervén az emberi erőt lenséget , a ' megmaradt 
tizenkét tanítványt is nyájasan kérdezte : „Nemde 
ti is el akar tok-e menni?" ( Ján . V I : 66 , 67 . ) 

Mellőzzük az ifjabb ellenvéleményünek ijesztő 
exordiumát, ki, mint maga vallja, még csak kezdő, 
és Aquinói Tamástól , (nem Jézus tanítványától 
Tamástól), 's több fölötte tudós, fölötte bő m e s t e -
rektől tanult leczkét mond; ugy ,hogy most Dob-
mayer szerint osztja fel a' pápai elsőbbséget, 's ezt 
nemcsak igazgatási jognak,sem nem ügyfolyamatot 
sikeresítö hivatalnak,de mind ezeknél fenségesebb-
nek , példanélkülinek, változhatlannak, egyiránt 
kötelezőnek, 's minő az Isten és az ö egy szü -
lötte, öröknek (már ez még is egy kicsit sok!) 
vallja 's hiszi; majd Perronet, ismét Bellarmint 
emlegeti, hogy , „cum de primatu Pontificis a g i -
tur," egye l -é r t velők; most Billuartot hozza elő 
's szerinte keli föltennie, hogy az Üdvezitö nem 
hagyott utódot, csak helyettest; majd Natalis 
Alexanderrel válaszol e' ké rdés re : „Kicsoda a ' 
Krisztus helyet tese?" — Bátorkodom először is 
kérdeni: Mire-való ezeket a" tudósokat idézgetni, 
kiknek előttünk — nem szükség most megmon-
danunk, miért — semmi hitelök, tekintetök n in -
csen ? Hiszen ez csak annyi, mintha mi az ellen -
véleményiieknek, Zwingli, Luther , Melanchton, 
Calvin, Béza, Chemnitz, Werenfels, Jablonszki, 
Pictet, Heidegger, Spanhemius, Tünetin, Hot-
tinger,'slb könyveikből , e ' v i t á t illetőleg, n é -
melly mondatokat rakásra idéznénk. Nekünk 
igen fontos okaink vannak, hogy az elsőbb 5, 6, 
annyival inkább a1 későbbi századokbeli egyházi 
írókból idézett helyeknek nem hiszünk, ha Iclkiös-
meretesen az evangyéliom szellemével , Jézus 
üdvös czéijával ellenkezőknek találjuk. Csak az 
evangyéliomi iratok 's apostoli levelek azok, 
mellyekböl kell 's lehet megtanulni legbizonyo-
sabban, mit h igyünk, cselekedjünk, hogy idve-
züljünk ? — (Folytatása következik.) 

T e r h e s S á m u e l 

I S K O L A - Ü G Y . 
I s k o l a r e n d L o c s m á n d o n . 

A' népnek jobb nevelése most mindenfelől k é r -
tlésben levén, és az egyetemes gyűléstől s z e r k e -
zeti iskolai rendszer m e g y e - és kerületileg is 
vita alá ve te tvén : a lu l i r tnemdícsé re tvágy-vagy 
más tisztátalan ösztöntől vezére l te tve , a' maga 
gyülekezetébe bevett és gyakorlott ebbéli rendet 
közhírré tenni bátorkodik, — csupán azon indító 
okból , hogy eme praktikus hivataloskodásból 
eredt rend ezen tudomány ágában még t apasz -
taltabb fórfiuktól figyelembe vétetvén 's megb i -



Táltatván, némi részében helyeseltelvén, némiben 
igazíttatván (és talán ugyanezen folyóirat által 
közöltetvén) az ebbeli haladás- és tökéletesbités-
hez járuljon. Szólani fogok ezen érdekes ügyről, 
előhozván mind tanításunk módját, mind fenyí té-
künk gyakorlatát. 

1) Á ' tanítás módját illetőleg, szorosan arra 
ügyelünk, hogy a' felsőbb helyröli intézvénynél 
fogva a' gyermekek hatodik életévektől fogva az 
iskolába bevétetvén és legfelebb 12-dik, mintcon 
firmálásra kijelelt esztendő előtt, el nem bocsá t -
tatván, hat esztendeig legalább, a ' közoktatás jó-
téteményét élvezhessék. Ezen czélra esztendei 
vizsgálat után és iskolai év kezdetekor szent 
székről hirdettetik , hogy a' szülék egyike ezen 
korban álló magzatát határzott napon és órán a' 
lelkész házához hozza, — hol a z , elövevén a' 
keresztelési anyakönyvet, abból csak kiolvasván 
' s a' jelenlevő iskolalanító által feljegyeztetvén 
az új növendékeket (elfogadván a ' még fél e sz -
tendővel hátralevőt és neki ajánlottat is), a ' szü-
léknek szivökre köti az amazokon teendő munká-
nak érdekességét és a' magok kötelességét, ezen 
szent czél szerencsésebb eléréséhez hozzájárulni 
az által, hogy gyermekeiket szünet nélkül isko-
lába elküldjék és házaiknál is a* tanulásban g y a -
korolják, — ünnepélyesen általveszi, és a* már 
reá bízottakat maga az iskolába e l - és bevezeti, 
rendelvén az új növendékeknek ott helyet és s z é -
ket, valamint és főképen az idősebbeket az új 
iskolai évvel amazoknak például szolgáló nagyobb 
szorgalmatosságra és jóviselelre felszólítván ezen 
alkalommal felolvasandó iskolai törvények által 
is. Iskolai év folyta alatt az első osztályba, k ivé -
vén a' betegesség közbe-jövetelét , más semmi 
szín alatt, és a1 lelkésznek bejelentés nélkül a ' 
felsőbb osztályokba új növendék fel nem vetetik. 
Aratási és szüreti szünnapok végével a' netalán 
már előbb elmaradt, vagy még most is hálrázta-
tandó gyermekek kedveért, szent székről a ' k e z -
dendő tanítás, szüfökhez intézett alkalmas intés-
sel kihirdettetik, és egyébiránt is a' lelkész által 
iskolája gyakoriabb látogatásából vagy a1 tanító 
bejelentéséből ér tésére jutott hanyag szülék s z e -
mélyesen is intetnek, és téli időben minden kitel-
hető módon arra ügyelünk, hogy mindszent n a p -
jától f o g v a , húsvét után tartandó közvizsgálatig 
teljes számmal járattassanak az iskolába. A ' t a -
nító, pontos névjegyzéket tartván azokról, minden 
elmaradozást fel jegyez és azoknak számát a1 köz -
vizsgálat alkalmával jegyzőkönyvileg is felmu-
tatja a' jelenlevő iskolaeiöljáróságnak, a ' g y e r -
mekek elöbaladásának jobbmegbirálása és a ' s z ü -
léknek netalán szükséges ebbeli nyilvánságos 
intése végett. 

Kivévén a' szerdái-és* szombatot, mikor délután 
iskolaszünet í a r í a tik, naponként hat óra fordít ta-
tik a' tanításra; i % formán, hogy azon közben, 
mig a ' felsőbb osztálybeliek okíattatnak, az a l -

sóbbak is szünet nélkül foglalkozzanak; e r re nézve 
előrajzolván betűket és számokat a' nagy táblára 
és utánoztutván általok tulajdon táblájokra, — h a -
ladván a' könnyebbekről a ' nehezebbekre , vagy 
azokat a' közhasznú tudományok előadásánál i de -
tartozó előismereteket foglaló mellékes k é r d é s e k -
kel és jegyzésekkel az idősebbek oktatásaiban is 
részesítvén. Oktattatnak pedig a ' gyermekek : 
mind az anyai, mind a 'hon i nyelvbeli olvasásban, 
helyes és szép írásban,írásbeli míoden-nemü,köz-
hasznú munkák sze rzésében , számolásban és 
számvetésben, val lásban, bibliatörténet és a' 
szentírás ismeretében, honi nyelvben, éneklésben 
és egyéb, közhasznú tudományokban, köve tke -
zendő renddel : 

T a n r e n d . 

Hétfőn és csütör-
tökön. Kedden és pénteken. Szerdán és szomba-

ton. 

Dél e l ő t t i órákon. 
1) Vasárnapi pre-

dikátziónak ismét-
lése, jövö vasárnapi 
evangyéliom vagy 
epistolának (melly 
csütörtökön könyv-
nélkül felmondatik) 
magyarázása, és a' 
kisebbek számára 
egy mondatnak vagy 
más versnek feladá-
sa és nagy táblárai 
felírása. 

2) Az idősebbek 
számot vetnek kő-
táblájokon , a1 ki-
sebbek betűznek , 
tagoznak 's olvas-
nak. 

3) Az idősebbek 
a1 helyes és értel-
mes olvasásra ok-
tattatnak. (Csötör-
tökön Írásbeli gya-
korlatokkal fogla-
latoskodnak és szer-
dáni szünórában ké 
szített munkálatai-
kat felmutatják és 
elolvassák). 

Vallásbani oktatás 
és a' kátébeli leczke 
felmondása és az 
ujonan feladandó-
nak megmagyará-
zása. 

Fejbeli számvetés 
az idősebbekkel$ a1 

kisebbek betűznek 
's a' t. 

Biblia-olvasás és 
az olvasottnak meg-
magyarázása. 

Bibliai történetek 
az ó és új testa-
mentomból. 

Míg a' kisebbek 
betűznek V a' t , az 
idősebbek leirják 
az elbeszélt bibliai 
történeteket tulaj-
donszavaikkal táb— 
lajokra. 

Felolvastatik a1Ie-
irt történet; és 
éneklési gyakorlat. 
(Szombaton e' he-
lyett félmondatnak 
a' hclközben az, 
idősebbektől tanult 
szent énekek és a' 
kisebbektől hétfőn 
nekik feladott és 
az idősebb gyer-
mek által a1 tanító 
iskolábani megje-
lenése előtt nekik 
elr* ondott versek.) 

Dél utáni ó r d k o 
1) Szépírás "s an-

nak kiigazítása. 
3) Honi nyelvbeni 

gyakorlat. 
3) Helyes irás , 

melly közben a' ki-
sebbek tagozzák a' 
a' dictált* szavakat. 

Saépirás. 

Honi nyelv. 

Közhaszna tudo-
mányok előadás. 

Szünet. 



Ehez megjegyeztetik, hogy a' növendékek min-
dennemű kézi — mind különös A. B. Czés 's 
apróbb , mind nagyobb, a' közhasznú tudomány, 
úgymint : természettan és természeti história, 
földleírás, közvilági történet 's helyes-irás rövid 
utmutatását magába foglaló olvasókönyvvel, ma -
gyar nyelvtani, bibliatörténeti és egyház- tör té-
neti könyvekkel és elegendő bibliákkal el v a n -
nak látva ; továbbá, hogy a' földleirási oktatásra 
szükséges földabroszok, a' szépírásra köbe met-
szett formulák, fali A. B. Czés tábla 's egyéb sze-
rek az iskolának tulajdona, és hogy a'szépírásnál 
a ' gyermekeknek sorozott papiros szolgáltatik ki. 
A' közhasznú tudományok ollyformán adatnak 
elő, hogy három esztendő leforgása alatt a' t e r -
mészettan és história,föld, — és pedig világi és honi 
földleírás, világi és honi 's egyházi történet elő-
adatván, utolsó három tanítási évében minden idő-
sebb gyermek részesülhessen : ezekhez tartozó 
segédtudomány a' tanítónak ezen tárgvakbani 
oktatásnál tett mellékes kérdései és jegyzései 
által az első osztálybéliekkel fogalmukhoz képest 
közöltetvén, t.i. a' természettannál az időnek fel-
osztása 's különféle mértékek, — a' természethi-
storiánálaz emberi test részei, érzelmei 's tagjai— 
vali megismértetés, 's a' t. Minden délelőtti és 
délutáni tanítás imával és énekléssel kezdődik és 
rekesztetik be. 

A' növendékek felserkentése és mind a' szü-
lök és gyülekezetnek, mind az iskolai felügyelő-
ségnek, amazoknak a' szükséges tudománybani 
minemű haladásróli értesítésére, minden évben 
nyilvános vizsgálat tartatik a1 templomban, ün-
nepi napon (közönségesen husvét utáni második 
vasárnapon). Erre különös (többnyire képmutatás 
és közcsalásra szolgáló) előkészületnek helye 
nincsen : hanem, hogy egészen elkészületlenül és 
váratlanul ne essenek mind a1 tanítónak, mind a' 
növendékeknek a' vizsgálatnak különféle tárgyai, 
következő mód divatozik: A'tanító köteles magá-
nak naplót tartani, mellyben minden órábani elő-
adását megjegyzi a' jó rend és lelkésze kénye 
szerinti belátása fejében. Közelgetvén a' vizsgá-
lat ideje , mintegy három héttel az előtt, a' lel-
kész és helybeli iskolai felügyelő áttekinti az ezen 
évben előadottakat, és megjegyzi és kijeleli a' 
mindennemű tudományok legérdekesebb tárgyait 
magában foglaló hónapot, az elöbbeni éves vizs-
gálatok tárgyát tekintetbe vévén és változást esz-
közölvén , ugy hogy ezen három hetek lefolyta 
alatt, míg a' szép-írásban előmutatandó formulák 
is készíttetnek, átfuthassa és valamennyire emlé-
kezetbe visszahozhassa a1 tanító a' tanultakat, ki-
vévén az emlékezeti gyakorlásokat, énekeket, 
verseket , dictumokat, számvetési, helyesírási, 
éneklési és honi nyelvbeni tanításokat, mellyek-
ről az egész évet illetőleg számot adni tartozik. 
A ' vizsgálaton jelenlevő felügyelőség és ahoz 

magyarázó és világosító, a' növendékekhez inté-
zett kérdésekre megkéretnek, kitudván illyformán 
mind a' mester ügyességét, egész évbeni szorgal-
mát és a' gyermekek valódi tudományát. A' f e l -
ügyelőségnek pedig elébe adatik nemcsak a' n ö -
vendékek számát, nevét, életkorát, osztályát,— 
hanem iskolai elmulasztását, elmebeli tehetségét 
és erkölcsi magokviseletét kimutató jegyzőkönyv, 
megtekintés és igazságosabb megbirálások végett. 
Meghivatnak a' vizsgálatra szent székről n e m -
csak a'szülök és gyülekezeti tagok, hanem hiva-
taluknál fogva személyes megjelenésre kötelez-
tetnek az egyházi elöljárók is. Semmi szín alatt, 
egyedül betegség miatt, nem szabad egyik n ö -
vendéknek is ezen vizsgálattól, vagy is már e n -
nek tartása előtti i lőben az iskolából elmaradni, 
ha bár confirináltatott légyen is. Egyébiránt a' 
vizsgálat énekléssel és imával 's rövid szónok-
lattal kezdetik és rekesztetik be, — minekutána a' 
szorgalmatos növendékek, ugy mint a' mester 
iparkodása, illő dicsérettel méltányoltatott és a* 
hanyagok a' szülők és gyermekek közöl lehető 
komálysággal és szeretetteljes intésekkel köteles-
ségökbeni jövendő szorgalmalosabb eljárásra i n -
tettek és az iskolából majd kilépő már confirmált 
ifjak, a' vasárnapi vallásoktatásnáli megjelenésre 
22-ik életévekig köteleztettek. Közelgetvén a ' 
confirmálás ideje, —mellyre a'böjti hetek folytában 

Haníttatnak a' gyermekek ugy, hogy a' 11 évesek 
először és a' 12 évesek másodszor részesülnek 
ezen tanításban,—csak azok méltatnak ezen szen 
szertartásra, kik a' törvényes hat esztendőt az 
iskolában töltötték, legalább utolsó években az i s -
kolai oktatásnál szünet nélkül jelen voltak ós 
egyébiránt is mind elmetehetségök, mind erkölcsi 
magokviseleténél fogva képeseknek találtattak. 
Ezen előkészületi tanításra való felvétel a1 szülék 
jelenlétében és a' gyermekek elmebeli és erkölcsi 
mivolta szoros megvizsgálása és mind a' keltőhez 
intézett korszerű és czélirányos buzdítás után 
történik. 

2) Az iskolai fenyíték mennél sikeresebb 
gyakorlatául iskolai törvények állanak fen, mely-
lyek minden évben kétszer, az iskolai év. kezde -
tekor és mindszent napon (vagy szüreti szünet 
után) felolvastatnak a' növendékek elölt, magya-
ráztatnak és azokhozi alkalmazkodás szívökre 
köttetik a' lelkész által. Közleni kívánjuk ezeket 
e' Lap következő számában. 

Ezeknél fogva a' tanítónak kötelességül tétetik 
a' növendékek elmebeli és erkölcsi tulajdonságát 
kitudni és azokkal ehez alkalmazott módon bánni; 
arra felvigyázni, hogy a' gyermekek e1 t ö r v é -
nyeket pontosan megtartsák, megmosódva és meg-
fésülve 's nem rongyos ruhában, — 's a' leányok 
nem ama fejőket fedő keszkenővel jelenjenek meg 
az iskolában; a' tisztátalanok és kiváltképen r a -
gadó nyavalyában levők a' többiektől különválva 

meghívott vendégek , mellékes vagy a' tárgyat [ültessenek vagy aziskolából kitiltassanak,—kezei 



ket az asztalon tartsák, egynél vagy egy párnál j 
többen szükségre ki ne menjenek, hazamentek-
ben pedig párosan és csendesen. Szorgalmatos-
s á g i t és iparuk gerjesztése és gyarapítása végett 
és kisebb csintalanságok büntetéseül a' f e l - és 
lejebbi ültetés divatozik, csak ismételt és nagyobb 
erkölcstelenség büntettetik pálczával és a ' n e -
vezetesebb gonosztételek csak a' lelkész tudta és 
hozzájárulásával. Párosan továbbá eljárnak a' n ö -
vendékek, tanítójoktól vezéreltetve, a' mindennapi 
reggeli könyörgésre és a ' templomból vissza az 
iskolába. Az isteni tisztelet, éneklés, ima és p r e -
dikátzió közben illendő és áhítatos magokvisele-
tére felügyel a ' tanító. A ' hol az egyszersmind 
helybeli j e g y z ő , csak legnagyobb szükség e s e -
tét vévén ki, senkinek sem szabad azt vagy is-
kolába bemenetelétől visszatartani, vagy leczké-
zés közben kihívni; minden egyébben az 1820- ik 
évben boldogult Kis János. superintendens úrtól 
közlött mesteri utasítás szolgálván neki s inormér-
tékül. H a m m e r s c h m i d t J á n o s , 

locsmándi ev. lelkész és a' soproni felső 
egyházvidék esperese. 

I R O D A L O M : 
Uniói alválasztmány javaslata. (Folytatás) 

3 ) Harmadik előítélet , a' javaslat szerint, az 
alapítványok féltése, 's a sláv nyelv elenyészé-
sétőli iszonyodás. Tökéletesen áll, mit a' választ-
mány mond, hogy mindkét előítélet alapja a* köl-
csönös bizalmatlanság. De vájjon az következik-e 
innét, hogy tehát derüre-borura uniót sü rges -
sünk ? Szerintem nem, — hanem az, hogy min-
den erőnket e' bizalmatlanság megszüntetésére 
öszponlositsuk. Mert míg ennek a1 két felekezet 
közt csak árnyéka is megleend: higyük el, avagy 
csak ez egy maga képes lesz meghiusítni unió 
iránti minden törekvés- 's intézkedésünket. Az a l a -
pítványok felöl, minthogy ezek, a' választmány 
szerint is, a' boltívben utolsó zárköként tekin-
tendők, tán épen e ' tekintetből hallgatnak az unió 
sürgetésekor e g y i k , szintúgy, mint másik olda-
lon : de azokat, legalább szerintem, az uniónak 
már első stádiumán, puszta hallgatással mellőzni 
teljes lehetlen. Az alapítványok, mennyiben azok 
közöl többek, az alapítók önkényes változgatás 
alá nem eshető nyilvános rendelkezésűk szerint, 
csak kitűzött 's kikötött czélra fordíthatók, az unió 
sürgetésekor , sokkal nagyobb gá t - 's akadályul 
tűnnek föl, mintsem ezeket illy egyszerű nyilat-
kozattal : „ezekrőlmég most nem lehet szó" e lhá-
rítani 's megszüntetni lehetne! Mert ha az unió 
országában is kiki saját tüzénél melegszik; vagy 
azt cselekszi mindenik fél, mit az egykori e rdő-
háti iskolatanító, ki az iskola fűtésére darab fát 
nem vitt kis gyermeket, csak miután jól megfáz-
lódtatá, engedé az iskolába lépni, 's ekkor is t á -
vol a" meleg kemenczétöl; vagy más szavakkal, 
ha a' tanodákban az ifjak segélyezése, minden 

unió mellett, felekezeties szempontból eszközöl-
tetik : k é r d e m , fognak-e sietni egyik felekezet 
ifjai a1 másik fél tanodájába , midőn ett segélyre 
nem számolhatni? 's ha ladha t -e , illy körülmé-
nyek közt, az unió szekere, ha bár előtte a ' s o -
rompók tárvák, az induló pontból vagy csak egy 
lépésnyit is? 's nem pnszta fabáb , vagy ha több, 
tehát festett kép leendne, az uniói vegyes főkor-
mány, mellytöl pedig e ' téren olly sokat r emény-
lünk ? Már , ha az alapítványok elintézése csak-
ugyan fontos teendő, — 's ezek érintése pedig 
a1 választmány szerint is , csak ártana még most 
az unió ügyének : természetes következmény, 
hogy tehát az unió ügyét ezúttal le kell tenni. De 
az unió ügye letételét ajánlja 's javelja a' sláv 
rokonink iránti gyöngédség is. Ki tehet r ó l a , de 
ugy van , hogy sláv atyánkfiai a' m a g y a r n y e l v 
tanulása 's vinágzásának álladalom érdekébeni 
szükségességét átlátni nem aka r j ák? nem külö-
nösen azt, hogy a1 magyar nyelv tanulásának s ü r -
getése, 's az unió távolról sem czélozzák a' sláv 
nyelv egyházi 7s magán életbeni használásának 
korlátozását. Idő 's a ' kényszerítő szükség, csak 
mi legyünk béketűrők, meghozzák itt is a ' kiáb-
rándulást, 's át fogják látni sláv rokonink, hogy 
zajgásaik alaptalanok, 's hogy még is jobb Ma-
gyarországban . mint akár Latium-, akár Orosz-
honban. 

4 ) Negyedik 's utolsó előítélet, melly a ' j a v a s -
latban ostromoltatik, a ' köznéppeli takaródzás. 
Hogy unió sürgetésekor a' köznépre tekintettel 
kell lenni, a ' váiasztmány is elismeri : de külön-
bözünk a ' választmány nézetétől némellyek a n y -
nyiban, hogy az unió mérlegében a ' köznép haj -
lamát 's nyilatkozatát snlyosb tényezőként t e -
kintjük. Ott, hol a ' visszaélések kézzel-foghatók, 
tévelygő tanok ujjal kimutathatók — mint volt 
ez a' reformatio kezdetekor — a' tiszta lelkület 
's vallásosságról ismert tekintély, hogy vonzó erő-
vel hat ma is a' népre, tagadni nem l ehe t : de hol 
illy fontos okok nem szerepelnek, önmagunkat 
csaljuk m e g , ha számításunkban a ' tekintélyekre 
nagy hatást 's tartós sikert építünk. Tudom, hogy 
a1 vallás lényege különbözik annak külsejétől, 
mert míg amaz változhatlan, ez örök időkig t ö -
kélyesbül : de hol van népünknél az érettség 
azon fokozata , melly itt a' reformáló tekintélyt 
bizton kövesse, követni kész legyen? Inkább k á r -
hoztatni fogja a ' tekintélyt, miért hogy eddig r e j -
télyeskedett előt te, 's ámitók-hitegetöknek k i -
áltja eddigi vezetőit. Urak! szóljunk legalább négy 
szem közt őszinte nyíltsággal. Ma különösen a* 
világi urak — kik közöl igen sokan , mondom, 
igen igen sokan , uraságukat azzal mútatják ki 
' s bizonyítják be a' nép előtt , hogy esztendeig, 
sőt esztendőkig sem lépnek egyszer a' templom-
ba, évtizedben sem jelennek meg, legalább e g y -
szer az Ur asztalánál, 's gyűléseken jól sem 
esnék, ha a" papság gnnyos-modorú szabdalásán 
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nem fitogtatnák finom elménczségöket, — a ' v i -
lági urak, mondom, kiknek pedig tekintélyökre, 
az unio létesítésében és más körülmények közt, 
igen is méltán, sikerdús eredmény számíttatik, — 
hogy olly kényes tárgyban , mint a' vallás ügye, 
a ' néptől ma csalhatlan vezetökül elismertesse-
nek, elfogadtassanak, — kétlem. Erősbülni kell 
e ' tekintetben a' bizalomnak, mi ugy 's akkor 
leend, ha a1 világiak példaadással mossák le ma-
gukról — szavaim ne vétessenek egész á ta lá-
nosságban — a' vallási közönbösség vádjá t ; pél-
daadással menendnek elö az egyházi szolgák, a' 
papság illő méltánylásában. Láthatjuk, mi sikere 
van Némethonban a' tekintélyre épített uniónak, 
— szakadás és szakadások! — Kisértsünk mi 
meg más i r á n y t ; segéljük a' népből kifejleni a' 
unio iránti hajlamot, azaz, rendezzük iskoláinkat, 
karoljuk föl komolyan a' népnevelést ; az isko-
lákban értessük meg népünklvel, mi a' vallásban 
a ' lényeg mik adiaphorák, — itt ismertessük meg 
vele a' két protestáns fél közti különbséget 'stb. 
Az így nevelt kort lehet majd a' férfikorban é r -
lelni , készítni czél - 's észszerűen, kathedrai 
szónoklat által is, az unióra. Az ekkép nevelt kor 
csak nevetni 's megvetni fogja azon papot , ki, 
mint Húrban úr könyvében, elég értetlenül, ha-
bár symbolikus könyveink kézen forognak , mint 
mondják, mert mi a' nagy-beesü kömjvetl nem 
értjük, a' reformátusokat Krisztus- 's Szenthárom-
ság-tagadóknak kiáltja. És e ' helyen szabadjon 
azon mély sajnálkozásunkat kijelenteni, hogy 
annyi unio-barátok között, az agostai hitvallású 
tót nyelvet értő rokoninkat é r t em, senki nem 
találtatik, ki az ocsmány rágalmat visszavonja 
' s megczáfolja! Mi, a' rágalmazott fél, a' tót nyel-
vet nem értvén, ha még annyiszor felszólíttatunk 
is, magunkat nem védhetjük, 's ne kárhoztassátok 
az tán , az ügy illy kezelése mellett, a' tót-ajku 
köznépet , ha idegen a ' sz. háromság- tagadók-
kali uniótól. Majd ha az unio olly ügyetlen 's 
roszakaratu gyártóit, mint H — tót pap úr, a' job-
ban nevelt kor kineveti 's megvet i ; majd ha a' 
tekintélyek régi hatásukat visszanyerendik : fri-
gyük 's reményijük hasadni az unio reggelének 
hajnalát Addig pedig ovakodjunk a' nép közt 
f o r g ó , 's nem is rosz-akaratu egyéneknek n é -
pünkrei hivatkozását kibúvó ajtónak bérmálni; 
inkább vegyük figyelemre szavaikat , mert ada-
taik az életből merí tvék; hagyjunk föl az unio to-
vábbi sürgetésével 's fogjunk teljes erővel a n é p -
neveléshez, — mert csak így nyesegethetjük az 
utat az unio édenéhez. 

Az előítéletek, szerintei, elenyésztetése után, 
á tmegy az uniói alválaszlmányi javaslat a' 4 osz-
tályra felosztott unio eszközlésének teendőire. 

1 ) Az akadályok elhárítása közt első teendőül 
tűzi ki : V confessiokra 's symbolokrai eskünek 
azonnali eltörlését. Ha igaz, hogy a ' confessiok 
és symbolok a' gondolkodó észt örlögéppé a l j a -

sítják s gátolják a' tudományos kifejlődést : u g y 
nincs szavam azok mellet t ; de szerintem ez áll í-
tás is azok közé tartozik, mellyek sokat p róbá l -
v á n , semmit sem bizonyítnak. Tekintsünk vissza 
a' múltra, 's hasonlítsuk össze a' tudomány min-
den ágá t , ide értve a' hittant is, — mert mind-
ezek tökélyesbitésére a' protestantismus mint h a -
tályos tényező tekinthető, — a' fejlődés azon f o -
kozatával, mellyen álltak a' reformatio kezdete-
kor, 's állnak ma : vájjon nem tisztább 's tökéle-
tesb alakban ragyognak-e azok m a , mint r é g ? 
és e' haladás, ha a' confessiók olly észbilincse-
lök volnának, aligha mutatkozik. Szerintem a' 
confessiok, a' status irányában az egyház részéről 
tett nélkülezhetlen nyilakozatok' a1 felöl, hogy a ' 
felekezet a' status czélja 's érdekével ellenkező 
tan t , a' bibliából mint kútfőből — de mellyet 
kútfőül használnak a' communisták is — kiokos-
kodni , kierőszakolni nem f o g ; 's e' föltétel b iz -
tosítására szükséges, mind a 'status, mind az e g y -
ház irányában , az azokrai esküvés. De nem is 
olly észbilincselök a' confessiók és symbolok ; si 
quis nos meliora doeebit, olly biztosíték e' z á r a -
dék, mellynek paizsa alatt, a 'szabad vizsgálat, az 
azokrai eskü mellett i s , szép-ékesen megállhat, 
— mert mikép fog vizsgálat 's okoskodás nélkül 
jobbra okulhatni ? A' confessiok- 's symbolo-
kat tehát én, mint vallási hitleveleket — diploma 
— veszem, mellyekböl a' tiszta szemüvegű b í -
ráló , bár melly hitfelekezetnek a' bibliából m e -
rített elveit láthatja, ' saz azokrai eskü által min-
denki, maga a' státus és egyház is, biztosítva t a r t -
hatja magát azon elvek megtartása felöl. Úgyde 
Némethonban sem idézett elö a' confessiokrai e s -
kü eltörlése szakadás- 's veszélyes tanokat, 
mond a' javaslat. Igen csakhogy a' némethoni 
vallásmozgalom még bevégzett tényként nem 
tekinthető Mi eredményt szülnek a' folytonos 
mozgalmak , ma még bizonyosan nem tudhatni; 
ennyi siker, fájdalom! már látható, hogy a' józan 
rationalismus fáklyája nem olly tiszta fényben 
lobog Némethonban m a , mint csak kevéssel e z -
előtt; ne higyük, hogy Strauss, Tholuek, Sittig, 
Hengstenberg működéseik eredménytelenek l e -
endnek. Nagy ba junk , hogy a' reform munká-
lása körül türelmetlenek v a g y u n k ; mulhatlan 
előzmények nélkül akarjuk a' reform gyümöl-
cseit kosarazni; hagyjuk a1 protestantismust, mint 
edd ig , ezentúl is békén működni; neveljük a ' 
népe t ; várjuk a ' tán már soká el sem is m a r a d -
ható szabadsajtó 'stb. mindezek, idők multával, 
ki fogják tüntetni hatásukat , meg fogják az unio 
gyümölcsét teremni. Maga az alválasztmány is 
látta a' nehézséget, melly a' symbolok meginga-
tásával keletkeznék ; épen azért csak az ezekrei 
esküt javalja azonnal eltöröltetni, a ' confessiók-
's symbolokat pedig , mint tisztes agg ok leve -
leket, még most firmául fönhagyatni. Csakugyan 
megmaradnak hát a' confessiók, — é s lesz unio L 



Az egeké r t ! ne ámítsuk önmagunkat! Mondtam 
és mondom örökké , hogy a két confessio 's 
symbolok mellett unió nem lesz soha. Érni kell 
még e ' tárgy 's eszmének, mielőtt a ' nép eiött 
tiszteletben álló confessiók- 's symbolokat vele 
ládájába záratnók. 

Az elhárítandó akadályok közöl a' második 
teendő, a' javaslat szerint, a'papok köréhez tar-
toznék, mennyiben ezek urvacsorája kiosztása-
's más nagyobb ünnepélykor a ' népet a' két f e -
lekezet közti csekély különbségre figyeltetni f o g -
ják. A' papok munkálása az unió létesítése körül, 
az i gaz , hogy bármikor fő- tényező leend : de 
ovakodjunk tölök még most ollyakat követelni, mi-
ket az iskolákban máskép oktatott, a ' kathedrai 
szónoklat által is eddigelö egy kissé különböző 
téren legeltetett nép i rányában, nem könnyen 
fognának teljesíthetni. Az iskolai nevelés által 
kell az illy eszméknek a' családi körökbe szivá-
rogni, 's csak miután itt meghonosodtak, kathed-
railag hirdettetni. Mert ha ma így, holnap amúgy 
szólják a' papok a' hittant : még vallási közön-
hösséget is költhetnek föl a ' népnél, vagy tán h i t -
változtatás felöl is gyanusíttathatnak, és ki k e -
zeskedik a' felöl, hogy nem történendik-e az illy 
papokkal az, mi két évvel ezelőt t , egy bizonyos 
egyház papjával, kit a ' vallásos nép 's elöljárók, 
mert tán olvasottságát íitogtatólag, közönséges 
helyen amúgy Strauss szellemében nyilatkozott, 
e ' szavakkal czáfolák meg: „Oda menjen papnak, 
tiszteletes ú r ! hol azt a 'h i t tant hiszik; mi azt 
máskép tanultuk, nekünk más vallásunk van." És 
bár örömest visszahúzta volna nyilatkozatát a' 
pap : konyörületességböl csak azon feltétel alatt 
hagyatott meg papul, hogy kathedrába soha nem 
mehet, nem taníthat. E ' kitérésként idézett példa 
legyen erősség arra nézve , hogy papjaink i r á -
nyában túlságos követelök ne legyünk; 's ne i n -
dítványozzuk, őket kényszeríttetni a' superin-
tendentiák által, — mit ezek különben sem t en -
nének, — illyféle kétes-kimenetelü teendők esz-
közlésére. A' mi pedig az alválasztmány azon 
figyeltetését illeti, hogy a ' két felekezet szomszé-
dos papjai egymással barátságos viszonyban é l -
jenek : ezért őszinte köszönetet mondok a1 v á -
lasztmánynak, mert, fájdalom! de ugy van, szint-
ugy e g y i k , mint másik oldalon, sok köztünk a ' 
felekezeties szegletesség. Ez már igazi előleges 
teendő, mert a' két felekezet papjai közti társal-
gás lehetlen, hogy a ' hívek egymáshozi közelebb 
vonzására hatással ne legyen. Majd ha közelebbi 
érintkezésbe, barátságosb visszonyba jövünk : át 
fogjuk lá tni , hogy mint az ágostai hitvallásuak 
nem bálvány-imádók , úgy a ' helvét hitvallásuak 
sem Krisztus- 's szentháromság-tagadók. 

Említ még az alválasztmány az akadályok e l -
hárítására nézve két teendőt, u. m. Katona- Gelei 
64 és 81-dik kánonai eltörlését, mint mellyek a' 
közeledést gátolják 5 és egy uniói népszerű röp-

irat kiadását. Az idézett elsőbb kánont, mel ly-
nek tar ta lma, hogy a' más felekezetűek — itt 
említtetnek a' Lutheristák is, míg eddigi hibájo-
kat be nem vallják, a ' sz. vacsorához ne bocsá t -
tassanak, — az élet s gyakorlat rég eltörlötte. 
A' 81—ik kánon el len, melly a' papok tiszta 's 
feddhetlen éltéről taní t , gondolon azért gerjedt 
föl az alválasztmány haragja , mert a' végen a ' 
kárhozat ezen szavai vágynák : „sacrum ordinem 
eonspurcantes. De hisz mint jóakaratú Geleink, 
ugy mi, utódok sem tartjuk magunkat hierarchiai 
szentesített rendnek , és ennyiben ezen szavak-
nak, sacer ordo, nincs értelmök. Az akkori idő 
szellemét ismerve, megbocsáthatunk ezért Gelei-
nek ; cum grano salis vegyük hát az idézett k á -
nont, t. i. mivel a' papok foglalkozása, jelesen, 
vallástanítás, keresztség 's szent vacsora kiszol-
gáltatása, mellyek közöl ez utóbbiak semmi osz -
tályzat- 's rendű ember által nem gyakoroltathat-
nak, — szent: e ' tekintetben mondatnak sacer o r -
donak. Azonban, ha a' két felekezet szótárában, 
e1 két kánonon kívül , elhagyandó, eltörlendö 
semmi nincs: ugy ma elkezdhetjük aláirni az unió 
magna chartáját; mert az,legalább a' r e formátu-
sok részéről, e' két kánon melletti küzdéssel l e g -
kevésbbé sem fog gátoltatni. — De ki nem ismeri 
az e' téren létező nagyobb-sulyu g á t - 's a k a -
dályokat? mellyek előidézését szabadjon h a g y -
nom a' gondolkodó főknek. — Mi a' népszerű 
röpirat kiadását illeti, ez igen czélszerü javaslat; 
csak az az alázatos észrevételem van, hogy az 
igazi röpirat legyen, a zaz , ne kelljen a ' k i nyo -
matás után hónapokig Tolnát, Baranyát betuda-
kozni a' röpirat hol kaphatása iránt, mint most , 
az alválasztmány javaslatával, ránk minorum gen -
t ium-okra nézve, tör tént ; mert ha csak dugga t -
juk a' röpiratot egymás zsebébe, szándokunk 
könnyen gyanusíttathatik. Röpirat h á t , de ér te l -
mesektől, a' superintendentiák , vagy a' convent 
felügyelése alatt, 's minél olcsóbb á ron ; az isko-
lák számára a ' Mecaenások, hiszem, ingyen 
adandnak; hadd tanulja a ' nép , az unió ügyét , 
minden mystificálás nélkül, mind érteni, mind meg-
kedvelni. 

2 ) A' második-osztályú teendők közé a' ha-
lasztás nélkül eszközlendők tartoznak. Itt, minde-
nek előtt, egy erőteljesen munkáló főfelügyelő ve-
gyes consistoriumot indítványoz az alválasztmány, 
olly hatalommal, melly nem ok nélkül aggódtatja 
Márton Gábor esperes urat, hogy még római d i -
ctaturává is fa julhat! És mivel illy vegyes föcon-
sistoriumot csak zsinat teremthet : e' hatalmat a* 
superintendentiák által kinevezendő főválaszt-
mányra, melly több fiók-választmányok által m ü -
ködendik, javalja bizni a' kezünk alatti röpirat . 
Igy hát mutató nomine, csakugyan életbe l é -
pendne a ' vegyes föconsistorium. Lehet, hogy h i -
bázom, de nekem ugy tetszik, hogy a" superin-
tendentiai consistoriumok, a' javalt rendszeresí-

* 



tett kormányzás mellett, inkább csak pictus m a -
sculusok leendnek, mint főfelügyelők; mert azt 
mondja a' j avas la t : „nehogy akis választmányok 
tudósításai súrlódásokra adjanak alkalmat, czél-
szerübbnck véljük, — t. i. az alválasztmány, de 
mi nem — hogy a' kis választmányi tudósítások 
csak tudomás, javaslás, és ne határozás végett 
adassanak be a' superintendentiáknak, a' felettö-
ki határozás a conventeknek hagyatvánMár ké r -
dem :nem nyilván kitünik-eit t az irány, hogy t.i . 
a' superintendentiák a' 3 tagu kis választmány-
nak, mellyet pedig ök nevezének ki, alatta fog -
nak állni ? Mert hisz csak véleményükkel kisér-
hetik a kis választmányoknak conventhez kül -
dendő tudósításaikat. Hát a ' tractusi consistorium? 
Ez még figurans testület sem lehet a* kis és nagy 
választmány irányában, mert róla mélyen hallgat 
az irás. Illy rövid uton, a' tractusi, superinten-
dentiai consistoriumokat jog- 's hatáskörükből 
kivetkeztetni, nem hiszem, hogy valaha az e g y -
házak engedjék, 's inkább olly testülettől enged-
jék magokat kormányoztatni , mellyet ha nem 
korteskedés is, minden esetre denominatio fogna 
teremteni, mint mellyet szabad választási joguk-
nál fogva önmagok alakítnak. Hát a ' javasla t ezen 
szava i : „szemmel tartandják a' választmányok az 
uniónak itt 's ott mutatkozó akadályait, annak 
ellenében tanítóknál, lelkészeknél, egyes híveknél 
feltűnő idegenségeket, vagy épen ellenmozgalma-
kat. "s igyekezendnek azokat szép móddal elhárí-
tani, az ügynek megnyerni, az egyháztól függőket 
eltiltaniu — kérdem: nem egy rendszeresített 
inquisitióra muta tnak-e? Mit ért az alválaszt-
mány különösen e' szavak alatt • „az egyháztól 
függőket eltiltani"? — bizonyosan nem tudom; de 
ha czélja, hogy a'választmányok az olly tanítók-
' s lelkipásztorokat — habár kedvességben állnak 
is különben a' nép előtt, — kik* nem az ö nótájuk 
szerint jár ják, amúgy basa-módra, hivatalaiktól 
felfüggeszszék, eliminálják : így nem nagy k ö -
szönetre számolhat, — mert nem a" legszebb mó-
don igyekeznék az akadályok elhárításán. Még 
az illy bánásmód lenne ám igazi törekvés az 
unióra! ? Nekem semmi vegyes föconsistorium, 
semmi vegyes fő választmány, semmi vegyes kis 
választmány, mellyek már csak ne vezetőknél 
fogva is, valóságos satyrái az uniónak, nem kell 
sem ma, sem soha. Jól tudom, hogy kormányzá-
sunkban hiányzik a ' központosítás, és ez nem k e -
vés rosznak szülő-oka : de hát nem lehetne-e 
ezen hiányt megszüntetni, a ' presbyteri, tractusi, 
superintendentiai, conventi consistoriumok czé l -
szerübb rendezése által, hogy t. i. mindenik igaz-
gató 's kormányzó testület a ' nép kifolyása, a ' 
közbizalom képviselője, ne pedig, mint jelenleg, 
a' denominálgatás fulcruma legyen ? Miért ne kép-
viselhetné például az alválasztmány vegyes fő-
consistoriumát a ' superintendentiák rendezeti 
conventje ? miért ne végezhetné a ' javaslat nagy 

és kis választmánya teendőit a' rendezett s u p e r -
intendentia 's tractus ? — én megfogni nem t u -
dom. Hisz ezen testületek foghatnak, mikor szük-
ség leend, egy nem ugyan felettük álló, de nekik 
eljárásukról számolni köteles választmányt k ine-
vezni, melly választmányi jelentések felett ha tá-
rozni, reményiem, a' nevezett testületek, mindig 
jog- 's hatáskörükhöz tartozónak ismerik. Sok 
teendőit sorolja el a ' javaslat indítványozott v á -
lasztmányainak : de mindazok, ha bár Istennek 
hála, eddig nem voltak is korlátlan-hatalmú kis 
és nagy választmányok, rendezetlen helyzetünk-
ben sem maradtak egészen teljesítetlen. A ' c se -
kélyebb-számu két-felekezetű községek, például, 
eddig is egyesíték erejöket, egyház- 's iskola-épí-
tésre ; habár később az erőre, meglehet, egy kis 
pártolásra is kapott résztől szépen kisemmizte-
tett is a' gyengébb f é l ; vagy pedig, mint a' mult 
év végén Aradon, az ágostai hitvallásuak, a' r e -
form. egyház keletkeztekor még gyengék, e lvál -
ván, külön egyházat alakítának is. Eddig-elö is 
történtek, hítfelekezetrei tekintet nélkül, oktatói 
választások, közelebb a' jeles Tarezyé: és mennyi 
följajdulások az el len? Már kérdem: mit teendett 
volna az idézett 's hason esetekben a ' vegyes f ö -
consistorium , vagy nagy és kis választmány? 
Kényszeríti az aradi ágoslaiakat, hogy jár janak 
tovább is a ' reformatum templomba ? vagy b e -
eröszakolja hivatalába, a' közvélemény daczára, 
a' választott jeles tanítót ? Vajjón eszélyesen c s e -
lekednék-e mindenik esetben ? Eröte tés , kivált 
vallási tárgyban, kívánt sikert, világ kezdete óla 
soha nem eszközölt 's eszközölni nem fog. — 
Ugyan e' rovat alatt halasztást nem szenvedhető 
teendőül ajánltatik az alválasztmány által, hogy 
a> tractusi, papi tanítói megüresült hivatalok 
az egyházak által felekezetrei tekintet nélkül töl-
tessenek be. Ez az indítvány is azok közöl való. 
mellyek in idea megjárják, de az élet 's gyakor -
lat által kinevettetnek. E g y - k é t elsietett, a' t r a -
ctusi hivatalokra nézve tán meg is történt példa, 
nem lehet ok. illy felette idöelötti intézkedések 
sürgetésére. Nézetem szerint , tökéletesen elég 
van téve, még most, ezen eszmének, — inkább 
pium desideriumnak szeretném mondani, — az 
által, hogy a ' gyűlések mindkét fe lekezetüek-
nél nyilt ajtóknál tar ta tván, oda mindenkinek 
szabad bemehetés, annál jobb, ha még szóihatás 
is engedtetik. — Általában az alválasztmányi j a -
vaslatnak az ezen rovat alatti része a' l e g g y e n -
gébb, l eggyakor la t i asabb , legkivihetlenebb, — 
adjuk mindezekhez : legtöbb aggodalmat g e r -
jesztő ; illy intézkedés- 's indítványok mellett az 
unió ügyét nem érésre segélni, de azt évtizedek-
kel fogjuk jelen stádiumáról is vissza-lökni. 

(Vége következik.) 
H a j n a l Á b e l . 



S Z E N T - L A N T : 

LXXII. zsoltár. 

Uram ! az ítéletnek lelkét 
Adjad a1 királynak! 
Igazságodnak add értelmét 
A' király fiának ! 
Hogy székén a1 nehéz ügyeket 
Bölcs ajkkal ítélje, 
Kormány-pálczája a' népeket 
Törvénynyel vezérlje. 

Lássa meg népe a' hegyeken 
A' béke áldását, — 
Vegye emberlakta telkeken 
Jog, törvény szállását; 
Erőszak ellen oltalmazza 
Az erényt, hűséget, — 
Sújtó jobbjával ostorozza 
A' rendbontó vétket. 

Népek arczra-hullva tegyenek 
Neki tisztességet, 
Fegyveri villámok legyenek, 
Verni ellenséget; 
Világrészek tengeri nyalják 
Birtok-határait, 

azok vizei öt uralják, 
Hordva árboczait. 

Mint mély űrbe letekintenek 
A' nap fény-szemei, 
Zárva előle ne legyenek 
A' nyomor könyei; — 
Tőle az áldás ugy eredjen, 
Mint felhők zápora, — 
Alatta népein derengjen 
Jólét arany-kora. 

LXXVIl. zsoltár. 

Istenhez emelém szómat, 
'S siralmas kiáltásomat 
Midőn felküldém hozzá, 
Kegyesen meghallgatá. 
Nekem azért szükségemben 
Reményem csak a' nagy Isten, 
Éjjel is ő én gondom, 
Kezemet hozzá nyújtom. 

Oh erős és kegyes Isten ! 
Nagy vagy cselekedetidben, 
Nincs sehol, senki nincsen 
Hozzád hasonló Isten. 
Csuda, Uram ! minden dolgod, 
Mint naponként jelét adod, — 
Imádásra ragadnak 
Mivei hatalmadnak. 

A'' tenger tekintetedtől 
Mély fenekéig megrendül; 
Ajkad dörgő szózatja 
A' földet megingatja : 
Még is, gyarló por-létemre, 
Válaszolsz könyörgésemre; 
Neved ezért, Jehova ! 
Aldni nem szűnöm soha. 

B a k s a y D á n i e l . 

VEGYES KÖZLEMÉNYEK. 
B e l f ö l d : 

Budán az evang. templom alapkövének letétele. 
Hitsorsosink bizonyosan kedvesen veendik a ' 
hirt, miképen a ' budai , majdnem végképen e l -
készüli, templomban az alapkő az oltár és szónok-
szék alatt letéletett e ' hó 9 - k é n , reggeli 9 ó r a -
k o r ; melly ünnepélyt diszesítékszives keresztyén 
részvé tökkel b. Vay Miklós ö e x c i á j a ; b . Podma-
niczky László, kir. kam. 's budapesti esperességi 
felügyelő, és sok egyéb, főrangú és hivatalu status-
férfiak; a? tek. nemes városi tanács, a' szabad r e -
formata skót egyháznak Pesten lakozó két jeles 
lelkésze; Török Pál, és a' pesti testvér- 's egyéb 
ker. egyházak lelkészeik. 

Rövid egyházi ének után nt. Dr. Székács Jó-
zsef, e. i. esperes úr kenetteljes ker. beszédet 
tartott, 1 Korinth. 3 , 10 — 16 fölött; mire nemes 
Dorner József úr , mint a ' gyülekezet jegyzője , 
az egyháznak magyar nyelven szerkesztett azon 
történetét olvasta fel, melly a' templom, paplak 
és iskolaházépítése óta egybegyűlt adakozásokra 
's nevezetesebb eseményekre terjeszkedett ki. 
Miután ezen iromány számos előkelő férfiak által 
aláíratott, az több ezüst pénzzel s az utókornak 
egykor kedves iratokkal, külön üvegben, az a lap-
kőbe letétetett. — Ez ünnepélyen különösen meg-
lepetett a ' számos közönség Kimnach Lajos gond-
nok és építész úr által, ki elmés, szívreható v e r -
sekben éljenezteté ö felségét, dicsőén uralkodó 
V. Ferdinánd királyunkat , •— ö cs. kir. fenségét, 
István föherczeget és magyar kir. helytartót, az 
általunk fiuilag tisztelt és szeretett özv. nádornőt 
Maria Dorothea cs. kir. föherczeg-asszonyt,— a ' 
nagymélt. kir. hatóságokat,—különösen a' f e le j t -
hetetlen nemes-keblü budai tek. nemes városi 
tanácsot és választott polgárságot,—az é rdemek-
kel koszorúzott főtisztelendő Dr. Szeberinyi Já-
nos püspök, tek. Procopius György vallási és he ly -
tartótanácsi ügynök, tek. Karge August, kir. szám-
vevői tanácsnok és budai felügyelő urakat, mi -
képen a' skót és honi reform, testvér egyházakat 
lelkészeikkel együtt 's a ' t. Ennek vége levén, a' 
helybeli lelkész hálaimával és áldással, Kristoffy 
Ernest mint iskolatanító pedig karénekkel f e j ez -
vén be az egyszerű , de szívreható ünnepélyt, 
örömérzetek közt hagyák el a' gyülekezet tagjai 
a' templomot, hol az Úr segedelmével september 
vége felé főtisztelendő püspök urunkkal s fe le j t -
hetetlen jótevőinkkel, számos tisztitársaink 's b a -
rátinkkal fogunk ismét találkozni a'templomot már 
felszentelendök. — Fogadják hálánkat egyházunk 
kegyes jóltevöi, kik csak e' f. évben minket im-
már 11 ,684 fttal p. p. segélni szíveskedtek, bő 
adakozásukért,—valamint forró köszönettel v i sz -
szonozzuk t. Procopius György úr vendégszere te -
tét, mellyet ez napon asztalánál számos vendégei 
iránt tanúsított. Költ Budán aug. 12-kén. 1847. 

Marmaros-Szigeten közvizsgálat 1847 . évi jun. 



25—29- ig . Miért a' m. szigeti tanintézet ócskább-
gondolkozású emberei, három éven keresztül, olly 
csüggedetlen reménynyel könyörgének : a r ra v á -
laszt külde a 'gondviselés, melly a 'ba jok átláthat-
lan vihara közt mutatja fel leggyakrabban imá-
dandó képét. — Az angyalok irányában is lágy 
törvények — mellyek növendékinket szilajokká, 
szemtelenekké és botorokká tevék , — leveték 
rózsa-szalagokkalpiperózett , zöld palástjukat; 's 
nem egészen fekete, de mégis eléggé barna, szük 
tógát öltöttek, mellyeknek illendö-körü kor lá t já-
ban , ha, ifjú barátom ! keletre vagy nyugotra, 
éjszakra, vagy délre , erősen találsz rugdalózni, 
— igen könnyen elvesztheted körmöd koronáját! 
Erős háló ez, melly sürü rostjai közt a' szúnyo-
got is megköti, a* goromba dongó 's a' mérges 
darázs erejét is rabul ejti. Az elemiskola 
négy osztálya, melly ezelőtt egy szorgalmas o k -
tató 's egy segéd szakadatlan munkáját emészté 
föl, a1 nélkül, hogy annak valódi sükerét é lvez -
hettük volna , most két állandó professor és egy 
segéd közt osztatott fel. Igy kel let t ! Áldott a' 
sok kéz. A* megosztott munkán van Isten á l -
dása. . . Ki sokat markol , keveset szorít. . Di-
vide — vinces . . . — A1 gymnasialis osztályok 
egygyel szaporíttattak, de azért a' cursus nem 
hosszabbodott. — Ezentúl a ' költökkel — év e le -
jén a' latin és német declinatio 's conjugatioval 
csak egy hetet töltünk! ? 's azonnal megkezd-
hetjük magyarázását a' Metamorphoseon l iberek-
nek : eddig azokra két áldott hónapot is föl— 
emészténk; 's mégis mikor a' szigorák alkalmával 
a ' fentisztelt nyelvekre került a ' sor : csak ugy f u t -
kározott végig a' hideg árva hátgerinczén a' köl-
tészet-oktatónak ! A ' szakosztályos tanítás 
czéltalan volta — az alsóbb osztályokra vonatko-
zólag — elismertetvén, a* tanítói monarchia hely-
r e - állíttatott;— több ember közt a1 könnyen-hivő 
gyermek nescit cui pa rea t ! — No kis múzsám ! 
nem mondhadd már, mit eddig olly önhitten mon-
dái : „Ej nem tanulok én diákot meg németet 
a ' praeceptornak, tanulom a' magyar tudományo-
kat a' professornak"; — mert megmondandja 
professorod , mikép a reál tudományokat ép ugy 
magadnak tanulod, mint a ' nyelveket. — Az ün-
nepjárás is visszahozatott; Ínséges állapotunk kö-
zött ez is sok ember óhajtása vala. 

Igy demtis demendis, additis addendis , ép ott 
állanánk, ha állhatnánk, hol ezelőtt egy olympiás-
sal valánk. De szomorúan kell megvallanunk az 
igazat, miszerint iskolánk népe most érzi l egsa j -
nosabban gyászos következését a1 nagyszerű- 's 
tanintézetünket alapjában megrendített vál tozás-
nak, mellynek czélja ugyan szent lehete, de vagy 
a' kezelök hibája, vagy valami meglelhetlen erő 
által, attól félrevezettetett. Most értek meg töké-
letesen a' gyümölcsök, mellyeknek héja alól olly 
kedves zamatot reménylénk. . . és midőn beléjek 
harapánk, . . keserű biz az. . . én is éreztem, — 
mások is! — 

De a' mi elmúlt, fátyol r e á ! Nézzük a ' jelenből 
a' j övő t ! Ott a ' szivárvány a ' fölleg alatt, — nem 
lesz többé özönvíz, — elment a' garaboncziás 
diák!? — De ne feledjük el széttekinteni kétes 
körülményink szövevényei közt. Ne képzeljük a ' 
lehetlent, — négy év rontását e g y - k é t év he lyre 
nem hozhatja. ,,A' betegség mázsánként neheze -
dik erövesztett testünkre, az egészség latonként 
jő vissza, de csak ugy, ha életerőnket a' kór n a -
gyon el nem csigázta. . Ezt az orvosok mond-
ják ; — azok is okos emberek. — A' heroica c u -
rának igen sok beteg áldozatául esett már ! 

Ha ezen regressiva progressio meghozandja 
azt, mit elvesztettünk: el ne felejtsük főnket h á -
lás tisztelettel meghajtani iskolánk fögondnoka t. 
Tar Gáspár úr előtt, kit Isten a' sir széléről ada 
v issza , nyolcz hónapi terhes betegsége után, 
intézetünknek ; — ne feledjük emlékezetünk 
könyvébe kophatlan betűkkel följegyezni azon 
lelkes férfiak neveit, kik önérdekeikről lemondva, 
iskolánk arányában, egybehangzó akaratot h o r -
danak kebelökben. — 

Szigoráink jun. 1 6 — 2 0 . napjaiban igen szigo-
rúak voltak. A ' küldöttség türelme és működése 
méltánylatot 's köszönetet érdemel. A ' fiatal e m -
berek átláthatták a' tanulás szükségességét. A' 
heverő egylet szabályai jövő évben hitem s z e -
rint nagy metamorphosist szenvedendenek!— Ha 
szigora, legyen szigorú. A' szigeti oktatókar s o -
ha nem gyönyörködött a' szülök ámításában 's 
rászedésében. Illy komoly eljárás az okos szü-
lőket csak arra ösztönözheti, hogy jóindulata 
gyermekeiket Szigetre küldjék, vásott fiaikat pe -
dig fenyítő intézetbe utasítsák. Iskolánk nem a s y -
lon, — mit pedig sokan h ívének; itt a1 bűnös 
roktön bűnhődik, a' törekvő röktön jutalmaztatik; 
itt a ' tanító nem néz el tanítványai fölöít , — itt 
nem áll a' „praetor minima non curat — itt 
hiszszük Curtius beszédét , melly szerint, „parva 
saepe scintilla contempta magnum excitavit i n -
cendium, . . . quem spreveris valentiorem negl i -
gentia facies." — 

Közvizsgálatink junius 2 5 - é n dél előtt vevék 
kezdetüket. — Az éneklő kar , Borsi Imre v e -
zérlete a la t t , mindenek tetszését megnyerte. 
Ének után prof. Szilágyi I. diplomatikai eszmék 
fejtegetésével kötó le az ö széles olvasottságát 
tisztelő hallgatók figyelmét. A' jeles beszéd után, 
hitszónok Veress S. és oktató Pásztor D. k é r -
dezék ki tanítványaikat; az elsőbb, egyházi 
történetekből és erkölcstudományból, másik: p o -
litica, statistica, észjog és magyar irodalomból. 
Értelmesebb és szorgalmasabb tanítványaik b e -
szédéből láthatá, a kinek volt mivel , mikép a ' 
két férfiú a' terhes pályán kellő erővel és lel— 
kiösmerettel működött. D. u. a' két alsó e lem-
osztály tanítója Várady Károly ada élvezetet a ' 
szép-számú szüléknek. 

26. d. e. A' joghallgatók kérdeztettek ki Pa-
taky J. által a1 jogtan minden ágából, Szilágyi 1. 



által az oklevél-tudományból. — P. J. tanítói be-
csét tollal méregetni szükségtelen, — ócsárolni 
vétek. 0 már ismerve van a ' közvélemény előtt. 
Ha fogékony-Ielkü tanítványai nincsenek, Chy-
ron sem emeltetik az égi jegyek közé!! Csodát 
csak Isten tehet. D. u. a ' két felső elemosztály 
tanítója, a ' szorgalmas Oláh / . , azt bizonyílá be, 
hogy az igazi türelem és kitartás nagy akadá -
lyokat képes legyőzni. — 

27. d. e. A ' magyarhoni történet , nevelés és 
bölcsészettanokból hallott feleletekből (a ' jobb 
emberekéiből) a' legepésebb-vérü irigy is csak 
azt következtethető, hogy Pásztor D. a ' helyet, 
mellyre öt a' gondviselés jó kedvében tevé, iga-
zán betölti, 's ott másnak tenni-valója nem m a -
rad. D. u. oktató Lator B. az 5 's 6 osztályt k é r -
dezé ki a ' reál tudományokból, 's lelkes fáradozása 
kivételnélküli dicsérettel méltányoltatott. U g y a n -
akkor vizsgáltattak meg ugyanazon osztályok 
a ' latin és német nyelvből. A' nyelveket Ladányi 
K. tanítá. A ' vizsgáló választmány nyilatkozata 
itt így hangzott: „az alsóbb-osztályú gyermekek, 
kiket tanító úr kezdett a' nyelvekbe vezetni, igen 
sokra mentek : de a' 6 osztálybeliek, korukhoz 
képest igen gyengék." — Az ok-fürkészés nem 
az én gondom ; hajh de a ' következés ! ? — már 
az ismét az én ba jom! !! — 

28. d. e. a ' t e rmésze t - , m é r - és betűs számve-
tés tanok tanulói azon meggyőződéssel g a z d a -
gíták a' hallgatókat, hogy ki a' Szilágyi / . prof. 
világos és értelmes magyarázatát hallgatja és 
hallgatván tanulgat (kár, hogy illyenek csak n é -
hányan v a n n a k ) : a z , igen nehezeknek látszó 
tárgyakat is könyedén megfej the t ; ki pedig b e -
tömi füleit az okos beszéd előtt, bűnének büntetését 
fejében hozdozza. — D. u. a. költök és szóno-
kok szemléje volt. — Itt igénytelen személyünk-
ről levén s z ó , egy kis dicséret nem lesz fölös-
leges. Proximus quisque sibi! — Kevés-számu 
rövid-testű 's nagyobbára csekély lelkierejű nép 
biz e z ; a' magyar tudományokat csak megta-
nulná. . . Ki köztük jeles, igen kitűnő. . . Sohsem 
szerettem a' három-araszos poétát 's a' negyed-
fél bakaraszos philosophot. A ' fészekből idő előtt 
kiszedett csonkatollas madár, ha fölvetjük a ' ma-
gas l égbe , röpül—röpül , de csak hamar földre 
heppen biz az !! Az exameni küldöttség általában 
megdicsérte őke t , — csupán a ' német nyelvbeni 
gyengeségök fölött aggódott. Gyengék biz ezek 
a ' latin nyelvben i s ! . . . Ki a' declinatiók regió-
jában annyiszor eltéved, hányszor elindítjuk: n e -
héz annak megérteni a' páratlan Horácz művé-
szi é n e k e i t ! . . . Ha po lyva , vagy futó-homok 
az alap (pedig ez mostanában ugy van): haszta-
lan arra kőfalat r akn i .— Ennem értek a ' f ü g g ő -
kertek építéséhez; nem jártam privátára a' m ű -
vészekhez, kik a' légvárakat építík. Még egy pár 
évig pirulva dolgozom, foltozgatok, t a t a r o z o k , . . . 
de azután. . . ! ? majd megmutatom, milly erős 

akarat lakik a' kétely és szégyen lángja közt 
megedződött szívben ! . . : Csak ott alul a lapot . ! . 
Míg nincs, add ig , t. szülök ! türelem és kegyes 
elnézésért könyörgünk! — Két —három év, két 
nyelvhez husz—harmincz tudomány mellett, nem 
elég. Már most lesz öt évünk. . . többre kell h a -
ladnunk. — 

29. d. e. a' temészetrajzból , római és német 
irodalomból Sz. I. által azok kérdeztettek ki ha-
tan, kiket megtalálhatánk. — 

* 

Midőn azon körülmények, mellyek iskolánknak 
bajt okoztanak, elhárítvák; midőn alsó és felső 
osztályink rendezése a' lehető legjobb : nem l e -
szünk igen merészek, ha ennek öt, hat vagy több 
évek elteltével a ' mostaninál jobb sorsot j ó s o -
lunk. 

Examenink ezentúl mindig jun. 25-dikén k e z -
dődnek; tanításainkat változatlanul september 1 - s ö 
napján kezdjük meg. — 

Az elemi professorok választásáról , iskolánk 
statistikájáról, a' tudományok rendezéséről — 
annak idejében. B a r t ó k G á b o r 

Sajó-gömöri közvizsgálatok. A' sajó-gömöri 
evangy. esperességi tanodában folyó év junius 
17-kén tartattak szép számú hallgatóság előtt a' 
nyári közvizsgálatok. A' tanítványok tan tá r -
gyaikban szép előmenetelt tanúsítottak, különösen 
pedig magyar nyelvbeni jártasságuk volt 

az, mi 
méltánylásunkat teljes mértékben megnyerte. Az 
egyéves tót-ajku tanulók is szép kiejtéssel 's k i -
elégítő szabatossággal feleltek, szaval tak ' s o lva-
sák munkáikat. A' szülök ennélfogva, kiknek 
legfőbb ohajtatuk bizonyosan a 'magyar nyelvnek 
gyermekeik általi megtanulása vo l t , a' kívánt 
czélt elérék, még pedig más két 's nem m e g v e -
tendő nyereséggel : 1 - ször , hogy fiaik a' magyar 
nyelv megtanulása mellett alapos tudományban is 
gyarapodtak; 2 - szo r , hogy mindehez olcsó áron 
is jutottak. Midőn tehát egy részről az oktató 
uraknak nehéz, de sikerteljes fáradalmaikért h á -
laköszönetet szavazok: más részről bátor vagyok 
a' tanodát, tiszta öntudattal, tótmegyéink szülői-
nek figyelmébe ajánlani, mint mellyben g y e r m e -
keik 100 sőt 60 vft évenkénti kiadás mellett t u -
dományos műveltséget is nyerhetnek 's e' mellett 
a' magyar nyelvet is elsajátíthatják. 

Az ösztön-dijakban, mellyeket a' tanoda r é -
szére bold. eml. Matheák professor, és Lónyay 
hagyományoztak, részint pedig tekintetes Drás-
kóczy Sámuel kerületi felügyelő úr évenkénti 
szives adományából bír az intézet, K. J , T . Gy. 
és G. G. részeltettek. 

Végre lehetlen még, a ' járásbeli fő- és alszol-
gabíró urak azon buzgóságát és erélyességét , 
mellynél fogva a' tapintézetet adomány-gyűj té-
seikkel gyámolítani tö rekedtek , 's azon kitürö 
részvétet, mellyet a' közvizsgálatokon jelenléteik-
kel tanúsítottak, meg nem említenem. Ezen tet-



teikért, az esperesség-, valamint a' szegény tanít-
ványok szülőinek hálaköszönetét nyilván tolmá-
csolva, kivánatom az, hogy a' Mindenható áldja 
meg szolgabíró urakat az adakozókkal egye tem-
ben egészséges és hosszú élettel, hogy öncsalá-
daik az egyház és hon javára minél több jót mű-
velhessenek 's példáik által az utódokban is h a -
sontettek magvait hintve el, az emberiség lelki és 
testi jólétét minél inkább megalapíthassák. 

A ' jövő évi iskolai folyam sept. 5 - k é n veendi 
kezdetét. R ö c z e y J á n o s , 

g. panyiti ev. lelkész. 
Nőnevelés ügyében. Mellyik nönevelö intézet, 

pesti intézeteink közöl a' vidéki és falun lakó úri 
családok részére, az, jelen korunkban, — midőn a' 
nőnevelés legtöbb intézeteinkben divat és izlés 
tárgyává aljasult, mellynél nem a' testi, erkölcsi 
és szellemi miveltség öszhangzatos létesítése a ' 
czél, hanem a ' házi és családi boldogtalanság m a g -
vát magában rejtő szemfényvesztés ? olly k é r -
dés, melly megérdemlené, hogy pályakérdésül 
tűzetnék ki. Mellékes ismeretek, rendszeres t á r -
salgási modor, gépies ügyesség, pompa, fény, 
zajos és költséges mulatságok utáni vágy és s ó -
várgás , nem pedig valódi tudomány, nem jellem-
szilárdság, nem vallásos tiszta érzet, nem a' női 
hivatás kellékeinek elsajátítása sok intézeteinkben 
az, mit a ' szülök kedves leányaik számára méreg-
drága áron nyernek. És a' fogékony leánykebel, 
természeti hajlamánál fogva, mindezt csak hamar 
megszokja; de eljővén az idő, hol a' megnőtt kis-
asszony falusi lakába visszatér, a' felületes neve -
lésnek is csak hamar észrevehetők gyomsarjai. 
Itt vakítókülfénytöl nemievén elárasztva, sz ivé-
ben pedig a' nemesb öröm és tett magvait nem 
birva, a ' házi csend és egyformaság untatja, z a -
jos gyönyörök utánsovárog és zugolódásaival ön 
és mások nyugalmát dúlja fel. Hogy ez elmellöz-
tessék 's az igaz női hivatásbani műveltség t e r -
jesztessék : fővárosunkban olly nönevelö intézet-
nek kellene létezni, mellyben a' tudományos n e -
velés mellett a ' növendéknek külkörülményei és 
jövendő állása is tekintetbe véte tnék,hogy igya 1 

szülök méltányos követelései minden oldalról k i -
elégíttessenek. Továbbá olly nönevelö intézetnek 
kellene létezni, melly a" falusi élet szükségeibe 
's annak csendes örömeibe belevén avatva, a n ö -
vendék benne szülőhelyét el ne feledje ' s visz -
szatérve, elvesztett paradicsomról ne álmodozzék. 
Ha lehet egyes vonásokból az embernek egész 
jellemére helyesen következtetnünk: ugy, hisz-
szük, valamelly intézetnek egyes jeleiből is b i z -
ton Ítélhetünk az egésznek lényege fölött. Szán -
dékunk az, hogy azon falusi szülőknek figyelmét, 
kik leányaikat jövő öszszel a ' fővárosba akarják 
nevelés végett küldeni, egy olly intézetre i r á -
nyozzuk, melly fen elősorolt ohajtatainknak t e l -

jesen megfelel. Ezen intézet 20 évig létezvén 
B. Gyarmaton, a' falusi élet kellékeit teljes m é r -
tékben ismeri, mint ezen és más érdemeiről már 
az ujságlapok is többször tettek méltányló emlí -
tést. Egy év előtt ezen intézet Pestre tétetett át. 
Megnyitása alkalmával fényes hirdetések csa l -
étek gyanánt nem tölték be a' lapokat, csak e g y -
szer ü jelentés tudatá megtörtént áttételét a' s zü -
lőkkel, és ez volt az, mi által a' mi figyelmünket 
is magára v o n á ! Meglátogattuktöbbször az i n t é -
zetet, és látogatásunknak, valamint a ' májusban 
letett első próbatételnek nyomán őszintén áll í t-
hatjuk, hogy az intézetnek fényes hirdetésekre 
szüksége nem volt. Meggyőződtünk itt először a r -
ról, hogy az intézet alapos tudományosság t e r -
jesztésére képes, mert a ' tudományos oktatást ma 
az intézetnek elismert-érdemü főnöke vezérli , a ' 
nyelv és szép müvekbeni oktatást pedig alkalmas 
egyének által láttatja e l ; továbbá, hogy a ' n ö -
vendékek erkölcs tekintetében legnagyobb f e l -
ügyelet alatt v a n n a k , mert azt nem idegen viszi, 
hanem a ' főnök neje és a ' család nötagjai ; végre , 
hogy a ' növendékek testi kifejlődésére is l e g n a -
gyobb gond fordíttatik. Az intézet a ' városnak 
legtisztább és legegészségesb részében van és olly 
házban, mellyben rend és tisztaság uralkodik, za j 
nem hallható, és e ' felett a ' szobák tágasak és 
szépek. A ' viruló növendékek reggeli 's gyakor ta 
hosszú sétái tanúságot szolgáltatnak még arról, 
hogy a ' falusi 's az egészségre nézve hasznos 
szokások itt városban is megtarthatók, ha a ' t a -
nítványok jóléte a1 nevelőnek szívén fekszik. S o -
kat mondhatnánk még ezen intézet üdvös ha tásá-
ról: de hisszük, hogy azon szülőknek, kik g y e r -
mekeiknek jövendő jólétét biztosítani akarják, e* 
kevés figyelmeztetés is elég leend. Az általunk 
ajánlott Seltenreich Károly úr, protestáns nőne-
velőintésete Béla-utczában 2 4 9 - i k s z á m alatt van. 

A p r ó s á g o k . 
Az ev.-luth. egyház az egyesült statusok-

ban jelennen 1307 községet számlál 5 3 8 p a p -
pal. Legtöbb e ' községek közöl Pennsylvania-
és Ohióban van (A. Z. f. Ch. u. K.) - A ' j e -
zsuiták Angliában rövid idő múlva fenyegető h a -
talommá nőhetnek föl. Már is 3 3 helyen szilárd 
lábon állnak részint col legiumok- , részint ugy 
nevezett missiókkal ( A . Z. f Ch. u. K. )—Oschers-
lebenben 14 tag kilépett a ' Gusztáv-Ádolf -
egyesületböl azé r t , mivel ez legutóbbi berlini 
közgyűléséből Ruppot kizárta. E ' kizárás ellen a* 
porosztartományi fiókegylet is a ' középponti v á -
lasztmányhoz írt levelében tiltakozott (B. A. K. Z.} 
— A ' nassaui Gusztáv-Adolf-föegylet i gazga -
tósága tiltakozott Ruppnak a ' berlini közgyű-
lésből kizárása ellen (A . Z. f. Ch. u. K.) — 
Plumer pap Oxfordban r . kath. lőn (B. A. K. Z . ) 
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A' palást-díjakról. l) 
1-ső szakasz. A1 palást-díjak eredetéről 's tör-

téneteiről. 
A' palást-dí j , vagy ugy-neveze t t stolaris tar-

tozások nyomait már a' keresztyénség őskorában 
észre-vehet i a ' f igye lmes szemlélő; mert annak 
csirái a1 keresztyén vallás első tanítói tápláltatá-
sának intézetében le té te tvék; 's csak akkor kez-
dettek fejlődésöknek indulni, midőn Constantinus-
nak a' keresztyén hitre áttértével a ' kijelentés 
fáklyavilága homályba borulni kezdett, 's a' va l -
lástanítói rendből kisarjadt papirend és különféle 
visszaéléséit a' keresztyénség szép egét b e á r -
nyékozták. 

Ugy vagyon ! mert egész Constantin koráig, 
jóformán mitsem tudott a ' keresztyénség az 
ugy-neveze t t tanítókról, mint egy különös r end -
ről, kasztról, — mitsem azon adózásokról, mellyek 
ezek számára rendelteltek volna. Nem feledé 
ugyan, az igaz, az evangyéliomnak emez intéséi: 
„A ' munkás méltó a' maga bérére 's a' kik szent 
dolgokban munkálódnak, a' szent helyből élnek, 
' s az oltárral együtt veszik el részöket" (1 . Kor. 
9 : 13) : de azért nem rendelt bizonyos megha-
tározott fizetést az egyház szolgáinak : hanem 
követte az apostolok irányában is gyakorlott azon 
szokását , miszerint a' gyülekezetek önkénytes 
adakozásaiból vettek táplálatot a ' tanítók. Ezek 
t. i. a' gyülekezet szegényeinek sorában, laistro-
mában foglaltak he lye t , kiknek táplálására fö 
gondja vala az első keresztyéneknek, 's élelmök 
és ruházatuk a ' kegyes hívek alamizsnáiból telt 
ki egyedül 2) . 

Az eíTéle alamizsnák részint bizonyos időben, 
részint történetesen előforduló alkalommal osz-
tattak ki. Minden v a s á r - és ünnepnap áldozatnak 
napja volt, a ' mikor is mindenki, kivévén az igen 

') G r e l l m a n n , B i n g h a m után, a1 conciliumok, egy-
házi szent atyák, 's egyéb írók nyomán. M. 

2) Lásd S a r p i Traité des Benefices artic. 20 's a' t. B i n g -
bami Origines ecclesiasticae Halae 1724. Vol. U. Lib. 5. 

szegényeke t , az isteni tisztelet végével , letette 
ajándékát a ' templomban, melly ajándék részint 
pénzből, részint élelemből, részint ruhadarabok-
ból, gyakran egész ruhákból és különféle élelmi 
szerekből állott, mellyeket a ' férfiaktól az ol tár-
nál a' pap vett által, — az asszonyoktól pedig, az 
ezek számára a ' férfiak háta mögött rendelt r e -
kesz-helyen fogadott el. Mindaz pedig, mit a* 
templomba vinni nem lehetett, vagy nem illett, 
például: juhok, szárnyas állatok 's e' f. a* püspök 
házához vitetett, mint a' ki különben is f e l ü g y e -
lője és sáfára volt az efféle ajándékoknak 3 ) . 
Hasonlólag minden hónap kezdetével, vagy kinek 
akkor módjában nem volt, más akármellyik n a p -
ján a' hónapnak, ajándékot vitt fel a ' templomba. 
„Modicam unusquisque stipem menstrua die, vei 
cum velit, et si modo possit, apponit , nam nemo 
compellitur, sed sponte confert 4 ) . 

Az áldozatoknak ezen szokott és közönséges 
napjain kivül is azonban , szabadságában állott 
még kinek-kinek, más alkalmakkal is, u. m. k e -
resztelés, confirmatio, úri szent vacsora, e g y h á z -
követés, ' s egyéb papi functiók, hivatalos fogla l -
kozások , különösen házassági megáldások, b e -
szentelések alkalmával kimutatni 's gyakorlani 
jótékonyságokat. "S épen ezen alkalmi adományok 
s ajándékok, az idő folytában stolaris ta r tozások-

ká, in jura stolae, változtak által. 
E szerint tehát a' keresztség, confirmatio, úri 

szent vacsora , 's penitentziatartás, azaz, e g y -
házi büntetés, már a' három első században adó -
zás tárgya volt. 'S ámbár a' házaisági kötéseket 
i l letőleg, a' kihirdetésekről még akkor mitsem 
tudtak, a' mennyiben ez a' szokás később, u. m. 
az 1215- ik évben III—ik Incze pápa alatt t a r t a -
tott lateranumi zsinatban jött é le tbe; 's ámbár a* 
papi áldás a 8 - ik század előtt a' római, a' 9—ik 
előtt pedig a ' gö rög anyaszentegyházban nem k í -
vántatott meg a' házasságkötéshez, mint ki lehet 
húzni e* következendökből : „Aliter legitimum 
non fit conjugium, nisi sponsa sua, suo tempore, 
sacerdotaliter cum precibus, et oblationibus a s a -
cerdote benedicatur" 4 ) . „Ne matrimonia eitra 

3 ) Lásd T h o m a s i n i vetus, et nova ecclesiae disciplina, 
Lugdun. 1705. Tom. III. Cap. 3 et 14. 

4) T e r t u 11 i a u. Apologet. Cap. 39. Tom. V. p. 39. 
5) CaroI.M.Capitular. Libr.VII. c. 360. Készültek 780 táján.. 



sacram benedictionem firma habeantur""):—mind-
azállal, az első századoktól óta, szokásban volt, 
minden házasulandónak ebbeli szándékát a ' püs -
pöknek, vagy presbyternek 's ezek által a ' g y ü -
lekezetnek magának bejelenteni a ' végett , hogy 
ezek megtekinthessék és megtudhassák, nincsen-e 
egyik, vagy a ' másik házasuló félnek vallása e l -
len" valami kifogás ? mert nem akarták megen-
gedni, hogy keresztyének zsidókkal, vagy p o -
gányokkal, — igazhitűek ere tnekekkel , rokonok 
rokonokkal összekelljenek ; 's ha semmiféle illyes 
akadály fen nem forgott, rendszerint a' vallás n e -
vében a' pap által szenteltették be, áldatták meg 
egybekelésöket, 's ezenfelül áldozattal ( a j ándék-
kal) szokták megváltani magokat 7 ) . 

De mindezen áldozatok, ajándékok közöl egy 
sem volt olly-nemü, hogy épen tartozásból 's épen 
csak a ' papoknak adatnék. Mert mindez ál talá-
ban a1 szegényeknek volt szánva 's az adónak 
kényétől, tetszésétől függött , ki azért adott, mert 
azt hi t te , hogy e' vagy ama vallásos szertartást 
annál ünnepélyesebben's tisztesebben viszi v é g -
hez, ha annak végbevitele mellett egyszersmind 
jelét adandja jóltevöségének 8 ) : 's hogyha ezen, 
ugy-nevezet t alkalmi adózás egyedül csak a ' p a -
pokat illeti 's egyedül csak ezeknek jut vala osz-
tá ly-részül : bátorkodott voína-e ezen adózás 
mellett olly buzgón kikelni 's prédikálni a ' szép-
ielkületü Cyprianus a1 nélkül, hogy megbocsát-
hatlan fösvénység és kapzsiság gyanúját ne ger -
jeszsze maga ellen a' hivők szivében V — melly 
fösvénységért pedig némelly tiszttársakat hatha-
tósan megdorgál (Epist. 65 ) . Mi továbbá a ' ke-
részielési dijt illeti, ezt az e lv i ra i304- ik évi zsi-
nat megtiltotta, szavaiból azonban ki nem jő, hogy 
a ' papság szedte volna azt, „emendari piacúit — 
így szól — ut qui bablisanlur, ut íieri solebat, 
nummos in concham (t. i. az egyház perselyébe) 
non mittant, ut ne sacerdos, quod gratis accepit, 
pretio distrahere videatur." (Can. 48 ) 

Nagy Constantin korában azonban, és azután, 
ezen önkénytes ajándékok gyors léptekkel halad-
tak átalakulásuk felé. A ' papok és hívek feledni 
kezdék azok czélját, rendeltetését , 's ugy tekin-
tek, mint Istennek nyújtott áldozatokat. Minek k ö -
vetkezése az lön : 1) hogy még a' szegény is, ki 
pedig az előtt keresztyén jó hírének 's nevének 
minden koczkáztatása nélkül is üres kézzel m e -
hetett föl az említett alkalmaknál a' templomba, 
most már legutósó fillérét is oda nyújtot ta ,2) hogy 
azon vélemény lön közönségessé, miszerint I s -
tennek nyújtott minden eiFéle áldozatok az ö pap-
jainak sportulái , 's ezek élelmére fordítandók. 
„Turpe est dicere. ugy mond Gregorius Nazian-

Leo Sapiens Novell. 89. 
7) L. B i n g li a ra. Őrig. eccles. Vol. IX. Lib, XXII. 
s ) Eat látni lehet Cyprianusnak de lapsis írt munkájából. 

Edit. Oxon. 1682. pagr. 138. és de operib. et elemosynis írt 
könyvéből [>. 203. 

zenus in orat. 40. azon gazdagokhoz, kik a ' k e -
resztségi áldozatoknál magokat a ' szegények előtt 
fitogatni akarták, — Turpe est dicere ; ubi est 
munus,quod propter bablismum oíferam?Honesta, 
et laudabili vita me colé, sic ego exeipi laetor, 
sic etiam Deus. Nihil apud Deum magnum est, 
quod non pauper quoque dare possit. 

Az V- ik század végén, és a' Vl- ik elején már 
oda jutott a' dolog, hogy a ' keresztelésért és con-
firmatióérl nemcsak bizonyos pénzösszeget k ö -
vetelnének a' papok, (mini I. Gelasiusnak in Epist. 
9 - a olvasható ezen szavaiból megtetszik: Babti-
sandis, consignandisque fidelibus, sacerdotes nulla 
pretia praefigant, 's a' t. quoniam,quod gratis a c -
cepimus, gratis dare mandamur), hanem a ' fize-
tésre tehetetlen szegényeket mégis zálogolnák, 
mit a' braccarumi II—ik zsinat, 5 6 3 - i k évben, can. 
7. azon oknál fogva tiltott meg, mert félő, hogy 
sok szegény szülök nem kereszteltetik meg g y e r -
mekeiket; egyébiránt tetszésökre bizza a1 h ívek-
nek a' keresztelésérti adományt. „Piacúit, ugy 
mond — ut unusquisque Episcopus, per suas e c -
clesias hoc praecipiat, ut ii, qui infantes suos ad 
bablismum oílerunt, si quid voluntarie pro suo 
offerunt voto, suscipiant ab e is ; si qui verő per 
necessitatem paupertatis, aliquidnon habent, quod 
offerant, nullum illis pignus violenter tollatur a 
Clerieis. Nam multi pauperes hoc timentes, filios 
suos a baptismo retrahunt." — Szinte így fizetést 
kívántak a1 papok a' házasok esketéseért, és az 
úrvacsorája kiszolgáltatásaért, melly utóbbiért, 
t. i. az úrvacsorája kiszolgáltatásaérti adóztatás-
tól, a' trullumi zsinat, 6 8 7 - i k évben, 2 3 - i k kánon-
jában e ' következendő szavakkal tiltja el őket : 
„Nullus, sive Episcopus, sive Presbyter , ab eo, 
qui communicat, obolos , aut quamvis aliam s p e -
ciem exigat. Non est enim venalis g ra t i a ,necpro 
pecunia spiritus sanctificationem impertilur 

De szóljunk már a ' temetésekről is. Ezek e le i -
től fogva a' vallás nevében 's a' papok által v i -
tettek végbe. A ' püspök jelölte ki a ' sírnak való 
helyet, 's míg a' pogány vallás volt az uralkodó, 
főleg arra ügyelt föl, hogy keresztyénnek holt 
teste pogányé mellé ne temettessék, 's ekképen 
meg ne szentségteleníttessék. A' sír körül össze-
sereglett gyülekezet előtt ö beszélte el 's magasz-
talta a ' szentségéről vagy kegyességéről i sme-
retes elhunytnak jeles tulajdonait, 's annak dicső 
példájának követésére buzdította a ' híveket, i n -
nen vették eredelöket a' halott feletti prédikáld-
sok. Szóval: ö gondoskodott az egész temetségröl. 
A' presbytereknek pedig tisztében állott, a1 halott 
felelt, míg kiterítve feküdöti, könyörgéseket mon-
dani. A' halott megmosását, felöltöztetését, s í rá -
sást 's e ' f. azonban jószívű vállalkozók vitték 
végbe a' 3 -d ik századig , a' mikor mindez az 
alsóbb-rendü papságnak tetetett kötelességül 1 0). 

") Lásd Harduin. Concil. Tom. III. pag. 351. 
10) Lásd Hieronym. Epist, 49 ad Innocontium. 



Hogy ezen temetkezések költség nélkül meg 
nem eshettek, magától értődik, mert halotti ruhá-
kat, lepedőket, szemfödeleket senki ingyen nem 
adott, 's a' temetéssel foglalkozó alrendü papok 
is kaptak fizetést. Csakhogy az illynemü fizetése-
ket nem kell összezavarni azokkal, mellyek a ' j u s 
canonicumban halotti stolák neve alatt fordulnak 
e lő , mert ezen stolák tulajdonképen a' temető-
helyért , a' sírért fizettettek, melly neme az adó-
zásnak azonban egészen ismeretlen volt az első 
századokban, 's csak akkor vette kezdetét, midőn 
a ' templomokat 's templomudvarokat t emető-
helyekké kezdették átváltoztatni. 

Az előtt, t. i. a ' rómaiak világos és sokszor 
megújított törvényeinek következtében, minden-
kinek a ' városon kivül s rendszerint az o r szág-
utak mellé kellett temetkezni, minek Varró okát 
is adja (de lingva latina írt munkájának V-dik 
könyvében ) , így szólván erről : „Sepulcra ideo 
secundum viam sunt, quo praetereuntes admone-
ant, et se fu isse , et illos ess£ mortales." Mint-
hogy pedig ezen törvények, mint fölebb mondók, 
sokszor megújíttattak a1 pogány császárok által : 
nemhogy az üldözött keresztyéneknek, de még 
csak a' pogány alattvalóknak sem jutott e sze -
ágába, ben a1 városban temetni el halottaikat: ha-
nem a' szántóföldeken, kertekben, néha az ú t f é -
len, többnyire azonban a ' vértanuknak hegyeken 
és halmokon levő sírjaik mellé temetkeztek a ' 
keresztyének, a ' holott t. i. az üldöztetések ide-
jén, isteni-tisztelet-tartás végett összegyülekezni 
szoktak. Ezen föld alatti sírboltok, kripták közöl 
némellyek olly tágak vo l tak , hogy kis városok-
hoz hasonlítanának. Ezen síri rej tekekben a ' k o -
porsók két oldalt hosszú sorban feküdtek e g y -
más mellett, 's minden keresztyén szerencsésnek 
hitte magát, ha illy helyre temetkezhetendett. Mi-
után azonban egy császár lett proselytusává, hí-
vévé a ' keresz tyénségnek , 's az üldözött hívők 
felett föltűnt az óhajtva várt békesség áldott napja: 
felnőtt 's megerősödött, túl-nőtte 's majd nem 
elölte a' konkoly is a1 gabonát. 

Mindenek fölött növekedett azok tekintete és 
t isztelete, kik a' lefolyt 3 század alatt, mint erős 
bajnokai a ' keresztyénségnek, mint vértanúk ha l -
tak el. Némelly sírok a' mezőkön, hol illy vé r -
tanúk tetemei nyugodtak, fehér oltárokkal jelöl-
tettek. m e g ; söt minthogy szent helyeknek ta r ta t -
tak, kápolnákkal 's templomokkal építtettek be. 
Igy lett aztán, hogy azon templomok i s , mellyek 
a' városokban mindenfelé emeltet tek, az által 
szenteltettek föl, hogy a' vértanúknak, sírjaikból 
kiszedett hamvaik és csontjaik a' templom oltára 
al& ásattak el 1 ')• — Alig hogy ez megtörtént, 's 
az ejsö sírbolt a ' templomban megkészült: a zon -
nal szívszakadva vágytak sok kevé ly-szen teske-
dök a templomba temetkezni, dicsőséget va~ 
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dászva , és üdvességet remélve e' szent hel yen, 
hol egy vagy több nevezetes vértanúknak c s o n t -
jai nyugszanak , hol oltárok ál lnak, mellye ken 
Krisztus megáldoztatik, mellyeknek zsámolyánál 
rokonok és egyéb keresztyének imádkoznak. 

Constantin tette az első lépést , ' s az általa ép í t -
tetett konstantzinápolyi apostoli templomban sírt 
rendelt meg a ' maga számára , ' s ezzel e g y s z e r s -
mind utat mutatott és tört egyéb császároknak is, 
kik hasonlóképen ezen templomot választék m a -
goknak temetkező helyökül. A ' püspökök sem 
akarván hátul maradni, hogy halálokkal a' c s á -
szárok után ők is bejuthassanak ama templom 
alatti sírboltokba, illy okoskodáson ve ték meg l á -
bukat : Császárság és papi méltóság föloldhatlan, 
szoros kapcsolatban állanak egymással, vagyis 
Sozomen. eccles. históriájának II-ik könyvének 
's VII-ik szakaszának szavai szer in t : „cum s a c e r -
dotalis imperii dignitati par sit, — imo vero in 
locis sacris primas partes o b t i n e t ' s így aztán 
könnyen beugrattak oda , a' hova vágytak , söt 
jóval előbbre és beljebb a' császároknál, holott 
Constantin és utódai szerénységből csak ajtón á l -
lók voltak, azaz, a sírbolt ajtaja közelébe t e m e t -
keztek , mit olly diadali örömmel emiít föl az 
aranyszájú praedicatumra olly igen méltó János 
egyházi atya ( In l ib ro : Quod Christus s i tDeus ) 1 2 ) . 

Végre azok is bejutottak ide , kik olly tetteket 
mutathattak f e l , mellyekért szent czímet osztott 
az akkori hiedelem. A' többi laikusoknak és 
nem szenteknek , a' folyvást fenálló 's f ö -
lebb már említett törvények erejénél fogva, még 
mindig a' városon kivül kelle eltemettetniök, — 
mit a' haldoklók, vagy ezeknek rokonaik sokszor 
nem igen szíveltek. Mit tevők lőnek tehát ? a lku-
dozásba bocsátkoztak a1 püspökkel ' s pénzzel 
pótolák ki az elhunyt erényeinek hiányát, 's a* 
pénz felnyítá a' templom alatti sírbolt zárait. 

Ámbár ezt több császár, mint Theodosius és 
Justiníanus ellenzették , 3J; ennélfogva a ' fentebb 
említett temetkezési t ö rvény t , melly még régen 
megíratott a' XII. táblákban, t. i. „homiaem m o r -
tuum in urbe ne sepelito, neve ur i to ," megúj í to t -
ták : mindazáltal, mitsem használt e ' tilalom, míg 
végre bölcs Leo a' IX- ik század t á j áa azt e l t ö r -
lőtte, ' s a1 városon belül, vagy kivüli temetkezést 
kinek-kinek szabad tetszésére bízta. 

E' tekintetben a1 nyugoti birodalomban sem 
folytak jobban a' dolgok, mert itt is naponként 
közönségesebbé lön, hogy a' püspöktől, vagy a ' 
templomban, vagy minthogy ez nagy bajjal ment, 
a' templom kerítésén belül eszközöljenek temető 
he lyeke t , 's annak szolgálati készségét pénzzel 
jutalmazzák meg. Mig végre e' pénzbeli sz ives -

,2) Lásd Joan. Chrysostomi Opera ed-. Boboreti 1753. 
Tom. I. pag. 354, 355 's még valamellyik Homiiiájában is. 
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sóg is ugy jár t , mint egyéb önkénytes áldozat, t.i. 
adóvá vált, ugy hogy maga a ' püspök határozná, 
szabná meg árát e* vagy ama sírnak, ' s ennek 
lefizetése elölt senki abba el nem temettethelnék, 
' s egy sírért gyakran száz solidust ( a ranya t ) is 
fizettetnének. Ezen visszaélés olly hamar lábra-
kapolt nyugoton, hogy már Hieronymus is szót 
emel a' temetöhelyékért kicsikart fizetések ellen, 
's ezen fizetietést a ' Vl-ik század végén nagy 
Gergely pápa antiqua consvetudonak nevezi , 4 ) . 
(Folyt következik.) M a l m o s , 

reform, prédikátor a ' f. borsodi 
e . megyéből. 

L é l e k g y ü m ö l c s e i . (Folytatás.) 
Efés 5 : 9. 

(Ajándokul; tulajdonképen válaszul a' tisztelt ellenvélemé-
nyüeknek.) 

A ' szentirat már nem beszél más fejéről az 
anyaszentegyháznak, mint csak a' J. Krisztusról 
Pá l apóst, előszámlálja a' Jézus mennybe-mente 
után előállt hivatalokat, és meg akarván bizonyí-
tani, hogy az a. sz. egyház csak egy test, 's a n -
nak egységét a' különböző e. hivatalok nem 
akadályozzák, mondja (Eféz.IV. 11. ) , hogy Krisz-
tus adott „némellyeket apostolokat, némellyeket 
p ró fé táka t , némellyeket evangyél is tákat , n é -
mellyeket pedig pásztorokat és doktorokat, hogy 
a ' szentek egy testbe kötöztessenek össze" : de 
nem szól sehol az anyaszentegyház fejének tiszt-
ségéről , mit pedig bizonyosan el nem feledhe-
tett , ha illyesminek létezni ke l lene ; kivált b e -
szélvén az eszközökről, mellyek az a. sz. e g y -
ház egységére sokat tehetnek. Ugyanis Pál 
azt akarván megmutatni, hogy a különböző aján-
dékok 's hivatalok nem akadályozzák az e g y s é -
get : igen helye lett volna itten megemlítenie 
hivatalát a ' főnek , melly által az egész a. sz. 
egyház azon egy testben egyesült. Ó azonban 
beszélt csak apostolokról, prófétákról 's a' t., de 
sehol sem egy főről. Az apostolokról való szava 
alatt pedig — mint némellyek akarják — a' pá -
pát csak nem lehet ér teni , mert Pál többes-
ben szól, mi pedig keresünk egy e m b e r t , kinek 
fejdelmi különös tisztsége legyen. Ila az a. sz. 
egyháznak volna más feje is, bizonyosan más 
valaki testének is mondattalhatnék, nemcsak a 
Krisztusénak, — mit pedig sehol nem olvasunk; 
mert csak J. Krisztus testének s jegyesének n e -
veztet ik: mi több (Eféz V. 23.) Pál hozzá-
köti az a. sz. egyház fejének minémüségéhez a" 
megtartói erőt is, akarván bennünket figyeltetni, 
hogy sem feje, sem megtartója az a. sz. egyház -
nak nem lehet puszta ember , csak istenember. 
Va lóban , az a. sz. egyház az egész világon e l -
ter jedve levén, mikép igazgathatná azt egy em-
ber , ki nem lehet minden helyen jelen, nem tud-
hat mindent, a' mi tö r tén ik , — okossága, böl-

_ >*) Epist. Lib. Vlf. Ep. 4. 

csesége határozott , ereje , kihatása c seké ly , *s 
nem orvosolhat minden h ibá t ; kiről pedig azt 
bátorkodik a1 Rel. és Nev., a ' 36. szám alatt , 
mondani : „hogy a ' föld országain emelt egyház 
a' pápa hatalma nélkül fel nem állhatna, mert ö 
a' keletkezhető vitákat csalhatlan Ítélettel m e g -
szünteti." Ugy tetszik, mintha 5 , 6 százados á lom-
ból ébrednénk föl, midőn e ' csalhatlanságot ha l l -
juk. — Pásztoroknak, doktoroknak nevez ugyan 
a' sz. irat, J . Krisztuson kivül , másokat is : de 
főnek senkit sem, — és ha nem , mi se n e v e z -
zünk senkit. Halljuk azt is, hogy mig J. Krisztus 
e' földön volt, nem nevezhette ugyan magát 
senki a sz. egyház fe jének: de nem igy van a* 
dolog Krisztus mennybe-mente után, 's most szük-
ség van illyen főre. De a ki ezt mondja , e l f e -
ledé Pál említett szava i t , a ' ki tanítja , hogy 
épen a k k o r , midőn Isten feltámasztó a ' halálból 
Jézus t , és helyhezé jobbkeze felöl mennyben, 
midőn vetett mindeneket lábai a lá : épen akkor 
tette mindenek felett az a. sz. egyház fe jévé. 
Igen világos (Eféz . IV . 1 0 — 1 l . v . - b ö l ) , h o g y m i -
kép kegyelme által beligazgatására nézve az a. 
sz. egyháznak , J . Krisztus egyedül a' f ő : ugy 
küligazgatásárólis csak ö gondoskodik, mert f e l -
ment, sokkal feljebb minden egeknél, hogy minde-
neket betöltene, és ekkor adott épen némel lye-
ket apostolokat , némellyeket prófétákat 'stb. 

De talán hellyettes fő mégis lehet az a. sz. 
egyházban ? — Teljességgel nem lehe t ; mert 
a' szentiratban nem olvassuk, hogy Krisztuson 
kivül látható vagy láthatlan föröl szó vo lna ; 
nincs a ' kültermészetben is , honnan a1 főnek 
hasonlatossága van v é v e , hogy e g y testnek 
két különbözö-becsü, természetű fejei l e g y e -
nek. Mondják, hogy az ó szövetségben a* 
főpap az egész zsidó egyháznak feje volt és á b -
rázolta a' k. egyház fejét : ámde a' zsidó főpap 
nem volt az áldozó papoknak határtalan urok 's 
fejdelmök, — maga is a ' nagy tanácstól függött , 
és nem valamelly k. halandó ember t , hanem a' 
k . - ség végetlen-becsü "s érdemű áldozó főpapját 
a' J . Krisztust, ábrázolta. 

Most itt van a' kérdések kérdése : „Vájjon 
Péter az apostolokból szerkezeit egyháznak volt 
's lehetet t-e f e j e ? il lette-e öt nemcsak tisz-
teletbeli, nemcsak lekintélybeli, de jogilag, e g y -
házhalósági elsőség is az apostolok közt ? és o ly -
lyan pedig, minőt a ' Rel. és Nev. mond , hogy t . i . 
tanácsadás, pa rancs , söt büntetés által is szorí t -
hatta Péter az apostoli karnak akármelly tagját 
az egyház törvényeinek megtartására ? " — Igaz, 
elsőnek mondatik az elöszámlálásban P é t e r : de 
ebből épen ugy nem következik főnöki e l sőbb-
sége, mint Máténak abból nem, hogy az ö e v a n -
gyélioma van négy közt a* bibliában elsőnek, a' 
Jánosénál is elsőbbnek téve. Vagy azért mondatik 
elsőnek, mert András testvérével együtt minde-
nek előtt hivattatott meg tanítványnak ? vágy 



életkorára nézve ? mert legidösbnek az egyházi 
atyák is öt tar tot ták; vagy tüzes vér -a lka táér t , 
minden áldozatra k é s z , mindeneket megelőzni 
akart buzgalmáért? minek tulajdonítható, hogy 
midőn a' szükség kívánta , ö kelt fel többnyire 
társai közt 's ö kezdett szólni? Ámde a1 sz. irat-
ból ki nem tetszik teljességgel, hogy apostoltár-
sai fölött valami elönynyel birt volna , és hogy 
a ' tanítványi k a r n a k ' s az a. sz. egyháznak Krisz-
tus után fe jévé ö tétetett volna. Több méltóság 
ugyanis nem adatott Pé t e rnek , mint a ' többiek-
nek. Feltámadása után, Jézus minden tanítványai-
nak mondá : „Mikép elbocsátott engem az atya, 
akképen elbocsátlak én is t i teke t , „valakinek 
megbocsátjátok bűneiket, megbocsáttatnak" 'stb.;" 
( Ján . X I X : 2 1 , 23 . ) mindeniknek parancsolá, 
hogy „tanítványokká tegyetek minden nemzet -
s é g e k e t ; " (Mát. XXVII I : 19 . )—egyenlő méltó-
ságo t , hatalmat igért nekiek Jézus, mondván : 
„mikor ülend az embernek fia az ő dicsőséges 
székében, ti is ültök 12 székekben, és Ítélitek az 
Izráel tizenkét nemzetségét." Nem nyert hát 
Péter magasabb széket, mint a' többiek. Ha imád-
kozott Jézus Péter személyeért , imádkozott 
szivrehatólag, mondhatlan szent buzgalommal, a' 
többiekért i s , mint János ev. XVII- ik r é szé -
ben láthatni. Péterért hogy különösen imád-
kozott Jézus, ez nem e l ő n y , söt talán elveszen 
becsébő l , mert mint erejében bizakodót, lelki 
kevélységbe esett tanítványt, a' sátán igen meg 
akará rostálni, és oda lett volna szegény, ha J é -
zus nem könyörög é re t t e , hogy hite el ne f o g y -
jon. Miként hát az a' fiu, kit a tyja nagy veszély-
ből szabadított ki,— az a 'bárány , mellyet a ' p á s z -
tor a' farkastól elvett, — az a' be t eg , kit az o r -
vos halál torkából ragadott k i , — nem hir több 
joggal , becscsel, tisztességgel társai felett, k i k -
kel semmi baj nem vol t : ugy nem lehet elsőbb-
nek nézni Pétert sem azért , hogy imádságával az 
Üdvezítö nagy kísértetből szabaditá ki. Ide t a r -
tozik Cypridnnak amaz igen ismeretes mondata is, 
melly Péternek minden képzelt előnyét elrontja : 
„Hoc utique erant et caeteri apostoli , quod fűit 
Pe t rus , pari consortio praediti et honoris et po -
testatis" Cypr. de unit. 

Nem látjuk a ' sz. iratban azt s em, hogy Péter 
elsőbbségét a ' többi apostolok megismerték volna ; 
mert hiszen Júdás helyett, Mátyás az egész g y ü -
lekezet akaratából sorssal választatott apostol-
n a k ; (Csel. I : 2 6 ; ) — mert pünköst napján sz. 
lelket nem vett bővebb mértékben P é t e r , mint 
t á r s a i ; — mert, midőn diakónusokat választott a ' 
j e len-vol t egész sokaság (Csel. V I . ) , a' vá lasz-
tottakat nemcsak Pé te r , de az egész apostoli 
k a r e i é b e állíták, hogy imádkozván, kezeiket r e á -
jok vessék ; mert az apostoli kar rendelkezett j o -
gi lag , mint tagokkal, Péterrel és Jánossal is, 's 
elküldé őket Samariába, hogy ott apostolkodja-
n a k ; mert a ' jeruzsálemi első zsinatban J a -

kab dönté el a' kérdéses dolgot 's az ő javal la ta 
állott m e g , és a* levélben, mellyet irt a ' zsinat, 
nincs említve Péter különösen, hanem az a p o -
stolok, seniorok és az atyafiak nevökben teszik a* 
köszöntést Antiokhiában 's másutt lakó a tyokfia-
iknak; — mi világosan mutat ja , hogy Pétert e l -
sőnek 's fejőknek nem nézték, különben csak b e -
lé-tették volna a' prímás nevét. Tostat, hires 
avilai püspök, Máté XVIII- ik részét m a g y a r á z -
ván, mondja, hogy „Jakab a' jeruzsálemi zsinat-
ban nagyobb volt Pé te rné l , nem mint apostol 
ugyan, hanem mint jeruzsálemi püspök." 

Nemhogy elsőbbséget 's egyházhatósági j o -
got nyert volna Péter : de világos , hogy taní t -
ványait Jézus meg is dorgálá, midőn köztök v e r -
sengés támada, mellyik láttatnék nagyobb lenni? 
és mondá nékiek : „A' pogányokon uralkodnak 
az ö királyaik 'stb. Ti pedig nem u g y , hanem a ' 
ki legnagyobb közöttetek, ollyan legyen, mint 
a' legkisebb" 'stb. (Mát. X X : 2 5 - 2 6 — M a r k X : 
41. — Luk. XXI I : 25 . ) Hasztalan mondja Bel-
larmin (de Rom. Pontif. L. I. Cap. IX.) , hogy 
Jézus csak a' földi királyokéhoz hasonló u ra lko-
dást kárhoztat ja , — mert az apostolok nem a ' 
hatalomnak mértékéről, módjáról, alakjáról v e r -
sengettek, miszerint egy majd többet birna a ' ha -
talomból, mint a' többek : hanem arról v e r s e n -
gettek , vájjon egy közölök jelenleg többet b i r -
n a - e belőle, mint a' többiek ? — Péter elsőbbsé-
gét csak az is nagyon kétségessé teszi, hogy J é -
zus, hallván a' tanítványoknak elsöbbségröli v e -
télkedésöket, nemcsak ki nem jelentette nekik, 
hogy már Péternek adta át a' primátust , — m i -
vel pedig egészen lecsendesítette volna őke t : de 
még az elsőbbségnek csak megpendített e szmé-
jét sem szenvedte meg köztök. — 

Du Perron bibornokra nézve igen nyomasz-
tók a' felhozott sorok 's kiszabadulni akarván 
alólok, mondja, hogy Jézus ott a' kegyetlen u ra l -
kodásrai vágyat tiltja tanítványinak : de â  t ö r -
vényes rendes elsőséget teljességgel nem. Ámde, 
ha nagyobb nyelvismerettel bir vala du Perron, 
Bellarmin társával együtt, talán nem ugy beszélt 
volna. Mert ha megvizsgáljuk az eredeti nyelvben 
az idézett helyet,nevezetesen ffy.arcty.vqUvdv szót, 
melly nem mindig hatalmaskodást, kemény u r a l -
kodást, hanem sokszor rendes, tö rvényes , szelíd 
országlástteszen : akkor nyilván megtetszik, hogy 
Jézus az idézett evangyéliomi helyen nemcsak a* 
hatalmaskodásrai vágyat , de minden névvel n e v e -
zendő elsőbbséget is meg akart tiltani. Mert h i -
szen a' LXX fordítók is ezzel a' Mát. X X : 2 5 , 
26 , — Márk X : 4 1 . — Lukács X X I I : 25 . l á t -
ható szóval élnek azon helyeken is, hol szelíd o r -
száglást , főnökséget kell is é r teni ; p. o. a1 CX 
zsolt. 2. v - b e n , hol J. Krisztusról mondatik, u ra l -
kodjék y.araxvqievE iv \xköw TUJV s/öqojv 08. H a -
sonlóan l .Mos . I. 28. v - b e n is, hol Istenmegáldá 
az első pár embert 's mondá nekiek : „Uralkod-



ja lok minden állatokon , " épen az említett szó 
fordul elő : xaraxvgievoare xaiag/ers TU>V NAVTOTV 

' s tb. Nem lehet pedig gondolni s e m , hogy Isten 
kegyetlen uralkodási jogot engedett volna em-
bernek e' földi állatokon. Illyen szelíd uralkodást 
értünk Sir. XVII. 4. y.ccTaxvgieveiv Qr]giwv xaí 7te-
rüvbiv. Abból , hogy Luk. XXII. 26. így szól : 
,,A' ki legnagyobb köztetek, ollyan legyen, mint 
a ' legkisebb, és a1 ki f ö , ollyan legyen, mint a ' 
ki szolgál ," csak nem akarja tán senki bizonyí-
tani , hogy már tett Jézus tanítványi közt, már 
volt f ö , már volt szolga ; mert épen arról v e r -
sengtek, hogy ki láttatnék legnagyobb lenni ? és 
e r re nem felelhette Józus, hogy a ' ki legnagyobb 
köztetek 'stb. Az egész dolgot megvilágosítja két 
más evangyélista, t. i. Máté XX. és Márk. X - i k 
részében, mert ök így írják Jézus feleletét : „A1 

ki akar köztetek nagy lenni, legyen ti szolgátok/ ' 
Hogy szavaihoz Jézus ezt is hozzáadja : , ,En 
ollyan vagyok köztetek, mint a' ki szolgál ," eb-
ből is, tudom, némellyek így szoktak okoskodni : 
„Ha Jézus úr levén, ugy viselte magá t , mint 
szolga : az is tehát, a' ki tanítványi közt l e g n a -
gyobb, és így ö hozzá hasonló, a' méltóságot 's 
elsőséget szintúgy kevélység nélkül tartozik, mint 
ő, gyakorolni." itt a' feleletet mindenkinek com-
munis sensusára kellene bízni: de egy pár szóval 
még is kell érintenünk, hogy Jézus alázatosságra 
intő, sőt szenvedésre készítő szavai t , szellemét 
mindig szemünk előtt tartsuk. E ' szerint közelebb 
is azt akarja mondani: „Ha én mester 's ú r - l é -
temre, ugy vagyok, szolgálok köztetek mint egy 
szolga : mennyivel inkább ti szolgálni tartoztok 
egymásnak , kiknek semmi hatalmatok , méltó-
ságtok egymás felett n incsen?" 

Pál semmit sem tudott Péter elsőségéről. 0 
összeköti Jakabba l , Jánossal Pétert (Gal. I I . ) ; 
még Jakabot elébb teszi , ós hármokat , mint a ' 
gyülekezetben ki tűnőket , oszlopoknak nevez i ; 
sőt, hogy megelőzze, az illy Péternek vagy más 
apostolnak elsőbbségéről valaha keletkezhető, 
semmit az üdvességre nem tartozó v i t áka t : tehát 
kénytelen volt vallomást tenni, hogy ö semmiben 
nem volt alábbvaló a' többi apostolnál (2 . Kor. XI. 
5. — XII. 10) hogy ö többet munkálódott az 
összes apostoli karnál ( 1 . Kor. XV. 10.) Mi több, 
határtalan buzgalma, 's a' k - ség ugyeér t minden 
áldozatra kész nyiltszivüsége, még azt is ki jelen-
tette tanulságul, hogy Pétert bizonyos alkalommal 
keményen megdorgálta, szemtül-szembe el lene-
állott, mert méltó volt, ugy^mond, a' feddésre — 
(kétsziruiségeért 's tettetes viseleteépt. Gal. II. 
11* 12, 13 . ) Ezt a ' Péter viseletét a' Rel. és 

i?.-nek csudálatosan tetszik menteni, azaz: még 
keményebben vádolni, — mert figyelemre-mél-
tónAk sem akarja tartani ezt a' Pállali ütközetet, 
és halljuk, mi,okból vájjon ? „Mert ez a ' dorgál-
tatás Péteren nem székelj , hanem cselekedeti 
\ 4 ikeé r t történt ." Kegyetlen ügyvédi mentség! 

— Én pedig imádom a' szent le lket , hogy Pállal 
kiöntette érzelmeit Péter irányábnn i s , és híven 
leíratta vele, a' mi tör tént , 's megvallatta ve le 
azt is, hogy valamennyi apostolnál többet mun-
kálódott. Hiszem, hogy mindezt azért cselekedte 
Isten, hogy senki , soha egyik vagy másik apo-
stol elsőbbségét, hatalmát egyházi v. polgári ha-> 
tóságát, sem jogi, sem tekintélyi , sem tisztelet-
beli értelemben ne sü rgesse , hanem a' mire int, 
tanít, azt tanulja, kövesse, hogy az örökéletet 
elnyerhesse. 

Lehetlen Péter elsőbbségéről meggyőződnünk, 
mert Pál nagyon kikel azok ellen, kik magoknak 
főnököket, urakat választottak az egyházban, ugy 
hogy egyik Petrinus, másik Paulinus legyen (1 . 
Kor. I. 12.) és így dorgálódzikaz api.: „ H á t r é -
szekre osztatott-e a' Kr isz tus?" Melly szavaival 
taní t ja , hogy egyházi fejedelmi hivatalt állítani 
fel a' k -nek közt, annyi, mint a' Krisztus tek in-
télyét, méltóságát részekre osztani. Jobban tudta 
ezt I-ső Gergely r . püspök, mint a' Rel. és Nev., 
mert így írt a1 konstantziai János püspöknek: „ H a 
sz. Pál nem hagyá helybe, hogy Üdvezítö urunk 
testének tagjai bizonyos fők alá (bár az aposto-
lok alá) vettessenek is : mit mondandasz majd a ' 
Krisztusnak, az a. sz. egyház közönséges fejének, 
ama vógnapi ítéletkor, te, a ' ki közönséges p ü s -
pöki czím által magad alá akarod minden ö t a g -
jait vetni ? " (Folytatása következik.) 

T e r h e s S á m u e l * 

G Y Ű L É S E K : 
Bányakerületi közgyűlés. 

F. é. aug. 12 -én Pes ten ,b . Prónay Álbertke-
rületi ügyelő és Sseberinyi János püspök ikerel-
nöklete alatt nyittatott meg. A ' t. olvasó közön-
séget érdekelhető végzései közöl ezeket véltük 
kiemelendöknek: 1) Élénkebb vitát szült a' tót 
u j énekeskönyv ügye, melly az egyházaknak b e -
hozás végett a' régi helyett ajánltatni indí tvá-
nyoztatok. A ' vita főleg két pont körül fo rgo t t : 
Az egyik az vala, hogy e' munkának megjelentét 
a' kerület , mint kerület, hivatalosan még nem is 
t ud j a , nem levén az az illetők által bejelentve ' s 
ennélfogva csiklandósnak és a' kerület állásával 
meg nem férőnek mondaték, hogy ez istentiszte-
leti használatra ajánljon olly könyvet , mellynek 
jósága- és. czélszerüségéröl meggyőződve még 
nincs. Ezen ajánlás pedig annál csiklandósbnak 
találtatolt , mivel az érintett ú j ónekeskönyvben. 
van egy ének ( 's ez volt a ' második pont), melly 
a' protéstantismus kétlen elveivel homlok-egye-
nest e l lenkezik, ezen, ének szövegébe Cziríll és 
Methodius, a ' szlávokat ker . vallásra térítő a p o -
stolok, ne vei levén behozva. Inditványoztaték t e -
hát, hogy a ' kerület* mielőtt ezen magában v é v e 

réginél jobb, kor- és czélsgerübb énekesköny-
vet ajánlaná használatul az egyházaknak % így 
ráülné a? helyeslés, pecsétét : adná ki vélemény— 



adásul egy választmánynak, a' kérdéses ének p e -
dig hagyassék a ' következendő kiadásokból ki. 
Ered vénye a' majd két óráig tartott vitának az 
lön, hogy 3 püspökünk befolyásával készülvén 
az el, megvizsgálás nélkül is kerületünk rá ütötte 
e ' könyvre helyeslése bélyegét, így azt az e g y -
házaknak a j án l j a , de a' kérdéses éneket a' k ö -
vetkezendő kiadásokból kihagyalni rendelé. 'S 
miután ezen énekeskönyv sok egyházban már is 
használtatik, ugy intézkedénk, hogy ezentúl sem-
minemű liturgicus könyv se ki ne adassék, se be 
ne hozassék az egyházakba, mielőtt azt a' testü-
let át nem nézetle 's helybe nem hagyta .—2)A'nm. 
m. k. httanács intézvényei közöl azokat, mellyek 
egyes esetekre vonatkozólag keltek 's az á tme-
netet 18 éven alul tiltják, mult évben felirásilag 
kifejtett okainknál fogva, félretettük; mennyiben 
pedig az illyen egyes esetekről kivánt tudósítást 
illeti , azt az illetőknek meghagytuk. Egyúttal 
tárgyrokonságnál fogva felolvastatott a' dunántúli 
helv. vall. hitrokoninknak kerületi közgyűlésük-
ből kelt levele, mellyben szinte a1 nm. m. k. htta-
nácsnak az átmenetet 18 éven alul tiltó in tézvé-
nye iránt hozott határozatukat tudatják velünk 's 
annak pártolására bennünket atyafiságos s ze re -
tettel felszólítanak. Melly felszólításnak annál sz í -
vesebben engedénk , mivel a tisztelt helv. vall. 
egyházkerület határozata a' mult évi mienkkel 
szerencsésen találkozik 's erről a' tisztelt supten-
dentiát tavali végzésünk közlése mellett tudósí-
tani rendeltük. — 3 ) Ugyancsak a' nm. m. k. htta— 
nács még mult évben a' ferenczmezei pap be l -
telkétöl a' határörvidéki katonai kormány által 
elszakított 2 0 0 egynehány öl ügyében fölvilágo-
sítást kivánt. E ' fölvilágosító tudósítást az illető 
pap latinul irta meg 's így küldeték az időközben 
a' tisztelt kormányszékhez föl. Jelen gyülésünkre 
intézvény érkezet t , mellyszerint e ' l a t in tudósí-
tást a' nm. m. k. httanács visszaküldi azon utasí-
tással, hogy az, hazánk törvényei értelmében, ma-
gyarul küldessék föl. Gondolhatni, hogy ezen in -
tézvény legkisebb ellenzésre sem talált, — n e m -
csak, sőt némeliyünket szégyenlés szállt meg, hogy 
azok közt , kik törvény iránti engedelmességet 
tanítanak hivataluknál fogva, lehetnek, sőt , mint 
a ' j e l e n eset mutatja, vannak ollyanok, kiket fe l -
sőbb kormányszéknek kell törvény iránti tiszte-
l e t - 's engedelmességre figyelmeztetnie,'s e ' s z é -
gyenlés annál nyomasztóbb vo l t , mivel láttuk, 
hogy a' nm m. k. httanácsnak ezen figyelmezte-
tése nagyon is igazságos — 4 ) A' tiszáninneni 
helv. vall. egyházkerület felszólítása , kérnénk 
zsinattarthatást öföíségétől,pártoltatolt ugyan, de 
mint egész egyháztestületünket illető tárgy, az 
egyetemes gyűlésre utasíttatott. — Voltak ugyan 
jelen gyűlésünknek más érdekes tárgyai i s , de 
ezekről említést teendünk, midőn a11. olv. közön-
séget az egyetemes gyűlésről, hová azok felkül-
d t e k , értesítendjük. D. 

Ág. vall. egyetemes gyűlés. 
Gr. Zay Károly egyetemes ügyelő elnöklete 

alatt f. hó 15-kén Pesten Jeszenszky László hold-
mezövásárhelyi pap által elmondott rövid imával 
nyittatott meg. Szép 's örvendetes látvány volt, 
hogy el valahára mind a ' négy püspökünket e1 g y ű -
lésen tisztelhettük, mi állítólag 2 0 's néhány é v 
óta nem történt, de történni f o g , szabadjon hin-
nünk, ezentúl évenként. Haubner Máté dunántúli 
püspök, mint illyen, első izben levén a' gyűlésen 
j e l e n , rövid , de szives szavakkal ajánlá m a -
gát a' gyűlés kegyeibe 's megéljeneztetett. Alig 
fogtunk ezután a' tavali jegyzőkönyv olvasásá-
hoz , már is bajaink meggyültek a' dunántúli k e -
rülettel, jegyzőnk fizetése miatt. E ' hivatal m e g -
állandósításaul t.i még 1804-ben az akkori e g y -
házak száma szerint magának a' dunántúli k e r ü -
letnek befolyásával is osztatott fel jegyzőnk fize-
tése az illető kerületek közt, Dunántúlra 108 f. 
esvén. De ezen összegből a ' tisztelt kerület csak 
100 ftot fizetett, 's mióta kissé jobban gondolunk 
ügyeinkkel, felszólítok azt a ' reá jutott mennyi-
ség egészen fizetésére, de követeitől most is t a -
gadó választ kaptunk. És vájjon miér t? Talán, 
mert igazságtalan az 1804-k i kulcs ? tán túl van 
a' kerület a' 108 fttal terhelve? Dehogy azé r t ! 
Hiszen azt jól t u d j a , hogy egyházak számára 
nézve jelennen második helyen á l l , így a' kulcs 
és arány ellen inkább a' Duna- és Tiszamelléki 
kerületeknek lehelne okuk panaszkodni. Vagy tán , 
új kulcsot kiván? Dehogy! Neki csak 100 ftot 
tetszik fizetni és nem többet, és így épen semmi 
kulcs szerint. De kell, hogy valami oka legyen e* 
vonakodásnak? Van, igenis, mert az egyetemes 
gyűlés , mondák a ' dunántúli követek, rendezve 
nincs. Mi kereken tagadtatott, mert hogy rendezve 
van, mutatja az is, miszerint a' dunántúli kerület 
is követek által kivánja magát benne képviseltetni. 
Az megengedtete t t , hogy az egyetemes gyűlés 
rendezete nem kielégítő tán, de innen nem ez k ö -
vetkezik : hát nem fizetek,—hanem, hogy a' külön-
ben is szőnyegen jövő évben előfordulandó e g y -
házrendezést kellene bevárni. 'S e ' szóváltások 
közt eléggé szerencsétlenül ki lön mondva egyik 
követ által, hogy a ' dunántúli kerület hatóságnak 
az egyetemes-gyűlést elismerni nem akarja. Hogy 
e z e n , a1 magyarhoni evangélikusokra veszélyes 
nyilatkozat, melly magában hordja tökéletes f e l -
bomlásunk világos csiráját, nagy visszatetszéssel 
találkozott, képzelhetni. El lön mondva, hogy a' 
melly evang. egyén nem akarja hatóságnak e l i s -
merni az egyetemes gyűlést, az vagy felületesen 
itél, miután egyetemes gyülésünket mind ö felsé-
ge , mind a' fökormányszékek hatóságul c sak -
ugyan elismerik, vagy pedig ellensége a' m a g y a r -
honi ev. testületnek. 'S kérdve lön, illy elv mel-
lett hogyan követelhet maga a' dunántúli kerület 
engedelmességet az esperességektöl (péld. S o -
prontól), az esperességek egyházaktól, az e g y -



házak egyesektől? Illyen viták után ismét felszó-
lítani határoztuk dunántúli tes tvérinket , hogy a' 
rá jok esett mennyiséget egészen fizetni sz íves-
kedjenek. — Többi határozataink közöl kieme-
lendök : 1 ) Olvastatott a ' nm. m. k. htlanács in -
tézvénye, melly szerint tudomására jutott, hogy 
főbb tanodáinkba ollyan r. kath. ifjak is befogad-
latnak, kik az illető r. kath. iskolák részéről rosz 
tanjegygyei láttattak, el v a g y el is bocsáttattak; 
ennek folytában r. kath. i f jaknak tanintézeteinkbe 
befogadásától általán eltiltatunk, azon hozzáadás-
sal, hogy az iskoláinkba járandó r. kath. ifjak hi-
vatalba alkalmaztatni nem fognak. Igaz, hogy ezen 
intézvény leginkább r. kath. hazánkfiaira nézve 
sérelmes, mennyiben korlátoztatnak természetes 
jogaik a" szülőknek, hogy ott és ugy nevel tethes-
sék magzataikat, a" hol és a' mikép a k a r j á k ; de 
mennyiben saját tanintézeteink is mintegy m e g -
bélyegezvék, mintha azokban r. kath. ifjak csak 
roszat 's veszélyest tanulnának : befogadásukat 
iskoláinkba ezentúl is az oktatóknak annálinkább 
megengedök, mivel azt törvény nem tiltja és így 
megengedi. Rendelkezőnk azonban, hogy rosz 
tanjegygyei ellátott vagy elbocsátott r. kath. ifjak 
csakugyan visszautasíttassanak oktatóink által.— 
2 ) Bejelentetvén ese tek , hogy a' r. "kath. papok 
a* vegyes házasságokat kihirdetni nem akarják 's 
így a ' vegyes házasságokat törvény ellenére gá-
tolják : felírunk, hogy e ' tárgyban erélyes intéz-
kedések történjenek. 3 ) A ' velenczei hajós-isko-
lába prot. ifjak be nem fogadtatván, hacsak r. ka -
tholíkusokká nem lesznek,valószínűleg azért, mi-
vel vallási nevelés nélkül ö fölsége senkit hagyni 
megnem enged:— most tehát,miután Velenczében 
ev. egyház és pap van, felírunk, hogy az említett 
hajósiskola ezen szabálya az érintett oknál fogva 
ne eröszakollassék. — 4) Hálásan fogadá e g y -
háztestiiletiink, midőn néhány év előtt boldogult 
I. Ferencz fejdelmünk kegyéből egyegy táboripap 
mind a ' két vall. evangélikusok részéről rendel -
tetett a' Lombard-Velenczében tanyázó magyar 
katonasághoz. Most arra levénk figyelmeztetve, 
hogy Cseh- 's Morvaországokban és Galicziában 
fekvő magyar ezredekbeni hitsorsosink ellátása a' 
lelkiekben szintolly szomorú, mint volt azelőtt 
Lombard Velenczében; mert ámbár az említett 
tartományokban vannak prot. egyházak és papok: 
de azok katonáinknak kellő lelki épülettel nem 
szolgálhatnak, mivel, főleg Galicziában, hol len-
gyel nyelv uralkodik, katonáink nyelvén hozzá-
jok szólni nem lehet, vagy ha megengednök is, 
hogy a' szlávok és németek épületesen vehetnek 
részt az istentiszteletben, de a magyarok e ' lelki 
táplátói megfosztvák egészen. Felírásban tehát 
alázatosan esedezendünk, hogy ö fölsége Cseh-
és Morvaországokban 's Galicziában tanyázó ma-
gyar ezredeinkhez is tábori papokat adni méltóz-
tassék. E 'kérelmünk teljesítéseért kezeskedni lát-
szik azon, biztos kútfőből merített hír, hogy ő fölsé-

ge a' nem-egyesült görögöknek legújabban nyolc* 
tábori papot adni kegyeskedett . — 5 ) A' katonai 
határvidéken az 1844-k i III. czikk mindez ideig k i -
hirdetve nem levén, az átmeneti esetek az illető k a -
tonai kormányok által gátoltatnak. Felírunk tehát 
egyenesen ö fölségéhez, hogy az 1844-k i I l l - i k 
tczikknek a' katonai határvidéken sikert e szkö-
zölni annálinkább méltóztassék, mivel a ' nem-egy e 

görögök átmenetét tárgyazó kormányi rendelet 
e' tczikkre levén alapítva, a1 katonai őrvidéken 
kihirdettetett. — 6 ) Taubner Károly tábori pap 
felszólítván bennünket az iránt, hogy énekes - és 
imakönyvek levén a ' katonák számára s z ü k s é -
gesek, e' szükség elhárításáról czélszerüen g o n -
doskodnánk:— Haubner Máté, Szeberinyi János é s 
Sztromszky Sámuel püspökeink megbízattak, hogy 
az első magyar , a1 második tót, a' harmadik n é -
met énekes, egyszersmind imakönyvet, melly a ' 
katonai élet körülményeihez volna alkalmazva 's 
röviden, hogy a' katona málhájában nagy helyet 
el ne foglaljon, szerkesztve készítsenek. A1 k ö n y -
vek kinyomatását saját költségén Zay Károly 
lelkes ügyelőnk vállalta magá ra , mi köszönettel 
fogadtatott. — 7 ) A testület mint testület dicső-
ült nádorunk halála óta először levén összegyűlve, 
Maria Dorottya ö fönségéhez méltó fájdalmaiban 
osztozó levéllel fog járulni. — 8 ) Följelentetvén, 
hogy a' nm. httanács némelly esetekben papok 
egyházi eljárását illető intéz vényeit az 1790 : 
26-d ik czikk mellöztével politikai hatóságokhoz 
utasí t ja: megkérjük a ' tisztelt kormányszéket, 
hogy illynemü intézvényeit oda, hová azok t a r -
toznak, egyházi hatóságinkhoz utasítani k e g y e s -
kedjék. — Végezet re méltánylattal említjük, hogy 
mind a' 4. püspökünk az egész gyűlés végéig j e -
len volt. D* 

I S K O L A - Ü G Y . 
Iskolai törvények Locsmándon. * ) (Folytatás.) 

I. A' tanulóknak iskolán kívüli és közönséges 
magukviseletéről. 

1) Általában kötelességök mindazoknak, kik 
iskolába j á rnak , hogy magukat illedelmes v i s e -
lettel mindenkinek ajánlják 5 soha senkinek p a j -
kosságuk, vagy durva féktelenségök által p a -
naszra alkalmat ne adjanak. Azért is 

2) Az utc/án, és különösen mikor az iskolába, 
vagy az iskolából haza mennek , se egymás közt 
ne czivakodjanak és lármát ne üssenek , se i l le t -
lenül ne futkározzanak : hanem menjenek c s e n -
desen , köszönjenek mindenkinek illedelmesen, 
nyájasan és ka lap- levéve; senkit ne csúfoljanak, 
— egymásra, vagy más gyermekekre , vagy á l -

*) Ezen törvényeket néhai nt. S c h n e 11 e r L aj os úr, f. 
vasi esperes 's köszeghi lelkész, az iskolai Dgyekben külö-
nös jártassággal biró 's érdemdús férfiú, szerkesztette. Közlö, 
kinek e' szabályok gyermek évei óta emlékezetében marad-
tak, elfogadtatta ezeket a' maga gyülekezetében is, falusi 
iskola szükségeihez módosítva. H. J„ 



latokrakövekkel , göröngyökkel vagy hólabdákka! 
ne dobá l janak , — a' mellettük elmenő kocsik és 
szekerekre ne kapaszkodjanak, fákra vagy h á z -
fedelekre, vagy más veszedelmes helyekre szük-
ségtelenül ne mászkáljanak. 

3 / Estve, hacsak szülőitől nem küldetik, egy 
gyermek se találtassék szülői házán k i v ü l v a g y 
olly h e l y e n , hol lakodalmak és tánczmulatságok 
tartatnak (k ivévén ha oda szülőikkel együtt híva 
v o l n a ) , különösen pedig korcsmában. Iskolás 
gyermekeknek egyátalában tiltatik a lakodal-
makban szokásos egészségérti ivás. 

4 ) Otthon is jól viseljék magukat és édes szü-
lőiknek mindenben, mit nekik saját javukra p a -
rancsolnak vagy tiltanak, engedelmeskedjenek ; 
testvéreikkel békében legyenek, a' cselédek iránt 
daczosak és gorombák ne legyenek , hanem m a -
gukat mindenki iránt nyá jasaknak , szolgálatra-
készeknek és illedelmeseknek mutassák. 

5 ) Az urnák félelme a' bölcsesség bezdete. 
A z é r t , oh keresztyén gye rmek! soha el ne mu-
laszd az imádkozást! Imádkozzál különösen r e g -
g e l , midőn fölkeltél, felöltöztél, megmosdottál 
mefésülködlél; továbbá étel elölt, étel után és le-
fekvéskor. 

6) Egy napot se tölts el hasztalanul, és s e n -
kinek kárt ne tégy, mert azt elébb-utóbb megbán-
nád. Az iskolán kívüli időt dologtalanul ne töltsd, 
— először is végezd el jól azt, a 'mi t tanulni vagy 
irni kihagytak, azután segíts szülőidnek a' mi-
ben ludsz, azután játszhatol is , de az iskolába 
mindig jól elkészülve menj. 

7) Rendet tarts mindenben; légy tiszta és m é r -
tékletes ; sokáig ne aludjál. A' nyugalomra hét, 
nyolcz óra elég idő. Inkább korán feküdjél le, 
csak hogy korán kelhess, mert ki korán k e l , 
aranyat lel. Az evésben és ivásban mértéket ta r t s ; 
és semmi éretlent meg ne egyél. Ha j á t é k - vagy 
munka közben kimelegszel, őrizkedjél hirtelen 
ivástól és meghűléstől. Ruháidat, könyveidet és 
más holmidat bizonyos és meghatározott helyre 
tedd, hogy még sötétben is megtalálhasd. Ha r u -
hád kiszakadt, kérd meg szülőidet, hogy igazít-
tsák meg ; rongyos , vagy sáros ruhában, fésü-
letlen hajjal, mosdatlan kezekkel és ábrázattal i s -
kolába menni nem szabad. 

8J A'másét ne bántsd! Sem tanulótársaidtól sem-
mit el ne végy , ha bár az a' legcsekélyebb dolog 
volna i s ; se a' más gyümölcsös vagy szőlős k e r -
teiben semmit magadnak el ne tulajdoníts, — a ' 
mi a ' lehullott gyümölcsből az uton hever , az sem 
a ' tied. Ha valamit találsz, el ne dugd, hanem mu-
tasd meg, és vonakodás nélkül add vissza bir-
tokosának. A' ki valamelly lopásról valamit tud, 
és azt föl nem fedezi , szintolly bűnös mint a' 
tolvaj . 

9 ) Ne átkozódjál , ne szi tkozódjál , ne csúfo-
lódjál, másnak testi fogyatkozásait hibáit, és a r c z -
vonásait ne majmold , — mindenek felett pedig 

őrizkedjél magadat az esküvéshez hozzá szok-
tatni. 

10) Sokat ne f e c s e g j , ha mástól rosszat ha l -
lasz , utána ne mond. A' mi az iskolában tör tént , 
azt nem kell haza vinni és elterjeszteni. 
11. Az iskoldba-menetelröl, az iskolában ma-

gaviseletről. 
1) Minden tanuló köteles a' határozott időben 

és inkább korábban, mint későn az iskolában meg-
je lenni , a' sapkát vagy kalapot , mielőtt az ajtót 
kinyitná levenni , szokott helyére leülni, és míg 
a' tanító be nem megy, magát csendesen és i l le-
delmesen viselni. Ha a1 tanító belép, álljanak fel 
tiszteletteljesen, köszönjenek neki, és maradjanak 
állva, míg őket le nem ülteti. Ez történjék akkor 
is, ha a ' p a p , vagy valamelly gyüléstag, vagy 
bármelly tekintélyes ember látogatja meg az i s -
kolát. 

2 ) A' tanítás alatt fecsegni, söt kukkanni sem 
szabad, hacsak a' tanító nem kérdezi vagy a* 
beszélésre föl nem hivja a' tanulót Egymásra 
szüntelen árulkodni egyáltalában illetlen dolog, 
de ha szükség k í v á n j a , panaszát ki ki a' l e g n a -
gyobb szerénységgel adja elő. 

3 ) Ha valamellyik tanuló elébe kérdés tétetik, 
és az rá megfelelni nem tud : akkor a' többiek 
kik a ' feleletet tudják, újj-feltartással adjanak jelt , 
de fölkiáltani nem szabad, valamint a ' sugdosás 
és elötte-mondás is tiltatik. 

4 ) A' tanítás alatt szükség nélkül kimenni nem 
szabad, 's a ' ki kimegy, mihelyt szükségét végzi , 
tüstént vissza-menjen. 

5 ) Minden iskolás gyermek el legyen látva 
mindazzal, mire az iskolában szüksége v a n , — 
tollal, tentával, papirossal és a' szükséges k ö n y -
vekkel, mellyeket tisztán kell tartani, és semmi-
féle firkálásokkal bemocskolni nem szabad. 

6 ) Sem ennivalókat , k e n y e r e t , gyümölcsöt, 
i talokat, sem kést és játszó szereket iskolába 
vinni nem szabad, — iskolában bár minemű evés 
tiltatik, és semmiféle cserebere meg nem enged-
tetik. 

7 ) Fontos ok és sürgető szükség nélkül senki 
iskolát ne mulaszszon; midőn pedig ezt mulhat-
lan szükség kívánja , akkor a' tanítónak haladék 
nélkül jelenteni "s töle engede'mct kell kérni. 

8 ) Ha a' tanító imádkozásra szólítja fel a' 
gyermekeket , akkor mindenik kezeit áhítatosan 
összetévc boruljon le és a' tanítóval együtt imád-
kozzék ; csak ha az imádságnak vége van, a k -
kor vegye fel kiki könyveit és kalapját 's indul-
jon haza. 

9 ) A' tanítónak érdemlett bérét annak idejében 
meg kell adni. Különben is pedig szent kötelesség 
annak mindig gyorsan ós pontosan engedelmes-
kedni, töle mindent , a' mire valamellyik tanuló-
nak szüksége van, nyájasan ké rn i , mindenért a' 
mit tesz vagy a d , szíves köszönetet mondani, és 
a töle tanultakérti háladatosság jeleül az i sko -
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Iából mindig ezen szavakkal távozni : Isten áldja 
meg tanító urat (vagy : adjon Isten jó é jszakát)! 

10) Ha a' gyermek az iskolából kiáll, a' hálada-
losság azt kívánja, hogy azt a' tanítónak jelentse, 
annak fáradtságát megköszönje, és hasznos taní-
tásait magával vigye az életbe. Illő p e d i g , hogy 
a ' lanító iránt azután is mindig tiszteieltel visel-
tessék. 

11) A* meghatározott időn, 's jelesen az isko-
lai vizsgálatok idején kivül, A B C vagy betüzés-
tanulásra egy gyermek sem vetetik l e l ; minden 
hatodik évét elért gyermeket pedig tartoznak a" 
Szülék feladni az iskolába, — a' confirmatiora is 
egy gyermek sem vetetik f e l , ha csak elébb 's 
különösen utóbbi évében iskolába nem járt . 

Ili. A' templombani magaviseletről. 
1) A ' mi az Isten házát illeti, mindazon gyer-

mekek , kik már olvasni jól tudnak , minden k ö -
zönséges isteni tiszteleten megjelenjenek. 

2 ) Ez következő módon történjék : a ' tanuló, 
-— épen ugy , mint az iskolában— a' templomban 
rendes időre minden lárma és zaj nélkül je len-
legyen, ott áhííatosan énekeljen, imádkozzék, v a -
sárnap és innepnapokon a ' prédikátziót írja le, 
bogy az iskolában róla megkérdeztetvén, felelni 
tudjon. Minden fecsegés, n e v e t é s , vagy más i l -
letlenségek a1 legszigorúbban meg fognak bün-
tettetni. 

3 ) A' templombóli kimenetelkor gondosan kell 
kerülni minden lármát és a' lópcsököni dübörgést, 
az Isten házából egész tiszteieltel kell kimenni, 
és köznapokon párjával menni onnan az iskolába. 

4 ) A'halott-temetéseknél is épen illyen áhítato-
san kell magukat viselni az i skolás-gyermekek-
nek. — Közli 

H a m m e r s c h m i d t J á n o s , 
locsmándi ev. lelkész 's a' soproni felső 

egyházvidék esperese. 

I R O D A L O M : 
Uitiói alválasztmány javaslata. (Vege.) 

3 ) A' teendők 3 - i k osztályába igtatá az a lvá-
lasztmány az uniói előkészítések munkálatait. 
Igen helyesen állíttatik i t t , hogy e' részben l e g -
főbb tényezők az iskolai nevelés 's oktatás; gon -
dolom, nemcsak a1 f ő - , de a 'népiskolák is é r t e t -
nek. Ez az én örök hiszek egy-em, hogy az i s -
kolák lehetnek egyedül azon csatornák, mellyek 
az unió fenséges eszméjét a1 gyakorlati életbe á t -
szivárogtatván, idővel megérlelik. És e' téren a ' 
Pesten fölállítandó protestáns főiskolától vár, r e -
ményi az alválasztmány mindent, mindenekben. 
Meghozza-e ezen majdani főiskola az unióra nézve 
a ' várt 's követelt idvet ? nem tudom: de annyit 
hiszek, hogy ha a' többi iskolákban az eszme nem 
ápoltat ik: bizony uniónk soha sem lesz; és így 
ezen főiskola m m a ' többitől elszigelten, de azok-
kal egy irányban, egy czélra működve , fog 's 
foghat kívánt sikert eszközölni. Ismerem én ezen 

tervezett pesti prot. főiskolának — melly iránt, 
fájdalom! mióta az unió eszméjével összekötte-
tett , nem mutatkozik a' kezdetbeni részvét — 
a' többi tanodák feletti előnyeit : de ezeket, — 
a ' midőn itt is csak emberek és nem angyalok 
lesznek az oktatók; itt is lesz collegatusi viszony 
's az ettől külön alig képzelhető irigy vetély; söt 
mi legtöbb, a' két felekezetnek a ' hittanban ilt is 
külön oktatók terveztetnek, — épen nem az unió 
irányában kifejtendő eredményesb működésben, 
de abban helyhetem, hogy az az ország f ő v á -
rosában czéloztalik fölállíttatni, és így a ' szeren-
csés localitásban. Sok szép utasítást mond el e' 
rovat alatt az alválasztmány : de javaslatai k ö -
zöl különösen kettőt nem fogadhatunk e l : azt t. i. 
1 - s zö r , hogy a" pesti prot. főiskolában, az alsóbb-
osztályú, vagy gymnasiumi növendékek előtt a' két 
felekezet kérdéses hittanait mellőzni kell. 2 - o r : 
hogy az itteni oktatók 's tanítványok kölcsönösen 
éljenek az úrvacsorájával. Az elsőt azért, mert 
ha a1 pesti főiskola iránytűje akar lenni az unió-
nak : ugy a' legnagyobb nyíltsággal kell ott az 
unió ügyét kezelni ; e' tekintetnél fogva meg 
kell ismertetni az uniót eddig akadályozó k é r d é -
ses hittanokat, s előadni az ezek felöli eddigi 
t a n t , mind a ' helvét, mind az ágostaiak nézete 
szerint, 's azon véleményt a jánlani , melly a' j ó -
zan kritikát inkább kiáll ja; ha pedig ennek r o s -
tája mindenik felekezet nézetét elhullatná : kell 
azon helyes értelmet a" gyermeki szívbe beplán-
tálni , melly az unió világában is helyt- álland. 
Minden titkolódzás csak ártani fogna a' nemes 
ügynek. — A' második javaslatot azért nem f o -
gadom el, mert nem szerelném az ifjakat, sem o k -
ta tás- , sem példaadással, azon véleményben m e g -
erösítni, hogy az úrvacsorájában akár ostya, akár 
kenyér mindegy; és pedig nemcsak azért, mert 
illy tan hirdetése azon sz. szertartás tiszteletével 
's az egyházban szükségelt szép renddel e g y -
átalában össze nem egyeztethető: de főleg azért, 
mert a' sz. vacsora szereztetésekor mondott i g é k -
ből illy közönyösség ki nem csikarható Urak! 
ha komolyan akarjuk az uniót, ne irlódzunk a* 
hittani 's szertartási kérdések elintézésétől, ha 
még annál fontosbak volnának is azok. Igen, 
ostya, oltár, kereszt, gyertya, fehér ing, térdepe-
lés, Mózses táblák, exorcismus, különgyónás, pa-
pi urvacsorázás, ünnepek, mint gyertyaszentelő 
b. asszony megülése 's a ' t . iránt tisztára kell elébb 
vergődni a1 két felekezetnek, — mert különben 
minden uniónk csak salyrája leend az uniónak; 
meg kell a' református félt győzni a ' felöl, hogy 
egyszerű templomok 's egyszerített isteni-tiszte— 
letök nem nagy hatással van a 'buzgóság eszköz-
lésére : akkor kifestetjük, felczifrázzuk templo-
mainkat ugy, mint pénzerönk engedi, hogy az Úr 
hajléka, pitvara, legyen egyszersmind a' m ű v é -
szet csarnoka is. Az orgonál a1 kérdéses pontok 
közöl önkényt hagytam ki; mert ha bár egyes t e -



kintélyesek, kivált a ' régibb időkben, találkoztak 
is a ' reformátusok közöl, kik annak használatát a' 
templomokban nem helyeselték : azt, hogy a ' r e -
form. egyetemes egyház nevében , megbízás- 's 
fölhatalmazásból nyilatkozott volna valaha valaki, 
annyival inkább a ' főkormányzó testület az o r g o -
náknak templomokbani használata ellen, — nem 
tudom, nem hallottam, nem olvastam. Csak ennyi 
igaz van e ' tárgyra nézve, hogy szerintünk r e -
form. szerintnem nélkülözhetlen kellék az orgona, 
azaz: nem ollyan, melly nélkül isteni-tisztelet nem 
tartathatik ; elismerjük annak hatását is a' buzgó-
ság emelésére, de itt sem tekintjük egyedüli t é -
nyezőnek. Szedjük csak egy kissé rendbe magun-
kat a1 birtokaránylagos egyházi adózás által; t a -
tarozzuk ki csak rongyos paplakainkat, inkább 
csősz-kunyhó, mint község épületéhez hasonlít-
ható iskoláinkat : meg fogják látni az urak, lesz-
nek orgonák a' reform, templomokban is, — szó-
va l : ' az unió pontjai feletti vi tatkozáskor, az o r -
gona-kérdésen , egy pillanat alatt átesünk. Az o r -
gona felöli kérdésnél sokkal fontosb- s k é n y e -
sebbek a1 föntebb említett kérdéses pontok, inely-
lyek az unió első stádiumán érintendök, sőt jobbra 
vagy balra eldöntendők, — mert különben miért 
csak a' két protestáns felekezet unióját sürgetni? 
A ' hittani 's szertartási kérdések érintetlen h a -
gyása mellett, r. katholikusok, görögök, unitdriu 
sok commuriistdk, zsidók 's a ' t. minden képzel-
hető 's létező vallásfelekezetek uniója léteiülend-
het. Mivel pedig a' két felekezet közti kérdéses 
pontok tisztára hozása, igen jól tudom, hogy nem 
egy fél század müve; 's mivel ezek nélkül uniót 
sürgetni képtelenség 's önámítás: nincs más mód. 
mint az unió sürgetését ez úttal az érlelő idö ol-
tárára, *s a1 müveit protestánsok kebelébe letenni. 

4 ) A' teendők negyedik osztályába a' fokon-
kénti közelítő lépések íratták. Itt elsőben is az a 
javaslat letetik, hogy bárha ezúttal a' különböző 
szerlartások érintetlen hagyatnak: egyes ekk lé -
zsiáknak hatalmokban áll jon, hogy a' „két fele-
kezet szertartásai közöl némellyeket elhagyhas-
sanak, másokat elfogadhassanak. E ' puritán, vagy 
independensi e lve t , ha egyedül maradok is, — mi-
ről semmi kétségein^ — soha el nem fogadom. His» 
unióra törekszünk, miért akkor bábeli zavart 's 
zagyvalékot a' két felekezet közt létesíteni akarni? : 
Hol lesz ekko ra ' bibliai tan :„mindenek ékesen és : 
szépen történjenek ti köztetek? Ila a ' szer tar tások : 
feletti rendelkezésre nézve illy féktelen hatalom- j 
mai ruházzuk föl az egyes egyházakat:mi jogon fog- ] 
juk nekik megtilthatni, hogy maguk számára külön J 
bibliát ne írjanak ? Ki fogja őket korlátozhatni, i 
ha később a' kormányzásra nézve is illy korlát- í 
lan hatalmat igénye lve , valamelly egyház ekkép i 
nyilatkozik: „nekem nem parancsol egy rongyos t 
traclus, — nem még maga az uniói vegyes fő - 1 
consistorium sem ? A' régi egyháztörténettanból r 
tudjuk, hogy mióta az első keresztyén egyházak r 

; megalakul tak, habár némelly lényegtelen s z e r -
' tartásokra nézve itt-ott voltak is különbözések: 
• a' lényegesekben megvolt köztök az unió, — az 
; egyformaság. Illy értelemben nyilatkozik a ' szat-
> mdr-némeli zsinat is, midőn a' szertarlásokbani 
• egyformaságról rendelkezik , ezzel zárván be az 
i ide-vonatkozó kánont : „salva tamen unione ac 
i fraterna eorum charitate manente, etiamsi quid 
• in minutioribus quibusdam, et indifferentibus pro 
, eireumstantiarum varietate diserepacerint.u Nem 
i is lehet az máskép, minthogy azon hitfelekezet 

egyes egyházai közt, nem csak a 'h i t t an , de a ' 
kül-szertartásokra nézve is, ide nem értve a l é -
nyegteleneket, például millyen lehetne ez : 8 vagy 
10 órakor ta r tassék-e d. e. az i s ten i - t i sz te le t? 
mert a' teendők 3—ik száma alatt elősorolt k é r d é -
ses pontok, szerintem legalább, igen is l é n y e g e -
sek, — összetartás, egység legyen. Azonban ugy 
látszik, maga az alválasztmány is megsokalta az 
egyes egyházaknak e ' téren javalt j o g - 's ha ta l -
mát; mert alább ekép fejezi ki magá t : köznép 
buzgón ragaszkodik vallása szertartásaihoz : szük-
ség tehát ovakodva nyulnunk valamelly szertartás 
átalános eltörlés éhez.1'6 — Ugy van! ne higyíik, 
hogy a* vallásos köznép a ' megszokott észszerű 
külszertartást olly könnyen eldobja, mint az avult 
ruhá t ! Az egyetemes egyháznak is a ' l e g n a g y o b b 
óvatossággal kell itt az újítást létesítni; ' s ez az 
ok, a' miér té ' t é ren olly nehezen haladhatni. Már, 
mi az egyetemes egyháznak is bajos s ingerül t -
ség nélkül ritkán is sikeresíthetö feladat, — a* 
kül szertartások változgatását értein : ugyan miért 
ott, tetszés szerinti önkénynyel fö ruházni akarni 
egyes gyülekezeteket? inelíyekben ha vágynák 
is igazi vallásosok, buzgó-kegyesek , lehetnek 
phantasták, atheusok, eommunisták, independenti 
sták 'stb.; és ki az, ki illy körülmények közt — 
mivel a' javaslat szerint minden külön egyház , 
mintegy független superintendentia lenne az e g y -
házkerület körében, — a' kifejtődzhetö e redmé-
nyeket véges elmével ellátni képes lehetne ? Még 
nincs kihirdetve a ' j ava l t zabolátlan függet lenség, 
— gondolom , lesz a' kormánynak előre látása, 
hogy soha ki se hirdettethessék,— és mit cse lek-
szik a' magát egy külön superintendentiául af íe-
ctaló soproni egyház ? vagy is, mivel illy e l l en -
szegülés a' soproni egyház részéről nem is k é p -
zelhető : mit cselekesznek némelly, magokat v e -
zetökül az egyház nyakára föleröszakoít intelli-
gensek? ! makacsul ellenszegülnek az e g y h á z k e -
rület határozatinak. Hiába ! ők status in statu ! — 
Most ínég a pap választásban, 's ha ez sikerül, — 
mit, főt. Haubner püspök ü rébe r őrködése mellett, 
nem hiszünk: ki áll jót érte, hogy derűre borúra 
nem fog-e tetszés szerint szintúgy a1 r í tus, mint 
a' dogmák felöl később intézkedni ?Kí áll jót érte, 
hogy az illy egyes egyházak műveltségi haladása! ? 
meglehet, különböző színezet 's irányban többek-
nél is, később utánzásra nem ta l á l ?Még ez ese t -



ben lesz ám unió 's központosított kormányzás ?! 
Azonban alkalmasint eltaláltuk e1 fonák javas la t -
nak — legalább szerintem — szülő okát ; j e l e -
sen , az szédíthető e ' nézet ajánlására az a lvá-
lasz tmányt , mert az unió készítői 's vezetőire 
nézve keserű gyümölcsnek láttatik a1 két fe leke-
zet szertartásai feszegetése 's birálgatása, — hadd 
küzdjenek e ' kényes téren az egyes egyházak! 
De, urak! qui vult fínem, dcbet velle etiam média; 
határozni kell i t t , mint fölebb mondám, az unió 
első stádiumán. Vagy ha ezt tenni nincs kedvünk, 
a ' minthogy korunkban nem is volna tanácsos : 
ne ingassuk hát meg idő előtt, kivált alapos ok 
nélkül, a1 régi ha tá r t ; ne költsük föl egyes egy-
házakban, kivált midőn ellenörködésül kezökben 
van a ' biblia, vallásunk egyedüli kútfeje, a ' bizal-
matlanság 's elégületlenség daemonát; mert illy 
uton, t. i. tévesztett modor 's hibásan választott 
eszközök mellett, uniónk — melly felé pedig tö-
rekednünk kell — soha nem lesz. 

Közelítő lépésül ajánlja a' javaslat ugyan e ' 
rovat a la l t , hogy mindenik prot. felekezet, na-
gyobb innepélyek, például pap-, templom-, püs-
pök -szenteléskor a1 másik fél papjait ne csak né-
zők, de hivataloskodókul is meghívja. Hogy a' na -
gyobb innepélyek emelése tekinteléböl, a1 másik 
felekezet pap ja i , söt minden kitünöbbjei meghi-
vattassanak : ez, mint közelítő lépés, rendén v a n ; 
de hivataloskodókul is alkalmazni, a' köznép i r á -
nyában, épen ugy idő előtti, ugy elsietett intézke-
dés lenne, mint az alválasztmány azon másik j a -
vaslata, hogy az egyházkerületi 's egyházvidéki 
megüresült ülnökségekre, szavazattal biró tago-
kul, felekezetrei különbség nélkül választassanak 
az ülnökök. Egy-ké t elsietett lépés, hogy például 
Bars , Bihar, vagy Ugocsában , illy választások 
már történtek i s , — erősségül föl nem hozható. 
Mert habár felteszszük is , hogy minden cor tes-
kedés nélkül nyert szavazattöbbséget a1 más 
fe lekezetű: kérdés, képes lesz-e azon többség 
a ' kisebbségben maradt egyházak elöljáróiba azon 
választott egyén iránt a' bizalmat is beszavazni? 
Képes lesz-e elhitetni velők, hogy jobb reájok 
nézve a3nem saját hitfelekezetűkböli ülnök? Én haj 
landó vagyok hinni, hogy egy bizonyos nagy te-
kintély. illy okoknál fogva nem fogadá el a' más-
hitfelekezetüeknél az egyházvidéki ülnökséget, 
mellyel megtiszteltetett. Az illy fé r f i , a' szó 
teljes értelmében circumspectus; az illy gondol-
kozást nem lehet tisztelve nem becsülni. Azt nem 
is említem, hogy saját-felekezetű ura inkat ' s pap-
jainkat, illy a' haladás, akarom mondani, unió r o -
vására tett választások által, tán sértenök is, — 
és így meglehet, hogy midőn azt véltük, hogy az 
unió ügyének használtunk, annak tetemesen á r -
tottunk. Egészen máskép áll a' dolog egyes e g y -
házokra nézve, hol igen is helyén van, hogy a' 
magát azon egyház it ányában minden tekintetben 
érdemesített más prot. felekezetű, tisztelet 's el-

ismerés jeléül, presbyternek elválasztassék. Illy 
választás, és pedig több évekkel ezelőtt, történt 
Békésen is ; ugyanitt egyházfíakul is választat-
tak ágostai hilvallásuak: de innét következést 
húzni az egyházkerületi 's vidéki hivatalokra, — 
hol több egyház ügye kormányoztatik, — szer in-
tem, nem helyes, legalább felette idő-előtti. Buz-
ditólag szólít föl az alválasztmány azon czél felé 
törekvésre is, hogy minden egyházi és iskolai in-
tézeteink közösökké váljanak. Szerintem e' szép 
czél legbiztosabban ugy éretik el, ha az ágostai 
hitv. urak 's Mecaenasok 's más, véghagyományt 
vagy dotálást tehetni képes egyének, a' helv. 
hitv. iskolák számára, — és megfordítva a' r e -
form. urak az ágostai tanodákra tesznek alapí t-
ványokat ; vagy legalább nem feledik ki vég in -
tézetükböl a' másik felekezet közintézeteit. Az 
alválasztmány azon javaslatának, hogy a két f e -
lekezet lelkipásztorai a templomokban egymást 
fölváltva prédikáljanak, csak azt a' hasznát látom, 
hogy akkor kevesebb új predikátziót kell a' papok-
nak készítni. — A' nép mindig oda siet, hol jobb 
szónok prédikál. Albach, Cleymann, Diószegi, 
Szoboszlai, Kolmár, Matolcsi, 'stb. a kapuczinu-
sok templomában, vagy bár hol is, gyűjtöttek 's 
gyűjtenek közönséget, — így otthon is eszközlik 
az uniót, a' nélkül, hogy vendég-szerepekre pr-
nának. 

Közelítő lépésül ajánltatik az is, hogy műveltebb 
egyházakban a' pap közösen oszsza a' sz. vacsora 
kiszolgáltatásakor kenyeret és ostyát, a' szerint, 
a' mint a' hivek letérdepelnek vagy fent-állva ma-
radnak. Esedezem az unió minden barátai előtt, 
ne derogáljunk illy fonák intézkedésekkel az ú r -
vacsora lélek emelő méltóságának! ne tárjunk k a -
put a' vallási közömbösségnek! ne aljasítsuk le 
a' papot, a' legszentebb szertartás teljesítésénél, 
figuráns személyül! — Hisz ezen elv szerint, át 
nem látom, miért ne teljesíthetné a' prot. pap a ' 
kath. és görög papok kötelességét i s , ugy hogy 
amaz híveinek csak ostyát, emezének kenyeret 
és bort kanállal egyszersmind osztana. A' javalt 
kapkodó rendszernél sokkal czélszerübb ez az elv, 
alkalmazza magát a' kevesebb-számu felekezet 
a' többséghez, vagy ha ez nem tetszik, menjen a' 
szomszéd faluba, saját felekezete egyházába ú r -
vacsorát venni. A' nagy rész pedig igyekezzék 
a' sz. vacsora felöli értelemben, a' kiszolgáltatást 
is ide értve, unióra vergődni. Mert a' milly fontos 
szerepet játszott e' nagy kérdés a' két fél e lválá-
sakor : szintolly fontos lesz ennek megoldása 's 
elintézése az uniókor, és pedig annak első s t á -
diumában ; e' nélkül uniónk azon roncsolt hajóhoz 
hasonlítand, melly a ' víz hátán úszik ugyan, de 
szüntelen foltozni ke l l , nehogy elmerüljön, 's 
végre még is habok martaléka lesz. 

Említi végre az alválasztmány közelítő l épé-
sekül, hogy a ' protestáns vegyes házasságokból 
szüktenaö gyermekek mindenkor az apa vallásá-



ban neveltessenek. Gondolom, a* szülék jó hisze-
m e itt föltételeztetik, legalább sértetlen hagyatik; 
továbbá, hogy d két prot. felekezetnél ugyanazon 
tanítási rendszer hozattassék be; ugyanazon idő-
ben tartassanak a' szünnapok 'stb. — mi, habár sok 
előleges gyiilésezést, kölcsönös értekezést fel té-
telez is, szinte helyes "s elfogadható; és hogy a ' 
superintendentiák 's tractusok ay jelenleginél czél-
szerűbben osztatnának föl, — mit én is, nem ugyan 
az unio szellemében, de a 'könnyebb kormányzás 
tekintetében, szinte szükségesnek tartok. Bezár ja 
javaslatát az alválasztmány azzal, hogy amaj-
dan egyesülendett 2 prot. felekezetet keresztyén 
evangélicusnak ajánlja neveztetni ( e r re nézve s z e -
rény nézetemet föntebb elöadám) 's buzdítja egy-
szersmind az unio-barátokat a' nagy czél felé 
okos munkálásra. 

Bezárnám én is, akaratom ellen hosszura t e r -
jedt , észrevételem előadását: de azt haliám e g y -
szer egy nagy tekintélytől * „nem elég csak bí-
rálgatni, de c élszerübb módot is kell ajánlani." 
Mivel én azok közöl való vagyok, kik semmi t e t t -
leges lépést az unióra nézve jelenleg tenni nem 
kívánnak, de azért jó akaratú baráti az uniónak: 
mint illyen, a' nagy czél felé küzdésre a' köve t -
kezőket vélem szükségeseknek: 

1 ) Iskoláink rendezése, — 's mint az a lvá -
lasztmány is javal ja , egyforma tanítási rendszer. 
Az elemi 's polgári iskolák számára olly köny-
vek készítésére, mellyek mindenik felekezet i s -
koláiban taníttathassanak, az unio vagyonosb b a -
ráti tűzzenek ki jutalmakat. 

2 ) Birtokaránylagos egyházi adózás, mind a1 

8 egyházkerületben. 
3 ) Képviseleti rendszer életbe-léptetése, hogy 

minden gyűlés 's consistoriumaink a ' nép k i fo-
lyása legyen. 

4 ) Mindenik prot. felekezet kezdje el az uniót 
Önmagában, azaz : rostálgassa, tisztogassa tanait 
's szertartásait ; előtte tartva, hogy Jézus val lá-
sának elve az észszerű egyszerűség. E ' tekintetből: 

5 ) Tágasb mozoghatási tér a' főiskolák ok ta -
tóinak. 

6 ) A' két felekezet papjai egymáshozi k ö z e -
lítése, barátságos viszony, mit szinte ajánl az a l -
válaszlmány, de minden hivalaloskodás mellőzé-
sével. 

Ezek, szerintem, az unióra nézve előleges t e e n -
dők; ezek után önként fognak következni a' fon-
tosbak, — végre egyszer valamikor, az észsze-
rüség világában, unio. Akarjunk hát, tegyünk, 's 
bízzunk jó Istenünk segélyébe, — és lesz uniónk: 
addig pedig türelem 's béke köztünk! 

írtam Békésen 1847. H a j n a l Á b e l . 
r. lelkipásztor. 

VEGYES KÖZLEMÉNYEK. 
B e l f ö l d : 

Nekrolog. Túróczból 1847. aug. 4-én. A' pri-

bóczi egyház érdemkoszorús lelkésze Mojzsisso-
vics Jánostól jul. 19 -én megfosztatott. A' boldo-
gult született Aszódon 1768. évi febr. 1 8 - á n ; 
elemi oktatást nyert születési helyén Aszódon, 
tanulmányait folytatta ezután Dobs inánJ íézsmár -
kon 's bevégezte Posonyban. A' közjónak elébb 
egész 14 esztendeig mint iskolamester Boczabá-
nyán és Ivankofalván szolgált, — innen pedig 
pribóczi lelkésznek 1804-ben meghivatván, e ' 
szent hivatásában példás buzgósággal élte f o g y -
táig fáradozott. Egyházi érdemein kivül, meg-
említendő, hogy ö megyénkben azok közé t a r -
tozott, kik a' himlőoltást kezdetében nemcsak szó-
val, de tettel is elősegítették ; mi annál d icsére t re -
méltóbb a' boldogultnál, hogy ö , nem tekintve 
azon sokoldalú akadályokat, mellyekkel kezdet -
ben kiki küzdeni kényteleníttetett, ezt tiszta fe le-
baráti szeretetből, több évig minden jutalmazás 
nélkül teljesíté. Két korszerű, a' lóherének m ű -
veléséről és a' veszetiségről, tót nyelven írt köny-
vecskével , a' hasznos ismereteket, különösen a ' 
pórnépnél terjeszteni igyekezett 's ezen polgári 
tekintetben szerzett érdemeiért 1842-ben e' m e -
gye táblabírói sorába iktattatott, Házasságra l é -
pett 1794-ben , most immár elözvegyült Csepcsá-
nyi Katalinnal, kivel több gyermeket nemzett, — 
de csak ötöt nevelt föl, — jelesül 1) Jánost, ki 
mint Pest város főügyésze évek előtt meghalt; — 

2 ) Sámuelt, ki Békés megyében Szarvason lakik. 
3 ) Györgyöt, bécsi gyakorló orvostanárt 's hazánk-
nak az orvosi szakmában egyik notabililását; 4 ) 
Annát, néhai Henriczy Mihály assakiirthi lelkész 
özvegyét , és 5 ) Apolloniát, Hlavács József k ö r -
möczi, minden tekintetben derék, lelkész hitvesét. 
Porló maradványai jul. 2 2 - é n szokott egyházi 
szertartással eltakarittattak, — melly végtiszlele-
tet, annak jeléül, mennyire a boldogult nem k ü l -
fénynyel , hanem szerény 's példás magaviselete 
által érdemlett köztiszteletben, r a n g - s hitkülönb-
ség nélkül minden ismerőseinél egyátalában á l -
lott, — több elöbbkelő katholikus h ívek , 's ezek 
élén az első alispán, jelenlétökkel diszesítették. 
Egyházi beszédeket mondottak Soltész András, 
ivankofalvi, és Kvorka György, szuesányi le lké-
szek, — mindazt, mi e szertartás benső e m e -
lésére szolgálhatott, beszédeikben velős szónok-
lattal előadván. Béke 's áldás a' békében elszen-
derült p o r a i n a k ! ! ! Közli S á n d o r K á r o l y , 

egyházi felügyelő. 
Halálozások. E ' nyomorral teljes évben a1 v i -

dékünkön fél év óta pusztított typhus áldozatai 
lőnek, jul. 16. ugyan Clementisz Károly, k i s - s z e -
beni evang. tót pap, élte 41 , papsága 15- ik é v é -
ben , — köztiszteletben álló, buzgó hivatalnok, 
példás—életű családapa, egyenes- le lkű, hü barát , 
az anyaegyházban és számos filiáiban a' s z e g é n y -
ségnek, saját élete koczkáztatásával is, lelki-testi 
gyámja ; jul. 23. Klein János György, eperjesi 
evang. tanító a ' második elemi osztályban , egy 



még csak 43 éves, igényleien, de 15 évig fo ly -
vást buzgó-munkásságu oktató , jó barát, boldog 
családatya; ismét egy héttel később Fux Sámuel, 
gölniczi evang. leánytanító, viruló-épségü, l e l -
kes , ügyes fiatal férfiú és fiatal házas. Mind a' 
háromnál hátramaradt özvegy és 2—3 kis g y e r -
mek ! A 'csapás súlyát minden nemesb lélek é r e z -
heti, de kivált a1 közelebb érdeklettek. Legyen az 
elhunytak személye 's érdemeik iránt hálás emlé-
kezet , a 'hátrahagyotlak iránt pedig gyámolí tásra-
kész emberek, 's i rgalmas, kegyelmes az özve -
gyek és árvák Istene! V. A. 

Kis-bajoini tűz által károsultak hálája. Juüus 
1 4 - é n dél előtti 11 és 12 óra közt, — gondat-
lanságból-e vagy gonosz lett következtében ? bi-
zonyosan nem tudhatni, — falunk közepén a ' b a -
rom pásztorok istállójában kiütött tűz, a ' telkek 
keskenysége miatt sűrűen tömött falunk felénél 
többet egy pár óra alatt elhamvasztott. — Rémítő 
volt a' széltől-segített lángok dühöngése, sz iv-
döbbentö az inségre-jutott szegények ja jgatása , 
kik falustul távol fekvő mezejökre levén aratni, 
egyebök a1 raj tok levő ruhán kivül nem maradt, 
még barmaik eledele, szénájok is, elégvén. — 
6 5 családfő, 366 kisebb nagyobb épülete ham-
vain jövendőjén könyezve aggódik; templom, 
harangok, szent edények, az iskolaház is, me l -
lékes épületeivel együtt, a' dúló elem áldozati 
lettek ; rézzel-fedett tornyunk tetejét, miután b e -
lőle az ács-munka kiégett, jul. 2 0 - á n vetette le 
iszonyú zuhanással egy hirtelen támadt szélvész. 
— Nincs szó, melly azon szerencsétlenséget l e -
írhatná, mi Somogy vármegye egyik legtehető-
sebb helységét é r t e ; a' kár , könnyű számítással, 
rá megy 8 0 ezerre , miután sok tehetős gazdá-
nok tetemes sommá pénzei is a ' tűz martalékaivá 
lettek. — Nem volt erő, a' mi ellent-álhatott volna 
a' tűznek, a' szalmával-fedett hajlékok sűrűsége 
miatt, segedelem pedig volt, mert a' szomszéd be-
legi, simongáti, nagy-korpádi helységek gazda -
tisztei csak hamar a ' tűznél termettek embere ik-
kel, mint szinte megyei föügyvéd t. Tallián Já-
nos, föbiró Csépán Antal, Krizsonics, és Rozgo-
nyi urak is : de az északi szél vész-hozólag dü-
höngvén, több helyeken a1 tűzhöz közeledni sem 
lehetett. — A ' károsultak nyomorult sorsát némi-
leg az enyhíti, hogy legott találkoztak jószivüek, 
kik sietének könyeinket letörleni , kik közt t. 
Csépán Antal föbiró úr falunként gyűjtetett s e g e -
delemmel kutasi és szabási közbirtokos t. Kri-
zsonics, haszonbérlő Rozgonyi,— lábodi, csököli,és 
kutasi reform, lelkész, simongáti tiszttartó t. cz, 
Lits Antal urak kenyérrel , főzelékkel, ruházattal 
éreztették a' szükölködökkeljóságukat; gróf Som-
sics Pongrátz és fia Imre pedig megégett jobbá-
gyait pénzzel segítette, kárukhoz a rány lag , — 
egyházunk számára 700 vftot is kölcsönözött, 
jobbágyainak épület-lat ajánlot t ; k. kamarás 
tolnai Festetics Antal is épület-fával vigasztalta 

meg jobbágyait, mint szinte t. Sárkőzy Albert ú r 
is ; Festetics Antal ö méltósága szegény e g y -
házunkra is kiterjeszté kegyeit , templomunknak 
épület-fát adományozván. — Azon kegyes j ó l -
tevök, kik tettel, tanácscsal, rendelkezéssel illy 
módon járultak sorsunk könnyítésére, vegyék 
ezennel szíves hálánkat! Ti pedig, kik előtt még 
nem volt tudva ezen szerencsétlenség, nyú j t s a -
tok, ha csak egy fillért is, áldozatul az ember iség 
oltárára! higyétek el, hogy ezért sok százak sz í -
ves hálája fog titeket kisérni. 

M e z e i P á l , k. bajomi ref. lelkész. 

K ü l f ö l d : 
Jéna jul. 4-kén 1847. , ,Jól esik külföldön a ' 

hazai kenyé r ! " Azért hála és köszöne t , tiszt, 
szerkesztő! hogy egy Iustrumi szerkesztőségi 
gond és bajok daczára nem felejtkezvén a ' kies 
Sála-parton tanuló magyar ifjakról, becses lap já-
nak utolsó félévi folyamát — minden részünkről! 
folyamodást megelőzve — megküldeni sz íveske-
dett. 'S ezzel mára elég is lehetne, mert soraim 
indító oka csakugyan nem más, mint saját 's h o n -
fitársim nevében önnek őszinte köszönetet ny i l -
vánítani. Azonban részint a' régi jénaiak iránti 
pietasból, részint a' netalántán legközelebb öszszel 
ide költözködök tekintetéből, felhíva érzem m a -
gamat röviden némellyeket közleni. 

Midőn mult öszszel, a ' berlini egyetembe m e -
nendő, Jénától búcsúztam, magamnak is ugy l á t -
szott, akkori számosan itt-Ievö honfitársim bizo-
nyos „külföldi öntudatuk44 is jövendöl te , mikép 
évek is múlhatnak, míg e* kis egyetem annyi m a -
gyar polgárral dicsekedhetendik. No igaz — ti-
zennégyen nem vagyunk, de mégis tizenegyen 5 
u. m. Goldberger Pál, Sándor Károly, ZHermán 
Károly, Glatz Gyula, Horeczky Sámuel, Mikolay 
Tamás, Nocdk Mih , Pittner Mih., Szeberinyi Já-
nos, Soltész György, Schönwisner János, kik kö -
zöl csak a ' két első töltendi itt a ' jövő félévet. — 
Ebben Hasé-nk dogmátikáját 's az egyház tö r -
téneteinek első részét, — Schwarz liturgikát, ho-
miletikát, és az egyházi szónoklat történeteit, — 
Rückert pedig a ' kolossusbelíekhcz irt levelen 
kivül , a1 keresztyén erkölcstan és symbolikát 
adandják elö. 

'S mostan azoknak, kik Jénát , vagy legalább 
Jénájokat , mélyen hordják szivökben. mintegy 
köszöntésül annyit, hogy a ' régi Hase nekünk is 
áldássá vált! Előadásaiban Urunk életéről hal l -
gatója szinte elfelejtkezik azon XVIII. századról, 
melly a' derék férfi és amaz evangelista közt 
fekszik, ki, mellén pihenve isteni tanítójának, s z e -
rető szíve minden ütéseit közvetlenül érezheté, — 
's nem egyszer a' feszült-f igyelmű, leskelődő 
hallgatók előtt a 'Krisztus-képet olly annyira e l e -
venen varázsolja elő, hogy elmondhatnék : „ r ó v 
xvQiov eiopáxcí!uev!" — Tudományos álláspontja 
e1 tanban egész világosságában és ellenállhatat-



lanságában culminál. — Ő a' legújabb protestáns 
szellemet legszigorúbb következetességében, 
Straussnak minden józan eredményeivel magáévá 
tette, de egyszersmind — 's épen ez a z , mi 
Hásét prófétává teszi, a' miért a' német theo-
logiában neki inkább csak jövendője van, — 
óvakodva azon hyperkriticus tévelygő tudástól, 
melly a1 históriát gúnyolni, a' szent igét megbo-
csáthatatlan önkénynyelmagyarázni , ' s a ' r e l i g io -
sus szellem örök tényeit — mert piaczon nem 
láthatók — tagadni meri. Inkább oda-vetet t , mint 
sem mély reflexióból származik e' mondása: „Scha-
det nichts Bischen lutherische Orthodoxie, wenn 
nur auch Bischen lutherische Glaubens freudigkeit:" 
de ki tagadhatná, hogy e1 szavak a' szabad-elmü 
Hase ajkain a' hitszegény kor irányában mondva, 
jel lemzők, 's az ifjú theologus kedélyére jól-hatók?! 
— Hase mellett áll superintendens Sehwarz, ki 
Herdernek vallásos, Schleiermacheruek erkölcsi 
szellemétől áthatva, nemcsak mint tanító a' hi t-
tan practicus ágaiban, de mint hatalmas egyházi 
szónok is, az egyetem 's Jéna díszeihez tartozik. 
Homileticus és katecheticus seminariuma felöl, 
mellynek ö az igazgatója, csak egy a' vé lemény: 
hogy je lenleg jobbat egy egyetemen sem talál-
hatni. Rilckert, mint exegeta , kissé ugyan szőr-
szálhasogató 's száraz, de alapos, az iskolai p á r -
tok fölött álló, a ' szó legnemesebb értelmében. 
Mint dogmalicus, minden esetre maga nemében 
nagyszerű , vájjon ama nem mindenkor nagysze-
rű-e? az más kérdés. — 

Az itteni Gusztáv-Adolf-egyesület e' hó 8 - d . 
tartandotta egyetemes gyűlését. A ' választmány 
részéről e' napokban tartott conferentiában h á -
rom egyház jeleltetett ki fölsegélésre : egy l e n -
gyel , egy cseh, és a1 Hontmegyénkben fekvő báthi 
egyház. Sz. J. 

Ev. Örmények. Az ugy-neveze t t „ev . örmé-
nyek , " miután patriarchájok megátkozá őket, új 
„ev. egyházat" alapítottak, hitvallást , melly a1 

nyugoti testvérekével tökéletesen megegyez, e l -
fogadtak 's a' fővárosban papot választottak. Ki-
sebb községek vannak Trapezunt- , Szenith- és 
Adabazacban. A ' török kormány ezen egyházat 
elismeré , másokéhoz hasonló oltalmat és jogot 
igért neki, de ezzel az üldözésnek véget e g é -
szen még nem vetett. Trapezuntban péld. egy 
vasárnap közösen áhilatoskodíak az evangéliku-
sok ; nem sokára a ' ház ajtaja elölt számos ö r -
ménynö jelent meg,mindegyik kövekkel megtöl-
tött zsákkal, hogy velők az „erelneknöket" m e g -
dobálják. Rendőrök elüzék őket, de ekkor ezek 
amazok közöl néhánynak laka előtt mentek el 's 
ott támadák meg haza- tér tökkor őket. Két férfi 
oltalma alá vevé a' szerencsétleneket, de m e g -
érkezvén a1 rendőrség, nem a ' megtámadó nők, 
hanem e' két férfi fogatott el 's a1 kormányzó 
elébe vitetett. Uljokban (testvérek voltak) a t y -
jokkal , ki halálos ellene az ú j felekezetnek, talál-

koztak, ki az egyiket nyomban megtámadá, m e g -
veré , 's midőn karját fel akará tartóztatni a ' m á -
sik, megesküvék, hogy fia megverte öt. E1 vádra 
a' kormányzó, Halit pasa, azonnal békóra vere té 
's nedves tömlöczbe vetteté őket, de egy e u r ó -
pai renegát közbenjártára később a' többi fogoly-
hoz vitettek. Nőik kérelme a1 pasánál, ugy szinte 
az angol consnl előterjesztvényei mitsem hasz -
náltak. Végre az egyik fogoly Konstantinápolyim 
küldetett, a ' másik szabadon bocsáttatott, mert 
annyira gyöngélkedett , hogy féltek tőle, misze-
rint az uton meg fog halni. 'S kiezenllalil pasa ? 
A' szultán ipa, férfi, ki Európában több évet töl-
tött, francziánl folyvást beszél, európaiakkal n a -
ponként társalog s egyiknek tartatik a' legfelvi-
lágosultabb törökök közöl (B. A. K. Z.) 

Spanyolország. A' spanyol schisma, mellyet az 
ibériai forradalom összeütközése a 'pápáva l szült, 
több évig tartása után végre elenyészett. Róma 
és Spanyolország kibékültek, 's ha az ultramontan 
lapok e ' kibékülésről keveset szólnak, ámbár azt 
leghangosb demonstratiókkal előidézni ohajtották 
's e' czélra az ismeretes spanyol jubilaeum is t a r -
tatott : ez azért történik, mert a' pópa e' h a r c z -
ban nem győzött, hanem kénytelen volt a' f o r r a -
dalomnak, mint egykoron Francziaországban, e n -
gedni 's rendeleteit elfogadni és megerősíteni. 
Az egyháztól elvett jószágok elvéve maradtak 
's a' spanyol nemzet Róma irányában csak azon, 
magában értődő kötelességet fogadá e l , hogy 
magára vállalta a* cultus költségeit. Ezért a" pápa 
azt tette, mit az éjszaki hatalmak tenni vonakod-
nak, hogy II. lsabella királynőt jogszerű spanyol 
királynőnek elismeré 's követét elfogadá. Végre 
a' spanyol kormány által évek óta választott, de 
a' sz, széktől meg nem erősített püspököknek is 
megküldé a ' palliumot 's az e ' részben kiadott 
bullákban a ' koronának püspökválasztási pa l ro -
nusjogát elismeré. Igy a' diplomatikailag egyházi 
súrlódások 's nehézségek el volnának hárítva. 
De nincsenek egyszersmind a' ténylegesek, az 
ottani pénzügy nyomorú állapotából eredők. A* 
spanyol kormány üres kincstára s a' nagy köl t -
ségek miatt, mellyeket a ' soha nem csillapodó 
nyugtalanságok elfojtásául nagy hadsereg tartása 
okoz, a ' papság követelései mindig utoljára v é -
tetnek figyelembe; e ' szerint fizetése több t a r t o -
mányban több hónapra hátra van. A ' cortes által 
övéinek elismert eladatlan egyházi jószágok v i sz -
sza nem adatnak. Egyes papok illő ruha hiánya 
miatt templomba nem mehetnek. Egész községek 
templomaikat bezárni kénytelenek. A" falusi p a -
pok kénytelenek községeiket elhagyni 's hogy 
éhen meg ne hal janak, élelmet városokban k e -
resni. Az ú j pápa, el levén immár rendezve S p a -
nyolországban a' püspöki viszonyok, a' szegény 
papokéit is hihetőleg elrendezendi. (A . K. Z.) 

Előkészítő iskola. A' nord-departementí ker . 
prot. társulat a ' lillei Etablissement évangé l ique-



ben „istenészeti előkészítő iskolát'4 (ócole p r é -
paratoire de theologie) alapított azon czéllal, hogy 
fiatal embereknek, kiknek képességök 's h a j l a -
muk van, de szükséges költségök nincs, az iste-
nészet megtanulását "s így papi pályára lépésöket 
lehetővé tegye. Szükség is, hogy e ' czélra t ö r -
ténjék valami, mert paphiány naponként é r e z -
hetőbb ; m. évben 38 reform, községben üres volt 
a ' paphivatal azonkül, hogy a ' kormány ú j pap-
hivatalokat folyton felállít vagy ujak felállítása 
töle kéret ik. E terv kivitele azonban nagy n e -
hézségekkel van összekötve, mert a ' segédesz-
közök csak a' ker . barátok részvététől r emény l -
helök. A' befogadandó íiatal emberek élelmet r é -
szint egészen , részint félig a ' szükségesekkel 
együtt az intézettől fognak kapni 's vagy az in -
tézetben, vagy a ' kir. gymnasiumban oktattatni, 
hogy az érettségi vizsgán megállhassanak. Az 
Etabblissement évangélique azért jelen állapotá-
ban 's mostani igazgatója alatt marad, de amaz 
iskola növendékei külön felügyelése alá adatnak 
egy segédigazgatónak, kit a' nevezett társulat n e -
vez ki 's ki csupán e r re szentelendi gondjait. 
(B. A. K. Z.) 

Szabad egyház. A' hallei szabad egyház, m e g -
alakultát följelenté a városi elöljáróságnak, ez 
azonban felsőbb megerősítés megérkezteig épü-
letes gyülésezéstöl 's a 'község ügyeiröli t anács -
kozástól eltiltá azt. De a ' tartomány föelnöke vett 
följelentés után oda utasítá a ' magistratust, hogy 
csak vallásgyakorlati gyűlések , nem pedig t a -
nácskozások, meg nem engedhetők s hogy ö az 
ügyet consistorium elé terjeszté. Ez, hir szerint, 
ezen ügyet, mint köréhez nem tartozót, elutasítá, 
mivel az új egyház benyújtott elveinél fogva nem 
keresztyén. Erről a1 község egyik tagja azt m o n -
da : „Mennyiben a' ker. vallás az egyházisággal 
összeesik, a ' község ker. nem is akar lenni Ez 
azt mondja elveiben : ,mi nem akarunk bevég -
zett egyházi hitvallást, hanem szabad embertár-
sulatot. ' Tagjai közt már is két zsidót számlál, 
kiktől megkeresztelkedést és speciális ker. hit-
vallást nem kivan. Más volna a' dolog, ha ker . 
vallás alatt Jézus szelleméveli 's az általa k é p -
viselt eszmékkeli megegyezés értetnék. Akkor a' 
község keresztyéniséget igényelne, de névért f e -
leselni aligha fog. Ü tiszta emberiséggel mege l ég -
szik.'" Gyűléseiben a' társulat beszélgetések- 's 
előadásokra szorítkozik 's kedvező körülmények 
közt éneklést tán elfogad. Egyházi „va l l á sgya -
k o r l a t o t ' utánzása szándokában nincs Ilirlik, 
hogy Wislicemis ajánlatot tön az ujkatholikusok-
nak, miszerint követőivel hozzájok csatlakozik, 
de azon föltét alatt, hogy minden külön hitvallás-
ról, a' lipcseiről is, mondjanak le. Ezen ajánlat, 
mondják, komoly szakadást szült a' hallei kath. 
dissidensek közt 's egyesek nyilváníták, hogy az 

ajánlat elfogadása esetére kilépnek. Ezen el töké-
letre, csatlakozni az újkatholikusokhoz, az bírta -
rá Wlslicenust, hogy az elöhaladás férfiainak 
egyik gyűlésében újra olly csekély tetszéssel f o -
gadtattak indítványai, miszerint 32 szegényebb 
osztályút k ivéve, minden műveltebb és előkelőbb 
elvonult töle. Wislicenus követőinek ezen szabad 
egyháza nyilatkozatot bocsátott ki, mellyben m e g -
alakultát határzottan kimondja. De a ' Wislicenus-
tól elváltak is külön gyűlést tartottak. (B.A.K.Z.) 

Apróságok. Processiók Boroszlóban már csak 
templomokra szorítvák (A. Z f. Ch. u.K.) — 
Papgyámoldát a' csehországi r. kath. papok is 
alapítottak 's a' porosz király e1 czélra évenként 
2 0 0 0 tall. ígért adni. (A. Z. ' f . Ch. u. K.) — L i v -
landban 30000-nó l több az átmentek száma. (A. 
Z. f. Ch. u. K.) — Londonban Queensquare-Blo-
omsburgban 10— 11 irgalmas szűzből álló kolos-
tor alapíttatott. (A. Z. f. Ch. u. K.) — W ü r t e n -
bergben a' status évenként 4 8 0 0 ftot ad íiatal i s -
fenószeknek, hogy külföldön utazzanak. Azon-
kül van még több utaztató stipendium. (A. Z. f. 
Ch. u. K.) — 1843-ki hivatalos összeírás szerint 
Poroszországban van 1 6 6 6 8 templom 's imaház. 
(A. K. Z.) — Az evangyéliomterjesztö angol 
társulat, melly jelennen 317 téritöt 's 3 0 0 - n á l 
több tanítót fizet, 1845-ben brit Éjszakamerikára 
2 5 0 S 3 , Nyugotindiára 1 4 1 1 3 , Keletindiára 
22 ,259 , Australia- 's Ujzélandra 8 6 9 0 f. stget 
költölt. — Vallási értekezéseket osztogató e g y -
let szinte 1845-ben 1 7 , 5 7 1 , 4 1 3 példányt, a* 
külföldi hasonló egyletekkel pedig 42 millió pé l -
dányt osztott szét 98 nyelven és szójárásban. 
Közölük Hang Iíongra Chinában 22000 , Kelet in-
diára 1 2 0 0 0 0 0 példány esett. — A ' ker. vallást 
terjesztő társulat egyik legújabb gyűlésében 2 0 0 0 
f. stget rendelt püspökség-alapifásra az angol-chi -
nai birtokokban. Megjegyezzük ez úttal, hogy a ' 
keresztyének száma Chinában 3 0 0 , 0 0 0 's N a n -
king tartományban 6 0 — 7 0 0 0 0 . — Egy névtelen 
angol tökét alapítványozott két új püspökség-a la -
pitásra a1 Jóremény fokán 's déli Australiában. Az 
új püspökök mindegyike 1200 f. stget fog kapni 
évenként, (A. K. Z.) — Az ansbachi consistori-
ummegyében (Bajorországban) 1815-ben 5 2 2 3 4 
f. adatott prot. egyház jótékony 's oktatási c z é -
lokra, részint alapítványok,részint adakozásokban. 
A' bajor papi ö z v e g y - ' s á r v a p é n z t á r 1 8 4 2 - 4 3 -
ban 4 0 3 6 5 f. 49 l / 4 krt jövedelmezett, kiadása 
4 6 6 0 4 f. 54 2 / 4 krt tett, egész vagyona 1 3 1 5 6 7 £ 
5 6 ' / 4 kból állt. Az egyetemes papgyámolda j ö -
vedelme ugyanazon évben 3 1 5 2 0 f. 49 kr. , k i -
adása 2 8 6 1 6 f. 3 % kr. , tiszta vagyona 162711 
f. 18 kr. (A. K. Z.) — A' hallei missiotársulat j ö -
vedelme 1845-k i j u n - t ó i 1846-k i jun . - ig 507 
tallérnál több, kiadása 444 tall., pénztármarad-
vány 62 tall., 2 5 szgr. 6 fill. (A. K. Z.) 



P R O T E S T Á N S 

EGYHÁZI fiS ISKOLAI LAP. 
35. szám. Hatodik évi folyamat. Augustus 29. 1847. 

Megjelenik e' Lap 2 íven, minden héten egyszer: vasárnap. Előfizetési ár félévre Budapesten házhoz-hordással 3 f t . 4 0 l*r . . 
postán borítékban küldve 3 f t . pengó' pénzben. Előfizethetni Pesten hatvani-utczai Horváth-házban 483. szám alatt földszint 

Landerer és Heckenast könyvnyomdája iigyszobájában és minden magyar- és erdélyországi kir. postahivatalnál. 

TABTALOM : A' palást-dijakról. Malmos. — Lélek gyü-
mölcsei. T e r h e s S á m u e l . — Minden papnak kitűnőnek 
kell-e lenni ? P a p I s t v á n . — I s k o l a - ü g y : A' bé-
kési reform, iskola 's valami a' birtokaránylagos adózás-
ról, állandó tanítókról 's iskolák rendezéséről. H a j n a l 
Á b e l . — I r o d a l o m : U d v a r d y I g n á c zt „A1 pro-
testantismus köztörténeti fejleménye." D o b o s J á n o s . 
— Ve g y e s k ö z 1 e m é ny e k. 

A' palást-díjakról. (Folytatás). 
Meg kell e ' tárgyra nézve j e g y e z n i , miképen 

csak a ' templomban, vagy annak kerítésében te-
metkezni akaró előkelők és gazdagok estek" ezen 
püspöki adóztatás alá : a' rendes külső temetőben 
temetkező közrendűek és szegény-sorsnak azon-
ban menten maradtak at tól ; míg v é g r e ezekben 
is fölébredt a ' vágy , szent földben senyvedni el 
haláluk után, 's abban keresni bűnös leiköknek 
üdvességet . A* templomba, vagy is a ' templom 
alá bejutniok ugyancsak nehéz volt a ' rájok rótt 
püspöki nagy adó miatt, később pedig egészen l e -
hetlen lön, az 563- ik évi brague-i,és a ' 6 5 8 - i k , 
mások szerint 6 9 5 - i k évi nantesi zsinatok azon 
határozati folytában, miszerint : a' templomban, 's 
főleg az oltár alatti temetkezés egyátalában m e g -
tiltatik. — „Intra ecclesiam, úgymond, et prope 
a l t a re , ubi corpus et sangvis Christi conficitur, 
nullatenus habeat licentiam sepeliendi" ' ) : de igen 
is lehetett tenetkezniök, ugyanezen utóbbi zsinat 
rendelete szerint, a ' templomon kivül, az atr ium-
ban vagy porticusban (melly néhol paradisusnak 
is neveztetet t ) , vagy is a ' templom homloka előtt 
kőoszlopokkal megrakott téren. Mi á l t a l a ' n é p t ö -
meg számára való szent temetőnek is kapu 's út 
nyittatott a' templom környékében. 

E r re azonban mindig a ' püspök, vagy helybeli 
presbyter engedelmét kellett kikérni, min ta 'k ikre 
bizta a concilium Meldense, anno 845 , canone 
72, annak megítélését, ha ki erkölcsi jelleménél 
fogva mél tó-e a ' szent temetőre ? 's ezzel be lön 
fe jezve a' temetötöli adóztatásnak, már az előtt 
századokkal megkezdett, munkája. Mert valamint 
a ' püspökök, minden zsinati rendeletek daczára 
is, a' régi szokás szerint a ' jól fizetőnek erényeit 
olly kitűnőknek tekinték , miszerint attól a' t e m -
plombani temetkezést meg nem tagadhal ták: ugy 
szinte a' többi presbyterek, papok is azokat, kik 

') L. Concil. Nannetens Can. 6. 

a' templom környékében kívántak magoknak sírt, 
jól megfizettették; 's ámbár, a' nantesi és meldei 
zsinatok határzata szerint, az eltemetettnek r o k o -
naitól, a' temetés után önkényt nyújtott a j á n d é k -
kal be kell vala érniök ; mindazáltal erre mitsem 
haj tva, elébb alkudoztak, bizonyos pénzmennyisé-
get kértek 's fizettettek l e , 's így adtak aztán 
helyet a ' szent temetőben. 

Azon mértékben, mellyben a ' városon kívüli 
temetkezések gyérültek, közönségesebbé kezdett 
lenni a' templom udvarábani temetkezés, közön-
ségesebbé egyszersmind az altóliadózás is. De a ' 
templom s az oltár alá temetkezést mindig e l l en -
zelték a' zsinatok egész a' XI~ik századig, míg 
végre IX-ik Gergely pápa azt megengedte : ^ , S t a -
tuimns, úgymond, — unumquemque in majorum 
suorum sepulcris jacere , ut patriarcharum exitus 
d o c e t 2 ) . " — A'templom udvaráni temetkezések-
ről pedig, a' VlI I - ik századtól fogva egy szó sem 
tör tént , mély hallgatással mellőzik azt minden 
zsinatok , ' s egyedül csak az iránt emeltek szót, 
hogy a' papok, kiktől függött a ' templom körüli 
temetkezés megengedése, a' híveket szerfölölt ne 
sarczolják 's nagy árt ne vegyenek a ' sírokért. 

Igy lettek a' templom-udvarok temetőkké, 's a* 
halottak papi adózás czikkelyeivé. Az adónak 
ezen nemétől azonban egészen különbözik a' h a -
lotti predikátzióért, halott-kisérésért fizettetni s z o -
kott díj, melly csak az ugy-neveze t t ünnepélyes 
temetségeknél volt gyakorlatban, 's mindeniknek 
külön taksája volt. A ' halotti predikátziók e r e d e -
tét 's rendeltetését fölebb már láttuk : e' szent 
szokással is azonban vissza-éltek a' papok , s j ó 
pénzért a ' legroszabb embereket is loldicsérték, 
annyira, hogy több zsinatnak egyházi átok alatt 
kellett megtiltani az illy szemtelen hazudságokat. 

Itt már szólanunk kellene a' peni len t ia - ta r tás -
ról, a' gyónási díjról : ezt azonban, fontossága 
érdekes volta miatt, egyéb apróságokkal, péld, 
húsvéti tojás, kenyér, sódar, kolbászból 'stb. álló 
ajándékokkal együtt, valamikor egy külön é r t e -
kezésben szándékozván előadni, — szólunk egy 
pár szót a' templom-erszénynek (nálunk r e f o r -
mátusoknál többnyire persely használtatik) e r e -
detéről. 

A ' templom-erszénynyel, már az Ordo R o m a -
2) L. Decretal, Lib. 111. de stípulturis Cap 1. 
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nusban , t. i. az egyházi szertartások legrégibb 
könyvében, a ' VlI I - ik század közepe felé, talál-
kozunk, a ' holott is megiratik, miképen kelljen az 
akoluthusokak, az archidiakonusnak és subdiako-
nusoknak társaságában, a' templomban egy zsákba 
összeszedni az áldozatokat 's e ' foglalatosság kö-
rü l mindeniknek mi legyen kötelessége ? Az 
akoluthusok t i. hordozták a ' zsákot , a ' subdia-
konusok arra ügyeltek föl, hogy a' zsáknak szája 
jól ki legyen tátva, az archidiakonusnak pedig 
tisztében állott beszedni , 's a ' zsákba bevetni az 
áldozatokat 3) . Az alamizsna szedésnek ezen 
neme jelen korunkra is által - szállott; azon 
különbséggel mindazáltal, hogy mióta a ' templom-
heli áldozatok kizárólag csak kész pénzben szok-
tak adatni, a ' néhai zsák erszénynyé silányult 's 
változott által, 's a ' vizenyős predikátziók miatt 
aluszékony hívek ébresztése végett, csengetyüvel 
is elláttatott 4 ) . 
II-dik szakasz. A stóldk fenmaradásáról egész 

a' reformatio idejéig 's azontúl is. 
A ' keresztyén egyházban ekképen l á b r a - k a -

pott "s szokássá vált papi stóláknak, járulékoknak 
fenmaradását 's mintegy törvényesítését szükség 
eszközlötte, kénytelenség parancsolta. Az alrendü 
papság t. i. néhány századdal Krisztus urunk szü-
letése után, a' püspökök, tilos követelései köve t -
keztében, annyira elszegényedett, hogy jövedel-
mének majdnem egyedüli forrása a ' stóla maradt, 
mit ezennel körülállásosan elő is adandunk. 

Már a ' keresztyén ősegyházban a' püspökök 
voltak sáfárai, kezelői azon, fentebb említett, ön -
kénytes , kegyes adományoknak, mellyekkel a ' 
h ívek, a' szegények és vallás-tanítók élelmezé-
sé re , időnként adóztak. A'püspökökgondoskodtak 
azoknak kiosztásáról, vagy magok személyesen, 
v a g y alrendü papok, nevezetesen a ' diakonusok 
által. — Élelmi s z e r e k , mindjárt azon napon, 
mellyen a ' hívőktől a ' templomban beszedettek, 
ki is osztattak : de a ' pénz csak hónaponként 
ment osztály alá. Az egész alamizsna-összeget 
négy egyenlő részekre osztották, mellyeknek 
egyike a' püspököt, másika a ' többi papokat, h a r -
madika a ' szegényeket illette, a ' negyedik rész 
pedig a' gyülekezet szükségeinek födözésére , 's 
egyházi középületeinek fentartására fordíttatott. 

A ' harmadik, vagyis helyesebben mondva, az 
ötödik században készült Apostolicae Constitutio-
nes azonban korlátlan szabadságot engednek a ' 
püspököknek, mind a ' kegyes adományok elosz-
tása, mind a ' zsenge áldozatok, 's a' szinte l ábra -
kapott papi tizedek feletti rendelkezés körül, — 
' s minden felelet és számadás terhe nélkül e g é -

3 ) L. Ordo Romanus antiquus, de diurnis Catholicae ec-
clesiae officiis, et ministeriis, per totius anni circulum, in 
Bibliotli. Max. p. p. Tom. XIII. 

4) L. Christiani Wildvogel Dissertatio de oblationibus 
quae fiunl in ecclesia per sacculum sonantem. Jenae 1705, 
png. 25. 

szen szabad tetszésökre b íz ták , hogy mindenik 
papnak, rangjához és érdeméhez képest , mit és 
mennyit adjanak 5 ) . 

Ezen korlátlan hatalmokkal annyira v i s sza -é l -
tek a' püspökök, hogy nemcsak a' gyülekezetek 
szegényeiről feledkeztek meg : hanem még többi 
paptársaiknak illetményét is lefoglalták 's m a g o k -
hoz ragadták, kiknek aztánnem maradt fen egyéb , 
mint vagy koldulással, vagy kézi munkával k e -
resni mindennapi kenyeröke t c ) . — E ' tekintetben 
az első lépést a ' spanyol püspökök tették meg, 
kik is a ' bracharai I l - i k conciliumban, az alamizs-
náknak nem négy , hanem 3 részre, u. m. püspök, 
klericusok (alpapok) 's a' gyülekezet részére 
osztását határozták el, ' s a ' szegényeket az o s z -
tályból szépen kihagyták. — Mások n é g y 
részre osztották ugyan a ' jövedelmet, — de csak 
a ' régi egyházi jövedelmeket — antiquos reditus, 
— nem pedig egyszersmind az u j a k a t , az a l a -
mizsna-féléket is 7 ) — V o l t a k ellenben olly p ü s -
pökök is, kik egyátalában semmit osztályra nem 
bocsátottak, — hanem a ' papok és szegények k i -
zárásával, mindent a' magok részére tartóztattak 
meg 8 ) . — Melly kárhozatos visszaélések m e g -
gátolása és szüntetése végett , a* püspökök mellé, 
mintegy ellenörökül sáfárok rendeltettek : de e z -
zel nem lön segítve a ' bajon, mert a ' püspökök 
ezen sáfárokkal , kik szinte az egyházi rendből 
választattak, igen jó egyetértésben tudtak lenni, 
*s az osztály ügyére nézve az egész különbség 
mindössze is abból állott, hogy nem a ' püspök, 
hanem más kezei foszták ki a' papokat és s z e g é -
nyeket 9). 

Mind ezen bajhoz még egy más szerencsét len-
ség is járult, — a1 szerzetesek emelkedő t ek in -
tete , minek következése az lön, hogy a' ki a z -
előtt egyben, vagy másban sok szívességgel v i -
seltetett papja iránt, most már csak a ' közönsé-
ges és kikerülhetlen alamizsnákra szorítkozott 
adakozásával, 's inkább szent emberekre pazar -
lotta szívességét, mint papjaira, kiket nem tartott 
többé olly tökéleteseknek és szenteknek. Most 
már többnyire minden keresztyén hívő a' s z e r z e -
tesekhez fordult a jándékival ; még a ' tized, a 'papi 

5) L. Constitutiones Apostolicae Libr. VIII. Cap. 30. 
fi) L. Hieronym. de septem ordinibus ecclesiae cap. 5. 

Tom. V. „Nunc autem, úgymond, ex quo in ecclesiis crevit 
avaritia, periit lex de sacerdote, et visio de propheta, — 
singuli quique per potentiam episcopalis nominis, quam sibi 
ipsi illicite absque ecclesia vindicarunt, t o t u m , quod Le-
vitarum (Diaconorum) est, in usus suos referunt, nec hoc 
sibi, quod scriptum est, vindicant, sed c u n c t i s auferunt 
un i v e r s a. Mendicat infelix Clericus in plateis, et civili 
opere mancipatus publicam a quolibet deposcit alimoniam, 
et quidem ex eo despicitur sacerdotale officium " 

7) L. Gregor. M. Epist. Libr. III. 11. 
s ) L. Simplicius pápa Epist. III. ad Florent. Harduinusnál 

Tom. IV. 
L. Jerome a Costa (Richárd Simon) Ilistoire de l'ori-

gine et du progrés des revenues ecclesiastiques Francfort 
1684. 



8 8 5 sm 

dézmais, részint a1 püspökök,részint a ' világi f ő -
urak adományozásából nagy-részben az ö tulaj-
donukká lön. A ' szegény lelkipásztor pedig, a' 
kinek kellett tulajdonképen vinni az egyházi szol-
gálatot, a' tized helyébe olly csekély és szegény 
kegyelem-kenyeret kapott, hogy éltét csak alig 
tengethette 1 — Egyébiránt azon papoknak sem 
volt jobb állapotuk, kik a' klastromoktól és bará-
toktól távol helyeken szolgáltak; mert a' tizedet 
v a g y a' püspök vette el szájok elöl, ugy-nevezet t 
asztali élelmére, 's legfölebb is csak valami c s e -
kélységet hagyott fen azoknak számára, — vagy 
az egyház patrónusa szedte b e , 's abból mind-
össze is csak tizenhatodot adott, mintegy különös 
kegyelemből a1 lelkipásztornak (L. Concil. Late-
ran. IV. Can. 3 2 ) ; melly tettét a 'püspököknek 's 
másoknak, t. i. a' világi uraknak, roszalja az e m -
lített concilium, 's m e g h a g y j a : hogy „portio P r e -
sbyteris suíficiens assignetur ." 

Azonban még ez mind csak hagyján : de ezen 
felül a' szegény papok a ' püspököknek még adót 
is, néhol 12, máshol 24 dénárt fizetni kénytelen/t-
tettek n ) , 's más ré sz rő l az egyhdzldtogatdsok, 
canonica visitatiók által is sarczoltattak, és ha a' 
püspököknek nem voltkedvök, vagy idejök dioe-
cesisöket beutazni, archidiakonusokat küldöttek 
magok helyett, kik nemcsak a z , hogy eme 's ama 
szín alatt pénzt csikarlak ki a 'papoktól : hanem a' 
velők együtt já ró-kelő sok rokonokkal, cselédség-
gel, lovaikkal, majd mindenökböl kiélték ; mert 
mindig nagy és gazdag lakomával kelle elláttat-
niok, magában értődik, hogy a1 papok rovására, 
mit ki lehet venni HincmarRliemens. Opp. Tom. 1. 
pag . 738 . Söt némellyik, az egyházlátogatás ren-
des idején kivül is, sokszor szedte-vette magát, 
' s a ' nélkül, hogy valami dolga lett volna, szerte-
jár t a' gyülekezetekben, csupán azért , hogy más 
asztalánál élösködhessék 's jól lakhassék, 's az 
alatt saját élés-házát és erszényét megkímélje. 
(L. Hincmart fentebb idézett helyén.) Ezen e g y -
házlátogatások elfogadására tett költség sokszor 
annyira ment, 's ennélfogva a 'pap annyira m e g -
szorult , hogy gyakran mise-mondó ruháit 's a ' 
templom szent edényeit is kénytelen volt eladni, 
vagy zálogba vetni, hogy a' hűséges főpásztor, 
v a g y ennek megbízottja gazdagon megven-
dégeltethessék. Melly visszaélésről mondja r o -
szalva a* Concil. Later. III. (anno 1 1 7 9 ) Can. 
4 . : „Grave nimis, et emendatione fore dignum 
dignoscitur, quod quidam fratrum, et coépiscopo-
rum nostrorum ita g raves in procurationibus suis, 
subditis exis tunt , ut pro hujusmodi causa in te r -
dum ornamenta ecclesiaslica subdili compellan-
tur exponere, et longi temporis victum, brevis 
hóra consumit 12).u 

l ü ) Lásd Concil. Lateran. III. pag. 39. cap. 1. Harduin 
Tom. VI. P. II. p. 1827. 

l f ) L. Conc. Cabillon. II. (813-ik évben) Can. 17. 
t2) Ezen régi kovászuak maradványa lehet azon régi szo-

Mindezen sarczolások a' papok lelki és v a -
gyonbeli elaljasodását, megvettelését idézték elő, 
's minthogy a' legnyomasztóbb szegénységben 
nyomorogtak: mint a' vizbehaló, mindenfelé, min-
denhez kapkodtak, hogy tengődhessenek, 's a mit 
egyszer kezökbe kaparíthattak, abból k ics ikar -
tatni egy könnyen nem engedték azt. 

Mivel azonban az előttök bőven arató és s z ü -
retelő püspökök és szerzetesek után csak alig 
mezgerelhettek (böngészhettek) valamit ; azokat 
pedig megelőzni, nem volt elég erejök : tehát k ö -
zölök némellyek szent hivatalukat lealacsonyító ' s 
azzal merőben ellenkező munkákra és fogla la-
tosságokra szánták és adták magokat ; így, péld. 
vadászatra , csapiárosságra. Mások nyilvános 
színházakban muzsikálással mulattatták a ' népet, 
söt voltak , kik a ' bohóczok, úgynevezett jocula-
torok, histriók szerepét játszogatták 1 3) . 

Mi pedig azon megvettetést i l let i , mellybe a* 
közpapság már a' VlII- ik századtól óta a lásülye-
dett, hogy erről némi fogalmunk l e g y e n , e lég 
csak ennyit mondani röviden , hogy némellyek 
közölök a' nagy uraknál inaskodtak, az asztalnál 
felszolgáltak, vadászat alkalmával azoknak v a -
dászebeit pórázon vitték a' vadászatra, v a g y p e -
dig a' nagyságos asszonynak, ha kilovagolt, l o -
vát a1 kantárnál fogva vezették 1 4) . 

A ' magyarhonbeli közrendű papság ál lapotá-
ról, adatok és kútfők hiányában, keveset szólha-
tunk : annyit mégis némi hihetőséggel mondha-
tunk, hogy ennek sorsa nem sokkal lehetett ked-
vezőbb a' külhoni papságénál; mert I - s ö István 
királyunk 's utódai, mint az évkönyvek bizonyí t -
ják, csak az érsekekről, püspökökről 's kolosto-
rokról gondoskodtak 's ezeket ajándékozták meg 
gazdag javadalmakkal : a* közpapság pedig n á -
lunk is hihetőleg csaknem olly szegény 's m a g á r a -
hagyatott volt, mint külföldön. Különben v e t e -
medhetett vo lna-e még lopásra i s? annyira, 

kás, miszerint a1 f. szabolcsi ref. e.megyében, 's Erdélyben 
sok ref. e.megyében, a" papok saját kölfségökön látják el 
élelemmel nemcsak az egyházlátogatókat, lianem még az e . -
megyei közgyűléseket is. 11. 

13) L. Statuta synodalia Bertholdii (a. 1354) Hartzheim 
illy czimü munkájában : Concilia Germanorum Tom. IV. pag. 
371. — „Clerici — olTicium tabernariorum publice, eí 
personaliter exercentes, de cetero, si intra mensem non ces-
saverint, et cet., — insuper Clerici, qui clericalis ordinis 
dignitati non modicum detralientes, se joculatores, seu hi~ 
striones faciunt in publicis spectaculis, per instrumenta mu-
sicalia, vei per quemcunque aliuin moduin exquisitum , spe-
ctaculum suorum corporum in publico faciunt, si per duos 
menses artem illám ignominiosam exercuerint, ut praedicitur 
ab ingressu ecclesiae , et a divinis noverint se suspensos." 
Canone de labernariis et lusoribus. 

M ) L. Agobardi Opp. Parisiis 1666 pag. 134 — „ita u* 
plerique inveniantur Presbyteri, qui aut ad mensas min istrent, 
aut saccata vina misceant, aut canes ducant, aut caballos, 
quibus Feminae sedent, regant, aut agellos provideant." 



hogy országos törvény által lenne megfenyí- ] 
tendö 1 5) . (Vége következik.) 

M a l m o s , 
reform, prédikátor a ' f. borsodi 

e. megyéből. 

L é l e k g y ü m ö l c s e i . (Folytatás.) 
Eféz 5 : 9. 

{Ajándokul, tulajdonképen válaszul a' tisztelt ellenvélemé-
nyüeknek.) 

Itt az idő, hogy Bellarmin gyözhetlennek lát-
szó ellenvetését is szőnyegre hozzuk 's kiáltsuk 
Oviddal : „Quiveni thicf luctus , fluctus super emi-
net omnes, Posterior nono est undecimoqueprior." 
„Péter elsőbbsége világos, (mondja a' bibornok), 
mert Krisztus által különösen megtiszteltetett, mi -
dőn mondá nek i : „Te Péter vagy, és ezen a ' kő-
sziklán építem fel az én a.sz egyházamat" Mát.XVI. 
Minthogy ennek a ' sz. iralbeli helynek köszönik 
az ellenvéleménynek Róma jelenlegi hatalmát, 
dicsőségét ,— mellynek pedig egészen más alapja 
van, ugy hogy e ' nélkül is nagynak, hatalmasnak 
tekintethetnék: tehát engedelmet kérünk az o l -
vasóktól előre, ha sok mondani-valónk levén, k e -
veset hagyunk el belőle. — Azon kezdjük, hogy 
Péter , társai nevökben tevé amaz ismeretes v a l -
lást, és azon alaphitczikk egyiránt köz levén min-
denikkel, világos, hogy mikor J. Krisztus Péternek 
felelt, ugyanakkor mind a* 12 -nek felelt. J . Krisz-
tus nem mondá : Te Péter vagy és te rajtad 
Péter épitem fel ' s tb . : hanem igy mondá : ezen a ' 
kősziklán épitem fel 'stb. — Innen van, hogy sok 
e. atyák és későbbi theologok is azt hitték, hogy 
a ' kősziklán érteni kell, velünk együtt, J . Kr isz-
tust, vagy a' confessiót, mellyet Péter az Üdve-
zitönek tett. Még VH-ik Gergely is megkülön-
böztető Pétertől a' kősziklát, midőn a ' factio által 
választott szász Rudolfnak irá e ' verset: „Petra de-
dit Petro, Pet rus diademaRudolpho." A' baseli zs i -
nat is amaz, Eugen pápának irt levelében mondja, 
hogy „az egyház alapíttatott erős kősziklán,és ez a' 
kőszikla J .Krisz tus ," idézvén Mát.XVI. és l . K o r . 
X . 4. I - sd Gergely hasonlóan, Jób könyvére tett 
morál jegyzeteivel irja, hogy midőn a' „sz. i ra t -
ban ez a' s z ó : ,kőszikla' egyes számban j ő elő, 
nem lehet mást raj ta, csak Krisztust, érteni." 

Hieronym Máté VlI-ik részére tett jegyzetében 
mondja, hogy Péter nevét vette a ' kőszikláról, 
mellyen Urunk az a. sz. egyházat alapította. ,ÍM-
gustinus épen e ' sz. irati helyet magyarázván (de 
verb . dom. Matth. Serm. XIII .) , illyen észrevételt 
teszen : „J. Krisztus mondá : Te Péter vagy 's 
ezen a ' kősziklán, mellyröl vallást tettél, mellyet 
megismertél, mondván, te vagy ama Krisztus, az 
élő Istennek fia, épitendem föl a. sz. egyházamat, 

15) Decretorum S. Ladislai Libri II—di cap. 13-o, e' te-
kintetben ezen törvény látható : ,,Ordo clericalis, si anse-
rem, aut gallinam, vei pruna, vei his similia furatus fuerit, 
scopis tantum a magistro eorrigatur." 

azaz : én magamon, ki az élő Isten fia vagyok , 
építem föl azt, én magamon és nem magamat t e 
r a j t ad ; mert az emberek ugyan embereken a k a r -
ván felépíttetni, egyik mondá: én Pálé, másik: én 
Apollosé, ismét más ik :énKéfásó ,Pé te ré vagyok , 
és azok, kik nem akartak Péteren, de pétrán, a ' 
kősziklán, felépíttetni, mondák: „Én pedig v a -
gyok Krisztusé." Pál apostol látván, hogy Őt v á -
lasztották és Krisztust magát mintegy megve t e t -
ték, pirongatva mondá : „Hát Pál feszít tetett-e 
megéret te tek, hát a Pál nevében keresztel te t te-
t e k - e meg ? hiszen sem Pál, sem Péter nevökben 
n e m , csak Krisztus nevében kereszteltet tenek 
meg," „azért, hogy Péter építtessék föl p é t r á n : 
és nem pedig a ' pétra vagy kőszikla Péteren. — 
Mit tesznek ezek az igék : Ezen a ' kősziklán építeni 
fölaz én a. sz. egyházamat? azt kérdi Augustinus 
(in I. Joh. Tract . X.) és meg is felel reá e k k é -
p e n : Azt teszik: hogy ezen a' hiten, melly k i -
mondatott : „Te vagy ama Krisztus, az élő I s ten-
nek sz. fia." Hlyen értelemben voltak Ambrosius, 
Chrysostomus, Basilius, Hilarius (lásd Hil. de 
Trin. Libr. I I . ) Ezek szerint annyi, mintha m o n -
dotta volna Jézus : „Te kősziklát jelentő Pé te r 
vagy 's ezt világosan megmutatlad vallástételed 
által, mellyet tettél és teendesz az én nevemről , 
és ez, a 'mit róla tettél, és jövőben is teendesz, l é -
szen az alap, mellyen egyházam fel fog építtetni." 
Kambrai bibornok is ezt a' tant fogadta el, 's ez 
okáért nem szűnt meg csudálni „lelki épületét a ' 
k. egyháznak, melly fölemelé alapját az egeken 
felül, hol van a' J . Krisztus." (Petrus de Alliaco 
recom. sacrae script.) — 

Tegyük fel, hogy így mondotta J ézus : „ T e P é -
ter vagy, és te rajtad Péter építem fel ' sa t . " : még 
sem lehetne mondanunk, hogy Péter személyén 
építette az a. sz. egyházat , hanem az ö tudomá-
nyán, melly, alapja az egyháznak; mert ime Pál 
világosan mondja: „Senki más alapot nem vethet 
azon kivül, melly egyszer vettetett, melly is a' J . 
Krisztus" (1 . Kor III. 11.) És az apostolok u g y 
rajzoltatnak elönkbe, mint építőmesterek, és nem 
mint alapok. Krisztus a ' kőszikla (1 . Kor. X. 2.) , — 
Krisztus a' föszegletkö, a ' becses d r á g a k ő , m e l y -
lyet a' hitetlenek megvetettek (1 . Pét. II. Zsolt. 
CXVIII. 22 . ) Mondatik ugyan az Efez. levél I l - ik 
részében : hogy a ' hivek fölépíttettek a1 próféták 
's apostolok alapjokon; de ebből nem következik, 
hogy próféták 's apostolok az a lapok , hanem 
csak annyi következik, hogy a' hivek fölépíttet-
tek azon alapon, mellyet a ' próféták és apostolok 
vetettek. Figyelmet érdemel az is, hogy Péter 
hite, tudománya csak az volt, mi a ' több aposto-
loké, és így az a. sz. egyház csak ugy épült a ' 
több apostolok kőszikla-erős hitökön, mint a' P é -
terén; azért olvashatni a ' Jel. könyvében is, hogy 
a ' lelki Jeruzsálemnek 12 alapjai v a n n a k , és 
azokon a ' bárány 12 apostolainak neveik i rvák. 
Hát ar ra vájjon mit mond a ' Péter elsőbbségét 



sürgető, hogy (Csel. XI. 1.) az apostolok és az 
atyafiak vételkedvén Pé ter re l , számon kérték 
tőle : „Miért társalgott a ' körülmetéletlenekkel ? " 
É s ha Péter első vol t : miért mondja Ambrus dok-
tor (de incarnat. XIV.) : „a 1 Péter elsősége nem 
a' becsületé , hanem a ' val lásé , nem a' rendé, 
hanem a' hité." És továbbá, ha első volt 's feje 
az a. sz. egyháznak : miért engedte magát csak 
zsidók apostolának nézetni, ' s mint fő, miért e n -
gedé szolgálatát így megszoríttatni ? A ' sz. l e l -
ket egyenlő mértékben vett apostolok közt m i -
kép lehetett volna Péter méltósággal megkülön-
böztetett ? Hiszen Móses^ a' ki tisztelettel 's mél -
tósággal megkülönböztetett minden próféták felett 
's olly dicső volt, hogy el kellett fedeznie arczát 
a' zsidónak, 's nem nézheté a' gyarló szem f é -
nyes dicsőségét (II. Mós. X X X I V . ) : de ám ö 
e rő re és hatalomra nézve is, mindeniktől m e g -
különböztetett. A ' Rel és Nev. midőn mondjuk, 
hogy Péternél nem volt több kegyelem, mint t á r -
sainál, azt felel i : „Isten az erőtleneket választotta, 
hogy az erőseket megszégyení tse" (1. Kor i . 27 . ) 
Igaz , hogy Isten, nagy czélja eszközlése véget t , 
sokszor erőtleneket választot t : de ám azok a ' 
választottak nem maradtak hasonlók elébbi t á r -
saikhoz : a' mi Péterünk pedig maradt halálig több 
apostol-társaihoz hasonló. Sőt világos, hogy az 
idvesség ura Pál által sokkal többet vi t t -véghez 
az a. sz. egyház megalapításában, mint Péter ál-
tal. Nem tagadjuk ugyan, hogy Péter , miként tá r -
sai közt legtöbb keservet 's pironságot szenve-
dett hibás szaváért 's viseleteért : ugy mindenek 
felett kitűnő buzgalmát, áldozni-készségét tekin-
tetbe vet te azUr 's gyakran megjutalmazta; n e -
vezetesen pünköst napján a ' zsidók és pogányok-
ból szerkezett egyháznak alapját az ö apostoli 
szolgálatával vetette meg 's betelt Jézus ezen 
s z a v a : „ T e Péter v a g y 'stb. Ezért mondá már 
Tertullián ama nevezetes szavakat : „ A z a. sz. 
egyház fölépíttetett Péteren, azaz, ö általa, mert 
ő kezdett 1-ször a' kulcscsal munkálódni, és látod 
ime, miből áll az a ' kulcs ? Izrael nemzetének f é r -
fiai! halljátok meg e' beszédeket: „ama nazaretbeli 
Jézus, ki megbizonyíttatott Istentől ti nálatok (Csel. 
II. 22 . ) ; ö az, a ' ki legelőször megnyitá a' menny-
ország ajtaját, a ' J . Krisztus keresztségében, melly 
által megoldoztatnak a' régóta megkötözött b ű -
nök ." (Tertull. de Pndicit. cap. XXI . ) 

Azt mondja Bellarmin, hogy a' fontos hi t tan-
czikkek — dogmák — mindig tulajdon szókkal 
szoktak a ' sz. iraiban e lőada tn i :márpedig ugyan 
ö azt állítván, hogy „cum de primatu r. pontificis 
agitur, de summa rei chr is t ianaeagi tur ," szerinte 
ebből a ' maiorból és minorból az következnék, 
hogy Péternek 's a' pápának elsőbbsége, tulajdon 
szókkal — verbis proprio sensu sumptis — a d a -
tik elő. Minthogy pedig ebbe a ' conclusióba egy 
rhetor gyermek is megbotránkozik, — mert h i -
szen az egész primátusi oklevél Máténál t rópu-

sokkal van te le ; hiszen trópus ez : fölépíteni az a . 
sz. egyházat Péteren vagy pétrán, a ' ccöt]G-7tvlai9 

kulcsok, kötözés, oldás, mind tropusok e z e k : — 
meg kell vallatni hát Bellarminnal, hogy vagy a* 
maior vagy a ' minor vaskos f egyvere többé 
nem használható 's azt el kell vetni. Mi azt h isz-
szük, hogy a ' maiortól nehezen ugyan, mert sok 
hasznát akarta venni, de mégis inkább kész m e g -
válni, mint a' minortól, mellyet, miként az esküt 
letett vitéz a' zászlót, nem hagyhat el. Igenis ez 
a ' kérdés : mikép kell ezt a' trópust ér teni : Ezen 
a ' kősziklán épitem 'stb ? — Jézus az idves t u -
dományt nemcsak halló, hanem meg is tartó t a -
nítványt a' kősziklán házat-épitö bölcs ember -
hez hasonlítja (Mát. VII. 24. 27. Luk. VI. 4 6 ) . 
Már, mivel Péter nemcsak hallotta András t e s t -
vérétől, hogy a1 Messiás eljött, de azonnal futott 
hozzá 's hit származott benne ; most pedig v a l -
lást is tett r ó l a , állandóságot bizonyított : ez 
okból Ké/"dsnak, kősziklának méltán nevez te te t t 
Jézus beszéde hát, ismételjük, csak allegória. 
Krisztus építőmester, az a. sz. egyház épület, a* 
hívek élökövek, az apostolok 's utánok minden 
k. hív tanítók, munkások (2. Tim. II 3 . ) . Mint-
hogy Péter nemcsak Simon, azaz : hal ló, de 
erős, állandó megtartója is lett a ' hallott igazság-
nak, pétra névvel innepélyesen méltán megt i sz -
teltetett. De ezen petrai elnevezés, látni-való, 
csak a ' körülménynek tulajdonítható; mert ha t e t -
szett vala Jézus bölcseségének más rhetorikai 
dicsérő szózattal lepni meg a' bátor, férfias v a l -
lást tevöt: mondhatta volna száz alakban is p. o . : 
Te agrog vagy , vagy te xvdwg vagy , 's ezzel a ' 
kenyérrel vagy ezzel az élő vizzel fogom a. sz. 
egyházam táplálni. Az okosságnak természetesen 
a' dolog folyamát így kell gondolni: Te eddig 
Simon — halló— voltál, — minthogy pedig erősen 
meg is tartoltad, 's mint látom, bátran vallást is 
teszesz Messiásságomról: ez okból, ez ál landó-
ságért petrának nevezlek, *s ezen állandó hiten, 
ezen állandó vallástételen épitem föl a. sz. e g y -
házamat. 

Miként abból, mi az apostolokról, akár egyik 
vagy másikról, mint hiba 's erőtlenség mondatik 
a ' szenliratban, nem húzhatni következelet k i -
sebbségre , méltatlanabbságra: épen ugy nem cs i -
nálhatni gradust kőztök, és Pétert nem lehet olly 
kópzelhetlen elsőnek, a' több apostolokat csak 
árnyéklattá alacsonyító elsőnek tenni, csak azér t , 
mert Jézus, v a g y a ' Cselekedetek irója egyikről 
v a g y másikról, nevezetesen Péterről , valami jót 
és dicséretest mond. Igen jeles vala Péter v a l -
lástétele, — gyönyörködik a ' kegyes lélek benne s 
de a ' több apostolnak is tisztelet, becsület a d a s -
sék sz in túgy, mert ők épen ugy hitték, tudták, 
hogy Jézus az élő Istennek fia. A ' t ü z e s - v é r a l -
katu 's bátor Péter mondhatlan gyönyörét találta 
benne, hogy Jézus beszédére feleljen 's ezt neki 
több társai, talán életkoráért is, szívesen á t en -



ged ték : de ebből semmi főnökség nem köve tke-
zik. Megmondja Hieronym, minek kel! öt nézni ? 
Quemadmodum os loquitur pro toto corpore, sic 
Petrus lingva erat apostolorum, et pro omnibus 
ipse respondit ." Nyelve volt hát Péter , halld meg 
k . v i lág! csak nyelve az apostoli karnak, nem 
f e j e ; csak első hirdető prédikátora az igaz hit— 
czikknek; annyival inkább, mert a' több aposto-
lok kérdetlen is tettek vallást J . Krisztusról. 
Többek közt olvassuk, hogy abban az ó rane -
g y e d b e n , mellyben Jézus pirongatólag mondá 
Pé te rnek : „Óh kicsiny-hi tü! miért kételkedel ? " 
a ' több tanítványok elő jővén, imádák Jézust és 
vallást tettek róla, mondván: „Bizony Isten fia 
v a g y t e . " (Máté XIV. 33 . ) Imádom Jézus szent 
nevé t , hogy Péterért könyörgött 's hite el nem 
fogyott , hozzá nyájassággal viseltetett, és iránta 
több izben kedvezéseinek jeleit mutat ta ; mert ha 
ki nem mutatja, hogy halálos vétkéről e l fe led-
kezett 's bűnét megbocsátotta, könnyen megtör -
ténhetik, hogy apostol-társai az atyafiak's elsőbb 
k - n e k előtt, hitelét 's tekintetét nem kis részben 
elveszt i ; hála, ismét mondom, az üdvesség u rá -
nak ! hogy Péter a' több apostolokkal egyenlő-
nek nézete t t ; ö, kit Jézus sátánnak, csak e m -
beri bölcsnek mondott, s a' ki öt utolsó óraiban 
is háromszor megtagadta ; mert alkalmasint, ha 
Jézus öt meg nem vigasztalja ' s ottan-oltan meg 
nem különbözteti: a" több apostolokat, a' k - s é g 
feddhetlenebb 's erösebb oszlopoknak hiszi. Csak 
ugy kedvezett hát Jézus Péternek, mint Mária 
Magdolnának, kit tán a' Rel. és Nev. még sem 
tart a 'boldogszüz után első asszonynak,— kit p e -
dig a z Ú r annyira megkülönböztetett, hogy fe l tá-
madásakor először is neki jelent meg, feltámadását 
először ö hirdette, a ' tanítványoknak is ö jelentette. 

Meg kell jegyeznünk a' szóban levő petrára 
nézve továbbá, hogy a' zsidóknál divatban volt 
egy példabeszéd, — Drusiusnál lehet látni, — mi 
szerint, a' kinek dolga jó sikert igért, azt szok-
ták mondani : kősziklán építi házá t : ellenben 
mondák: fövényen épített. És már alkalmasint 
ez a ' példabeszéd lebegett Jézus előtt, midőn mon-
dá P é t e r n e k : ezen a' kősziklán építem fel 'stb. 
Talán azt is mondja va lak i : J. Krisztus az első 
alap, láthatlan alap, de Péter és helyettesei m á -
sod-rendü 's látható alapok: de ez a' megkülön-
böztetés, miszerint az épület alapját egyszer l e -
teszszük, 's azután is, mikor már jól fel van vive 
az épület, az alapot mindig rakjuk, nagy kép te -
lenség. — Azon ellenvetést is teszi Bellarmin 
de r. Pont. L. I. Cap. XV. Jézus Péternek adta 
az elsőséget, mert neki mondja : Legeltesd az 
én juhaimat." De vájjon ebből ki lehet-e húzni, 
hogy Péter volt feje az apostoli karnak ? Mert 
ha ez a' szó: ,legeltetni4 fejdelmi hatalmat, gond-
viselést teszen is, mint akarják némellyek: 
ebből csak annyi jöne ki, hogy Péter uralkodik 
a1 Jézus által reá bízatott juhokon, nem pedig az 

apostol-társakon. Megengedjük ugyan, hogy ez 
a* szó legeltetni, néha a ' kegyes királyokról is 
mondatik: de rendszerint a ' pásztoroknak 's e v a n -
gyéliomi tanítóknak tétetik kötelességökké (Csel. 
XX. 28.) . Nem szükség erről sokat beszélni. M a -
ga Péter , kit nem legeltető pásztornak, hanem 
uralkodónak akar a' Rel. és Nev. tenni, — igen is, 
ö döntse el a ' dolgot, ki az egyházban ellenébe 
teszi a ' legeltetést az uralkodásnak 's mondja a" 
lelkipásztoroknak : „Legeltessétek az Isten s e r e -
gét, nem ugy, mint uralkodni akarók az Úr ö r ö k -
ségén, és mikor megjelenendik a ' pásztorok f e j -
delme, elveszítek a' hervadhatlan koroná t" ( 1 . 
Pét. V. 2. 3. 4 .) Hogy pedig háromszor is kérdi 
JézusPétert: „Sze re t sz -e engemet?" 's ugyan any-
nyiszor meghagyja neki, hogy legeltesse j uha i -
mat, ebből csak azt tanuljuk, hogy a ' parancso-
lónak nagyon szivén fekü t t , a' mit mondott, ' s 
nagyon leköteleztetett, a ' kinek mondatott. Söt 
ugy tetszik, nemhogy elsőbbséget akart volna 
Jézus Péternek adni azzal, hogy nyájasan h á -
romszor kérdezte: de alkalmasint féltette, hogy 
ismét valamelly szörnyű viszonyok közt el tánto-
rodik, 's megakar ta hátapostolságában erősíteni, 
és e ' gondolat bennünk nem üres ábránd, mert 
Ambrosius is mondá már : „hogy Péter h á r o m -
szori felelete megerösité Jézus iránti szeretetét , 
's eltörlé b ű n é t , mellyet háromszori meg tagadá-
sával elkövetett ." 

Péter elsőbbségét sürgeti Bellürmin tovább, 's 
mondja : Jézus mondá Péternek: Neked adom a ' 
mennyország kulcsait 'stb. A ' kulcs jelent néha 
úri 's királyi hatalmat, illyen értelemben, tudni-
való, csak Jézust illeti a' kulcs, ki bír a' pokol-
nak és halálnak kulcsaival (Jel . I. 18. ) , — kinél 
a1 Dávid kulcsa vagyon, ki megnyitja és senki 
be nem zárja , bezárja és senki meg nem ny i t j a . 
(Jel . III. 7 . ) — Néha jelent szolgának adott szám-
adói hatalmat, minőről van szó : Esa az XXII. 2 2 . 
A 'ku lcs jelent végre doktori s oktatói hivatalt. 
Már hogy itt tudomány-kulcsot kell érteni, J é -
zus czélja 's szelleme igényli, és illyen kulcsot 
olvasunk Luk. XI. 52.: „ J a j nektek törvénytudók-
nak, — mondá Jézus — mert elvettétek a ' tudo-
mány kulcsát; ti magatok sem mentetek be, 's a" 
kik be akartak is m e n n i , eltiltottátok." E ' szerint 
kulcs-hatalmat adott Jézus Péternek, 1-S3ör k i -
nyilatkoztatni a' mennyország titkait, 's az e v a n -
gyéliom hirdetése által a' híveket abba bevinni. 
Az Isten országának kulcsa az evangyéliom. Ez 
az a ' kulcs QAmbrosius mondja,) melly által a* 
sátán sötétsége felfedeztetett , hogy a' világosság 
jöjjön el, áthassa és szétüzzé; melly állal a' l e l -
kiösmeret kitáratott, a ' bűnök forrása bezáratott, 
hogy az igazság munkái kün meglát assanak, f é -
nyeskedjenek. 2 - o r kulcs-hatalmatt adott Jézus 
Pé t e rnek , kiszolgáltatni a ' sakramentomokat, 
mellyek az ő szövetségének pecsétei. Ezért mond-
j a Násidnsi Gergely, hogy a' keresztség a' m e n n y -



ország kulcsa (Orat. XL. inMatth. X X I V . ) 3 - o r : 
Kulcs-hatalmat adott Jézus Péternek, hirdetni a ' 
megtérőknek, hogy a ' mennyország számukra 
meg van nyitva, a' megrögzött gonoszok előtt p e -
dig be van zárva. — Minthogy már a ' farizeusok 's 
Írástudók gonoszul kezelték 's használták a' t u -
domány kulcsát, nem tisztán, nem jó lelkiösmeret-
tel hozták elő, mi az üdvös tudomány tárból a1 

lelkek táplálására megkívántatott: azért Jézus nem 
akar ta kezökbe adni ismét a1 mennyország kul -
csát , hanem adá Péternek, 's az ö személyében 
minden apostolnak; kiváltságosán annyiban P é -
ternek, mennyiben ö nyitá meg, az első pünköst 
napján, zsidóknak, pogányoknak az egeket, mi -
ként mondá Tertullián feljebb idézett szavaiban. 
E z é r t mondá Hieronym : „ A z apostolok mind ve t -
ték a ' mennyország kulcsait; (In Jovian. in Joan. 
Hom. I.) Ezért szól Chrysostomus is Jánosról e k -
képen : „Nála vannak az ég kulcsai ." — 

Jézus mondá továbbá Pé te rnek : „ É s valamit 
megkötözendesz'stb.: de ugyan ezt mondja a' több 
tanítványoknak is ; (Mát XVIII. 18.) — különö-
sen Ján. XX. 2 1 , 2 2 . midőn föltámadása után l e g -
először meglátogatta ő k e t , mondá: „Vegye tek 
szent lelket! valakiknek megbocsát játok" 'stb. 
Igen csudálatos, hogy a ' Rel. és Nev. ezt a' k ö -
töző, oldozó hatalmat közrebocsátja ugyan a' t a -
nítványok közt: de a' mennyország kulcsait csak 
Péternél hagyja. Ez szörnyű erőtetése a' Péter 
elsőbbségének ; mert Jézus a ' kulcsok használá-
sát épen ebben mondja lenni világosan, „ é s v a -
lamit megkötözendesz ' s tb . " Vájjon ki merte és 
mi okon először egy pár sorba irt ' s egy l ehe -
lettel ejtett szavait Jézusnak ugy elosztani , hogy 
az elsőbb három négy szó Pétert egyedül, és az 
azután következők már mind az apostolokat is i l -
l e s sék? Az illy erötetett elsőséget már nemcsak 
az evangyéliom szelleme , nemcsak Cyprián már 
idézett s zava i : hoc erant utique et caeteri apo -
stoli ' s tb. : de az ugy-nevezet t kánonai a ' róm. k. 
a . sz. egyháznak sem hagyják he lybe ; mert in 
Can. Quodcunque causa XXIV. „Quaest . I. m o n -
datik: Quando claves accepit, totam significavitec-
clesiam, quae in eius persona, ligandi solvendi-
que potestatem accepit ." Söt milly igaz gyöngyö-
ket is találunk a' számtalan nem jófélék közt, 
láthatni in Can. Beati Causs. II. Quaest. VII. „Beati 
Pet rus et Paulus eminent inter universos apo-
stolos et peculiari quadam praerogativa praecel-
lun t ; verum inter ipsos quis cui praeponatur i n -
cerlum est." Figyelemre-méltó az is, mit a' GIos-
sator Decret. in Can. ita Dominus Dipt, XIX. 
mond : „Super illó articulo fidei — Tu es Chr i -
stus Filius Dei vivi — fundata est Ecclesia, ergo 
super se ipso fundavit Dominus Ecclesiam. A' 
zsidó törvénytudók, far i seusok, sok dolgot p a -
rancsoltak, mellyeket nem kellett volna p s r a n -
csolniok, és tiltottak, mellyeket meg kellett volna 
engedniök. Az Üdvezítö már, Péternek 's a' több 

apostolnak jogot ad mindazon hagyományokat , 
mellyeket Isten törvényeihez a ' synágogákban 
toldottak, eltörleni, és a ' lelkiösmeretet azon k ö -
telektől, mellyekkel a' hamis doktorok azt l ekö tö-
zék, feloldozhatni; 's ekképen Jézus fölemelé t a -
nítványait az egész zsidó doktori kar felébe, m é g 
arra is hatalmat adván nekik, hogy bizonyos dol-
gokat, p. o. vért , fult állatokat megtiltsanak. 

Nincs elsőbbsége Péternek, nem volt feje ö az 
apostoli karnak, — eddig azt bizonyítgattuk be, 
's kénytelenek valánk sok beszéddel élni, mert itt 
akarják a ' pápai elsőbbségnek 's római h ie ra r -
chiának alapját az ellenvéleményüek megvetni. 
(Folyt, következik.) T e r h e s S á m u e l . 

Minden papnak kitűnőnek kell-e lenni ? 
A' papi hivatal tekintélyének lealacsonyodása, 

's orvoslásának lehető ut ja-módja már több ízben 
nemcsak magány személyek ál ta l , hanem e g y -
házmegyei 's kerületi közgyűléseken is t á r g y a l -
tatván : a ' több vélemények között mondatott 
az is, hogy ezen tisztes és nemcsak az egyházra , 
hanem a' polgári álladalomra nézve is nagy-é rdekü 
hivatalra csak azok vetessenek föl, kik a' papi t u -
dományokban, söt azokban is, mellyek ezekkel 
szoros kapcsolatban *s rokonságban vannak, mind 
főiskolai bizonyítványaik, mind a' papi vizsgálat 
szerint, kitűnőknek találtatnak. — Én is r é szem-
ről helyeslem ezen vé leményt , csakhogy nem 
azon szempontból, mellyböl inditványoztatott, m i -
szerint minden egyháznak, az elsőtől fogva az 
utolsóig, Halastól fogva Tihanyig, kitűnő papja 
l egyen ; mert ez lehetetlen. Lehetetlen pedig n e m -
csak azért , mivel a ' kitünö-szorgalmu 's tudomá-
nyu egyén nem könnyen adja magát olly n a g y 
áldozatra, hogy a ' csak éhelhalástól mentő e g y -
házban hivataloskodjék : hanem azért i s , hogy 
miután a ' protestánsok, az emberi 's polgári j og 
eszméje ezekre is kiterjesztetvén, főbb világi hi-
vatalokat 's megtiszteltetéseket inkább r emény i -
hetnek, mint hajdan reménylettek, — és a' világi 
fényt kedvelő ifjak inkább vonzódnak a ' tekinte-
tes , nagyságos , méltóságos , mint a ' tiszteletes 
czimhez : kevesebb kitűnő tanulók szánják el 
magokat a' papi hivatalra, mintsem hogy minden 
egyház kitűnő papot nyerhetne. Helyeslem hát a* 
csak tudományosságban kitűnő egyéneknek 
papi hivatalra kijelölését s alkalmazását hasznos 
következéséért , t. i. azon erős, lelket is e l k e s e -
rítő 's leverő szegénységnek elhárításaért, mit én 
a ' p a p i hivatal tekintélye elaljasodásának, még 
szellemileg is, főokának tartok. — Ha ugyanis 
csak kitünö-tudományu egyének jelöltetnének ki 
's alkalmaztatnának papi hivatalra : ennek s z ü k -
ségesképeni következése lenne elsőben is az, 
hogy több szegény egyház, mellyek most a n y a -
egyházak , papot nem kaphatván, más jövede l -
mesebb egyházakhoz csatoltatnának, 's leányegy-
házakká alakulnának; — másodszor a z , hogy 



némelly fényes, népes, de a papot csak azon o k -
ból , hogy így is kapnak papot, kevéssel fizető 
egyházak , a' kisebb, de a' papra nézve jövedel -
mesebb egyházaknak, például a 'városok a' fa luk-
nak filiáikká tétetvén, bizonyosan, avagy csak 
szégyenletökben i s , ezt nem tűrhetvén, a' papi 
fizetést feljebb emelnék, látván, hogy nem támasz-
kodhatnak többé ezen szokott kedves kitételeikre: 
„azon nem búsulunk, hogy papot ne kapjunk, — 
minden bokrot ha megütünk,pap ugrik ki belőle *) ." 
Igen , — mert mind azok, kiket iskolai pályájok -
ban csak az esztendők toltak felebb, 's magok is 
alkalmatlanoknak érzik magokat olly hivatalra, 
mellyben kitetszöbb a1 tudatlanság *s ügyetlenség, 
a ' papságban keresik menedékhelyöket; söt még 
a ' jobban készülteknek 's tanultabbaknak is, ha a1 

világi hivatalra lépésök nem sikerül,szokott szó-
lásuk ez : „ha más nem lehetek, pappá leszek." 
Mert meg kell vallani, hogy a ' papi hivatal egy 
ollyan hivatal, mellyet ha ki lelkiösmeretesen akar 
viselni, több teherrel j á r együtt , mint akármi más 
hivatal, 's a' kisértet is nagyobb ezen hivatalban 
a* hanyagság ra , mint más hivatalokban, — k i -
szabott fizetése levén a1 papnak, minél neki több 
nem adatik, akár hanyag, akár szorgalmas. De 
egyszersmind ollyan hivatal ez, mellyben az igazi 
ügyetlenség 's hanyagság szembetűnő nem levén, 
a ' könnyűséget szerető 's lelkiösmerelre nem hall-
gató e g y é n , csak a ' törvény betűjének tegyen 
eleget ( egy világi bölcsnek ezen tanácsa 's é le t -
szabályai szerint : oíFicium taliter, qualiter p e r -
age, — mundum quo vadít, vadere sine, — de 
potentibus semper bene loquere) legbátorságosab-
ban űzheti a ' korhelységet, 's még akkor is b e -
csületet, hasznot és tiszteletet arathat, mikor in-
kább g a z d a , ü g y v é d , társaság-mulattató, híveit 
világi működésekre (például tisztújításra) készítő, 
korteskedő, vitézkedő ' s a ' t. mint pap (!). Bizony, 
a ' szomorú tapasztalás szerint, ezek sokszor nem-
csak a ' könnyen megcsalattatható együgyüektől, 
hanem a ' nagyoktól 's értelmesektől ( ? ) is nagyra 
becsültetnek; bár az illyenek többnyire azok s zok -
tak is lenni , kik a' papi hivatalhoz legkevésbbé 
ér tenek, — kiknek erről tán fogalmok sincs, — 
kik mással, mint csupa eszközzé való magok l e -
alacsonyításával érdemet magoknak nem szerez-
hetnek, — s miután a ' világ iskolájában álíalok 
kitanult kígyói utakon az érdemesebbeknek is 
elejekbe hágtak : elhitetvén magokkal balgatagul, 

*) Mióta a pénz becse leszállt, 's a' termésé nevekedett, 
nagyon megváltozott a' papi fizetésre nézve az egyházak 
állapota, ugy hogy sok kisebb, de a'papfizetésre nézve egész 
telkekkel, jó-termő földekkel, rétekkel 's a' t. ellátott egy-
házak felülhaladják a' nagyobbakat; mit azonban magok a' 
fényes egyházak még nem vettek észre, vagy is inkább nem 
akarnak észrevenni, bár tapaszfalják is vagy magokon, vagy 
másokon, hogy kevesen, és csak a' nyomorultabb egyházak-
ban hivataloskodók, vagy hivatalnélküliek, vagy a'dicsvágy-
kórságtól elfoglaltatott lelkek sietnek oda, hol sok a'munka, 
kevés a' jutalom. P. I. 

hogy ők a' közitéletnél 's megjutalmaztatásnál 
fogva is derék emberek , ' s derekabbak mások-
nál, — mint az áldással dús tiszta búza között" 
fölemelkedő üres rozs-fejek, fölemelt fővel büsz -
kélkednek azok felett, kik nekik tanítóik l e h e t n é -
nek , és a ' kiknek saruiknak megoldására sem 
méltók. 

Csak jól-készült 's kitünö-tudományu e g y é n e -
ket kell hát a' papi hivatalra kijelölni 's a l ka l -
mazni, mint a' kiktől lehet jót várni, — ez az én 
ítéletem is : de a ' most általam föltett szempont-
ból. Igy, nézetem szerint, nem félhetvén egy k i -
tűnő tanuló is attól, hogy ha papságra adja m a -
gát, olly egyházba vetődhetik, hol nemcsak c s a -
ládját, hanem még magát sem táplálhatja 's r u -
házhatja állapotához illöleg, nem irtóznék el ezen, 
különben tisztes, hivataltól, 's miután ebbe b e l é -
pett, a' szükséges könyveknek időről időre m e g -
szerezhetésével 's használhatásával, a' lelki e l -
szegényüléstöl is magát megóvhatván, és a' mint 
a' műveltebb hallgatóktól tudat lanságaért ,—ugy a ' 
műveletlenebbektől is szegénysége miatti rongyos-
ságaért és segedelmükre szorulásáért le nem n é -
ze t te tvén; söt a' mi több, a' nagy kisértetek m i -
att önbecsülését vesztve, szent hivatalát b e c s t e -
lenítö tettekre is magát lealacsonyítni nem k é n y -
teleníttetvén,—száját a' félelem be nem zárván, — 
illendő tekintélyét is fentarthatná. — De épen ezen 
okból, azok értelmét, kik, mivel a ' papi fizetésre 
nézve vannak nem kitűnő egyházak, a' nem k i -
tűnő tanulókat is a' papi hivatalra fölveendöknek 
vélik, tel jességgel nem helyeselhetem. Még az 
egyházak lelki java is azt k ívánja , hogy inkább 
filiákká legyenek, mint hogy vak vezetvén a' v a -
kot, papjokkal együtt verembe essenek. — E g y é b -
iránt , hogy a' szép- tudományu, de álnok-lelkü, 
's még a' vallás szine alatt is csak világi h a s z -
not, dicsőséget vadászó egyén, mint rendel te té-
sét nem ismerő, nem érző, 's erkölcsi b á l v á n y -
imádó, söt mint megtestesült ördög 's lélekgyilkos 
(magnus theologus, nullus religiosus) még v e s z e -
delmesebb a' tudatlannál, mint kevésbbé ár tható-
n á l : magában érthető ; mert igaz ez a ' m o n d a t : 
„jobb egy font erkölcs két lat tudománynyal, mint 
egy font tudomány két lat erkölcscsel, és : qui p r o -
fiéit in studiis, et deficit in moribus, pius deficit, 
quam proficit. P a p I s t v á n , 

vámosi lelkipásztor. 

I S K O L A - Ü G Y . 
A' békési reform, iskola, 's valami a' birtokarány-
lagos adózásról, állandó tanítókról 's iskolák ren-

dezéséről. 
E' lapok tisztelt olvasói fognak emlékezni, hogy 

a' békési ref. egyházban, ha bár sok küzdések 's 
a' sürgetőkre háramlóit nem kevés méltatlan b á n -
talmak között, 1 8 1 % évben, a' birtokaránylagos 
egyházi adózás elve nemcsak elfogadtatott, de 
azonnal életbe is léptetelt. És most tapasztalva 



az ú j rendszer üdvös s ike ré t , s látva a' távol-
ban a* boldogabb jövőt, melly felé indult egyhá-
zunk hajója : nyugodt kebellel nézünk vissza a ' 
kiállt küzdelmekre, mint hajós a* viharos napokra, 
miután partra juthatott. Mindenik év szigorú volt, 
mióta az igazságos kulcs szerint fizettetik k ö z -
tünk az egyházi a d ó : de gondnoki számadásaink 
bizonyítják, hogy a* leggazdagahb években sem 
jött az ugy be, mint mióta birtokarányban adó -
zunk, — mert a ' gyengébb vállak túlságosan nem 
terhelvék, inkább ollyakra van róva az egyházi 
adó, kik fizethetnek. És ezen adórendszer, szeret -
jük hinni, idővel tágabb mozoghatási tért enged 
az egyházi elöljáróságnak, — idővel, mondom, 
mert a ' közelebbi 4 év alatt történt roppant épít-
kezések , — egy kettős száraz malom, a ' város 
külön részeiben három olly csinos-külsejü fiis-
kola, mellyekhez a ' régiek nem is hasonlíthatók, 
mindezeknek telkek is pénzen vé te tvén , 's a ' 
város közepén Ízletes k inézés- 's elrendezésű 
emeletes iskola, közel 7 0 , 0 0 0 vft. körüli kiadást 
igényelvén: a1 mélt. földesúrtól a1 közlegeiöböl 
kihasított 's 3 évre használatul átengedett t é r -
bőli haszonvétellel is nem kis részben gyámolított 
egyházi pénztárt nemcsak kiüriték, de az egyházat 
kölcsönvételre is kényszerítették, s a ' jelen sz i -
g o r ú , ' s idösbjeink állítása szerint, az 1816- ik év-
nél vidékünkön legalább szigorúbb év okozza, 
hogy az egyház jelenben tartozását egészen — 
mert részben most is teheté — le nem tisztáz-
hatja. A' kezdetben felette kedvetlenül vett egy -
háziadó könyvecskéjével is kibékültek híveink, 
átlátva, hogy ez az ö j avuk- 's biztosításukra van. 
A ' birtokaránylagos adózás mellett tehát e g y h á -
zunkra — szeretjük hinni — szép jövö vá rako -
zik : de örvendeztető ennek eredménye jelenben 
is a' népnevelésre nézve. Mellőzve ugyanis azt, 
hogy egyházunkban a' növekedett jövedelem két 
ú j tanítói állomás létesíthetését, 's a ' régi tanítói 
fizetéseknek részint javítását, részint biztosb a lap -
ra lett emelését, sőt 100 p. f. évi fizetéssel, egy 
presbyteri jegyzői hivatal állandósíthatásátismeg 
engedé: mivel a ' birtok szerinti adózás elvével 
a' szabad iskolázást is összekötők, 1 8 4 % óta i s -
kolás gyermekeink semmi tanítás-díjjal nem t e r -
heltetvén, a ' tanulók száma szembetűnő növeke-
dést nyert. A ' közelebb lefolyt 2 0 év alatt, mikor 
igen gazdag év volt, mikor tehát a1 l egszegé-
nyebb szülék is, nem aggódva a' tanftásbér meg 
nem adhalása felöl, föladhaták gyermekeiket, fi-
's leány-iskolások összes száma 7 — 8 száz közt in -
gadozolt ; melly ekkor kedvezőnek mutatkozott 
mennyiség a' bő év elmultával szembetűnöleg 
leapadt; ugy hogy volt év a ' közelben, mikor a' 
ké t -nemü iskolások száma alul állott a' 4 0 0 - o n . 
És m o s t a ' jelen szigorú évben 1 4 6 0 - r a rúg az 
iskolai népesség összes száma; melly kedvező 
eredménynek nem lehet, hogy minden ügybarát 
ne örvendjen. Azon szegény szülék, kik nyáronta 

kanász- 's ökör-pásztorul adják szinte csaknem 
étükért gyermekeiket : télre igyekeznék, kivált 
köztük a ' jobb-érzésüek, azokat is iskolába feladni, 
mert tanításukért semmi díjt fizetniök nem kell. 

A ' közelebb említett, nagyszámú iskolásokat 
eddig 6 fi- és 4 leány-tanító oktatá ; ezek közöl a* 
4 leány- és 3 alsó fiiskolábani tanítók állandók, 
a' többiek még eddig ideiglenesek. És mi, daczára 
az állandó tanítóságot nem helyeslő divatos e s z -
mének, a ' 4-dk alsó fiiskolánkba is — eddigi 
ideiglenes tanítónk ez évben leköszönvén — á l -
landó tanítót választánk; mert állandó tanítóink 
ellen, mind a' mellett, hogy tanítványaik száma 
igen nagy 's köztük 15 's több éves tanítók is 
vannak, akár erkölcsi viselőtöket, akár tan í tás -
bani szorgalmuk 's lelkiösmeretességöket tekintve, 
panaszt nem emelhetni. Azon vád sem alkalmaz-
ható állandó tanítóinkra, hogy tanulmányaikban 
nem haladnak, — mert ugy ismeretesek, mint 
olvasni szeretök, — mire szép alkalmuk is van 
a ' helybeli olvasó társaságban, mellynek kivétel 
nélkül mind tagjai. Tudomány iránti vonzalmukat 
közelebb azzal is tanusiták, hogy azon kis ö s sze -
get — évenként kétszer 15 vft, — meliyet az 
egyház számukra közvizsgálatkor ebédre adni 
határzot t , a ' mult év végén közmegegyezéssel , 
iskolai könyvtár alapítására fordítni határzák, 
mellyen kizárólag neveléstani 's iskolai kéz i -
könyvek fognak szereztetni. A ' szivek m é -
lyébe ugyan nem láthatunk, de szeretjük hinni, 
mikép helyzetűkkel állandó tanítóink sem e légü-
letlenek , mert különben al igha, mint jelenleg, 
kedvvel folytatnák terhes hivatalukat. Szerintünk 
a ' csak olly fizetéssel ellátott tanítóságok m e g -
kedvelése s kedvvelifolytatására is, mint a1 b é k é -
siek, egy kis polgári álláson kívül alig van v a -
lami , kivált sürge tős , teendő. Ámde polgári 
állást adni nincs hatalmunkban : a' statusnak p e -
dig roppant teendői vannak, 's nem jut idő a1 n e -
velés ügyébeni törvény-alkotásra , hol a' tanítók 
polgári állása érintetlen nem maradha t ; nem tán 
az sem, hogy a' húzamosb ideig kitünőleg ntökö-
döket a' status némi kedvezményekkel, legalább 
elismeréssel, s tán — ha btin nem volna kimon-
dani — érdemjelekkel is ellátandja 's díszesftendi. 

Egy aligha alapos vád kereng, mint értök, a* 
békési egyház lelkipásztorai felöl, mintha ezek az 
iskolák rendezése iránt önmagukkal sem vo lná -
nak tisztában. Szabadjon, a ' vádlók k e g y e s e n -
gedelmével, egész szerénységgel nyilvánítni, mi-
kép e' vád, mint mondók, alaptalan. Tudfuk mi, 
békési lelkipásztorok, hogy mint Böszörmény, 
Kisújszállás, ugy Szalonta, Vásárhelyen,''sfcb. egy 
formán tévesztett irány, olly gyermekeket , kiknek 
sem eszök, sem akaratuk tudományos pályára lép-
ni, czélukra legkevésbbé tartozó tudomány tanu-
lására — millyen például a hrtln holt niy«4v — 
kényszerítni; s a' magyar gramroatica utén r k i -
vétel nélkül rwin<ien fiiskolást a ' decKnatío rs c o n -
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jugat ioval kínozni, — így az életre tartozó reá 
tudományokat, vagy mellékesen, vagy s zembe-
kötösdiül, felületesen tanítni. Tudjuk mi békésiek 
is, hogy az ész egy osztálynak sem kiváltságos 
joga ; épen ezért, a ' midőn az alsó néposztály 
kitűnő tehetséggel felruházott gyermekeinek tért 
kívánunk engedni, 's alkalmat nyújtani a' felsőbb 
tudományok tanulásárai kiképzésre : olly vé l e -
ményben vagyunk, hogy e ' részbeni elhatárzó 
intézkedés a' gyermekek haj lam- 's tehetsé-
geik kiismerése után, az illető elöljárók 's szülék 
köréhez tar tozik; 's e ' tekintetből, a' 2 -d ik pol-
gár i iskola bevégzése után, elkülöníteni óhajtjuk 
a ' tudományos pályára szándékozókat azoktól, 
kik magukat földmivelésre határzák, 's mindenik 
osztályt, czélukra tartozó tudományokra és, jól— 
megjegyezzük, külön oktatók által taníttatni. Nagy 
bajunk, hogy ref. iskoláink virágzását attól s z e -
retjük föltételezni, ha azokból gyermekeink sub-
^cribálhatnak: holott meglehet, épen ezen képzelt 
szerencsében rejlik a' népnevelés pangása, 's ez 
kútfeje a ' real tudományok elhanyagolásának, így 
népünk tudatlanságának. 

Mi békésiek iskolai jelen rendszerünknek ba-
rátai nem vagyunk, máskép szeretnők az iskolá-
kat rendezni. Elmondjuk, ha mint közelebb, a la -
csony önzés felöl nem gyanúsíttatnánk. Mindenik 
egyházmegyében legyen, mennyire eszközölhető, 
középhelyen egy, a' kebelbeni egyházaktól k ö -
zösen gyámolílandó, gymnasium: a' terjedelmesb 
' s tehetösb egyházmegyékben miért ne lehetne 
keltő is ? A ' birtokaránylagos adózásból, — mert e ' 
nélkül szerintünk nincs üdv a' nevelés terén, — 
elegendő csepp fog összecsepeghetni a1 közös 
gymnasium gyámolítására. A' gymnasiumi 6 osz-
tály tanítására, szerintünk, 2 oktató elég, minde-
nik 3 iskolát oktatván, — önkényt értetik, hogy 
azon egyház, hol a' gymnasium áll, e' n y e r e s é -
gér t , annak fentarlásához tetemesb áldozattal j á -
ruland. Sőt, miért ne szabadna reménylnünk, hogy 
vallásos vagyonosbja ink , már csak a' s z e g é -
nyebb-sorsú kitünőbbek iránti részvétből is, a ' 
közös gymnasiumot önkénytes a jánlat - 's alapít-
ványukkal is gyámolí tandják? Már a ' 4- ik isko-
lai év végeztével , a* tudományos pályára szán-
dékozó tanulók ezen egyházmegyei gymnasi-
nmba lennének küldendők : de ne feledjük, hogy 
mi, mint a1 szabadiskolazás baráti, itt is ingyen 
tanítást 's a ' szegényebbeknek gyámolítást óha j -
tunk, sürgetünk. E ' rendszer által népiskoláink, 
nem levén azokban a ' tanítók mellékes, ' s nem 
minden gyermeket egyformán érdeklő tanulmá-
nyok tanításával terhelve, czéljoknak megfelelő 
intézetekké, azaz : valódi real iskolákká vá l toz-
nának. Azonban a' népesb 's tehetösb egyházak— 
ha nekik csakugyan ugy tetszik, ' s erejök is e n -
g e d i , — ám taníttassák tudományos pályára szán-
dékozó gyermekeiket otthon a ' gymnasiumi 3 első 
évben, csakhogy külön oktató, ne pedig a* real. 
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tudományok tanítója ál ta l : a* gymnasiumi felsS 
osztály tanítására, — a ' két rhetori 's poétái i s -
kolákat értem, — okvetlen az egyházmegyei k ö -
zös gymnasiumba lennének szerintünk küldendők. 
Megvallom, a' közelebbi sorok leírásánál, — hogy 
egy kedves írónk kifejezését használjam, — gon-
dolatim is fá j l ak! Fájtak, mert elhanyagolt n é p -
nevelésünk körüli hiányok, pl. hogy csak n é h á -
nyat említsek „földabroszok, é g - 's f ö l d - g ö m -
bök, chemia- , erőmű 's természettan okszerű t a -
nításához kellő készítmények, iskolai könyvtár , 
kisdedóvó intézet" 'stb. nem léte lebegett előttem, 
melly hiányok azon évi fizetésből, melly a ' g y m -
nasiumi 3 alsó osztály tanítójának évenként ada -
tik, pótolva Ieendnének : azonban hadd álljon itt 
e ' vélemény inkább az előítélet 's szülei g y ö n -
gédség rovására, mint helyeslés 's elfogadásul, 
mert mi a ' közösen gyámolítandó gymnasium ba -
ráti 's pártolói vagyunk, az egymás közelében 
eső gymnasiumok felöl ugy Ítélvén, hogy ollyanok, 
mint a ' sűrűn ültetett élőfák, egymás növekedését 
gátolják, egymáslól nem terepélyesedhetnek. 

Midőn e sorokat írám, jutott értésünkre, hogy 
a ' n. t. egyházmegyei gyűlés a1 16 ,000 lélekből 
álló békési egyház azon intézkedését, melly s z e -
rint egy nyelvoktatói tanszéket állítni elhatárzá, 
méltányolva elfogadta 's megerősítette. Békésen 
tehát a' rector kizárólag reál tudományokat fog 
ezután tanítni; sőt mennyiben a ' nyelvek 's ra jz 
tanítására a közelebb mult november óla m a g á -
nosok által fizetett külön oktató van : a' r e -
ctori hivatal már ez idö óta nem terheltetik m e l -
lékes tanulmányok tanításával. Azon gyermekek, 
kik mesterség- , kereskedésre szándékoznak, a* 
gymnasialistákkal együtt fogják a' német nyelvet 
s rajzot tanulni, a' latin nyelv tanulása minden-

kinek szabad tetszésére hagyatván. A1 nye lvok-
tatói szék fizetésének meghatárzása még nem b e -
végzet t tárgy levén, közlése későbbre m a r a d ; 
ennyit előre mondhatunk, hogy szabad iskolázási 
elvünktől ez iskolára nézve sem térünk el. Már 
ha a' békésmegyei népes 's egymáshoz közel eső 
egyházak, kik mégis otthonosabbak Békésen, mint 
akár Csongrád, akár Heves vármegyében, vissza 
nem ret tenve az áldozattól, még egy oktatói szék 
alapítására egyesítnék e re jöke t : megyénknek is 
lenne egy közös gymnasiuma, hova küldhetnék 
a* szülék mesterség, kereskedés vagy felsőbb t u -
dományok tanulására szándékozó gyermekeiket 
tanulni. Illy iskolára, nézetem szer int , nekünk 
szükségünk van 5 mert ha széltekintünk, meg 
fogjuk látni, hogy megyénkbeni 54 ezret haladó 
ref. lelkek közöl 20 , 30 , sőt több év óla, a ' h i -
vataloskodók 's egy-két vagyonosbak gyermekein 
kivül, az alsó néposztályból alig egy 's kettő eme l -
kedhetett föl a ' t isztesb-rendüek sorába s az 
ügyesb mesterek száma közé.Szabadjon rcménylni, 
hogy az idö tán ez eszmét is meg fogja majdan é r -

a j n a 1 Á b e l , békési ref. lelkipásztor. 
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I R O D A L O M : 
A1 protestantismus köztörténeti fejleménye, külö-
nös figyelemmel Magyar- és Erdély országra. 
Udvardy Ignácz egyházi történet- és tör-
vénytanár Veszprémben. Veszprém, 1847. VIII. 

és 355. lap. Ára 1 ft. 30 kr. p. p. 
Szokott sorsa és szerencsétlensége lön magyar 

protestáns egyházunknak a1 bécsi békekötés óta 
(1606. )? hogy ha kedvező törvényczikk talált az 
országos törvényhozási uton védelmére megké-
szülni , azt ellenei ugy tekintették, mint valami 
erőszakos foglalást, 's ha valami záradókban nem 
sikerült nekiek belevetniök a' későbbi halálnak 
magvát , azt törvényhozási uton kivül erőhatalom-
mal mindig, de mindig visszafoglalták. A ' va l lá-
sos törvényczikkek , közel húszig való o r szág-
gyűlésen, egy jókora kötetre szaporodván, nem 
vala közölök egy is, mellynek gyökerénél alatto-
mos féreg kelvén, azt egyik országgyűléstől fogya 
a ' másikig le nem hervasztotta volna. Törvényes 
j og , országos törvény, többség akaratában m e g -
szentelt egyezkedések lettek dajkaivá a' csecse-
mő protestantismusnak: de a ' hü dajka mindany-
nyiszor el lön altatva, 's míg ö leszédítve aludta 
nehéz álmát a 'csecsemő bölcsője mellett: azalatt 
kígyók búttak elő, mint hajdan Alcidesnél, a ' g y e r -
mek bölcsője a ló l , 's nyakára hurkolódva, m e g -
fojtani készültek a ' védtelent. Folytonos v iszon-
tagságok, halálos veszélyek között nőtt fel e ' g y e r -
mek hatalmas, öt gyűlölő testvére mellett ; az egy 
közös atyának házánál fázott, éhezett, nélkülö-
zött, sírt a ' bilincsek ala t t ; míg testvére vígan és 
gond nélkül lakozott a1 közös apai keresményen: ő 
könyhnllatások között virasztotta át hosszú, szo -
morú éjszakáit ; kenyere por és hamu volt , ' s utol-
já ra lemondva minden követeléseiről , csak tör-
vény-biztosítottá életet, csak annyi helyet kért apja 
házánál, hol fejét lehajthassa. A ' jó atya megadta 
k é r é s é t : de a ' hatalmas testvér gyülölsége tart , 
és tart folyvást a' napok végeiglen; nincs áldozat, 
mellyel a' természet elleni gyűlölség megengesz-
teltethetnék. 

Igenis, mondjuk ki nyíl tan, mit mindenki tud, 
és lát, és hall, és olvas, — mondjuk ki, hogy a ' 
tes tvér katholica egyház szolgái, bár egy Istent, 
e g y Jézust, egy Megváltót hiszünk, -—bár u g y a n -
azon egy üdvösség elvételére hivattunk el, min-
ket, protestáns tes tvéreket , gyűlölnek, inkább 
gyűlölnek, mint valaha. Elálmélkodik az ember és 
a ' vér ereiben meghűl, ha lepillant ama mélyen 
emésztődő tűzkatlanba, melly mindegyik katholi-
cus lapban, könyvben fellobog a1 protestantismus 
ellen. Nemesen hallgattunk és tűrtünk a ' Religio 
és Nevelésnek minden középszázadi gyanúsításai-
ra ; nem szóltunk, csak azé r t , nehogy az mon-
dassék, hogy mi kőért kővel dobunk vissza; az 
eleven szén árvafejünkre hull vissza és éget, mint 
hajdan a ' máglyák tüze. És kérdem, miér t? L e -
mondtunk mindenről , miről ember lemondhat; 

nincs egyebünk a* világból, abból, mit a1 föld a d -
hat, ama darab száraz kenyérné l , mit zúgolódás 
nélkül eszünk; irigység, egy szó, egy hang nél-
kül megyünk el a ' gazdag egyház csűrei és húsos 
fazekai mellett; tanítjuk és neveljük a' protestáns 
népe t ; templomot, iskolát épiténk magunk szegény 
erejével , egy fillérrel sem segíte más ; népünk 
semmivel sem roszabb mint a' szomszéd egyház 
népe, mellynek annyi eszköz, annyi erő kezében, 
— és mégis — gyülöltetünk. Ez természetelleni 
gyűlölség Jézus egyházában, a' szeretet templo-
mában; ez Hámán kiolthatlan gyü lö l sége , kinek 
egy nyugott pillanata nem lehet, míg a ' szegény 
Mardokeust ott látja ülni a ' király kapujában. 

A ' legközelebbi országgyűlésen megkészültek 
a' törvények, mellyekben a' viszonyosság ö r ö k -
szent eszméje rejlik, — és az o r szág- , törvény- , , 
fe jedelem- és igazság-adta jog csak neveié az 
öregebb testvérnek irántunki gyülölségét, — és 
tudja a' világ, tudja az ország, mint lettek e' t ö r -
vények elsoványítva és megszűrve önkényes m a -
gyarázatok által. Magas pártfogások alatt k ö n y -
vek, írások jelennek meg sűrűn, mellyek az ala-
pot ássák és döngetik alattunk. Ám döntsék meg, 
ha tudják, az igazság, az irás, az evangyéliom, 
a' történet hatalmas f egyveréve l ! 's ha egyházunk 
más alapra épült amaz egyetlenegy alapon, a ' J é -
zuson k ivü l : ám ömöljék össze fölépítheti énül, 
mint hajdan Jeruzsálem falai, 's egyik kő meg ne 
maradjon a 'másikon I: de nemtelen fegyverek e l -
len mindig készek leszünk magunkat nemesen v é -
deni. Ezen irányból, ezen szempontból tűzvén ki 
a ' helyet, hol megállok, rövid és komoly bírálat 
alá veszem, Isten segedelmével , tanár Udvardy 
Ignácz úr könyvét. 

Előszó. 
Itt sz., — hogy előre tudjuk , kivel lesz d o l -

gunk, — kimondja az elvek legképte lenebbíkét : 
hogy csak az egy ker . katholica religio — mert 
Isten müve (?) — áll fon szilárdon taní tmányá-
ban, teljes egyenlőn 's örök következetesen r a* 
többi ker. felekezet pedig nem egyéb, tévtanokra 
épült eretnekségnél. Ez alapelven áll és inog a ' 
romanismus 's ez alapelv nem a1 Jézuson, nem a1 

keresztyénségen, nem a' vi lág-történet ö rök- igaz 
dogmáin , — hanem kizárólag a' magában töredék 
római katholica egyház postulatumán feküdvén, 
mint magában ellenmondás, az emberiség mind-
egyik egyetemes kifejlésének stádiumán mindez-
ideig alapjában rázta meg az örök egyházat , és 
rázni fogja, mint a ' történet mutatja, mindaddig, 
míg édes álmából föl nem ébred; v a g y mint egy 
iszonyú nagy vízmosás, mellynek betöltésére s z á -
zadok kívántatnának, majd önmagát temeti be. A' 
partok kétfelöl nagyon kezdenek szakadozni, 's a ' 
rohamot már is csak néhány költséges keresztgát 
birja nagyából feltartóztatni. — Ezen elvből 
sarjadzanak immár még több állítások, mellyeket 
korunk reprislináló szelleme, a' polémia vagy is 



az egryház fegyvertárából szedett elö, mint régi 
s z a k á c s o k a t , 's felvonczolta a ' bástyákra. Ha j -
dan, hiszem, jól sültek és jól hordtak ezek a' s z a -
kállasok : de bizony már ma keveset érnek; vagy 
ha nagyon nagy töltést kapnak, ugy já rnak, mint 
&olhnan óriás á lgyúja , melly magamagát rúgta 
szer te . 

Hlyének : a' római katholicismus istenmü, és 
fgy ö rök : a ' protestantismus embermü, és így v e -
szendő. Talán helyesebben : istenmü az evangyé -
Jiom, és így örök: emberi módosítások raj ta , egyik 
ezifrább, a ' másik egyszerűbb , a ' katholicismus 
és a' protestantismus, és így mindkettőnek kü l -
alakja, symbolikája, töredékeny; megmarad p e -
dig mindkettőből az egy szükséges dolog, az e v a n -
gyéliomi igazság. Illyen : a ' r. kalholica egyházat 
fenlartó eröhatály láthatatlan; az emberi elem 
pedig, melly azon isteni erő ellen küzdött és küzd, 
mindenki szemeibe felötlő; az ember a' homályt 
látja, a' homály t-oszlató igazság sugarait nem 
*s a' t. — M á r , hiszen , a' kinek erős hite van, 
higye, hogy a' ligának és harmincz éves háború-
nak durva katonái mind láthatlan lények és góli-
é thok; higye, hogy a ' jesui ta intézetek, d r agoná -
dok mind megannyi láthatlan panopliák valának, 
kik, mint hajdan Bálám próféta idejében, látatla-
nul állták el a ker . egyház sikátori t ; h i g y e , a' 
ki hiheti, hogy a' hatalmas római legio, mellynek 
lobogóján villámokat-körmölö sas v i j jog , nem 
egyéb ama láthatlan a n g y a l - s e r e g n é l , mellynek 
ezrede hajdan Izrael jobb és balkeze felöl vívot t : 
nekem legalább e ' históriai képtelenség, mint h i -
stóriai igazság, sehogy fejembe nem fér . Nem fér 
a ' másik sz inte , melly szerint ember a' homályt 
igen, de a ' világosság sugarait nem láthatná; mert 
én ugyan eddig épen megfordítva, nappal látfam, 
éjjel pedig n e m ; ' s hogy sz. ezen ujonan f e l f e -
dezet t sötót világosságnak kiván — mint mondja 
— munkájában gyarló eszköze lenni : e ' k í v á n -
sága szószerint teljesült az egész munkán k e -
Tesztül. 

Azt mondja sz. előszavában : És feltűntek a ' 
keresztyénség első véres századai után ay nagy-
szerű eredmények. "Sz. a 'nagyszerű eredmények 
közé számítja, többek közölt, „Róma városának, 
a ' pogány császárok büszke lakhelyének, a ' k e -
resztyének legnagyobb ellenének, szent várossá, 
e g y ott keresztre feszített galilaeai halász utódai-
nak székhelyévé, a ' ker. religio védvárává t ö r -
tént változását; — az összes emberi nemnek pol-
gár isodását" *s a ' t. — Ki gátolta épen a keresz-
tyénségnek ezen utóbbi, hiába várt szép e r e d -
ménye elérkezését ? megmondja a ' részrehaj la t -
lan történet, — megmondja az új Róma története. 
Az elsőre nézve, szabad legyen egy periphrasist 
áde igtalnom, szinte egyéni meggyőződésem s z e -
rint, a' törlénet nagy könyvéből bebizonyíthatót, 
melly egyszerű-röviden így van : „Négy század 
multával ott állt a' győztes ker . egyház a 'pogány 

vallás romai fölött, világi fegyver t ragadva k e -
zébe ; ez időtől fogva Jézus mennyei országa f e l -
vegyült a ' föld poráva l ; világi hatalom vívta ki 
a1 keresztyén hitágazatokat 's ontotta az eretnek 
v é r t ; Jézus egyházában, az egyforma tanítványok 
közöt t , r a n g - és móltóságfokozatok tolakodtak 
fe l ; a ' hatodik század végével olt ragyogott a* 
ker. egyház fölött a' római püspök széke. A ' t izen-
egyedik században a1 nyugoti egyház sz. Péter 
székéből látta kiömleni a ' sugárokat, melly s z e m -
fényét veszté a1 keresztyénségnek; a1 tenyésztő 
világosság és melegség kihalt a' ker. egyházból, 
1s a' földi, salakos érzelmek átalános pezsgéséből 
kigyúladt a ' vakhit iszonyú fáklyája , mellyet a ' 
független egyházi hatalom csóválván a ' k e r e s z -
tyénség fölött, szembeszállhatott a' császárok és 
királyok tekintetével" 's a' t. 

Említve van az előszóban, amaz iszonyú meg-
hasonlás, melly a ' protestantismus körében, h a -
zánk határai közt is, dú l ; említve van az or tho-
dox és rationalista tábor, — említve vannak a* 
rendszeres képmutatók, »' vallástalanság vétkes 
kinyilatkoztatásának adeptjei, — kik á' ker. hit 
positiv alapjainak megsemmisítésén dolgozgatnak, 
's illyenek közé számítja aztán sz. protestáns elő-
bajnokaink tetemesen nagyobb részéi. Mit tart sz. 
positiv hitalapnak és mit tarthat egyedül: azt tudja 
ö és az ö le lke; hogy mi nem tarthatjuk positiv 
hitalapnak mindazt, mit ő annak t a r t : ez már szent 
igaz ; hogy mi protestansokul csak azt vállaljuk 
el positiv hitalap gyanánt, mit Jézus azzá tett : ezt 
kimondtuk és kimondjuk a ' világ előtt, — mert 
keresztyénségünknek csak egyedül ezen jézusi 
alapja v a n , mellyen k ivül , az irás szava után, 
senki más alapot nem vethet. Hogy ezen jézusi 
hitalapok közöl valamellyiknek megsemmisítésén 
valaki elöbajnokaink közöl nyilván vagy titkon 
dolgozgatna: ezt én, az egész magyar protestáns 
egyház nevében, mint alaptalan gyanúsítást, mint 
rágalmat, határozottan visszautasítom és be l éve -
tem az eretnekités iszonyú háttáskájába,mellyböl 
szedé eleitől fogva a hitnyomozó szék minden, 
vér re l - i r t adatait, eretnek-ir ló, gyászos-emléke-
zetű kegyetlenkedéseit, mellyek Jézus tiszta e g y -
házán annyi fekete foltot égetének. 

Hogy sz. épen Dr. Alzog János munkájából 
dolgozott; hogy minket akart kiváltképen le lep-
lezni azok elöl t , kik közölök — mint ö mondja 
— hozzánk átkacsinlgatnak : kinek lehetne sz. 
ezen szép s ándoka ellen alapos k i fogása? Am 
t e g y e ! s legyen győztes az igazság! — De sz., 
mint alább meglátandjuk, nem a' legtisztább k e -
zekkel nyúlt e' lélekismeretben-járó munkához; 
Weiss l inger , az áttért Otrokocsi és Pázmán és 
mások régi szellemét látjuk újra fölelevenedni 
szerzőben; délezeg, sértő megvetést , gyűlölséget 
lehel mindegyik fe jeze te ' s az erelnekités kor sza -
kának minden rémei ütögetik fel munkájában f e -
jőket, tüzes sziporkákat szórva mindenütt a ' p r o -



testantismus árva fe jére . — Régi mondás : kiki 
seper jen a' maga háza előtt, kivált ha annyi s e -
perni valója van, mennyi lehetne szerzőnek; vagy 
ha seperni indulna más háza elébe : annyit l e g -
alább megkívánunk tő le , hogy önháza előtt föl-
szedett szemetét a ' más udvarán el ne s zó r j a ! 
— Lássuk magát a* munkát I 

A ' 3 5 5 . lapból álló, terjedelmes munka, Luther 
fölléptén kezdve, hat fejezetben átront a1 p ro t e -
stantismus fejleménye történetén a' legújabb k o -
r ig . Bírálatom mindenütt nyomában lesz, 's némelly 
dolgokat , mellyek fejökre vannak borogatva , 
egész kímélettel, sine ira et odio, viszont talpra 
szándoka állítni. (Folyt, következik.) 

D o b o s J á n o s . 

VEGYES KÖZLEMÉNYEK. 
B e l f ö l d : 

Debreczenben oktatóválasztás. A' korán elhunyt 
Csécsi Nagy Imre utódául, közelebb tartatott e g y -
házkerületi gyűlés alkalmával, Török József\ o r -
v o s - és sebésztudor, pesti gyakorló orvos, a ' ma-
g y a r tudós társaság lev. , a ' pesti orvosi kar, a' 
budapesti orvosegylet 's a kir. magyar t e r m é -
szettudományi társulat r . tagja és ez utóbbinak 
titoknoka, választatott. 

Hála és köszönet Ozsgyánból. Az ozsgyáni k é t -
százados gymnasium épületének legrégibb része, 
melly sötét, az egészségnek nem kedvező hal l -
ga tó- teremet foglala magában, — most új , czé l -
szerübb tanteremmel láttatott e l ; mellyhez még 
egy más, kisebb is csatoltaték, hogy az ifjúság a1 

zay-ugróczi rendszer nyomán, egymástól e lkü-
lönözve, taníttathassék. 

E ' czél és korszerű javításunkat, ez ideig, prot. 
buzgósággal előmozdító pártfogóink v a l á n a k r a ' 
főt. tiszai egyházkerület ajánlott 100 ft . , t. cz. 
Okolicsányi Lajos 1 0 0 ft . ; Okolicsányi Győző 
1 0 0 f t . ; Malatinszky Ferencz 50 f t . ; Malatinszky 
István 20 f t . ; Kubinyí Gedeon 20 f t . ; H e d r y E r -
neszt 2 5 f t . ; Pulszky Fe r . 2 5 f t . ; Madarassy 
Miksa 2 5 f t . ; Kolbenheyer Mihály 12 ft. 3 0 k r . ; 
Czéner András 12 ft. 3 0 k r . ; Bubla József 12 ft. 
3 0 k r . ; Okolicsányi Miki. 12 ft. 3 0 k r . ; Mada-
rassy Laj. 12 ft. 3 0 k r . ; Kende Ist. 5 f t . ; Szlo-
powszky Péter 5 f t . ; Haviár D. 5 f t . ; Ruthény 
5 f t . ; Laucsek 5 ft.; Longauer Józs. 5 ft.; Frenyó 
Fer . 7 f t . 3 0 kr . ; ozsgyáni tanulók 2 0 ft. , mind 
V. czédulában. 

Melly kegyes , a' nevelés oltárán ragyogó ado-
mányokért , iskolánk részéről, e1 helyen illő kö-
szönetet nyilvánít. H o m o l a y A n d r á s , 

osgyáni gym. igazg. 
Új protestáns iskola megnyitása. A* bánáti ev. 

esperesség és a' temesvári egyesült ev. egyház 
által alapított grammaticai tanoda (progymnasi -
um) f. é. october 4 -én nyi'talik meg Temesvárolt. 
Az első évben csak az 1 - s ö és 2-ilt grammatica, 
jövő évben pedig a' 3- ik grammatica és syn la -

xis is okvetlenül, — söt, ha ezen ú j tanoda k ü -
lönös pártolásra és kívánatos részvétre találand, 
még rhetorica is fog taníttatni. A'beiratás septera-
ber két utósó és october 3 első napjaiban Buris 
tanár urnái történendik. K a r n e r V i l m o s 

bánáti esperes. 

K fi 1 f ö 1 d : 
További tudósítások a' dissid.-katholikusokróL 

Badenben a ' ném.-katholikusok ügye ministeri 
rendelvénynyel intézteték el, mellynek tartalma 
kivonatban következő : Ném.-katholikusoknak 
nem nevezhetik magokat, hanem ,,a' lipcsei h i t -
vallás hivei egyletének ; u testületi jogaik nincse^ 
n e k ; zsinatot csak statusengedelem mellett t a r t -
hatnak ; tagtársaikat, a' hozzájok ujdon járulókat is, 
beke l l je lenteniek; az átmenő eddigi papjánál k ő -
teles magát bejelenteni ; a' kilépő tagokat 's e lö l -
járókat szinte be kell jelenteniek 5 nem h a r a n -
goztathatnak; magánistentiszteletre csak terembe, 
melly számukhoz van arányozva, gyűlhetnek 
össze *s bejárata a ' hozzájok nem tartozó szemé-
lyeknek ti los; templomot csak a* tulajdonosok 
beleegyeztével ' s a ' ministerium engedelmével 
használhatnak;papot fogadhatnak,de azt bejelenteni 
kötelesek a1 ministeriumnak, melly he lybehagya-
tása iránt rendelkezik ; idegen papok sze r t e j á r -
kálása 's nyilvános predikálása tilalmaztatik; h i -
vatalban levő pap esküelökészületeket, k e r e s z -
telést és temetést végezhet , papjok nem levén 
pedig, mind azt a ' helybeli végzi 5 a' szüle tése-
ket és halálozásokat is anyakönyvbe ez i r ja be , 
házasulandókat ez hirdet és esket, de azonki i legy-
házilag saját papjok által is egybeadathatnak az 
ú j katholikusok; vegyes helyeken, hol mind a* 
két hitv. pap van , ezek közöl a' ném.-kath . 
szabadon választhatnak; be kell bizonyitaniok, 
hogy gyermekeik vallásban oktattatnak vagy a z o -
kat választott iskolába j á r a t j á k ; proselytáskodás 
tilos; ha a ' l ipcse i zsinat hitvallásán változtatás 
történnék, azt a' ministeriumnak föl kell j e len te-
niek 's az csak akkor fog helybenhagyatni, ha a' 
statusnak semmi kifogása e l lene; világi vagy 
katonai szolgálatokba nem léphetnek 's kamrata-
gokká nem választathatnak. — A1 badeni dissid.-
kath. egyházak az iránt folyamodván a' második 
kamrához, hogy statuspolgári és egyházi j o g o k -
ban többi ker . felekezetként részesítessenek, a* 
kamrai választmány következő véleményt ado t t : 
az új egyházi társulatnak az általa választott és 
senki jogát nem sértő név „ném.-kath." enged-
tessék meg; testületi jogai l egyenek; elöljárói ' s 
követei gyűlésével csak az országnak egyleteket 
's népgyülésekben tartott beszédeket tárgyazó 
törvényei szerint kell bánni; nyilvános istentisz-
teletet tarthasson és így harangoztathasson is ; 
gyüléstermeibe nem-tagokat is bebocsáthasson; 
más egyházak tagainak oktatása 's más va l lás -
felekezetek tanainak ostromlása, mindkettő t e r -



jnészetesen a ' köztörvények korlátin belől, j o g a -
ként ismertessék e l ; ném.-ka th . idegen ulazó 
prédikátorok kivétel a l á n é vétessenek; a ' n é m . -
kalholikusok ügye kedvezőbben, mint a ' fön-
tebb közlött minisleri rendelvényben, döntessék 
e l ; jelesül mindennemű hivatalba léphessenek és 
szintúgy cselekvő, mint szenvedő választás-joguk 
égségben tartassék. — Ez ügy a ' második kam-
rában aug. 1 2 - k é n hozaték szőnyegre. A ' k o r -
mánypadról azt törekvének bebizonyítani, hogy 
a ' föntebbi rendelvény több jogot adott a ' ném.-
katholikusoknak, mint a' fenálló törvények ; hogy 
nem tanácsos őket még jobban neki-bátorí tani ; 
hogy a ' további kifejlődést a ' jövendőre kell bízni. 
E r r e sok szónok mellettök és ellenök kelt föl. Az 
eredményről mi is tudósítandjuk olvasóinkat. — 
Scholl mannheimi papot a1 kormány megerősítő, 
ki m. é. jul. 5 - k é n Huss emlékezetét ünnepié 
Nők és leányok az egyház j avá ra sorshúzást ren-
deztek el, melly 1174 ftot jövedelmezett. Pün -
köslkori istentisztelet előtt itt egy franczia r. kath. 
pap ment át. — Hasonlót tön Freiburgban Brug-
ger, egykori pap s tanító a ' freiburgi gymnas i -
umban, Schreiber pedig megházasodott. — Brug-
ger heidelbergi pappá lén. — Stuttgart- és E s s -
lingenben ném.-katholikusokat gyámolító e g y -
letek alakultak, Federer tőzsér ezüst urvacsorai 
kannát ajándékozott a ' stuttgarti egyháznak. 
Ugyanitt üöck dillingeni (bajorhoni) r. kath. pap 
átment. Szabad nyilatkozatok a ' trieri kabát felöl 
hosszabb börtönt vontak fejére. Kieresztetvén, 
Bajorországot elhagyá 's a ' helyett, hogy, mint 
rendelve volt, kolostorba menne, az említett l é -
pést tevé. — Albrecht ulmi papot a' ministerium 
megerösíté. Az ulmiaknak valamellyik prot. t em-
plom istentiszteletre használása felsőbb helyen 
megtagadtatott.— Esslingenben is, mint más ném.-
kath. egyházakban zöld csütörtökön esti is ten-
tisztelet tartatott. Az elöljáróság másnap a' v á -
ros birájától közleményt kapott, mellyben aman-
nak tudtára adatik, „hogy vallásbeli gyülésezé-
sek éjjel tilosak" azon felszólítással: „hogy a' ne -
vezett istentiszteleten jelenvollakat név szerint 
jelentse föl," miszerint mindegyik egy ftban m e g -
büntettethessék. Ez természetesen nem csekély 
csodálkozást szült a ' községben 's elöljárói legott 
igazoló iratot készítettek, mellyben bebizonyítani 
törekvének, hogy 1) a ' wtirtembergi kormány-
rendelet a ' ném.-katholikusoknak szabad ma-
gánistentiszteletet engedett 's azt semmi idö- és 
órához nem köté ; 2) hogy a ' pietisták és zsidók 
az országban vallási gyűléseiket szinte igen gyak-
ran éjjel tartják a ' nélkül, hogy az nekik eddig 
megtiltatott volna; 3 ) hogy az egész würtembergi 
r. kath. egyház húsvét előtti napon szinte esti i s -
tentiszteletet tart 'stb. Nevezetes, hogy a' város 
bírája ezen okokat érvényeseknek el nem ismeré, 
de „tekintetbe vóve azon körülményt, hogy ném.-
kalholikusokon kivül mások nem voltak az 

érintett istentiszteleten," a ' büntetést ez egyszer 
elengedé, azon megjegyzéssel , hogy ezentúli 
megszegése a' tilalomnak mindenesetre meg fog 
büntettetni, ha csak engedelem illynemü istentisz-
teletre a? magasb hatóságnál nem fog kieszkö— 
zöltetni. — Neustadtban (Bajororsz.) a ' ném. -
kath. száma állítólag 240. Innen irják, hogy egy 
ném.-kath. temetésekor, midőn rokonai a ' h a -
loltkocsit fátyollal, v i rágfüzérekkel 's egy h a m v -
vederrel készültek földíszíteni, a' rendőrség p a -
rancsot adott e ' gyászjelek levételére. Sírkertben 
egy dalnokkar egyszerű halotti énekkel akart 
végtiszteletet mulatni a' halott iránt, de a' r e n d -
örbiztos azt is eltiltá; 's midőn mégis egy halotti 
hymnus elénekléséhez készültek, kelten az é n e -
kesek közöl, tisztelt neustadti polgárok, elfogattak. 
Ugyancsak e' városi ném. - katholikusok az 
iránt folyamodván a" királyhoz, hogy legalább 
annyi jog, mint a' zsidóknak, engedtessék át n e -
kik : ö felségétől tagadó választ nyer tek, ez o k -
ból a ' követkamarához petiliót 74 aláírással n y ú j -
tottak be. A' frankenthaliak, hol egyház alakult, 
e' petitióhoz 2 8 aláírással csatlakoztak. Ehez j á -
rúl több pfalzi prot. egyház folyamodványa 1 2 9 6 
aláírással, mellyben a' ném.-katholikusok, n é v -
szerint a ' neustadti egyház elismertetését kérik. 
Más pfalzi prot. községek is hasonló folyamod-
ványoknak a ' k a m r a elé ter jesztésével foglalkod-
nak. (A. K. Z . ) 

Chinai missio. Most, midőn e' tárgy olly nagy 
buzgósággal tárgyaltalik a' német prot. missiotár-
sulatok által, figyelmet érdemelnek egy illetékes 
bírónak (Neumannnak Münchenben) következő 
észrevételei : „Ne csaljuk magunkat. Csoda n é l -
kül sem China, sem India soha nem fognak békés 
missionárok állal ker. vallásra téríttetni. Népek, 
mellyek szelleme és kedélye r é g i , századok óta 
fenálló műveltségi rendszer által, mint a' hinduk-
's chinaiaknál, sajátságos bélyeget nyert , soha 
nem fognak, miként a ' történettan mutatja, békés 
eszközökkel rábiratni, hogy más műveltségi r e n d -
szernek tömegben vessék magokat alája. Oczeá-
nia lakosinál egészen más a ' viszony, mennyiben 
ezek t. i. mohamedanismusra nem tértek még, hol 
semmi, emlékezethaladó idö óta gyökerező e s z -
mék, hol semmi, erősen bekerített polgári és v a l -
lási intézvények nem gátolják az újítani vágyó 
törekvéseket. De a' föld egy népénél sem u r a l -
kodik olly rendületlen ragaszkodás a ' h a z a - , ö r ö -
költ foga lmak- , erkölcsök- és szokásokhoz, mint 
a' chinaiaknál. A chinai gyümölcsárusok és s z a -
tócsok előtt, kik Singapore utczáin árulnak, majd 
a' chinai törlénettan 's földirat compendiuma, 
majd a' folyó év naptára vagy a' középbirodalom 
számos r e g é n y e i - és regéinek egyik kötete f e k -
szik, azokat üres perczeikben olvasva. Legyenek 
bár 2 0 — 3 0 év óla hazájoklól távol : mégis e* 
viszonyban élnek hónukkal 's áltól soha el nem 
idegenülnek." — Kérdhetni azonban, egy m a g á -



ban haldokló, gyökereiben elrohadt műveltségi 
élet, minőnek a' chinai látszik, f o g - e tartósan e l -
lenállhatni a ' ker . vallás fris e re jének? Ez ellen 
a ' r . kath. térítők eredményei is szólani látszanak. 
( A . Z. f. Ch. u. K.) 

Zsidó refoni. A' schwerini főrabbi, Holdheim 
Sámuel, a ' zsidóság legelszántabb 's fáradhatla-
nabb reformatora, ugy látszik, minden zsidó r e -
former élére álland 's általok vezérül e l fogadta-
tik. A'boroszlói nagy zsinagógában mondott egyik 
beszédével valódi élvet készített az ottani r e f o r -
mereknek, mert kimondá a ' legmeggyőzőbb 's 
kedélyesb szavakkal , hogy a' zsidó vallásnak 
meg kell alakját változtatni, a' lényege pedig csak 
egyetemes emberszeretetben, Isten félelmében 's 
utain járásban álljon. A ' zsidók ne gyászolják 
többé Jeruzsálem elpusztulását, ne óhajtják 
zs idó-ország helyreállítását, hanem inkább h á -
lákat adjanak az Istennek, hogy a' zsidó vallást 
elválasztá a1 zsidó országtól, hogy a ' zsidókat 
Ázsia zugából, Paleslinából, emberek közé vezette 
a ' zsidó vallást megcsonlult formákhoz lekötött-
ségéből valódi életalakító vallássá fölemelendő. 
( A . K. Z . ) 

Wesley-egylet. A' wesleyanok Nagybri tanniá-
ban 3 4 1 4 6 8 - r a tétetik, szaporodás: 690; Irlandban 
2 7 5 4 6 , fogyatkozás 3 8 0 ; külföldi állomásokon 
1 0 0 5 0 0 , szaporodás 441 , összes szaporodás tehát 
7 5 1 . Tagul lehetés próbája alatt van 1 9 2 0 0 s z e -
mély. Vasárnapi iskola m. évben volt 4 1 0 6 , s za -
porodás 93; tanítvány 4 3 6 2 9 9 , szaporodás 18396; 
-—121798 vasárnapi iskolás gyermek naponkénti 
iskolába is járt,miből látható,hogy ha naponkénti is 
kólák mindenhol építtetnének, számos tanítványt 
könnyen lehetne beléjök szerezni. Tanító volt 
8 0 9 9 8 , köztök 5 5 1 9 1 a ' társulat tagjai . A ' v a s á r -
napi iskolák költsége tett 2 5 0 7 4 f. st. 7 sh. 9 fill. 
Gyermek- 's naponkénti iskola m. évben volt 3 7 0 , 
szaporodás 38 , tanítvány 34385,szaporodás 3599 . 
Ezen iskolákban szolgált '^30 tanító és 133 t a -
nítónő. Ezen iskolák költsége 2 2 3 2 2 f. st., 5 sh. 
2 fill. E ' szerint a ' Wes ley -egy le t most mintegy 
4 7 0 0 0 f. st. ad évenként vallási nevelésre. (B. 
A. K. Z.) 

Oroszországi hitfelekezetek. Az orosz cultusmi-
nisterség legújabb tudósítása következő adatokat 
közöl: Az Oroszországban tűrt különféle idegen 
vallások híveinek száma 1844 végén volt 8 6 7 3 4 8 7 
személy ; köztök 2 8 2 2 6 6 9 római, 2 0 2 4 0 ö r -
mény katholikusok, 3 3 8 6 6 8 örmény gregor ián, 
1 6 6 9 6 0 0 lutheránusok , 4 0 5 3 6 reformátusok, 
2 3 2 4 8 5 0 mohamedan, 1 1 5 1 6 0 5 zsidó, 2 2 9 7 9 6 
lamaita és 175627 bálványozó. E ' hitvallások 
templomai-, imaházai- 's kápolnáinak száma volt 
1 1 4 2 1 , ezek legtöbbje, t. i. 2299 r. katholikusoké. 
A ' r . kalh. papság állott 16S9 személyből, az ö r -
mény gregorián 2 2 4 7 - b ő l , a' luth. 442-bö l , a ' 
reform. 3 2 ^ 0 1 , 8 ' mohamedan 18608-ból ,a ' zs idó 
1020-ból , a' lamaita 3 6 5 5 - b ő l 's a' pogány 3 4 6 -

ból. A' 139 r . kath. kolostorban volt 1 9 0 0 's a* 
örm. gregoriánban 311 szerzetes ós apácza. A z 
ortodox görög egyházba 1844 -ben átment 5 4 6 8 
r. kath., 141 prot.; a ' r . kath.-ba 1 prot., 2 5 zsidó 
's 3 muselman, a" prot.-ba 49 r. kath. és 19 zsidó. 
— Lengyelországban, kormányzósági hasonló 
tudósítás szerint, 1842-ben volt 2248 pap, 1 6 3 3 
szerzetes , 3 8 6 apácza. A' papi akadémia- ' s 
11 seminariumban 3 5 növendék. R. kath. lakosok 
összes száma 3 6 2 2 6 5 9 . Azon évben 2 görög 
templom építtetett. Görög pap 's egyházfi volt 7 5 , 
papi iskola 2, tanítvány 50. Görög egyházba á t -
ment 1444. A ' gör. egy. hitvallásnak chelmski 
eparchiában volt 4 0 4 temploma, 5 szerze tesko-
lostora, 224 papja, 3 0 szerzetese. Mind a' két 
nevezett hitv. (gör . -kath. és g ö r . - e g y . ) híveinek 
száma 242414 . A'protestánsoknak vo l t327 t em-
plomuk 's imaházok, 6 7 parochiájok 5 3 pappal. 
Luth. volt 239767 , reform. 3303 , zsidó 5 0 9 1 9 7 , 
mohamedan 285 , czigány 328 , külföldi 2 0 0 0 0 , 
összes lakos 4 6 2 3 3 1 2 . A' r . kath. papság 1844. 
végén állott 4 megyés püspök- , 4 püspökhelyet-
t e s - , 3 sulFraganpüspök-, 36 praela tus- , 8 6 k a -
nonok- , 130 dekán- , 1145 prépos t - , 4 3 6 p r é -
postságigazgató- 's 642 vicarból. Volt 1637 p a -
rochiás egyház, 150 szerzetes- és 3 3 apácza -
koloslor 1692 szerzetes- és 3 9 8 apáczával. A* 
hajlam kolostori életre nagyon megcsökkent (B. 
A. K. Z.) 

Waadti Ügyek. A' szabad egyház Waadt k a n -
tonban láthatólag terjed. Veveyben valódi k ö z -
ség alakult, egyházi elöljáróságot kinevezve s 
papul Baupot, a1 papok lemondásakor föszónokot, 
választva. Lausanneban több fiatal pap ( p r o p o -
sants) a' kormány beleszólása 's akadályozása 
nélkül fölszenteltetett ' s ezzel fölépés tetetett ö n -
álló egyház létegesítése végeit . Ezen egyházat 
gúnyolólag aristokratia egyházának vagy Fazy 
pap elnevezése szerint methodismus f iókegyházá-
nak nevezik. De rövid idő alalt a ' kanton f ü g g e t -
len iskolát is nyerend. A' dolog régen van előre 
elkészítve. Több tanító a ' college-ekben lelépett 
pap 's mint illyeneknek hivataltól elmozdításra el 
kell készülve lenniek, mire a ' czélba vett iskolai 
reformterv igen jó alkalmat adand; 3 közölök 
már is elbocsáttatott , köztök a ' vevey i college 
igazgató ja , vonakodván az alkotmányünnepben 
részt venni. — A ' kormánya1 lelépett papokat hadi 
szolgálatra kényszeríti ; m. évi lavasz óta ez ügy 
nem volt bolygatva, csak néhány helyen valának 
a' papok lajstromba beírva 's büntetés alá ve tve , 
mert a1 gyakorlatokra meg nem jelentek. Most 
azonban e ' rendelvény egyetemes végrehaj tása 
van megparancsolva (B. A Ií. Z . ) 

Apróságok. Az irlandir. kath. egyház 4 érseket , 
22 püspököt, 2 5 0 0 papot parochiával 's u g y a n -
annyi vicarral, 3 0 0 —350 szerzetest, 2 6 0 0 p a -
rochiát, 2 0 0 0 kápolnát, e' szerint 1 kápolnát 3 2 5 0 
s 1 papot 1240 lélekre számlál. (B. A. Ií. Z.) — 



A z athenei egyetem m. évben 2 5 0 tanulót, 7 i s -
tenészt ( 3 külföldit) számlált. (B. A. K. Z . ) — 
A ' baseli pro t . -egyházi segélyegylet 1 8 4 5 — 4 6 -
ban 1 0 0 2 3 schweizi f r . vett be 's kiadott 8 8 3 5 -
öt. (B. A . K. Z . ) — Charleroi kerületben, Belgi-
umban, egy protestánssá lett r . kath. vallástár-
gyakról heves szóváltásba keveredett egy rómás-
kodóval. Emezmitsem felelhetvén az uj prot. oka i -
r a , kését ragadá ki 's ellenén három szúrást e j -
tett. A ' vétkesbörtönbe vitetett ( A . Z. f. Ch. u. K.) 
— Legrégibb tudósításokban a' sziléziai püspök-
ségről olvassuk: „ A z első püspök, Gottfrid, a ' 
kis fatemplomban ült 5s az együgyű megtér tek-
nek elmondá a' hitet, tiz parancsot 's miatyánkot. 
A ' kanonokok voltak az éneklök, egyházfiak és 
iskolatanítók 's hivatalukban e l já r tak" — mi pe -
dig hozzáteszszük: „mint hü pásztorok." (A. Z. f. 
Ch. u. K.) — Angliában is csaknem e g y e -
temes az egyházlétegesítés szükséglete és s ü r -
getése. Még a1 dissenterközségeket is, mel lyek-
ben olly nagy volt eddig az elzárkozási 's elszi-
getelési törekvés, megkapta e' vágy . Különösen 
nevezetes pedig, hogy az independensek, kiknél 
első községéleti elv volt a' különködés, most uni-
óra egyesültek. ( A Z. f. Ch. u. K.) — A' l ip-
csei mihályvásári könyvlajstrom szerint m. é. 
húsvéttól Mihálynapig 140 munka jelent meg 
a ' protestantismus mozgalmairól, 57 a' ném. -ka -
tholicismusról, 51 Lutherről, 20 Luther tol ú j ra 
kinyomatva, 16 Pestalozziról, 7 Leibnitzról. (B. 
A . K. Z.) — Szászországban vannak esetek, hogy 
felnőtt, sőt tán már házasságra lépett 's családdal 
biró személyek nincsenek confirmálva. Miként 
történhetik az ? lehet kérdeni, 's miként kerülheti 
ki a1 pap figyelmétA' dolog egyszerűen köve t -
kező : Néha gyönge , nemképes i skolás -gyerme-
keket , ha el is érték a kellő kort, csekély képes -
ségök miatt nem lehet némi ideig még ú rvacso -
rához bocsátani. Ezt a' szülök gyakran olly é r z é -
kenyen veszik, hogy akaratuk kicsikarásául eléggé 
lelkiösmeretlenek 's durvák gyermeköket más 
helyen részesíteni confirmatio nélkül az úrvacso-
rában. Ha a' parochia kicsiny 's a ' pap egészen 
otthonos, az nem igen történhetik; de nagyobb 
parochiákban a' szülői által rosz útra vezetett 
gyermek tilos módon becsúszik a ' többi áldozó 
közé. Ez okból a1 kormány azt rendelé, hogy a1 

házasságra lépők mindig confirmatíói bizonyít-
ványt mutassanak elő (A. Z. f. Ch. u. K.) — 
Sajátszerű szokás Sziléziában, hogy mindenféle 
hirdetést az egyházf i , ki hátní áll a1 szószéken, 
egyenként ad a' papnak át. (A. Z. f. Ch. u. K.> 

M e g j e l e n t e k : 
Vasárnapi, innepi és alkalmi I m á d s á g o k , templomi 

használatra. Készítette K é v é s z B á l i n t , a" debre-

czeni ref. főtanodéban gyakorlati hit- és k. erkölcstan 
k. r. tanára. Debreczenben Tetegdi K. Lajosnál. 18*47. 
3 6 8 lap Ára, fekete kemény fedélbe kötve, 2 p. ft. 

F ö l d v á r y J ó z s e f , (debreczeni prédikátor és azon 
nevet viselő egyházi vidék esperestje) H a l o t t i p r e -
d i k á t z i ó k . Olcsóbb kiadás. 8 r. Debreczenben 
1847. Telegdi K.Lajosnál. 319 lap,bor. fűzve 40 kr.e. p. 

P a p t a n. Vezérfonalul tanításaihoz kézirat helyett kiadta 
Z s a r n a y L a j o s , a's . pataki ref. főiskola papja, 
a' ker. erkölcs- és paptan köz és rendes tanítója. S. Pár-
tákon. Nyomtatta Nádaskay András. 1847. 235 lap, ára 
1 ft. p. 

H a l o t t i s z ó n o k l a t o k . Homiletikai mű, alkalma-
zási 's búcsúztatói rajzolatokkal. Kiadta N a g y J ó -
i s e f , czigándi ev. ref. pap, több vármegyék ülnöke. 
S. Patakon. Nyomtatta Nádaskay András. 1847. 864 lap. 

J e g y z A' S. Patakon megjelent könyvek szerezhetek 
pesti könyvárus Eggenberger úr által. Ugyancsak Patakon 
szerezhetők F e r g e J á n o s könyörgései, mellyekrőt 
t. D o b o s J á n o s űr f. évi Prot. Lap 9-ik számában 
ezt irta : „Kivétel nélkül, mind e' könyörgések legjobb, 
legsikerültebb könyörgéseink közé sorozhatok. Kár, hogy 
nincsenek ott mindegyik falusi pap pulpitusán 1" — A* 
könyv czíme ez : Három héti könyörgések. Ferge János 
két héti könyörgései néhány, betegekérti fohászkodások-
kal megjobbítva és egy héti új könyörgésekkel megbővittc 
Zs. L. által. S. Patakon. Nyomtatta Nádaskay András. 
1838. 121 lap. 

S z ö n y i P á l , (nevelő). Alaktan, magyar szülék, neve-
lők és tanítók számára, 's a' t. 205 fa - 's 1 papiralakból 
álló gyüjteménynyel. 2-dik folyamat. 8r. Pesten, 1 8 4 f . 
A' magyar kir. egyetemi nyomda betűivel. (Bizományban 
Eggenberger J. és fiánál.) 266 lap, velinen. — Az alak-
tanból megjelent 1-sö 's 2 - ik - , és a' megjelenendő 3-ik 
folyamatnak, ugy szintén az ezekhez tartozó 205 fa- 's 
1 papiralakból álló nagy gyűjteménynek ára együtt vévo 
marad 20 pfrt. A' könyv két első folyama "s az ezekhé* 
elegendő kis gyűjtemény pedig, melly 16 fa- 's 1 pa-
piralakból van szerkesztve, kapható együtt 7 pfrtért. — 
Gyűjtemény nélkül : a' könyv első folyama, rajzzal, tehát 
a' nagy gyűjteményre vonatkozó kiállításban 1 ft. 30 kr. 
p.ért. Rajz nélkül pedig, tehát a1 kis gyűjtemény mellett 
használható kiadásban, 1 ft. 24 kr. p.ért. — A' könyv 
2-dik folyama 1 ft. 40 kr. p. ért. 

ii e g j e I e n e n i ő k: 
Magyar-tót és tót-magyar zs«bszótár, metly a1 m. t. társastág 

megbízásából szerkesztetvén, általa megbírálva 's elfo-
gadva sajtó alá bocsáttatik; mintegy 60 ívre terjed, nyo-
matva kis új betűkkel, szép velin papíron. Mind a' kék 
részre, mellynek bolti ára 3 pft. leend, csak 2 ft. 2 4 
krjával pengőben lehet aláírni, melly összeg fele az első 
kötetnek, másik fele a" második kötet átvételekor tétetik 
le. Az atáirás történik főtiszt. S z é k á c s J ó z s é f , 
pesti ev. magyar papnál és alulírott szerzőnél. 

J a n c s o v i c s I s t v á n . 
K á r o l y i I s t v á n he 11 en i r o d a l m i k ö n y v e . 

Ez, az ismert körülmények miatt a' kitűzött időre meg 
nem jelenhetvén, az aláírás határideje f. évi novemberi 
pesti vásárig meghosszabbíftatik. Egyébiránt a' könyv 
valószínűleg már sept. havábah megszerezhető lesz az ár, 
lefizetése mellett Eggenberger József könyvárus urnái. 

Benczúrnál Eperjesen megjelenik 'sf. é. sept. multával min-
denütt kapható lesz : L é l e k t a n , a1 bölcsészettantrló 
ifjúság számára. Irta V a n d r á k A n d r á s . Második 
(csali magyar) kiadás. 



P R O T E S T Á N S 

EGYHÁZI ES ISKOLAI LAP. 
36. szám. Hatodik évi folyamat. September 5. 1847. 

Megjelenik e' Lap 2 íven, minden héten egyszer: vasárnap. Előfizetési ár félévre Budapesten házhoz-hordással 3 f t . 4 0 l * r . . 
postán borítékban küldve % ft. pengő pénzben. Előfizethetni Pesten hatvani-utczai Horváth-házban 483. szám alatt földszint 

Landerer és Heckenast könyvnyomdája ügyszobájában és minden magyar- és erdélyországi kir. postahivatalnál. 

TARTALOM : A' palást-díjakról. Malmos. — Lélek gyü-
mölcsei. T e r h e s S á m u e !. — Szabad hívási jog a't i -
száninneni e. kerületben. Daps i Pál . — I s k o l a - ü g y : 
A' békési reform, iskola !s valami a' birtokaránylagosadó-
zásról, állandó tanítókról's iskolák rendezéséről. Hajna l 
Á b e l . — I r o d a l o m : U d v a r d y I g n á c z . „A" pro-
testantismus köztörténeti fejleménye." D o b o s J á n o s . 
— V e g y e s k ö z l e m é n y e k . 

A' palást-díjakról. (Vege.) 
A' fentebb mondottakból kiki átláthatja, miért 

hogy ama, nem a' legtisztesebb mód 's eszközök 
által lábra-kapott papi járulékok, accidentiák, 
stólák, idö járlával a' conciliumok és világi tör-
vényhatóságok által nemcsak megengedtettek, 
hanem még parancsoltatlak is. Illynemü kedvező 
rendeletekkel a' X-dik század előtt ugyan még 
nem találkozunk: de sőt inkább több olly püs-
pökre és conciliumra találunk, kik simoniának 
nyilvánították, ha keresztelésért, temetésért, 'stb. 
a' pap pénzt kívánt, vagy fogadott el; 's még a' 
X-dik század után is folyvást simoniának kiál-
tották azt a' conciliumok 's egyházi átok alatt is 
megtiltották '). — Ne gondolja azonban a' n y á -
jas olvasó, mintha e' tilalmak által a' stóla eltör-
lése czéloztatott volna: hanem csak követelése, 
zsarolása tiltatott e l ; egyébiránt dicséretes szo-
kásnak mondatott, hogyha önként nyujtatik 's e l -
fogadása megengedtetett. 

Némelly zsinati rendeletek azonban megenge-
dik a' presbyternek, hogy a' stólát követelhesse, 
ugy mindazáltal, hogy e' követelés valami mó-
don a' simonia színét magán ne viselje. Minthogy 
pedig ezen előleges követelése a' stólóknak rút 
botrányokra is szolgált ollykor alkalmul (mint 
nevezetesen : Kölnben is 1000-dik esztendő tá-
ján, midőn egy szegény ember, noha az egész 
várost befutotla, 's minden papjait fölkereste, még 
is mivel fizetni nem tudott, egyik sem keresztelte 
meg gyermekét, míg végre szent Herbert ér -
sekhez folyamodott, ki könyörületességböl a' k e -
resztséget végbe is vitte) : a' párisi 1196-dik 
évi zsinatban meghatároztatok, hogy a' stólát a' 
keresztelés előtt nem, hanem csak után, szabad, 
mint dicséretes szokást, követelni. „Pro baptismo 
nihil omníno anie exigatur, sed post laudabilis 
consvetudo exigi potest." 

J) L. Concilium Londínense (1138) Can. 4. 

Minthogy pedig már az efféle önkénytes a d o -
mány, 's laudabilis consvetudo, nem jött meg 
mindig, 's nem lépett életbe mindig amúgy csak 
magától, *s a' papok, kiknek elörj mitsem vala 
szabad követelni, gyakran mitsem is kaptak r 
ennélfogva a' lateranumi IV-dik concilinmban 
nemcsak a1 laicusoknak tetetett szoros köteles-
ségévé , ezen ugy nevezett dicséretes szokás 
gyakorlása : hanem egyszersmind a' püspökök is 
oda utasíttattak, hogy azon papok folyamodása k ö -
vetkeztében, kik híveiknél az illyetén dicséretes 
szokások teljesítéseért, 's a' stóla megfizetéseért 
hiába zörgettek, a'késedelmes fizetőket, vagy fi-
zetni nem akarókat, illető kötelességök teljesí-
tésére, egyházi átok alatt is, szorítsák." 2 ) Ugyan-
ezen határzalot megújították későbben különböző 
országoknak sok zsinataik, különösen a' toursi 
concil. 1236-dik évben." 3 ) 

A' laterani conciliumtól fogva egész a' XVI-dik 
századig, ezen adományok folyvást mindig a' con-
ciliumok paizsa és védelme alatt állottak, 's mi 
több, egy speciális gyűlésen, melly 1548-dik é v -
ben Augsburgban tartatott, kemény kifejezések-
kel valóságos tartozásoknak nyilváníttattak , és 
sürgettettek. 4 ) Igaz ugyan, hogy a kölni zs i -
naton 1536. Ilerman választó-fejedelem alatt, 
minden papi járulékok, accidentiák eltörlése in -
dítványoztatok; a1 mennyiben azonban a' szent 

2) Ad apostolicam audientiam, úgymond ama concilium, — 
frequenti relatione pervenit, quod quidam clerici pro exe-
quiis mortuorum et benedictionibus nubentium, et similibus 
pecuninm e x i g u n t , et extorquent, et sí forte corum cu-
piditati non fuerit satisfactum, impedimenta ficlitia fraudu-
lenter opponant. E contra vero quidam laici laudabilem con-
svetudinem erga sanctam ecclesiam pia devolione fidelium 
introductam ex fermento liaereticae pravítatis nítuntur in-
fríngere, sub praetextu canonicae pietatís. Quapropter su~ 
per his pravas exactiones lieri prohibemus, et p i a s c o n-
s v e t u d i n e s praecipimus observari, statuentes : ut libere 
conferantur ecclesiastica sacrameuta, sed p e r ' e p i s c o p t i m 
l o c i , v e r i l a t e c o g n i t a , c o m p e s c a n t u r , qui ma-
l í t i o s e n í t u n t u r l a u d a b i l e m c o n s v e t u d i o e r r i 
immutare . Conc. Later IV. Can.66. Harduinusnál Tom.VH. 

3) Quibus, scilicet, sacramentis ecclesiastícis gratís exbi-
bitis poterit peti, quod de pia consvetudine exigi consvevit, 
subditos ad hoc per praelatos, c e n s u r a e c c l e s i a s t i c a 
c o m p e l l e n d o s . — Lásd a'4-dik kánont, összehasonlítva 
ezt a1 7-dikkel. 

4) Quantum de jure est, — úgymond — adstringi yolumui, 
atque compelli. Synod. Atigust. a. 1548 Can. 22. 



atyák látnák, miképen azoknak eltöröltetésök ál-
tal nagy csonkulást szenvednének a' papok k ü -
lönben is csekély jövedelműkben ; *s a' mennyi -
ben illő és méltánylatos, hogy a ' ki az oltár k ö -
rül szolgál, arról is é l j en : a ' zsinat végre is a b -
ban állapodott meg, hogy ezen járulékok, l e g a -
lább Köln városában, mindaddig maradjanak fen, 
m 'g a' papok más módon 's az eddiginél több j ö -
vedelemmel láttatnak el. 

Maga a ' trienti zsinat is, mint XXII-ik ülésének 
actáiból láthatni, az egyházban elförlendö egyéb 
adóztatások közt, ezen járulékok felett is pálczát 
szándékozott törni, 's Montanus, vagy is de Monté 
Mária János, a ' pápa első legátusa, sok nyomos 
okot fölhordva, férfiasan harczolt azoknak el tö-
röltetésök mellett; nagy visszaélésnek nyilatkoz-
tatta azokat, 's kereken tagadta, hogy azok a1 

laleráni IV-dik conciliumban 1215-dik évben, 
ennek fentebb előadott végzése által pártfogás 
alá vetettek volna , a ' mennyiben azon concilium 
csupán a ' papi tizedeket, zsenge áldozatokat, 's 
elféle kegyes adományokat hagyta helyben 's t ö r -
vényesítette dicséretes szokások gyanánt . 5 ) Mind 
e ' mellett is azonban, sem a' stolárékra, sem egyéb 
adózásokra nézve misem ment határzatba. 

Egyébiránt ezen papi járulékok, adók, a' világi 
törvényhatóságok által is pártfogás alá vetettek 

megerősíttettek; mire 1000-d ik év táján ta lá-
lunk legelőször példát. — Nagy Kund (Kanut) 
király t. i. megparancsolta, hogy mihelyt a ' sír 
kiásatott, a' halotti stóla a ' papnak azonnal meg-
fizettessék, még azon esetben is, ha a 'parochiá já -
hoz tartozó halott más parochián temettetnék el. 
Mind e ' mellett is azonban, ugy látszik, hogy e' 
tárgyban a' világi törv. hatóságok leginkább a' 
XVl- ik század elejétől fogva kezdettek rendelkez-
ni, midőn t. i. szokássá vált, szolgálati bérök f e -
lett a ' papokkal alkura lépni, 's ez alkudozás a l -
ikalmával egyszersmind kiszabni rendes díját min-
den egyes functiónak. Legelső tette ezt, 1501-d ik 
évben, a1 párisi tanács; Németországban pedig 
1 5 2 4 - i k évben jött divatba ; mire egy felöl a' 
sokat követelő papok zaklatása, más felöl a ' szűk-
markú hívek fösvénysége szolgáltatott alkalmat, 
nemcsak protestáns, hanem r. kathol. országok-
ban is. 

Ezen papi járulékok,úgynevezett stolák, a ' róm. 
katholicismus kebeléből átcsúsztak a ' reform, e g y -
házba is, mit az első reformátorok, 's az ezek á l -
tal alapított egyházak is, a1 protest. papok é g r e -
kiáltó szegénysége miatt, elnézni kényteleníttet-
t e k ; mert ha ezek a ' stoláris jövedelmektől m e g -
fosztatnak, aligha koldusbotra nem jutnak. A ' 
reformátióval egykorú, majdnem minden írók azt 
állítják, hogy a' protest. papok- és isk. tanítóknak 
szemeiből is ki lehet olvasni a ' nagy éhséget, i n -

5) Lásd Amelot de la Houssaye jegyzeteit Sarpinak itty 
czimü munkájára : Traité des Benefices. 

6) L. Jus eccles. Canuti M.art. 13. 

séget. A ' honnan az 1528-dik és 1533-d ik évi 
szász visitatió alkalmával, a' vitatkozás meze jé -
nek főtárgya volt a" papok fizetésének ügye . J u -
stus Jónás, a1 többek közt, Spalalinhoz intézett 
egyik levelében azt indítványozta, hogy a* p r é -
dikátoroknak 50, vagy legalább 40 forint évi 
jövedelmet kellene biztosítani; 7 ) de vájjon h o n -
nan ? — az egyházak jövedelméből ? úgyde 
azok nagy részben, már a' katholicismus k e b e l é -
ben, szegények voltak, 's illy szegényül mentek 
át a' reformátio ö lébe; részint pedig a ' j ö v e d e l -
mesebbek, a1 nemesség áltál, a ' Krisztusban való 
szabadságróli helytelen fogalmánál fogva , e g é -
szen kifosztattak 's tönkre tetettek, és csak igen 
nagy ügygyel-baj ja l lehetet tkörmei közöl valamit 
visszacsikarni. — Hasonlóképen cselekedtek a' 
fejedelmek is, elfoglalván a ' püspökségek, apá t -
ságok dúsan-jövedelmezö javadalmait. A' k ö z -
népre sem lehetett támaszkodni, mert ez is a' n e -
mességhez volt hasonló, szinte balul fogván fel 
a' keresztyén szabadságot, 's ha szinte nem vett , 
nem foglalt is, de nem is adott semmit. Minél fogva 
Luther keserves panaszokra is fakad a' ha l lga-
tók hálátlansága felett, kik noha sok adózásoktól, 
például a' bűnbocsánati, misemondatási díjtól, ' s 
a' barátoknak fizetni szokott sokféle adótól m e n -
tek lettek : mégis olly szűkmarkúak az evangel . 
prédikátorok irányában. 8 ) A 'braunschweigi v i -
sitationalis jegyzőkönyvben e ' panaszok szinte 
szóról szóra ismételvék. ,,A' szegénység miatt, 
úgymond ez, a1 prédikátor még csak nem is á l -
modhatik a' házasságról" 'slb. Szégyen, hogy h o -
lott az előtt annyi sok papot tartottak, most már 
a városi egyházakban ke t tő , a1 falukon pedig 
egy sem élhet meg. Ez alkalommal azonban 
mégis meghatározták Braunschweigban a' papok 
fizetését, — a ' superintendens t i. 100 , az a d -
junctus 65 , a' pap 3 5 , ha pedig házas volt, 4 5 
forintot kapott évenként. 

A ' magyarhonbeli egyházak, ugy látszik, s o k -
kal nagyobb szívességgel és buzgósággal v i se l -
tettek papjaik iránt, mint a' némethoniak; mert 
azok élelmére bizonyos-mennyiségű hold szántó-
földet, rétet , avagy szőlőt szakasztottak ki, vagy 
a ' község, vagy a ' patrónus a ' magáéból; söt b i -
zonyos állandó fixus jövedelmet is rendeltek, mit 
egyházaink ugy-neveze t t chartái és h a g y o m á -
nyai is bizonyítanak; de bizonyít az 1626-d ik évi 
komjáthi zsinat is III—dik részének 33-dik káno-
nában ezen szavakkal : „Valaki a' község kedve-
ért , avvagy a ' patronusoknak kedvökért egyházi 
jövedelmét, melly immár régtől fogván rendelte-
tett az egyh. szolgáknak, megkisebbítik, avvagy 

L. Seckendorf História Lutheranismi Lipsiae 1694. 
8) Lásd János választó-fejedelemhez irt levelét, Secken-

dorfnál Tom. II. paragr. 16 és a' Genesisre irt commentáriu-
sában Cap. 49 . 

9) Lásd : Der erbaren Stadt Brunswig christlike Ordninge 
'etb durch Johann Bugenhagen Wittenberg 1528 . 



akármiképen apasztják, csakhogy őket ott tart-
sák , — kiveltessenek helyűkből, mint közönséges 
jónak lopói. A' kik viszont szőlőket, szántófölde-
ket , mellyek az egyházi szolgálathoz tartoznak, 
nem munkálódíalják, igaz becsű után a' kárt m e g -
fizesse, a' mellyet tett az ollyan prédikátor." — 
Buzgóságukat növelte az 1780-d ik évig dúló va l -
lásbeli üldözés lelke, mert az üldözött egyház, a' 
tapasztalás bizonysága szerint , mindig buzgóbb 
vallása 's papjai iránt, 's buzgósága ereseit ceu 
sub pondere palma. Alkalmasint ezen bugóságuk-
nál fogva tűrték el a' stolárís adózásokat, melly 
türelmökben megerősítette őket a1 szomszéd Né-
metországnak is, — mellyel akadémiákra kiutazó 
papjaik, papjelölteik 's főuraik folytonos közle-
kedésben voltak, — példája. 

E ' stólák azonban nálunk magyaroknál önkény-
tes adakozástól függőitek, 's a' papok által de jure 
egyátalában nem követeltefheítek. Azt mondja n e -
vezetesen az 1626-dik évben tartott komjátIii z s i -
nat végzéseinek 1642-dik évben költ magyar 
szövegének 20-dik kánona a' III—dik részben: 
„Javaiíjuk a' braccarumi második gyűlésnek 7~dik 
kánonát, mellyben azt olvassuk, h o g y : minden 
püspök meghagyja az ekklézsiákban, hogy a' kik 
keresztelni viszik magzatjaikat, ha valamit j ó -
akaratból adnak, elvétessék lölök; a' kiknek p e -
dig nincsen szegénység miatt mit adni, erőszak-
kal semmit ne vegyenek azokon a ' papok. Azont 
végezzük az úrvacsorája osztása felöl is, hogy 
azért tartozásképen semmit sem kell venni, tud-
ván azt, hogy az Istennek ajándéka áron el nem 
adathat ik: de ha maga jó indulatjából ad valaki 
valamit, azt meg nem kell vetni." — Mind e ' 
mellett is azonban a' szokás és idö a stólákat m a -
gyarhoni reform, egyházunkban sanctionálla, 's 
az 1791-dik évi országgyűlés 26- ik törv. czikké-
n e k 6 - i k pontja, habár indíreete,mégis erősítette. 

Itt már leteszem jelen értekezésem határkövét, 
mellyre leülvén 's megpihenvén, lélekzetet "s egy 
kis bátorságot véve magamnak, egy imUtványnyal 
lépek elő, azzal t. i., hogy cC slólák reform egy-
házunkban törültessenek el, még pedig azé r t : 

1 ) Mert az ok, melly azokat előidézte, u .m. a' 
papok szegénysége, ugvis már régen megszűnt, 
's habár gazdagoknak épen nem mondhatjuk is 
magunkat : de minden esetre legszegényebb pap-
társunknak is sokkal kedvezőbb a ' helyzete, mint 
volt a' reformatio előtti papoké. 

2 ) Mert igazságtalanság a ' szegényekkel is 
épen annyit fizettetni, mint a' tehetősökkel. 

3 ) Mert a' stólákon a simonia rosz szaga igen 
is megérzik. 

4 ) A ' szent dolgok áruba bocsáltatván, kivált 
az együgyű község előtt sokat vesztenek i g é n y -
lett méltóságukból, 's vásári árúczikkekké válnak. 

5) Mert az esketések alkalmával, a1 vidéki vő -
legényekkel néhol fél, máshol egyszer annyival 
többet fizettetés a ' pap és hívei közt kellemetlen 

súrlódásokat szül, 's amazt fukarság, huzavona 
gyanújával szennyezi be. 

Tiszttársaim, kedves atyámfiai az Úrban ! Va-
lami módon, az Istenért! meg ne nehezteljetek 
rám ezen indítványom miatt! Csakhogy k e g y e -
tekben megmaradhassak, inkább visszavonom. De 
nem! — ezt nem teszem, nem lehetem, hanem 
inkább módosítom illyformán : A' stólák reform, 
egyházunkban törültessenek el, — de csak k á r -
pótlás mellett. így, hiszem, hogy szent köztünk a5 

békesség, 's az indítványozónak kegyesen m e g -
bocsáttok, mint szinte megbocsáttok azért is, 's 
megbocsát a' t. cz. olvasó közönség is, hogy b e -
cses figyelmeteket illy hosszas értekezéssel f á -
rasztottam. ' M a l m o s , 

reform, prédikátor a ' f. borsodi 
e. megyéből. 

L é l e k g y ü m ö l c s e i . (Folytatás.) 

Eféz 5 : 9. 
(Ajándokul, tulajdonkepen válaszul a1 tisztelt etlenvétemc-

•nyüeknek.) 

Miután Pé!ert,mint egyszerű tagját a' szentséges 
apostoli karnak, halalom, kulcsok nélkül már R ó -
mában aligha szívesen is látnák, 's primásságát 
a' kiszámított hierarchiára nem használhatnák : 
arról, hogy vol t-e vájjon Rómában ? — talán szót 
sem kellene ezek folytában tennünk, 's az é r t e -
kezést be lehelne fejeznünk. Mivel azonban n 
Rel és Nev. nem akar szélidiilni, és Pétert min-
denáron első püspöknek akarja Rómába beigtatni : 
kénytelenek vagyunk amaz ismeretes hajdankor! 
versecskét föíelevenítni : 

An Petrus fuerit Romae? sub judice lis e s t ; 
kénytelenek vagyunk a ' pert ismét folyamatba 
venni, a' lefolyt századok allegalumaihoz néhány 
sorokat mellékelni. Igenis, — sub judice lis est — 
s bizton reméljük, hogy az időnek teljességében 

nagy hatalommal eljövendő b i ró , t. i. az igazság 
szelleme, részünkre kedvezöleg fogja majd a' n a -
gyobb tökélyre menendő keresztyénségnek k i -
mondani az ítéletet. 

Idétlen dolognak látjuk, hogy némelly rokois 
prot. tudósok véleményeikkel, tekintélyűkkel a k a r , 
bennünket egyik ellenvéleményü elrezzenteni. 
Igen ludjukmi, hogy Saumaise, Pearson s mások 
megengedik, hogy Péter Rómában volt legyen, és 
ebben meg nem ütközünk, mert előttünk nem 
valami üdvös hitezikk, —akár tagadni, akár m e g -
engedni lehet azt a protestánsnak, a' szerint, a 
mint felőle magának valaki meggyőződést s z e -
rezhetett : de mit nyer velek Róma Hiszen csak-
ugyan tagadják minden igaz protestánssá!, hogy 
püspökséget viselt 's hierarchiát alapított volna 
ott Péter. Inkább meg lehet abban ütközniök az e l -
lenvéleményiieknek, hogy egy Valesius, (Annot. 
ad Euseb.) — egy Anion Pagius, (in Crit. AnnaL 
Báron) - - egy Steph. Baluzius, (ad Laclant. de 
mortibus persecutorum) — a' római egyház nagy 



oszlopai tagadják bátran, hogy Péter megfordult 
volna Rómában. Tagadjuk mi is bátran, mert az 
egyháztörténettan mezején, minden csodafát, l a -
bodát, virág, gyümölcs, gyógyszer helyett fö l -
szedegetni, — regélni ot t , hol komolyan igazat 
kellene beszélni, — sötét, bujkálni való helyeket, 
rég i ség által szentesített berkeket keresni, mikor 
az igazság napja világánál tisztán láthatunk, mun-
kálódhatunk , 's a ' második Ádám paradicson-fái 
közt sétálhatunk, boldogul élhetünk, — a' római 
hierarchia érdekében működni, mikor az egész 
keresztyénségnek javát kell tekintetbe venni, — 

• nem, teljeséggel nem akarunk. Míg a' r. egyház-
nak nem akad egy Spanhemiusa, ki a ' mienket 
az e. történettan mezején le nem szorítja a' dicső-
ség halmáról,mellyen, mint egykoronázot t király, 
a ' földgömb négy része felé vágott szellemi 
fegyverével , — míg világos chronologiáját valaki 
meg nem czáfolja (lásd quatern. dissert.) : mind-
addig tagadjuk, hogy Péter valaha Rómában lett 
volna. 

Ellenzi pedig Péter Romába mehetését n e m -
csak a ' chronologia, mellyböl minap is közelebb 
tisztelt le lkész- társunk, Mező úr, az el lenvéle-
ményüeket olly drága adattal kínálgatta, hogy a n -
nál ugyan szebb falatot szerette Annájának sem 
nyújtott valaha Elkána (1 . Sam. 1.) ; mit ők azon-
ban, mintha méreg-labdacsok lettek volna, é r in -
teni sem bátorkodtak, iszonyodva elfordultak, 's 
nagy tudósszerü apáthiával felöle illy formán szá l -
lottak : „nagyobb készület, nyelvismeret kívántat-
nék ahoz, hogy illyesmiröl ítéletet hozni lehes-
sen ," — így szépen nyakukról letoltak, siettek, 
hogy a' hegyes ösztöntől megszabadulhassanak: 
de ellenzi római útját Péternek, — ha már meg 
kel l vallani — a' különben ártatlan e. atyáknak 
m egcsalatkozásuk is. Gúnyolódva veti szemünkre 
az ellenvéleményü, mint a 'patrist ikábani j á ra t l a -
n o k n a k , hogy Irenaeus, Tertullianus 's mások 
bizonyságot ellenünk tesznek. Igaz, hogy ezek a 
legrégibb irók közöl valók mondják : de ám amaz 
áb ránd , chiliasta, sok holmit apostoli szín alatt 
árulgatott, mint Eusebius is megvallja, c seké ly -
itélötehetségü Papias beszélgetése után elterjedt, 
é s Krisztus után 130 évvel divatossá vált 
traditio szellemében mondják, — hogy Péter 
Rómában v o l t ; és bogy kevesebb hitele l e -
gyen e' traditionak (így engedte a1 gond-
viselés) , még a' Simon Mágusról a ' vele való n e -
vetséges harczróli regét is hozzá-toldották, mel ly-
ről megvallja Augustinus, 86-d ik levelében, hogy 
az sok rómaiaktól csak mesének t a r t a l ék , és a ' 
római pogány isten Semo helyett, (kiről Livius-
nál I. VIII. és Augustinusnál CÍY. Dei 1. 8. emlé-
kezet van) szokták a1 keresztyének hibásan v e n -
ni ; Baronius is bizonyítván, hogy e ' Semo Isten 
emlékoszlopát XIII-dik Gergely Pápa idejében 
találták meg a ' Tiberisben. 

Csak Eusebiust tartjuk mél tónak, hogy Péter 

Rómábani megfordulására nézve szóba-hozzuk; 
mert ö fedezte föl, s ö utána tudjuk, mikor ? k i -
től ? 's milly-jellemü embertől származott ez a ' 
később olly híres lett traditio ? mellynek n y o m o -
rult papiasi eredetét Irenaeus, Tertullianus is 
tudták ugyan , de igen mystificáltak levén, nem 
mondák el őszintén (miként Eusebius), hol v e t -
ték. Isten mentsen az illy kérdéses ügyben az e . 
atyák irataikra szorulni! Eusebiusnak sem lehet 
több hasznát venni, csak hogy imez, apostoli do l -
gokróli i rat-el lenes traditio zavaros kútfejére b i z -
ton v e z e t ; mert Péter római több körülményeire 
nézve, nagy habozásban látszik lenni,— talán neki 
sem leheteti mindig érzelmeit valaki, vagy valami 
miatt, szabadon kiönteni. Egy helyen (Eccl . flist. 
1. 3. c. 1) mondja, hogy Péter élte vége felé R ó -
mába ment : ámde a ' Clironiconban különösen a ' 
Hieronymus által lett fordításban, már nemcsak 
azt találjuk , hogy Rómába ment Péter, minek-
utána az antioehiai ekklézsiát alapította, de azt 
is, hogy 25 évig püspökséget is viselt. — Talán 
mégis ijedt némelly protestáns olvasó barátom, mi 
telt ki Eusebiusból! Nem kell fé lni! hiszen e z e k -
nek az e. atyáknak irataikban nemcsak azt o l -
vassuk sokszor, a ' mit irtak, hanem azt is, a ' mit 
nem i r t ak , de a ' későbbi kezelök h o z z á - a d t a k ; 
úgyhogy nem bizonyos benne az ember, váj jon 
annak esze , s z i v e - e , a' mit olvas, kinek nevét 
viseli a ' könyv, — vagy másnak, idegennek, ki 
hasztalan portékáját amannak jeles czimere alatt 
árulja. íme Eusebiusnak is, mint majd minden 
Pá t e rnek , ez a' szomorú sorsa. Ugyanis csak 
a' diák fordításban olvashatni ezt : „ibique XXV. 
annis Episcopatum gess i t , " de az eredeti C h r o -
nicon görög kiadásában épen nem találtatik; meg 
van a' Hieronymus deák fordítása rontva, vesz -
tegetve, azért nem lehet érvényes e ' tárgyra n é z -
v e , egy Páter bizonysága sem. 

Fájlalni lehet sorsát a ' róm. egyháznak, mel ly-
nek tagjai ez utolsó időben magukon Isten tudja, 
hogy 's mikép segíthetnek ? Ezek ártatlanok, nem 
okai annak, hogy a1 hajdankor túlbuzgalma a ' r o p -
pant-nagy pompás épületnek gyenge alapot v e -
tett, a* Péter vélt elsőségéből indulva ki, — az ő 
kőszikla n e v é n , egyéniségén épített, holott az 
egész tanítványi karnál többet munkálódott, s z e n -
vedett legnagyobb apostol Pál, — kiben az isteni 
kegyelem felette bövölködött, kiben a' Jézus 
Kristus, mint elsőben, megmutatta minden kegye l -
mességét ( 1 : Tim. 1 : 16) , — ö igenis, különben 
pogányok apostola , elég fenséges, dicső lehetett 
volna egy maga a ' r. egyház alapítójának n e v e z -
tetni; annyival inkább, hogy a ' szent iratból igen 
világos, miszerint ö gyu j támeg Rómában az evan-
gyéliom fáklyáját legelőször, lánczok közt hirdette 
a ' lelki-szabadságot, *s egyházat alapítván, v é g r e 
Jézus nevéért , mint vértanú, Nóro fegyvere által 
meghalt. Kellet t-e vájjon Rómának Péter re s zo -
rulnia, kinek viselt dolgairól azon kívül, mit a' 



bibliában találhatni, semmi nem bizonyos ? Nincs 
ugyan megírva ez vagy amaz apostolnak, p. o 
Pé te rnek minden viselt dolga, hiszszük mi is: de 
ez mitsem segít Róma ügyén ; mert ha sok kö-
rülményeit Pál Róma felé utazásának, ott lak tá-
n a k , működéseinek, házi életének nem olvassuk 
is : de a ' fődolog el nem maradt. í rva van, hová? 
miért ment ? mi üdvös eredménynyel koronázta 
meg Isten Róma felé utát? Péter Rómába menté -
n e k históriájából pedig nemcsak némelly, de min-
den körülmények, a ' födologgal, az úttal együtt 
elmaradtak. — Igenis, épen ugy nincs az új tmi 
sz. könyvekben felöle egy betű is i rva, miként 
nincs Tamás apostolról, minő csodaszerepet vitt 
az indusoknál, a' malabári par tokon? pedig az ö 
mar tyrságáról , általa megátkozott , még most is 
ott élő, létező nemzetségről is sokat beszélnek az 
emberek-; kinek, mint a ' Jézus föltámadásáról l e g -
erősebb bizonyságot tett apostolnak tekintélye, 
elsősége által, (ha a' keresztyén vallás ugy v i r á g -
zanék Chinában's Indiákon, mint most Európában, 
és itt a ' népek sötétben ülnének, mint most a ' k e -
leti, messze tartományokban) — alkalmasint épen 
így vitatkoznának Indiákra érkeztéről, 's ott a la -
pulni gondolt hatalmas hierarchiáról; annyival 
inkább, hogy Eusebius ö róla is emlékezik ( T a -
másról) 's mondja, hogy a' Párthusoknak prédi-
kálta legyen az evangyéliomot (Euseb. lib. l . é s 
lib. 3 : c. 1.). — Bizony, bizony ha a' keresztyén 
a. sz. egyházra nézve olly üdvös hitczikk ez, hogy 
Péter Rómába m e n t , ott püspökséget is v ise l t : 
miért van, hogy Isten gondoskodott ugyan m e g -
íratni az apostolok dolgairól iró Lukács által, hogy 
Kornelius házához ment, apostolkodott,— azonban 
azt, hogy Rómába ment, ott az egész keresztyén 
világot igazgató egyházi hatalmat központosított, 
Jézus végetlen kegyelmének fösáfára lett, e' sá-
f á r s á g o t , hatalmat, tekintélyt , szentséget utód-
ja i ra , helyetteseire is átbocsátotta : — mind ezt 
nemhogy bőven megíratta volna, de egy szóval 
Rómát, vele valami viszonyát elő nem hozatá. — 
V é g r e Római Kelemen neve alatt ismeretes K o -
rinthusba küldött elsőbb levélből láthatja kiki, 
hogy Péter római ügyét nem lehet világosságra 
hozni. Az ellenvéleményü ugyan neveti azon 
okoskodást, midőn valamelly biró hallgatásából 
azt hozzuk ki, hogy nem történt meg a ' dolog, 
mert felöle nem szólott. Ezt nem is lenne t a n á -
csos általános törvénynyé t enn i , mert a' ravasz 
okos hamar vissza tudna vele élni: ámde a' s z e -
líd, tiszta okosság száz meg száz esetben, körü l -
ményekben jó hasznát vesz i , és ez a' kezünk 
alatti esetből k i f o g tetszeni.Mit Ítéljen vájjon az 
ember , mikor a ' legjobb tanú hallgat ? mikor a' 
s zen t , kegyes férfiú Péterhez legközelebb élt, 
dolgait legjobban tudta, épen Pál és Péter utazá-
sairól, dolgairól iró Római Kelemen egy betűt nem 
í r , hogy Péter Rómába ment 's ott működött 
volna ? Ha Máténak a' szerecsenek, Andrásnak 

a' scythák közti apostolkodásáról írt volna: 
eszünkbe sem jutna kérdésbe tenni, hogy lehetett 
Péternek Rómába mentéről elfeledkezni?: de m i -
kor ezen nagy sikerrel működött egy pár n e v e -
zetes apostolról ír, 's Pál életét, utazását,— halála 
hol, ki által leli ,—mindent elö hoz, — Péterről p e -
dig, ki felöl mondják, hogy Pállal együtt Nero á l -
tal öletett volna meg, egy szót nem mond ( m i -
ként Lukács), hogy Rómába ment, ott apostolko-
dott, szenvedett 's meghalt : illy esetben váj jon 
kicsoda kárhoztathatna méltán bennünket, ha a* 
kegyes, tudós, különben is Péter utódjának m o n -
datni szokott római püspök Kelemen után élt k é -
sőbbi ö r e g , de csekély-tehetségű , szentes-
kedö, hires pietista, chiliasta Papias regélgetése 
után csupán, (mi által sok későbbi e. atyákat, 
mint I renaeus t , Tertullianust félre vezetet t) mi 
Péternek Rómába mentéről soha meg nem g y ő -
ződhetünk; és ki kell világosan mondanunk, hogy 
az egész Péter római ügye, oda mente vagy nem 
mente igen c seké ly , figyelmet sem érdemlő d o -
log, — a ' keresztyénség, közelebb a' r. katholika 
egyház idvére, örök boldogságára semmi hatása 
nincs, és ezért a' bibliában semmi említés felöle; 
mert ha ez a' Rómábani apostolkodása, legalább 
ott megfordulása, annyival inkább püspöksége P é -
ternek, a' keresztyénséget érdeklő, nagy - fon to s -
ságu dolog volna, az a' felöli meggyőződés idves-
ségünkre megkívántatnék : ugy bizonyosan (h i sz -
szük mint azt, hogy van egy igaz Isten) a' szent 
lélek által ihletett szent iratokból egy kis értesítés, 
intés, ismertetés ki nem maradhatott volna felöle. 

De ime különös erősséget gördítnek elönkbe 
az ellenvéleményüek : „Rómában volt, úgymond, 
Péter,mert így ír: „Köszönt benneteket e1 g y ü l e k e -
zet, melly Babylonban van, és az én fiam Marcus" 
1 Pét. 5 : 1 3 ; — már pedig Babylonon értetik a ' 
sz. iratban Róma. — Ritkaság illy erősséget látni! 
megérdemli, hogy színről-színre ismerje, lássa 
mindenki, 's mutatja, mire nem szorulnak az e m -
berek, még az egyházi tudósok is, ha ugyancsak 
érdekökben áll valami. Megengedjük hogy Róma, 
különösen a ' Jelenések könyvében, rej télyes, p ró-
fétai értelembenBabylonnak neveztet ik: d e h o g y 
mikor Péter (már akár az assyriai t , akár az 
egyiptusit, közel Memphishez fekvőt, vagy is az 
ujabbat értsük) Babylonból, melly tele volt z s i -
dókkal, kiket kellett főkötelessége szerint té r í te -
nie a ' zsidók apostolának, levelet ír, 's onnan k ö -
szönti az ekklézsia nevével az atyafiakat, és M a r -
cus kedvelt fogadott fija, segédje nevével is, kit 
a' régiség csakugyan Egyiptus püspökének t a r -
tot t , — i g e n , hogy ekkor is Babylon alatt 
Rómát kell érteni : nincs halandó, ki velünk 
protestánsokkal elhitesse. Mindemellett a ' h i e -
rarchia érdekében mondhatják u g y a n , hogy B a -
bylonon Rómát kell érteni, ezzel keveset gondo-
lunk : de hogy ez a ' csodás magyarázat Pé ter 
apostol kisebbítésével történik, azt rosz neveu 



veszszük. Azt mondja ugyanis az ellenvéleményül 
„azért nem írja Péter Kómát levelében, mert ak-
kor szabadult ki a' tömlöczböl 's nem akarta t u -
datni a' világgal, hol tartózkodik." — E1 szerint hát 
félt, 's nem volt bátorsága Péternek szenvedni és a ' 
sz. lélek még sem munkált benne tökélyes apostoli 
erőt,bátorságot. Ezt föltenni felöle nagy vétek 's ez 
is jó darab elevenszén fején az ellenvéleménytinek, 
melly gyül a' harag napjára, azért a' mondhatlan 
áldásért, mellyet az isteni kegyelem általa köz-
lött a' keresztyén hívekkel. — Megemlítjük még, 
hogy semmi el ne maradjon, azt is, miszerint P é -
ter hogy Rómában volt, illy erősséggel is élnek: 
Péter koporsója Rómában van , ott mutogaítatik, 
ö ott halt meg és így tagadni nem lehet, hogy 
Rómában volt, élt. — Az illy gyermeki erősséggel 
nem sok időt töltünk, mert láthatni, hogy bizony-
talan dolog bizonytalannal akar erősíttetni. Hi-
szen sok sírboltok, koporsók mutogattatnak szer-
teszét a' világban, mellyek soha szenteknek tes-
teiket magokba nem vették ; azonban a' szentek-
nek testeik csontjaik, hamvaik gyakran egyik 
helyből másikba vitetnek által 's a' temetés 
helyéről a ' meghalás helyére nem lehet követke-
zést vonni.; annyival inkább e ' je len esetre nézve 
vigyáznunk kell, mivel Ilieromjmus bizonyítja, 
hogy Péter Jeruzsálemben halt légyen meg 's 
meglehet, onnan vitték koporsóját 's hamvait, — 
v a g y , ha vigyázatlanságból, tudatlanságból el 
találták cserélni, — más ember csontjait, hamvait 
's koporsóját Rómába. 

(Folytatása következik.) 

T e r h e s S á m u e 

Szabad hívási jog a' tiszáninneni e, 
„Yocat o est penes ecelesiam" a 

kerületben. 
tiszáninneni 

e. kerületben, csaknem minden papválasztási ügy-
nél, órákig tartó vita tárgya. Különösen a' tiszte-
lendő papság részéről tapasztalhatni ezen e g y -
házi szabály elleni szegülést. 

Méltányos a' tisztelendő papság aggodalma, 's 
felszóllalása igazságos, ha a' felidézett szabály olly 
eseteknél, hol elidegeniilés miatti változás áll elő, 
alkalmaztatni czéloztatik; mert a' szabad hívás-
nak illy eseleknéli korlátlan gyakorlata szomorú 
következéseket szülhet, 's félő, hogy a' kénysze-
ríted változásnak minden hiba és bűn nélküli egyé-
nek lesznek áldozatai. — Egyházkerületünk be-
látván az innen eredő bajokat^ mennyire helyzete 
engedi, mindent elkövet az említett ok miatti vál-
toztatások megszüntetésére. A' bepanaszloít elide-
geniilés valóságának, ;s okainak megvizsgálására, 
kinyomozására, a' fellázadt kedélyek lecsilapitá-
sára, a' felzavart béke helyreállítására biztosságo-
kat küld, — legroszabbesetben, ha a' békéltetés 
nem sikerült, a' papját változtatni kivánó egyház 

hivhatási szabadságának korlátokat szab. Az 1840. 
évi k. gyűlés 249. sz. a. határzata nem engedi a ' 
változtatni kivánt egyén káplánjának meghívását; 
a' fenálló gyakorlat pedig az illyetén egyházat 
oda utasítja, hogy papot a' hivatalban levő rendes 
papok közöl hivjon , hogy az ekkénti v-áltozásnál 
a" változni kénytelenítettnek is helye nyíljék. — 
Mind ezek, miket egyh. hatóságaink e' tekintet-
ben tesznek, vagy jelen környülményeik közt t e -
hetnek, vélekedésem szerint, koránt sem elegen-
dők a' kényszerített változtatásból eredhető szo-
morú következések megszüntetésére. Hogy l e l -
készeink hivatalukat teljes függetlenséggel fo ly -
tathassák, és állásuk kedélyhullámzás játéka ne 
legyen : szükséges az clidegeníilésnek, mint vá l -
toztatási oknak, a' maga utjáni teljes megszünte-
tése, egyh. törvénykönyvünkből kitörlése. Nem 
sokat adhatok a' budai 9—ik kánonba kitett azon 
okra : mikép azon pap, kitől hallgatói elidegenül-
tek, ott hivatalát kellő hatással nem folytathatja. 
Tapasztalásból tudjuk, a' bepanaszloit elidegenü-
lések milly alap-nélküliek; igen sokszor néhány 
's az egyházra nagyobb befolyással bírók által 
okozott forrongás az indulatokat higgasztó idő 
folyamába magától elényeszik. Öregség vagy b e -
tegség miatti elgyengülés eseteiben előállható 
kedvetlenségek segéd-rendeléssel, mint a' budai 
74 kánonban is irva van, megszüntethetők. 

Egészen más tekintetet érdemelnek azon e g y -
házak, hol lemondás, hivataitóli elmozdítás, vagy 
halál következtében a' papi hivatal megüresült. 
Itt a' szabad hívást sem jövőre, sem jelenleg kor-
látozni, véleményem szerint, nem lehet. 

Számosan vannak ugyan, kik a ' szabad hivási 
jogot az egyházaktól egészen elvetetni, az e. h a -
tóságot rendelkezési hatalommal felruháztatni k í -
vánják.. Főbb okaik; „Az egyházi hatóság a ' j e l e -
sebbeket, érdemesebbeket ismervén, előléptetés 
által jutalmazhatja ; az egyházak a' szabad hívási 
jog gyakorlatára érve nincsenek." Különös j u -
talmazási mód, melly épen a' mások rovására 
történnék, e' mellett legkisebb figyelemre sem 
méltatatnék azok bizalma, kiknek teherviselése 
tartja fen az egyház lételét. — Megengedem én, 
sokszor jól ütne ki a' hatósági rendelkezés : de 
elleneim is engedjék meg,hogy több esetben, mi-
dőn ismeretlen és bizodalmat nem biró rendelte-
tik, igen roszul. A' másik állítás: „hogy az e g y -
házak megérve nincsenek jogaik gyakorlatára" 
olly közönséges és több esetnél elhasznált.ok, 
hogy czáfolalot sem érdemel. Nálunk protestán-
soknál ezen gyámkodást feltételező állítás annál 
különösebben hangzik, mert régóta prédikáljuk, 
mikép idvességünk forrásai mélyen rejtve nin-
csenek, — kiki egyenlő jogokkal bír azok k e -
reséséhez, mellyek hasznát és boldogságát elő-
mozdítják ; e' tekintetben köztünk kiváltság- és 
szabadítók-levelekkel senki sem bír. 

Tekintélyes egyh. hivatalnokoktól, söt e spe res -



töl is volt szerencsém hallani, mikép a' szabad 
hivási jog-, még az utóbb említett eseteknél is, k o r -
látozható jelen szerkezetünk 's környülményeink 
közölt is. Ennek okát ha ké rd jük , azt felelik : 
„mert nincs egyh. törvénykönyvünk." Szeretném 
megtudni ezen, igen tisztelt egyénektől : ha n in-
csen egyh. törvényünk, mi szerint intézik ők h i -
vatalos ügyeiket ? az ö és az egyházi consisto-
riumok hatóságuk min alapulnak? mert tudtommal 
ekkoráig az egyházi hivatalnokok akkép nem v á -
lasztattak, hogy bennek pontosuljon mind a ' t ö r -
vényhozói , mind a' végrehajtói hatalom. Azt sem 
tehetem fel, hogy a1 tiszáninneni e. kerület a n y -
nyira sülyedt légyen, mikép ügyei intézését n ó -
melly esetben e g y é n i , másokban pedig testületi 
önkényre bízta volna. Távol legyen tőlem ezen 
jó urakat határtalan hatalomra való törekvéssel 
gyanúsí tani! : annyit mindazáltal bátran állíthatok, 
hogy ők azon tért, mellyen állanak, nem ismerik. 
Soha sem olvasták a' sáros pataki 1837. évi ke -
rületi gyűlés 232. sz. a. határzatál ? mellyben 
mondatik:„hogy e.kerületünkben az ekklézsiai dol-
gok kormányzásában zsinórmértékül a1 budai ká-
nonok vannak e l fogadva; a ' Gelei Katona káno-
nai különben is csak olly esetekben használtatván 
általunk , mellyek a' budai kánonokban határzat 
nélkül hagyatva találtatnak." — Hallhatni ugyan 
nálunk olly ellenokokat is: „Ez a1 végzés hamisan 
van f e l t éve , — illy határzat soha sem kele tke-
zett ." Hogyha jelenleg az előadottakra illyetén 
választ nyernék, az ezeket válaszolónak megmu-
tatnám, miképen egyh.kerületünkben a' községi 
e. tanácstól kezdve a" kerületiig minden egyh. 
hatóságok az idézett kánonok szerint rendeztet -
v é k , egyházi ügyeink szinte azok szerint in téz -
tetnek. A ' káplánokat főnökeik hivatalábani köz-
vetlen örökösödéstől elütő 1843 ik évi k. ha tá r -
zatot k i v é v e , nem emlékezünk, hogy a' szabad 
hívást tárgyazó budai 6. és 9 - i k kánonok vá l to-
zás alá jöttek volna : sőt az 1840 . évi 249 . sz. 
alatti kerületi határzatban nyíltan kimondatik : 
„hogy az egyházak szabad hívhatási joguk ekko-
ráig törvény által korlátozva nincs." — Én r é -
szemről, az idézett kánornak mellőzésével, a ' s z a -
bad hivási jog megszorítását egyházi hatóságaink-
nak javaslani nem tudnám. A ' legszomorúbb á l -
lásba jött azon ha tóság , melly alárendelteivel a' 
törvény értelme felett vitatkozni kénytelen, és 
ezen állás annyival nyomasztóbb, mennél távolabb 
tért az eddig követett törvényes tértől. Testüle-
teknél, mellyeknekfötámaszuk erkölcsi erejökben 
áll, minden ezzel ellenkező tény a' létalapot i n -
gatja meg. Ezért többen óhajtjuk, midőn egyh. 
hatóságunk a' budai 87 . kánon értelmében a l á -
rendelteitől követe l i , hogy „dispositionibus ejus 
debitum praestent obsequium," a1 hozzá csatolt 
záradékot: „quas canonibus conforinesesse opor-
tet" szem elöl ne téveszsze ; különben maga lesz 
oka, ha egyházaink „a 'rózsaszín lelkek sugallata" 

nélkül is, értésökre adják: „miszerint ők e l rög tö-
nözött határzatát egyszerűen visszautasí t ják." 

Vannak, kik megengedik az egyházaknak p a -
pot a' rendes papok és káplánok közöl hívhatni, 
de ezen hívhatási jogot szélesebbre terjesztetni 
ellenzik. Ennek egyedüli oka, hogy a' budai k á -
nonokat végig nem olvasták; mert különben a ' 
17. kánon ezen szavaiból : ,,liceatque Ecclesiis 
tam ex iis, quam exal i i s ,par i tamen examini sub-
jiciendis Ministrum sibi e l igere , atque p e t e r e " 
megértheték , hogy a' hívhatási jog szélesebbre 
is terjedhet. — Nem mondhatni azt sem : „ E z a* 
kánon soha sem ment gyakorlatba;4 4 mert ke rü -
letünkből több példával szolgálhatunk, mellyek 
szerint több egyház választá papját a'főiskola n ö -
vendékei közöl : sőt tudunk rá ese te t , midőn v i -
lági pályát választolt hivatott papságra. Még t. 
Terhes Sámuel urnák is, ki legfőbb ellene a' d i -
ákból leendő papnak , megsúghatnék, hogy ö is 
diákból lett pappá. Ó ugyan azzal szokta menteni 
pappá lételét : „akkor katona-világ volt.44 Melly 
állításának nagy fontosságot azért nem tulajdonít-
hatni, mert tudtunkkal a' franczia háború idején 
sem volt szűke a ' rendes papoknak és káplánok-
nak, — legalább hallgat a ' történettan a1 felöl, 
hogy a' kiírt időben ezek az ezredek közé so roz -
tattak, vagy mint regements-páterek ott szolgá-
latba alkalmaztattak volna. 

„A 1 szabad hívásnak illy korlátlan gyakorlata 
mellett mi lesz káplánainkból ? 4 í felsóhajtanak 
elleneink. Er re rövid feleletem: A ' j e l e s e g y é n e -
ket, kik elegendő tehetséggel és képességgel b í r -
nak szerencséjüket eszközleni , én soha sem f é l -
tem. A mellöztetés olly ritka leend, mint az e d -
digi gyakorlat mellett vo l t ; nem is olly keserű a* 
sors, mint a' nepotismus elleni panasz. Egyébiránt 
szenvedjenek bár egyesek, ezek javánál mindig 
nagyobb tekintetet érdemel az átalános, az egész 
társaságot érdeklő haszon. Az pedig el nem v i -
tázható ígazság,hogy nagyobb concurrentia m e l -
lett nagyobb a' mód, minél jelesebbeket papoluil 
választhatni Legalább a' protestantismust nem 
érheti azon vád, hogy, elvei ellenére, a ' g y a k o r -
lati életben az egyedáruskodást, czéheskedést pá r -
tolja. 

A' káplánok sorsa feletti ezen aggodalom o n -
nan, honnan az j ő , előttem kevéssé különös i s ; 
mert több esetet tudok, midőn ezen jó 's aggódó 
urak a' káplán hivatalba-juthatását gátiák ; az ö 
befolyásukkal alkatott 1 8 4 2 - i k évben azon h a -
tárzat : „ A ' halál által megüresült ekklézsiáknak 
van joguk káplánt is hívhatni ; ezen jog más, a ' 
változás által papjától megfosztott ekklézsiára á l -
tal nem ruháztathatik.44 V a n - e ezen határzatban 
igazság? Ök eszközlék 1 8 4 3 - i k évben, hogy a* 
káplán főnökének közvetlen hivatalában ne ö rö -
kösödhessék. Tisztelt u r ak ! kérlek, ne fe ledkez-
zetek meg előbbi tettetekről, mert különben rátok 
kelletik alkalmaznom, mit t. Terhes Sámuel, Prot. 



Lap 29. számában, mondotí : „Nem értitek, mit 
beszéltek ' s tb . " 

E ' tárgyban előadott, igénytelen nézeteim né -
melly helyen mennyire fognak vissza-tetszeni, 
nem tudom; valamint azt sem, hogy ellenökbe, 
mint egyh. kormányzatunk kinövései ellen, „ b o -
kor panasz" nem f o g - e emelkedni, 's magam, mint 
a ' frigyládát elnyerni óhajtó világ fejedelme s u -
gallatából író, vagy mint restaurationalis k inézé-
sekböl , hatalmaskodó egyház ágense méltatlan 
nem gyanusí t ta tom-e? Ám legyen! A' vissza-
tetszéstől el nem borzadok; a ' méltatlan gyanú-
sí tgatásokat , tudván azoknak a ' legalacsonyabb 
helyröli jövését, megvetem. Okokkali megczáfol-
tatásomat, ha okaim okokkal , az általam idézett 
törvényes szabályok és kerületi végzések szinte 
kánonokkal és kerületi végzésekkel, történeti a d a -
tok szinte történeti adatokkal forgattatnak ki : 
szívesen veendem. Meggyözetésemet örömmel 
fogom bevallani. Hasztalan jeremiádákra nem 
ü g y e l e k , bár azokból minden szavam ellenébe 
1 3 7 szurony pattanjon ki. Lehető czáfolóimhoz 
méltányos kérelmem ez : Ne feledjék, hogy v i ta t -
kozási térünk és tárgyunk egyházi ,—darabos v a s -
tagság tévulakra ne vezessen! hagyjunk fel a' 
személyeskedéssel! Nem éljük már azon időt, 
mellyben az Igazság Paizsa Íratott, hol a' tudós 
jesuita argumentumainak szőri szála szedetett ki. 
Szent könyvünk czikkelyeit, mint a' 29—ik szám-
bon megtörtént, mások gúnyolására ne fordítsuk! 
mert az illyetén idézések a' szent fegyver t is 
világi mütételek végbevitelére aljasítják. Míg 
harczot vívunk az egyház érdekében, víjjuk azt 
nemesen! Czélunk legyen : béke és az egyház 
szerencséjének megalapítása ! különben hasztalan, 
béres szolgák leendíink; a" békés olvasó m e g t a -
gad tőlünk minden „interna vocat iot ," lábunkra 
bokancsot szánván. — Költ Be jében , 1847- ik 
évi aug. 1 - s ö napján. D a p s i P á l . 

I S K O L A - Ü G Y . 
A' békési reform, iskola, 's valami a' birtokarány-
lagos adózásról, állandó tanítókról 's iskolák ren-

dezéséről. (Vége.) 
A' föntebb említett, minket érdeklő vád, m e g -

lehet, onnét is keletkezhetett, mert mi, mihelyt 
adózásunk rendezése által ezt tehetők, elkezdők 
az eddig változó tanítókat illő fizetéssel — mert, 
hiába! ez sarka a ' dolognak — állandósítni, 's jó 
lélekkel mondhatjuk, mikép az állandósítás által, 
a régi sikerhez képest, iskoláink ternót csinál-
tak, — 's kitűzött elvünktől, a ' tanítók állandó-
sításától, a' tanítói kellékekkel tapasztalás után 
felruházottnak lenni kiismert egyénekre nézve, 
eltérni nem fogunk, nem a' közelebb létesítendő 
nyelvoktatói hivatalra nézve sem. Figyelemmel 
kísérők mi az állandó tanítóságot ostromló vádakat: 
de azok bennünket ellenvéleményre bírni képe -
sek nem valának: ellenben megnyugtatásunkra 

szolgál, hogy egyik igen tisztelt dekánaink k ö -
zöl, ki e ' hivatal viselése előtt a1 változó t an í -
tóságok hü pártolója volt, a 'gyakorlat i tapasztalás 
után, az ellenkezőről győződvén meg, v é l e m é -
nyünkre hajol t ; másik dékánunk pedig hivatalos 
jelentésében nyilván tudatá az egyházmegyével , 
hogy általában jobbak az állandó, mint a' változó 
tanítók iskolái. Nézzünk egy-ké t ide-vonatkozó 
ellenvetést! 

Az állandó tanítók — mondják az el lenvéle-
ményiiek — avagy csak 10 év múlva géppéi a l -
jasulnak. Mi nem tagadjuk ugyan, hogy e' panasz 
a' tanítók nagyobb részére nézve csakugyan áll t 
de ennek okát hiányos intézkedéseinkben állítjuk 
rejleni. Létesítsünk csak olvasó egyletet , állítsuk 
fel a' dékáni hivatalt, alapítsunk tanítói conferen-
tiákat: azonnal megszüntetök az okot, melly a' 
tanítókban géppé-aljasulhatást idézhetne elő. — 
Fontosb előttünk ezen ellenvetés, hogy állandó t a -
nítóink jövője nincs biztosítva, fizetésök csekély , 
a' fizetés javithatását eszközlö terhek emelésére 
pedig, avagy csak az eddigi csekély-számu t a n í -
tókra nézve is, elégtelenek vagyunk. Igaz, hogy 
nincs biztosítva, a' csekély fizetés mellett, t an í -
tóink jövő je : de kérdem, e' tekintetben nem te l -
jesen egyforma-e egyházi minden hivatalnokaink 
sorsa ? Valóban mindnyájunkra nézve áll, hogy 
ha hasznunkat az egyház 5s a' status elvette, e l -
lök, mint avult ruhát, vagy mint kifacsart ez i l rom-
haja t : és miért nem sürgetjük mégis minden e g y -
házi hivatalok változását, ideiglenítését? Sze r in -
tünk e' nyavalyánakis van gyógyszere ; jelesen: 
ha az egyházak nem tehetik 's a' status nem teszi 
azt, hogy jövőnk biztosíttassák: állítsunk mi ö s z -
szes hivatalnokok takarék-gyámintézeteket! Hátha 
a' sok vizerecskékböl még hajózható folyam, a ' 
sok íillérkéből jö vönket-biztosító intézeti pénztár is 
keletkezhetik • de, azt mondhatják az e l len-
véleményüek, az elgyengült lelkipásztorok m a -
gukon, káplánok alkalmazása által — habár ez 
által tetemes csorba üttetik is a' csekély évi fize-
tésen — mégis segíthetvén, a' papi hivatal a n y -
nyi hátramaradást mégsem szenved, mint a' tanítói 
hivatal, mikor a' tanító, ki a1 nagyon csekély fi-
zetésből segédtanítót csakugyan nem tarthat, e l -
gyengül 's elöregszik. E ' baj orvoslása 's e ' vád 
megszüntetésére nincs más szavam, mint ez : segíts 
magadon, segítni fog az ég. Ha már csakugyan 
kiapadt nálunk a' status minden segélyforrása, 's 
bedugulvák a 'közalapítványok kútfejei: létesítsük 
prot. egyházainkban a' birtokaránylagos adózást, 
's lássuk el hivatalnokainkat méltányos fizetéssel,'s 
ne essünk kétségbe a' tereh nem birhatása felöl, 
mielőtt azt emelni megkisértenök. Egy példa tán 
világosabbá teszi nézetemet, 's előre bocsánat,hogy 
az eszmék lánczolatánál fogva épen Geszt ötlik 
eszembe. Fizessen csak Geszt földes ura b i r toká-
hoz képest az egyház ládácskája- s magtárába 
annyit, mennyit tízet egy a ' l e g c s e k é l y e b b - v a -



gyonú jobbágyai közöl: meg fogjuk látni, hogy 
Geszt méltányos fizetéssel láthatja el egyházi min-
den hivatalnokait; megkedvelteti, és pedig jeles 
egyénekkel , a ' geszti tanítói állomást; létesíthet 
kisdedóvó intézetet, szabadokká teheti iskoláit, 
fölszerelheti a ' szükséges kellékekkel tanintéze-
teit ; biztosíthatja az iskolák virágzását, még azon 
esetre is, ha állandó tanítói e löregesznek; mert 
ezek a ' jó fizetésből foghatnak, söt kényszerí t -
tethetnek segédtanítók alkalmazása által magukon 
segítni. Igy hát ezen baj orvoslása, ezen akadály 
elhárítása is tőlünk függ, minhatalmunkban áll Ha 
pium desideriumokat akarnék elősorolni, mond-
hatnám, hogy mivel a ' statusnak nincs 's nem l e -
het más érdeke 's iránya, mint az, hogy minden 
hitfelekezet gyermekei jó hazafiak 's értelmes pol-
gárokká neveltessenek, — s épen e ' tekintetből, 
országgyülésileg rendelhetné azt, hogy minden 
hitfelekezetü földesúr a' népnevelésre adózzék 
azon arányban, mellyben jobbágyai adóznak az 
egyház - , iskola-, pénz- 's magtárába, — habár 
ezen földesúri évi adónak a' külön-hitfelekezetüek 
közt aránylag kell is szétfolyni 's feloszlatni; ki-
mondhatná szinte a' fentebbi tekintetből a' status 
a ' közalapítványok unióját is ' s tb . : de mind e z e -
ket elhallgatva, azt sürgetem ama baj orvoslására, 
mit tenni — ha akarat keblünkben nem hiányzik 

— hatalmunkban van, t. i. kezdjék meg prot. e g y -
há ' i uraink a' birtokaránylagos egyházi adózást, 
— hisz volenti non fit injuria, — 's meg fogjuk 
lá tni , hogy ha bár milliókat nem adatunk is ki 
évenként a1 statussal, 's legyenek bár tanítóink 
jóval nagyobb számmal, mint j e l en leg : azoknak 
méltányos fizetést adhatunk 's jövőjüket biztosít-
hatjuk ; ' s ekkor egy kispolgári állás még, és meg 
tudjuk kedveltetni a ' tanítói pá lyát ; nem fog 
az többé kasza-kapakerülö állapotnak tekintetni ; 
's ha képezdéink is lesznek — és ezek állítását 
szorgolnám jelenben főleg a'statustól — nem lesz 
szükség, mint most gyakor megtörténik, kiszol-
gált katonákat 's magokat érdemesített harangozó 
's toronyöröket tanítóságra alkalmazni. — N a g y -
súlyú oknak tartatik a ' változó tanítóság pártolói 
előtt az, hogy a' magasért loldobogni kész ifjak 
nagyobb tűzzel 's több sikerrel működnek a' ta -
nítói pályán, mint az állandó tanítók. Mint min-
den tárgynak, ugy ezen állításnak is van ellen-
kező oldala, kivált ha nem mindig Debreczen, H. 
Böszörmény, Karczag, Kisújszállás körül repke-
dünk figyelmünkkel: de Szakái, Less, József-
háza, Bilke, M. Kakucs, M. Petri, Papos, Tere-
bes, Darnó, P. Darócs'stb. helységekbe is be te-
kintünk. Már küldjük csak képezdéinkböl ezen 's 
más, csekély-fizetésű helyekre kiképzett i f ja in-
kat , és a ' mostani fizetésre tanítókul: meg fogjuk 
látni, hogy tán a ' babyloni fogságot is inkább v á -
lasztnák, a ' vasút sinei tisztogatását pedig s a ' 
falqjegyz§je melletti irnokságot mindenesetre,mint 
a ' fizetés s jutalom nélküli tanítóságot; mert hiába 1 

első mindenkor a ' kenyér , azaz : a ' jó fizetés, azu-
tán követelhető a ' siker. Ne igyekezzünk tehát 
fizetés-javítás nélkül a' változó tanítók seregét , 
az elégületlenség ama roppant táborát nevelési 
rendszerünkbe beültetni! rendezzük inkább min-
denek előtt adórendszerünket birtokaránylag, ' s 
ekkor a' méltányos fizetésre, szintúgy Szakái ' s 
Józsefháza, mint Hadház 's Szoboszlóra b i zo -
nyosan fogják magokat, akár, ha ugy tetszik, vá l -
tozó, akár állandó tanítókul felajánlani kész 's si-
kerrel működhető egyének ifjaink közöl. — Mig 
pedig e ' lényeges reformot létesíthetnök, addig-
felállítván a' decanatust 's a ' tanítói conferentiát, 
maradjunk a ' régi kerékvágásban, mert az sem 
példa nélküli, hogy a ' bilkei, lessi, darnói 'stb. 
tanítók házasság, így rokoni viszony által mégis 
segítnek magukon, 's szert tesznek ar ra , mit 
a' hivatal nem ad, — mindennapi k e n y é r r e . — V é -
gül, részünkről is ki kell mondanunk, mikép e g y -
átalában nem vagyunk ugyan baráti annak, hogy 
némelly egyházak a' körülnyirbált rectori hivatalt 
professori állomássá változtatják, 's az üres t i -
tulusért elveszik a' hivataltól a' vitulust: de azt 
is tudjuk, és pedig a'tapasztalásból, hogy az egy -
házaknak fontos okaik vannak az e' téreni újításra, 
t. i. a ' tanítóságok állandósítására. Vájjon v e s z -
te t t -e H. M. Vasárhely, midőn több évekkel e z -
előtt kitűnő-szorgalmú 's lelkiösmeretes oktatóra 
találván, a ' változó rectorságot oktatói czimmel 
's méltányos fizetéssel állandósította V Szerintünk, 
ekkor tevé le iskolája virágzásának talpkövét, 3s 
ha mi hiány van iskolai rendszerén, oka az, mert 
a' gymnasiumi osztály — a' kezdő Jatinnyelvta-
nulókat értem — nincs teljesen elkülönítve a ' 
polgári iskolától. Meg kell említnünk azt is, mikép 
egyátalában ne higyjük legjobbnak azon t a n r e n d -
szert, hogy népesb egyházainkban, a' felső p o l -
gári iskolán kivül 3 , 4 s 5 gymnasialis iskolák 
tanítása is bizatik a' rectorokra. Merő rniseria ez^ 
u rak ! — 's valamivel jobb a' semminél, s a r eá l 
tudományok elhanyagolásával virágzik ott az nar-
ma mrumque canoa 's a ' „quousque tandem abu-
tere" vagy —de ez ritkán történik — megfordí tva. 
Bezárjuk ide-vonatkozó nézeteink elmondását azon 
örök hiszek együnk nyilvánításával, hogy a ' b i r -
tokaránylagos fizetésjéletbe- léptetése, szabad- i s -
kolázás, decanatus, tanítói conferentia, 's a ' g y m -
nasiumi osztálynak a' polgári iskoláktóli teljes e l -
különítése nélkül, nincs üdv a' nevelés t é rén! 

H a j n a l Á b e l , 
békési ref. lelkipásztor. 

I R O D A L O M : 
A protestantismus köztörténeti fejleménye. 

Udeardy Ignácz. (Folytatói.) 
l. Fejezet. Luther fellépésétől fogva az ágostai 

országgyűlésig. 1517—Í530. 
Sz. a ' reformatiót megelőző eseményeket r ö -

viden érintve, ennek okait feltalálja a* XV. s z á -
36* 



ead végén és XVI-ik elején összehalmozódott 
gyúlanyagokban, mellyek politikai forrongó ele-
mekkel vegyülvék fel, kitöréssel fenyegettek. E' 
kitörést nem gátolható a' pápák meggyöngült t e -
kintélye, nem a' császárok csökkent hatalma: e lö-
segíték a' gazdag szabadvárosok mellett elszegé-
nyült műveletlen nemesség, az elnyomott nép, a' 
félhold növekedö hatalma, és a1 Károly császár 
és I. Ferencz között kiütött nyilt harcz. Illy v i -
szonyok között, azt mondja sz., minden attól f ü g -
gött, el lesz-e nyomva, vagy legalább gátolva, 
kellő ujjá-alakitás által, a' fenyegetödzö kitörés, 
v a g y egy meggondolatlan kéz hevenyészve tüz-
szikrát vetend a' gyúlékony anyagba ? — Az 
utóbbi történt — 's a1 férfiú, ki ezt véghez-vitte, 
Luther Márton vol t , kinek élete történetét első 
felléptéig,tőle telhető hűséggel, mégis írja sz .— 
Szabad legyen bírálónak szinte ezekre is, mint a' 
következőkre egy rövid periphrasist tenni, szinte 
a1 történetből, melly így van : 

„Sz . előszámlálta okok mind együl-egyig ered-
ményezték a' reformatiót, az utolsón kivül, melly 
nem vala egyéb a' császárság és a' spanyol örö-
kösödés fölötti rivalirozásnál a ' két monarcha 
között; a1 félhold növekedö hatalma pedig e g y e -
nes befolyással soha nem volt a 'reformatio kitö-j 
résére : hanem voltak itt más egyéb, sokkal kö-
zelebb-fekvő okok, mellyeket nem azért kell itt 
felhoznom, mintha ezek a' tudós sz. figyelmét k i -
kerülték volna : hanem egyedül azért, hogy lás-
suk, mi halmozta rakásra a" ker. egyházban ama 
gyúlanyagot, melly a' reformatióban talált nyílást 
magának. — A' nyugoti egyház, és annak látható 
feje, hatalmának tetőpontját az 1198. és 1216. 
esztendők között érte el, kivált III. Innocentius 
római pápa alatt. Nyomon Innocentius halála után 
józanodni kezdett a ' keresztyén egyház keresz-
tes háborúi és szerzetesjárási kábulásából : de 
azért Innocentius halála után csak két század 
múlva zendült meg a' kiáltó szó a' ker. egyház-
banjmelly az egyháznak ujonan alakulását sü r -
geté, fején kezdve talpáig. Szebb jövendő hajnala 
látszott derülni a' ker. egyház fölött, midőn a' 
costniczi és baseli két nagy zsinatban 1414— 
18., 1431—48. , az egyetemes egyház képvise-
lői kivívni látszottak jogaikat a' római pápák ha -
tártalan uralgása alól, 's itt lett volna ideje okos 
reform által megelőzni a 'bekövetkezendőket: de 
Róma e ' helyett rászedé a' keresztyénséget, r á -
szedé kivált a' nagyon türelmes és nagyon b e -
csületes Némethont, mellynek száz bajára és pa -
naszára még a' szokott vatikáni visszhang sem 
felelt ; — 's ennek sikerülte után következtek a' 
botrányok, mellyekhez hasonlókat nem mutathat-
nak fel az elébbi századok. A' XV-ik század vége 
és a 'XVI- ik eleje nem egyéb, mint a' botrányok-
nak folytonos lánczolata. — II. Pius, elébb A e -
neas Sylvius, megtagadá a' világ előtt elveit, 's 
a ' szegény Hussitákkal megkötött egyezkedés 

pontjai szőre-szálán elsikkadtak IV. Sixtus, VIII. 
Innocentius , VI. Sándor, kinek panegyristája 
csak a' jésuiták között találkozott nagy n e -
hezen, — a' Péter kulcsát Tiberisbe dobó k a -
tonás II. Julius, X. Leo, a' világ fia, mind itt jönek 
egymásután, mint a ' vajúdó ker. egyház e löfá j -
dalmai, és sürün jönek egymásután, mint minde -
nütt a Világtörténet nagy korszakánál. Új meg ú j 
férfiak állanak fel egymást űzve, egymást halad-
va, az egyház élére, kik minden tehetési bizako-
dásukban rontottak az építés helyett, 's az e g y -
ház kezök alatt épen ellenkező irányra indult el, 
mint ők eröszakolák. A' könyvnyomdák megin-
dulának csikorogva, 's emeltyűik kifordíták s a r -
kaiból a' régi vi lágot; a' sarkaiból kiemelt régi 
világ vasajtója alá szorult sereg fölvette, mint 
hajdan Sámson, vállaira azt 's felhordta éjjel a ' 
héthegyü város legmagasabb csúcsára, 's onnan 
zúzatá vele az eretnek fejeket. A' nép szélzúgást 
hallott és fülelni kezdet t , honnét jő az és hová 
mehet ? A' legroszabb kiszámításból, ekkor i n -
dultak le a' hegytetőről Teczel és mások bocsó-
engedélyekkel terhelten , ' s szekrényükben vala 
a' tüzszikra, melly a' gyúlanyagba röpülvén, lég-
be röpíté a ' régi egyház védfalának egyik ke rek -
bástyáját , és utána omlott a' bástya nyugoti olda-
lának nagy része 's tb." 

Mit sz. a' 3. 4. 5. 6-ik lapon mond, az ellen 
bírálónak alig lehet valami kifogása. Hogy L u -
thernek, 1517-ben, a' bocsó-engedélyek elleni 
kikelésekor, esze ágában sem fordult meg, hogy 
a' pápa hatalmát gyöngí tse , vagy csak meg is 
támadja : ezt tanúsítják több levelei, tanúsítja k i -
vált az engedély-árulás ellen tartott beszéde ( L o e -
sher 1. k. 468. 1.), hol így szól : , ,A' pápa nem 
tudja , mit csinálnak Némethonban az e n g e -
dély-levelekkel , mert ha tudná , inkább maga 
égetné porrá Péter templomát, mint illyen módon 
igyekeznék azt felépitni." — Kevesebb hűséggel 
jellemzi azonban X. Leót és a ' dominicanus T e -
czelt. Az elsötfel kellevala mutatnia eredeti sa -
ját színezetében és árnyéklatában; mint gyujta 
egyfelől világosságot classicai jártasságánál fogva 
az ó és új mütan országában: mint borítá le más 
felöl az egyházat a' vallásos sötétség siirü palás t -
jával. Meg kelle vala mondani, hogy a' begyült 
pénznek legkevesebb része lön a ' nagytemplom 
építésére fordítva; először is meg lön felezve a* 
nyereség Albert mainzi és magdeburgi érsekkel, 
nagy részét elnyelte az udvari fény, a' maradék-
ból pedig nővére gazdag hozománya telt ki. — 
A' másodiknál nem kellett volna elhallgatni, anv-
nyival inkább nem kellett volna szépítni a' Legt 
ein! legt e in! felkiáltással történt árverését a* 
bűnbocsátó leveleknek 's a' t. Tudni nem árt azt 
i s , micsoda modorban lön Luther Teczel és a' 
dominicanus had által megtámadva azért, mit ö, 
sz. vallomása szerint is, mint pap és tanár teljes 
joggal tehetett; mint fútták alá a ' dominicanusok 



«zer szájjal az inquisitio rémítő lángjait; melly 
vészteljesen mormolt távolról a' tudós Reuchlint 
nyomozó halalmas oroszlán Hogstraten hangja el-
lene, "s maga Prierias melly hanyag méltósággal 
hívta ki Luthert , a' római szék csalhatlanságát 
megdönteni: mert csak így láthatjuk, így ismer-
hetjük kellőleg Luther további föllépésének igaz 
okait. 

A' 7- ik lapon sok lényeges dolog el van hall-
gatva, melly nélkül tisztán a' távol idők homályá-
ban nem láthatjuk az eseményeket. X. Leo, igaz, 
azt hitte, hogy az egész némethoni mozgalom nem 
egyéb, kisszerű szerzetesi zajnál, mellynek okául 
azt veté, hogy a' szép-eszü — bellissimo íngegno 
— Luthert szerzetestársai nem szenvedhetik 
Vagy, még helyesebben : Róma nem fogta jól fel 
a ' kort és kényes állását; annyi századokon át 
meg szokta vetni elleneit, meg a' közvéleményt; 
a* körüle sürüdni kezdő léget hiszen eddig min-
dig olly nagy sikerrel megritkitá egy eretnek-
máglya tüze ' s a ' t . Luther azonban tovább papol-
gatott a nép előtt, mígnem X. Leo is komolyab-
ban tekintvén a' dologba, Miksa császár figyel-
meztetésére, 1518. jul. 12. Rómába idézi öt. Lu-
ther, tudva azt, hogy eretnek embernek nincs nyo-
ma visszafelé Rómából, nem ment. 1518-ban or-
szággyűlést tartott Miksa császár Augsburgban, 
hogy Károly unokaöcscsét császárrá választassa. 
Ez Leónak nem vala inye szerint, s hogy Fridrik 
választófejdelem szavazatát részére vonja, engedé 
meg, hogy Luther ne Rómában, hanem Német-
honban vonassék kérdőre, az országgyűlésen j e -
len volt követ Gaetai Vio Tamás előtt. — Nem 
árt tudnunk azt is, miként bánt Cajetan Lutherrel. 
Megjelent t. i. Luther Cajetan előtt 1518. oct. 
12 -kén , azt hívén, hogy meggyőződése mellett 
felhordott okaival győz, vagy erösebbekkel győ -
zetik : de Cajetannak nem sok kedve levón a' 
szegény baráttal szóvitába ereszkedni, miután sz. 
Tamás és a' Decretaliákból idézett helyek előtt 
fejét Luther meg nem hajtotta volna, — Cajetan 
megirtózván — mint egy történetíró mondja — 
ama szikrázó-szemű, német fenevadtól: kifakadt 
's elűzte öt maga elöl azon utasítással, hogy míg 
egy bötüig mindent vissza nem von, addig szeme 
elébe ne kerüljön. Luther nyolcz nap múlva távo-
zott Augsburgból, 's Róma feledé, hogy illyen al-
kalommal egy nap egy századot építhet és ront-
hat. Az elszalasztott, vagy inkább elkergetett a l -
kalom többé soha vissza nem jött. 

Szerzőnek nem kelle vala elhallgatni, vagy, a' 
mi még roszabb, elleplezni X. Leónak vigyázat-
lanságát, melly szerint, a ' közvéleménynyel d a -
czolva, nov. 9 -kén kelt bullájában a' bocsó- leve-
lekkel elkövetett botrányt teljesen igazolta. Azt 
sem kelle vala elhallgatnia, hogy Luther csak 
azon föltétel alatt igért a' 25 ezered magával 
megjelent közbenjáró Militicznek minden jót, ha 
ellenei szinte elhallgatnak. Ez nem történt, s Lu-

ther ú j harezhoz készült. E ' harezra felhíva lőn 
Luther ingolstadti oktató Eck által. A ' nyolcz 
egyetemnél nyolcz feleselési koszorút nyert izmos 
és harsány Eck, győzelme érzetében, vigyázat-
lanul kelletinél tovább ment. Bizonyosan tudja 
maga szerző is, hogy Luther csak a' bűnbocsánat 
's az ezzel rokon dogmák fölött kívánt vitába 
ereszkedni : de Eck kicsalta, vagy inkább ki in-
gerelte öt az érdekek legkényesebbik t e r é r e , hol 
szó lön váltva a' pápa uralgása fölött. Tudjuk, 
hogy akkor ez volt a' római egyház fellegvára^ 
's a' ki ehez közelített, az, mint eretnek, halálnak 
halálával halt meg. — Meg kell vallani, hogy czél-
ját érte Eck, mert Lipcsében elnyerte az egri n e -
vet ; koszorúzott fejjel lovagolt fel 's alá a' város 
utczáin , nagy kanállal evett, — míg Luther csak 
áldomás-poharat nyert. Czélt ért annyiban is, 
hogy Luthert bele-hajtotta az eretnek kelepczébet 
de nem tagadhatni azt is, hogy a lipcsei lakomá-
ban tort ültek Róma hajdani tekintélye fölött, a r 

nélkül, hogy ezért Luthert igazán okolni lehetne. 
Sz. tovább megy 's 9 — 1 3 - i k 1. Luther vallási 

rendszerét torzítja el magának Luthernek mun-
káiból. Az első munka szól a' német ker. nemes-
séghez, a' második szól a ' babiloni fogságról 's a' 
keresztyén szabadságról. — Lehet-e e' munkák-
ból Luthernek vallási rendszerét kiszedni ? e r 

munkákból, mellyeket Luther szelleme az u j j á -
szülés 's az ujonan-alkotásnak még nem r e n d e -
zett korszakában írt? Lehet-e azt kész épületnek 
mondani, inihez Luther óriási szelleme a' hajdani 
ker. egyház századok-temelte romaiból szedte elő 
és feszegette föl bámulatos erővel az alapsziklá-
kat? — Szerző ezt azonban megkísértette, és 
csinált belőle egy — mint maga mondja — val-
lási minden istenleti káprándot. — Luthernek e* 
munkái előttem feküsznek; tisztán, világosan h a -
talmas szellem leng e' munkák mindegyik sora 
fölött; bennök mindegyik gondolat egyegy cso-
mót bont föl, mellyel a' keresztyénség akkor R ó -
mához hurkolva volt. Kíméletlenül födözi fel mind-
azon méltatlanságot, mit a' német jámborság, s z á -
zadok óta, elnyögött: 's meg kell vallani, hogy 
itt az elaltatott németnemzeti Önérzetet iszonyú 
mennydörgés rázza fel. — Lássuk először, mit ír a ' 
nemességhez ? A' bevezetésben ki van mutatva 
a' három római védfal a' reformátio gátlására. 
Első: a' világi hatalom ellenébeállított papi h a t a -
lom, a' szentírás ellenébe a1 pápának egyedül h i -
telesmagyarázata, — harmadik : a' zsinatok elleni 
ismét a' római főpapoknak gyűjtő és oszlató h a -
talma. — E' hármas kőfal ellenébe állítja már 
Luther az egyetemes ker. egyház, a' gyülekeze-
tek döntő hatalmát, mellynek Luther szerint t e -
endői : A' római udvar fényelgésének korláto-
zása, a' nép vagyonának és véres keresményé-
nek megkímélése, a ' német egyházi hivataloknak 
németekkeli betöltése, a 'német egyházi t ö rvény-
székek önállása, a' püspökök szolga-esküjének. 



eltörlése, a' pápák világi hatalmának csökkentése, 
a ' kolduló szerzetesek korlátozása, a ' kolostorok-
nak keresztyén tanodákká leendő átalakítása, az 
erőszakolt papnötlenség eltörlése, a ' s zegény cse-
hekkeli kibékülés, az egyházi jog ujonan a lko-
tása, Aristoteles rendszerének 's a ' szentek- imá-
dásának kiküszöbölése, végre az ifjúság és a ' 
népnevelés javítása. — Igenis, mindezek kivivá-
sára fel volt szólítva Luther által a' német nemes-
ség , kiknek sorában olt voltak a ' sz. által pogá-
nyosított Hutten és Sickingen i s ; fel volt szólít-
va , mint a' német nemzetiség képviselője. E f e l -
szólítás mennyiben volt politikai-szinezetü, m e g -
tetszik Luthernek egyenes tiltakozásából a' l o -
vagrend fegyveres beavatkozása ellen : „ V a l a -
mint — ugy mond — a' világ és az egyház az 
ige által lön megalapítva : az ige által kell neki 
ujonan-szülelnie. (Seckendor f , lipcsei kiadás 
131—ik 1.) 

Második munkájában Luther tovább megy. Ez 
már , mint egy hatalmas meteor, ugy fénylik a ' 
zűrzavarból bontakozni kezdő egyház fölött 's a n -
nak legsötétebb helyeibe gyújt világot. A' m e g -
tagadott űj szövetség pohara itt már követeltetik, 
a1 sacramentomok száma háromra fogy, ' s t b . — A ' 
keresztyén szabadságról irt munkájábanLuthernek, 
igaz, hogy sok ábránd, sokmystika van ; az egész 
munkán keresztül ezen állítás megvi ta tva : hogy 
a' keresztyén ember minden dolgok fölött úr és 
minden dolgok szolgája, ki csupa szeretetből és 
szívességből még a' pápai számtalan szabályokat 
is teljesítheti, mint Krisztus ismegfizeté ha jdana ' 
fejadót 'stb. E munkáját küldi Luther egy levél-
lel együtt X. Leohoz, melly durván sértő iratban 
— mint sz. mondja — mindenütt szeretve-kimélö 
igazság szól. Mit neki Rómában főbűnül róttak, 
az volt, hogy intve irta levelét : „Mint a' bárány 
a ' farkasok között, mint Dániel az oroszlánok v e r -
mében, ugy ülsz te székeden; udvarodnak és az 
egyháznak elkerülhetlen reformálása által kerüld 
ki a ' végső dolgokat." — És Leo ezért — bár 
sz. más értelemben van — koránt sem neheztelt 
a ' szép-tehetségű barátra, hanem Eck igenis és 
társai addig futták, addig élesztették a' tüzet, míg-
nem megkészült a' Luther ellen lőtt vaticáni t ü -
zes nyil, melly nem talált. 

Hutten és Sickingen részrehajlatlan je l lemzé-
sét meg lehet olvasni Leodius és Münch idetartozó 
munkáiban; valamint azt is, hogy sz. a ' két n é -
met lovaggal még kegyetlenebbül bánt, mint Hut-
ten — költőileg bánni akar ta ' környülmetélt P f e f -
ferkornnal . — 1 1 - i k l.Csak ne hagyja magát sz. 
a ' német mysticusok ésönkeble szent tüze által túl— 
hevíttetni, bizonyosan nem fog Luther irataiban 
pantheismust ta lálni ; nem fogja öt, mint írót v i -
lágdúlónak nevezni, hanem megadja a ' kitűnő 
helyet , mellyet tőle eddigelé, mint irótól és mint 
reformátortól, senki igazságosan meg nem t a g a d -
hatott. Vagy nem vala szükség a ' XVI - ik s zá -

zadban az egyházi reformra ? 's ha volt, nem 
szintolly mulhatlan szüksége vala a ' kornak L u -
therre, ki fel is mer je fedezni a' világ előtt a' ker. 
egyház elleplezett bibéjét ? 

A ' 14-dik 1. Luther munkái együtt égnek Leo 
pápa bullájával, 's a ' tűz hamuvá teszi mind a ' k e t -
tőt. A pápa eretneknek kiáltja Luthert, Luther 
viszont a pápát ; a ' szarkakapu alatt Luther tűzbe 
dobja a' bullát, Mainzban, Cölnben és Löwenben 
Eck égeti meg Luther thesiseit 's a ' két tűzhely, 
mint két ellenséges tábor őrtüze, fellobogva a ' 
két egyház között, rémletes vérszin vi lágosság-
gal terítette le, mint egy nagy lepedővel, a ' két 
tábor közötti tért , mellyen későbben annyi ker . 
vér omlott. — Róma Luther levelére átokkal f e -
lelt, mert, mint Pirckheimer egyik levelében o l -
vashatni, Róma azt hitte, hogy az egész ke l le -
metlenségnek egy csapással végét szakaszthatja: 
Luther óriás vállai azonban az átok alatt le nem 
roskadának és Róma viszont roszul számított, 
(Folyt , következik). D o b o s J á n o s . 

VEGYES KÖZLEMÉNYEK. 
B e l f ö l d : 

Orgonaavatás Jádon. A ' belső somogyi helv. 
hitvali. egyházmegyében a ' jddi közönség lé te-
síté az isteni tiszteletben azt, mi a' szivet m e g -
nyitja a' vallásos érzelmeknek, t. i. orgonát cs i -
náltatott, mellynek nagy közönség jelenlétében 
lett beavatási ünnepe aug. 1 5 - k é n tartaték, melly 
alkalommal elég avatottan 's tárgyhoz illöleg 
szónokolt t. Hosznai Sándor hedrahelyi prédiká-
tor úr. 

Legyen példánytükör ez a ' jádi közönség igen 
sokak előtt, melly is csekély-számú adózó j o b -
bágyokból állván, saját szorgalmok után gyűjtött 
keresményökön néhány évvel ezelőtt to rony-
órát, most pedig orgonát csináltatott. Adjon Isten 
e ' népnek erőt, hogy a ' vállaira rakott terhet e l -
bírhassa, — elöljáróinak kitartást, hogy ezután is 
vállalataikba 's határzataik kivitelébe bele ne 
fáradjanak! buzgó prédikátorának's az akadályok 
legyőzésében fáradhatatlan, erélyes iskolatanító-
jának pedig egészséget, hogyrészvé tök ' s tanács-
adásaikkal mindenkor hü gyámolok lehessenek ! 

F o d o r P á l . 
0 trák honfiaknak ágostai hitvallásra áttérte 

Magyarhonban. Vas megye rendéinek figyelmét 
legközelebb (aug. 9 . ) tartott kis gyűlésben magára 
vonta a' nm. m. k . Helyt, tanácsnak azon in téz-
v é n y e : mellyszerint az illető kath. megyés p ü s -
pök följelentére folytában, midőn sz. k. K. v á -
rosi plebánus megtagadása után, egyedül a ' t a -
nuk bizonyítványa szerint, protestáns hitrei á t -
térés végett V — ismert-erélyességü L — le l -
késznél magát jelentő két ostrák egyén az ágostai 
hitvallásra felavattatott:ezen,egyedül magyar hon-
fiakra alkalmaztatható áttérési törvénynyel t ö r -
ténhető visszaélések 's könnyen bekövetkezhető 



vallási közönyösség gátlása végett, a' megye e r é -
lyes lépések megtételére utasíttatik. A ' viták f o -
lyama alatt elmondatott egyrészről , hogy külföl-
diek magyar törvények kedvezéseit nem igénye l -
hetik, és i g y a ' czimzett intézvény folytában r e n -
delkezni szükséges: más részről fölhozatott, hogy 
Magyarhonban mindenki, míg ott tartózkodik, m a -
gyar törvények oltalma vagy fenyítéke alatt áll, 
és ha valiamely helyen hat hetet eltöltött, f á r a b e -
linek tekintendő, 's kivált jelenleg, midőn a' b e -
költözési intézvények hiányában nem lehetne 
meghatározni a' honlakossági képesség idejének 
fokozatát; — de ha bár azon osztrák atyafiak hi-
báztak volna is, nem a' magyar törvények ellen, 
mellyek az áttérést megengedik, hanem tulajdon 
hazájukban divatozó törvények vagy szabályok 
ellen vétettek, mellyekre nézve nem magyarhoni 
püspök, kit a' magyar törvények szabályoznak, — 
fianem osztrák kormány vonhat egyedül feleletre. 
Azér t jelen körülmények közt a' megye magát 
gátló lépések tételére törvény szerint kötelezet t-
nek nem érzi. — Későbben értettük, hogy ezen 
osztrák egyének az illető kormányszéknél prote-
stánsoknak tekintetvén, házassági engedelmet is 
nyer tek. V a s m e g y e i . 

További tudósítás a' szeghalmi iskolai kerület 
tanítói egyletéről. A1 szeghalmi iskolai kerület t a -
nítói april 23-d ikán gyűltek össze Szeghalomra, 
— lelkes felügyelőnk t. cz. B. L. úr, mint a' t á r -
sulat ideiglenes elnöke, szózatára,— tanácskozás 
véget t . A' gyűlés tárgyai vol tak: 1) A' társaság 
magát alakultnak nyilvánította, elnökül választ -
ván t. Sipos Sándor békésmegyei esküdtet, ezen-
kívül alelnököt, jegyzőt,pénztárnokot,ki egyszer -
smind könyvtárnok is leend. 2) Alapszabályok 
készítése határoztatott. 3 ) A ' Gyermekbarát cz i -
mü újság megrendeltetett. 4 ) A ' n. t. egyházme-
gye által elfogadott nevelési választmányi munka 
szellemében az ezen fél évben tanítandó tudo-
mányok elrendeltettek. 5 ) Ki conferentia tagjává 
lesz, még most szabad tetszés szerint fizetheti 
részvényét . 6 ) Némelly kérelmek a' n. t. e g y -
házmegyei gyűlés elébe fölterjesztetni rendeltet-
tek, minémüek: a ) , hogy a ' tanulási pálya öt évre 
vitessék fel, a ' tanítandó tárgyak halmaza nagy 
levén, csupán négy évre . b) A' fenyítő rendszerre 
nézve : hogy annak használásában a ' tanító keze 
az eddigi gyakorlatnál szabadabban mozoghas-
son 'st. eff. 

A ' tanácskozás után barátságos ebedre g y ü -
lénk, hol egyházkerületi és egyházmegyei mind 
két elemű fökormányzóinkért, — kiknek hathatós 
közremunkálásuk által egyházainkra és iskolá-
inkra már eddig is ú j fény derült, — víg poharak 
üriltettek. 

Adja Isten, hogy valahára megalakult kisded 
társulatunk, melly a ' népnevelés nehéz útának 
egyengetését 's müvelését tűzte ki magának irány-
tűül, szelid-jellemü elnökünk vezérlete mellett 

kívánt gyümölcseit meg te remje ! Van is alapos 
reményünk, mert a ' meleg hitrokon tagokon k i -
vül, vannak nem hitrokon ügybarátok is, kik a* 
társulat czélját támogatni áldozataikkal buzognak. 
Isten áldja meg Bogdán Lajos urat, ki a ' társulat 
létrehozásában fáradhatlan volt! kér jük tovább-
ra i s , hogy ne szűnjék meg társulatunk iránti 
buzgalma! K ö r ö s i J á n o s . 

Békési evang. tanítói egylet conferentiája. Ta-
vai említettük e ' lapokban mikor, és miért k e -
letkezett ezen tanítói-egylet, melly ez idén tartá 
ülését Szarvason jul. 2 8 - k á n . 

Számos tanítók megjelenéséből eleve lehete 
sejteni, miszerint e* gyűlés nem lehet érdektelen, 
miután ahoz annyian, messzebb hegyekről is, ö r ö -
mest sereglének: És a' sejtés nem csalt, mert az 
azon elömlött lelkesedés, a* megtartóit rend, a ' 
nevelés körül teendők figyelmes fej tegetése k i -
emelést érdemelnek 's követendő például szolgál-
hatnak azon tanítóknak, kik az egyesülést kerülve, 
unalmas magányukba zárkóznak, keserves sóha -
jok közt merengve nehéz hivatásuk vész t enge -
rén , mellyböl kiúszni sem nem tudnak, sem nem 
reménylenek. Egyesül je tek , bús pályatársaink! 
és meglátandjátok, milly édessé válik keserű p o -
haratok, milly könnyűvé és még is sokkal süke -
resebbé nehéz fáradozástok! De térjünk vissza a* 
gyűlésbe 's fussuk meg. 

Nt. Brószman Dániel elnök úr, szokott n y á j a s -
sággal megnyitván a ' tanácskozást, elnöki s z é -
két ideje leteltével elhagyta, de a' közkérésnek 
hódolva, azt ujonan elfoglalta. A ' z senge k ö n y v -
tár megvizsgáltatván, az a ' pénz erejéig hasznos 
nevelési könyvekkel szaporíttatni rendeltetett , 
rendes olvasásra czélszerü intézkedések tétetvén 
's a1 korbeli tanítóknak meghagyatván, miszerint 
jelen könyvtárunk hiányát pótlandó , kiki jobb 
könyveinek jegyzékét elnök úrhoz köröztetés v é -
gett elküldeni 's azokat az olvasni akaróknak v i -
szonyosán átengedni édes kötelességének ismerje . 
A' mult gyűlés jegyzökönyve nyomán az iskolás 
gyermekek olvasására nézve elnök úr körlelkészi 
eljárása után örömmel jelenté, miszerint a' tavali 
végzés következtében, a1 helyes, értelmes o lva -
sás átalában sükerült, az öszhangzatos éneklésre 
mégis nagyobb figyelmet ajánlván — Ámbár 
pedig semmi sem kerülheté el az egylet figyel-
mét, a' mi csak a ' neveléshez, tanításhoz szüksé -
ges : de még is leginkább magára voná azon k é r -
dés : Miképen lehessen az illy tömött iskolákban, 
minők a' mieink, hol egy tanító 3 0 0 vagy több 
növendékkel foglalkozik, az olvasást legkönnyeb-
ben és legsükeresebben tanítani? Melly kérdés 
felett sokáig vitatkozván, végre az határoztatott, 
miszerint a' szüléket is a' gyakran tanítást a k a -
dályozó költségtől megmenteni 's a' czélt is l e g -
jobban lehet elérni a ' falitáblák ' s az ezekhez 
idomított olvasó kézkönyvecske által. Mire nézve 
megbízatnak minden korbeli tanítók, de különö-



sen a ' szarvasiak, hogy illynemű akár a ' magyar 
Varga táblái mintájára, akár egészen eredeti tőt 
táblákat dolgozzanak ki, két példányban, egy iké -
ben latin betűkkel az új , a ' másikban schwabach 
betűkkel , a' régi ortographiát követve. A' k é -
szeket t. Jancsovics István e" czélra választott 
elnök úrhoz küldjék el, ki a' helybeli tanítókkal 
Talamennyit megvizsgálni, a' legjobbat kiválasz-
tani, septemberig kinyomatni 's az illető iskolák-
nak szétküldözni magára vállalá. A ' tó t -magyar , 
czélszerü olvasó könyvecskére 12 pgö ft., de na -
gyobbra is nevekedhető jutalom mellett, pályázás 
engedtetvén Mind a1 táblák, mind e ' könyvecske 
a ' nt. esperesség befolyása által az összes egyházak 
költségén levén kinyomandó 's a' tanulók közt min-
dég ingyen kiosztandó : a' szüléknek gyermekeik 
j ó olvasásigi taníttatása közvetlenül semmibe sem 
kerülend. Ha még a ' rendes iskoláztatás, mire a' 
lelkész urak segédkezeit kér jük, kieszközöltetik, 
' s a' vasárnapi iskolák, úgy, a 'min t azokat czélba 
vettük, megtartatnak : hiszszük, hogy a' békési 
evang. iskolák fényt árasztandnak hazánkra. — 
Végül a' pénztárnok számadásai megvizsgáltat-
ván , a1 gyűlés eloszlott, kiki örömmel sietvén az 
Úr kertébe, a' reá bízott csemetéket ápolandó. — 
Közli D e l h i , szarvasi tanító. 

Budai ev. templom fülszentelésének határnapja. 
A' budai ev. egyház fölszentelésének határnapja 
f. hó 26-dikára tűzetett ki. Szolgáljon ez az ü n -
nepélyben részt venni kívánóknak tudomásul. 

K ü l f ö l d : 
Svédország- A ' vallási türelmetlenség itt szo-

morú gyümölcsöket hoz az országnak. A' már 
most igen népszegény Norrland lassanként egé-
szen elnéptelenül. Mult évben Gefléböl hónapon-
ként legalább egy hajó indult el 1 5 0 — 1 7 0 sze -
mélylyel, kik vallási üldözés miatt Amerikába k i -
vándoroltak; Stockholmból is hasonló-számú egyé -
nek költöztek ki. E ' kivándorlók, Afterblad lap 
szerint, általában ,,a' legvagyonosb, legmunkásb 
's legbecsületesb pórai az országnak, kik helyecs-
két keresnek, hogy nyugalomban "s életveszély 
nélkül meggyözödésök szerint szolgálhassanak az 
Istennek." Ezen emberek rendszerint „Janssonis-
t á" -knak vagy „lásar í £-oknak neveztetnek, bi-
zonyos vakbuzgó, kivált falusi papság ellen fe l -
bőszült Jansson E. pórtól, ki bibliai tudományá-
val igen nagy részét a' népességnek részére h ó -
ditá. Tana ez elven alapúi: Csak a' hit üdvezít, 
az tehát, a' ki hisz, szent. Egyetlen hitforrás a' 
biblia, melly igen szorgalmasan, még pedig min-
den magyarázat nélkül olvasandó,—innen a' „ lá -
sa r" név. A' többi könyvet megégelteté. Tana 
miatt üldöztetve és bebörtönöztetve, de párthívei 
által a ' tömlöczböl erőszakkal kiszabaditfatva, 
v é g r e megmenté a' kir. svéd udvari törvényszé-
ket a' zavartól, hogy öt száműzésre Ítélje, mert 
a* kormány endedelmével önként kivándorolt 

Amerikába. Tanának egyébiránt a' müveit o sz tá -
lyok közt is igen nagy pártja van 's hírlapok s z e -
rint Stockholmban is majd minden utczácskában 
templom- vagy gyüléshelyféle van elrendezve. 
A' kormány eléggé ildomos mindezt ignorálni, 
nem ugy a' vakbuzgó, főleg falusi pórnép. Jól 
tudva, hogy a ' Svédországban érvényes t ö r v é -
nyek minden eretneket száműznek és t ö r v é n y -
szék előtt t anú- vagy vádlónak senki el nem f o -
gadtatik, „kinek esküről ál vagy veszélyes f o -
galma v a n , " sokszor 40 - 50 főnyi csapatok m e g -
rohanják a ' pórházban hármon- vagy n é g y e n -
ként ülő bibliaolvasókat, kik aztán minden lehető 
méltatlanságnak vannak kitéve. Ezért a' sok k i -
vándorlás. (A. K. Z.) 

Bosznia. A ' bosznyák görög metropolita, Ig-
nácz, Konstántinápolyból váratlanul visszatért ' s 
hivatalkodását újra elkezdé. Reménylék, hogy öt 
soha többé nem látják, de ugy látszik, hogy m e g -
vesztegetés által ismét hivatalába jutott. E ' g ö r ö g 
ker. főnök Boszniában 4 0 0 - n á l több egyház f ö -
lött forgatja pásztorbotját 's ha egyházlátogatás 
végett szerteutaz, mindig török kawassok kisérik 
öt. J a j azon papnak, a' ki követeléseit ki nem 
elégíti vagy nem ad neki, a' mit kiván. Az e l l en -
szegülőket megkötözteti, undok börtönökbe v e t -
teti, török kawassok által kannibalul megbotoz-
tatja 's néha meglánczolva, magával hurczolja, 
hogy társaikba félelmet öntsön hatalma iránt. A ' 
görög bosznyákok nyilvánosan roszabbul í té l -
nek róla, mint egy törökről, 's roszabbul, mint a ' 
legroszabb pasáról, ki valaha Boszniában volt. 
Általán a' görög egyház Boszniában nyomorú e l -
hagyatott állapotban van, mi a' gör. papság h a -
tártalan tudatlansága mellett másként nem is l e -
het. Az tény, hogy Boszniában a7 gör. papok n a -
gyobb száma nem tud sem olvasni, sem irni í 
Pappá avathatásu! elég a' metropolita kezeibe 
1200 piastert készpénzben lefizetni, legyen a1 

papjelölt disznópászfor vagy csizsmafoltozó, úr 
vagy szolga. Vizsgálatról a1 papi kar szaktudo-
mányiból szó sincs (A . K. Z ) 

A' skót szabad egyház különféle vállalataira 
1 8 4 5 - k i májustól 1846-k i májusig önkénytes 
ajánlatokból bevett 7 9 1 1 0 f. st. , ezek közt 1 1 1 3 
f. fiatal emberek- és gyermekektől ; kiadott p e -
dig : belmissióra 5 2 4 2 f st., oktatásra 7 4 5 3 f. , 
i skolaházakra8441 f., templomépítésre 12137 f. , 
külmissióra 7 3 4 5 f. , a' gyarmatokbani egyházra 
4995 f., zsidótéritésre 6179 f., szárazföldi e g y -
házra 2633 , öszv. 5 4 4 2 5 f. st Jelennen van 6 2 5 
ujdon épített temploma, mellyek 4 1 2 0 0 0 f. stbe 
kerültek. Az istenészettanulók száma elváláskor, 
1843—ki maj. 18 -kán volt 168 , most 2 3 0 , oda 
nem számítva 3 ö presbyteriant Irlandból 's mint-
egy 2 0 más hallgatót; az ú j collegium könyvtára 
1 3 0 0 0 kötetből áll. A' nevelési választmány 2 
iskolatanító-képezdét, G lasgow- és Edinburgh-
ban, emezt 2 3 9 tanítványnyal, ós 5 0 0 népiskolát 



alapított. A ' szabad egyház missiói kafferek közt 
' s Keletindiában működnek. A' „Sustentation 
F u n d " (papok fizetéseül) jövedelme 1845-k i m á -
justól 1 8 4 6 - k i májusig tett 8 2 6 8 1 f. st., 17 sh., 
4 p., 5 0 5 1 f. st., 5 sh., 4 l / 2 p. többet, mint az 
azelőtti évben. A ' 6 6 5 pap közöl 580 egyenként 
1 2 2 f. st., 56 pedig 1844 -ben fölszentelt mint-
e g y 5 5 f., 's 21 . 1 8 4 5 - b e n ordinált öszvesen 
8 0 3 f." kapott. Azonkül az özvegyek pénztárába 
3 8 4 0 f. fizettetett. (B. A. K. Z.) 

Uj felekezet. Manchesterből ezt í r j ák : Egy r é -
sze a' vagyonnak, melly a' nem r ég feloszlott ú j -
harmoniai socialistaközségé Stockbridge mellett 
Hampshireben volt, egy különös felekezet keze i -
b e jutott, mellynek tugjai az általok lakolt jószá-
g-ócskáról „k i s -ben t ley i t á" -knak nevezik mago-
kat . Ezek, férfiak és nők, egész vagyonközös-
ségben élnek 's mindenkit befogadnak, a1 ki s z a -
bályaiknak alája veti magát. A ' társaikul szegő-
dök családneveik- 's vagyonukról, emerről v i sz -
szalépésök esetére is, lemondanak. A' férfiak s za -
kált 's fej hajat növesztenek, öltözelök fél mezte-
l enség ; ágya ik - és székeiknek nem szabad len-
n i ek ; csak fötlen növényekkel táplálkoznak. Min-
den vigadozást v a g y kényelmet megtagadnak 
magoktól 's némi dolgokban a' legascetaibb régi 
cynikusokat is felülmúlják. Könyvek vagy h í r la -
pok köztök tiltvák, csak bibliát o lvasnak; külö-
nösen szeretik Ézsaiás prófétát. (B. A. K. Z ) 

Vád 'S visszautasítás. Pban 1825. óta intézet 
áll fen, mellynek czélja, jobb felvilágosodásnak 
az országban terjesztéseül classicus és más hasznos 
munkáknak kiadása. Két év előtt többi közt ki lön 
a d v a : Egyetemes világtörténet alaprajza. Ebben 
Sokrates „legbölcsebbnek az emberek köz t" 's a' 
Jézus Krisztus „Isten fiának" neveztetik. A' hus-
sita háborúk leírásánál pedig előadatnak a ' tabo-
riták külön tanaik, mellyekkel eltértek a1 r . kath. 
egyháztól. Ezekért a ' p — i püspöki consisto-
rium a' könyv szerzőjét , T-t, feladá a ' kormány-
nak , hogy ö Sokratest Krisztus felébe állítja, 
amazt legbölcsebbnek az emberek közt, emezt 
csak Isten fiának nevezve , 's hogy eretnek t a -
nokat törekszik terjesztgetni. Szerzőnek könnyű 
volt e ' vádak alaptalanságát bebizonyítani; a' k i -
fejezés : „Istennek fia" magában foglalja ezt : 
„legbölcsebb az emberek közt" 's az utóbbi v á -
dat illetőleg, első kötelessége a ' történetirónak, 
hoffv igazat irjon, stb. Az ügy a' legfőbb helyre 
terjesztetett föl, honnan következő határozat é r -
keze t t : A' p—i püspöki consistorium ne f o g -
lalkodjék a z z a l , hogy igazságszeretö férfiakat, 
kik különben békés alattvalók, gyanúsítson 's b e -
vádolgasson : hanem inkább azon legyen, hogy 
jobb felvilágosodás ter jedjen a' nép közt, misze-
rint ez ne legyen prot. munkákhoz folyamodni 
kénytelen. — Ipsissiina verba. (A. Ií. Z.) 

Hcrinesiánok ügye. IX. Pius legelső pásztori 
körlevele Rajna földön 's Westphaliában váratlan 

benyomást tön, mert benne azon tan, mellyet a ' 
hermcsiánok eddig védettek, kath. tannak monda-
tik ki világosan. A ' pápai tanokat közöljük itt t e -
hát a' kölni lap előterjesztése szer in t : 1) A' hit 
fölötte áll az é sznek ; 2 ) Hit és ész közt m e g h a -
sonlás nem lehet, mert mind a' kettő egyazon k ú t -
főből, a1 változhatlan 's örök igazságból, Istenből, 
fakad. 3 ) Hit és ész ugy gyámolítják egymást 
kölcsönösen, hogy a' valódi ész a' hit igazságát 
bebizonyítja 's védelmezi, a ' hit pedig minden t é -
velytöl megszabadítja az észt 's ezt az isteni dol-
gok megismerése által csudálatos módon erősíti 's 
tökéletesíti. 4 ) Az emberi ész, hogy illy felette 
fontos dologban ne csalatkozzék 's ne t éve lyeg -
jen, köteles az isteni kinyilatkoztatás tényét gon-
dosan kifürkészni, hogy meggyőződjék emigyen, 
miszerint Isten szóla, aztán annak, apostol t an í -
tása szer int , okosan engedelmeskedni. 'S ha ez 
megtörtént, az isteni kinyilatkoztatásnak hinnünk 
kell 's maga az ész kivánja, hogy nyugodjunk 
meg azon, és szilárdul ragaszkodjunk ahoz, mit 
Isten , ki sem nem csalhat, sem meg nem csalat-
hatik, kinyilatkoztatott; az ész, eltávolítván min -
den kételyt és nehézséget, köteles a' hitnek telje-
sen engedelmeskedni, ha reá nézve erősen áll az, 
hogy mindaz, mit a' hit hinni 's cselekedni p a -
rancsol az embernek, magától Istentől származik." 
E ' szerint a' hermesianismus új stadiumba lépett. 
(A. K Z.) 

Irland. Kohl ú j út leírásaIr landrólezeket közl i : 
„Reményleni l ehe t , hogy a' katholikusok e g y e -
temes emancipatiója 's egész helyzetök reformja 
következtében oda jut a' dolog, miszerint papjai-
kat más karba állíthatják, elmellözéseül ollyan b o t -
rányoknak , minőket most templomaikban látunk. 
Értem a' collectákat, mellyek az ír kath. t e m -
plomok ajtainál a' papság részére tétetnek. Az ír 
papok csekély jövedelmei t. i. arra bírták őket , 
hogy a' templomba-járóktól istentiszteletkor adót 
szedjenek, minő egyetlenegy más kath. o r s z á g -
ban sem szedetik. Ezt én Irland több helyén, többi 
közt Corkban is láttam. Az adó a' templom két 
ajtajánál szedetett, a' nagy főajtónál, hol a" s z e -
gények já rnak b e ' s egy személytől 1 pennytkel le 
fizetniek, és egy mellékajtónál, hol a' gazdagok 
járnak be 's tetszésök szerint fizettek. Itt nagy 
betűkkel volt felragasztva : „a silver collection 
is expected" (ma ezüst adomány vára t ik)—azaz: 
hogy legalább egy sixpence fog fizettetni E g y 
pap is volt a1 mellett jelen, hogy a' pénzbevételre 
felügyeljen és, miként nekem mondák, je lenlété-
vel az emberek erszényére hatályosb benyomást 
tegyen. Ö meghajtá magát minden adománynál, 
melly az elölte állt perselybe tétetett. A ' t e m -
plom főajtaja előtt, melly nyitva vo l t , és a' l é p -
csőkön sok szegény és koldus tolongott, kik sze -
gényebbek valának, hogysem a1 kivánt p e n n y a -
dót megfizethették volna. Ezek kiterjesztett k e -
zekkel 's térdelve borultak a ' kövekre 's ott ha l l -



gaták a1 távol templomból hozzájok elható han-
gokat. megelégednek, ha csak csengetyüjét 
hallják az oltár előtt istentiszteletet végző pap 
szolgájának, ' mondá kiséröm; ,ha csak e ' c senge-
tyüt belülről meghallák 's a ' mellett meghajták 's 
megkeresztezék magokat, ezt meghallgatott misé-
nek 's részvétül az istentiszteletben veszik. ' Én 
' s több mások, kik ahoz hozzászoktak, nézték azt 
a' nélkül, hogy arról sok roszat szóltak volna. De 
ha ezen eljárást azon fáklyával, meliyet Krisztus 
ada kezeinkbe, közelről, tisztán megvilágítjuk : 
nyelven szólhatnánk, melly csipös és kemény 
volna elpanaszlására a' dolgok azon állapotának, 
mellyben a ' papok testi létezésök biztosításául 
illyen eszközökhöz nyúlni kénytelenek. Mondják, 
hogy az ír kath. papok föjövedelmeiket ezen ado-
mányokból kapják. A ' jövedeleme 'beszedésmód-
já t leginkább gáncsolják a1 protestánsok, jobban, 
mint magok a 'ka th . világiak, ámbár nem ők azok, 
kik itt valamit fizetnének, hanem kik tulajdonkép 
eredeti okot adtak e ' bo t rányra , mivel a ' kath. 
papságtól minden más jövedelmet elvontak. Az 
egészen szegény irek ekként csaknem egészen ki 
vannak az istentiszteletből zárva s ama mise-
csengetyüre szorítva. Ha nem volna leikök l e g -
mélyebb szívalapjában annyi sok vallásos érze-
lem, lelki üdvök állapota fölötte rósz lábon állana. 
Azon írekről, kik a' régi ír nyelvet anyanyelvö-
kiil tekint ik , még roszabbul van gondoskodva. 
Mert Cork nagy városban, inelly Irland ollyan 
vidékén fekszik, hol írül még sokat beszélnek, e ' 
nyelven csak 2 pap prédikál. Az pedig igen t e r -
mészetes, hogy a' szegény emberek azt, mi n e -
kik legfőbb, azon nyelven óhajtják hallani, melly 
nekik legdrágább. Csak nem rég az ír foglyok a' 
corki County-Gaolban petitiót intéztek papjokhoz, 
hogy vasárnap legalább néha angol helyett ír 
nyelven prédikáljon nek ik , mit ama börtönben 
maga a1 pap beszélt nekem." (A. K. Z.) 

Apróságok. Boroszlóban népkönyvtárt alapítot-
tak. Könyvárusok és magánosak által gyámolít-
tatva van már benne 1034 kötet,köztök 173 szép -
irodalmi, 152 történet tant , 74 földleírást, 109 
te rmésze t - és míüant, 124 mértant,rejzolást, ének-
lést, 's nyelveket tárgyazó, 175 ifjuságirat, 107 
vallási munka, 136 vegyes és folyóirat (A. Z. f. 
Ch. u. K.) — A' rajnai missiotársulat kétmissio-
nart küldött Chinába, kik előbb Gützla/fhoz 
Hongkongba 's innen China belsejébe menendnek, 
hol őket megtért benszülött missiosegédek, kiket 
Giitzlaff képezett ki, gyámolítandják. ( A . K . Z . ) 
— A ' bajor bibliaterjesztö társulat 184 5 / 6 -k i 
évben öszvesen 6 4 7 4 egész bibliát, 1262 ú j t e s -
tamentomot 202 zsoltárt 's 22 évi fenállása óta 
1 3 3 0 3 3 példány ó és új testamentomot és 1 1 5 5 
zsoltárt terjesztett el. Ugyanazon évi jövedelme az 
eladott bibliák árán fölül tett 1994 ftot .(A.K.Z.)— 

Déltengeri szigetekről érkezett hir szerint Epaille 
r. kath. püspök Isabelsziget benszülöttei által m e g -
gyilkoltatott. (A. K.Z.) — A ' schneidemühli ném.-
kath. ú j templom m. évben már fölszenteletett. 
(B. A. K. ZJ — Berlinben egy második r. kath. 
templom építésterve helybenhagyatott ; a ' kö l t -
ségvetés 2 5 0 0 0 0 tall., a' király helyet a jándé-
kozott építésre. (B. A. Ií. Z . ) — Neussban Viehoff 
felsőbb tanítót vonakodnak elfogadni a' latin i s -
kola igazgatójaul, mert neje 's leányai e v a n g e -
licusok. (B. A . K. Z.) — A ' glarusi tanács i rga l -
mas szüzek behozását a' náfelsi szegényintézetbe 
majd egyhangúan meg nem engedé. (B. A. K. Z . ) 
—• A' müncheni egyetemben 7 3 tanító közt 1 5 
a1 prot., Würzburgban 4 3 tan. közt 2 a' prot. , 
Erlangenben 4 0 tan. közt egy r. kath. sincs. (B. 
A. K. Z.) — A ' liviandi lapoknak a ' fökormány-
zóság megtiltott szigorúan minden közleményt aj& 
oltani vallásügyekről. E g y rigai lap nem r é g 
azon tudósítást vette föl hasábjaiba, hogy a Berl . 
Kztg értesítéseket adott a ' kelettengeri t a r tomá-
nyok állapotáról. A ' censor átereszté a ' czikket, 
de hivatalát azonnal elveszté (B. A. K. Z.) — 
Nápolyban hallhatni a'legtüzesb 's ékesszólóbb népi 
papokat. Egykoron kivált Rocco páter tünteté ott 
ki magát. Egyszer a ' bünnyomor megható rajzolása 
után mondá: „Ki kész megjobbulni, emelje föl 
kezét ." A ' je lenvol tak azonnal föemelék kezeiket. 
Ekkor ö ég felé intézé szemeit 's folytatá : „Jer , 
Mihály arkangyal , 's vágd el kezeiket azoknak, 
kik e1 bünbánatban nem őszinték." É s félelem 
miatt sokan visszahúzták fölemelt kezeiket. (A-
Z. f. Ch. u. K.) — Olaszországban a' kolostorok 
száma sokkal kisebb, mint e ' század elején. M a -
gában Rómában van 114, Szardiniában 4 2 9 , 
Toscanában 246 , Luccában 23, Modenában 2 5 , 
Parmában 21, csak Szicziliában 6 5 8 szerze tesko-
lostor. Corsicában egy sincs. (A. Z. f. Ch. u. K.) 
— A' rajnai bibliatársulat 1845-ben kérdé a ' m i -
nisteriumtól: szabad-e r. kath. helységben b i -
bliát osztogattatnia? de tagadó feleletet nyert . ( A . 
Z. f. Ch. u. K.) — A' hallei szabad egyházban 
tagul két zsidó van, kiknek Wislicen s elengedé 
a ' megkeresztelkedést. (A . Z. f. Ch. u. K.) — 
Parisban m.é. nov .8 ánPanthemontemplom, melly 
azelőtt r . kath. templom vala, de az első fo r r a -
dalom óta katonai szeri árul szolgált, kormány r é -
széről a1 reformátusoknak átadatva, fölszentel te-
tett. (A . K. Z. ) — A' spanyol-chinai és tong-kingi 
missiók föügyvivöje, Ramon Rodriguez atya, le-
vele szerint a' domokosiak missiója Chinában j e -
lennen 59 papot ( 1 0 spanyol domokosit, 26 chi -
nai szerzetest *s 2 3 chinai világi papot) számlál, 
kik 4 6 5 felnőttet s 10527 gyermeket keresztel-
tek meg, 1533 párt összeadtak, 1 5 3 3 6 0 abso l -
váltak és 1 3 9 7 5 8 személyt megáldoztattak. (B. 
A. K. 2 ) 
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TARTALOM: A' szabadságról, szabad-akaratról. S z a l a i 
Is tván. — Lélek gyümölcsei. T e r h e s S á m u e l . — 
A' helv. hitv. tiszántúli egyházkerület közgyűlése. — 
I r o d a l o m : U d v a r d y I g n á c z. „A1 protestantismus 
köztörténeti fejleménye." D o b o s J á n o s . — V e g y e s 
k ö z l e m é n y e k . 

A' szabadságról, szabadakaratról. 
Nincs eszme, mellynek akár a ' polgári, akár az 

egyházi életben szörnyebb kinövései lettek volna, 
mint a szabadságról, szabadakaratróli ideának; 
és mindezek nem egyébünnen, mint az említett 
eszmének hibás fogalmazásából származtak és 
származnak. Ki a' hittanban és egyháztör ténetei -
ben csak kevéssé jár tas is : ismerheti a' p rae-
destinatióról vagy elevei elrendelésről, gondvise-
lésről, isteni kegyelemről, szabadakaratróli szám-
talan villongásokat. 

Hogy saját nézetemet a' szabadság ideájáról 
annál fölfoghatóbbá tehessem, e ' három kérdést 
tartom elöltem megfejtendőnek: Mi az a' szabad-
ság ? van-e az embernek szabadsága ? ha van, 
miben áll az ? — 

Okén, baseli professor, azt mondja (Lehrbuch 
der Naturphilosophie): „Szabad az, a' mi semmi-
től nem korlátoztatik, azaz, a ' mi független : t e -
hát szabad az Isten. Úgyde az ember mintája az 
Is tennek: tehát az ember is szabad. Azonban az 
ember a' természetnek is mintája : tehát az e m -
berkorlá tozva is van. Ebből következik, hogy 
az ember gondolat-határozataira nézve szabad : 
de határozatainak kivitelében a' körülményektől 
függ ." 

Okennek ezen szavai ugyan némileg m e g f e -
lelnek mind a ' három kérdésre: azonban, hogy 
nézetemet minél világosabban adhassam elő, szük-
ség, hogy a ' szabadság fogalmazását határozot-
tabban fejtsük ki. 

Tökéletes igazság az, hogy az a1 szabad, a' 
mi függe t len : következésképen a ' mi függ, az 
szükségesképenvaló. Ebből önként következik, 
hogy a' szabadság ideálja egyedül az Isten, a ' 
szükségesség ideája pedig egyedül az Istenen k í -
vüli összes világra vagy természetre esik. S z a -
badság tehát és szükségesség ellenkező fogalmak, 
miket ha egymásra viszonyítunk, kitetszik, hogy 
a' szabadság nem e g y é b , mint a ' szükségesség 
tökéletes legyőzet te tése , és megfordítva. Ezen 

nézet szerint ugy lá tszik , hogy a ' természetben 
sehol sincs szabadság, és igy az emberben sincs, 
mert ö is egy darabja az egésznek. De ha fo ly -
tatjuk az okoskodást, ellenkezőre bukkanunk. 
Ugyanis, nemcsak tapasztalom, de elmém is arról 
tesz bizonyságot, hogy a' természet egyes d a -
rabjai közöl egyik dolog kevésbbé f ü g g , mint a* 
másik ; a' hold nem függ annyira a' naptól, mint 
a' földtől; a' müveit tudományos ember nem függ 
annyira szenvedélyeitől, a' balitélelektöl, mint a ' 
műveletlen és tudatlan ; a' növény földhöz s z e g e z -
tetve mozog, az állat pedig szabadon járkál a ' fö ld 
közép-pontja körül 'stb. Ebből azt kell szükséges -
képen következtetnem, okosságom törvényei s z e -
rint, hogy a' függés és függetlenség fogalma a ' 
természetben, vagy természetre vitetve, csak r e -
latív: ha pedig Istenre vitetnek, akkor absolut. 
Tehát a' természetben is van szabadság , csak-
hogy az relatív, — azaz, a' természetnek egyes r é -
szei, egymáshozi viszonyukban szükségesképen 
bírnak viszonyukhoz képesti szabadsággal. Az 
állat, földhözi viszonyában, szabadabb a ' n ö v é n y -
nél 'stb. Ha, a ' felebbi meghatározás szerint, az 
a' szabad, a' mi függet len: ugy a' természetben 
így is fejezhetjük ki a ' relat ív szabadság hollétét : 
szabadság van mindenütt, hol középpont van, — 
mivel a' középpont a ' függetlenség typusa, mit a* 
mágnes-rúdon igen világosan lehet tapasztalni : — 
és így az emberben is. Minthogy pedig egyik k ö -
zéppont inkább ki van téve a1 relatív függe t l en -
ségnek, mint a" másik: annálfogva a ' természet-
beni relatív szabadság fokozatos. Az emberi ész, 
az ö ismerete alá eső természetnek ellentmondás 
nélküli centruma: tehát az embernek van l e g n a -
gyobb relatív szabadsága 5 az emberi szabadság, 
a ' mi felfogásunk szerint, legközelebb áll az a b -
solut szabadsághoz. És valamint a' buta a n y a g -
nak természetében áll anyagi centrum felé, a ' föld 
középpontja felé, gravitálni : ugy megfordítva, az 
emberi léleknek, mint a' buta anyaggal e l lenke-
zőnek, természetében áll, szellemi centrum felé, 
az Istenben levő absolut szabadság felé törekedni. 
— Miben áll azonban az ember szabadsága ? azt 
csak a' következőkből fogjuk még megérteni. — 

A ' természetben levő 's fentebb kifejteit re la-
tív szabadság fogalmából önkényt folynak a1 k ö -
vetkező igazságok : 



1) Hogy valamint egyéb természeti dologban, 
ugy az emberben Ievö szabadság csak azon tá r -
gyakra terjed ki, mellyekben a' relatív függe t -
lenség kisebb a' vele viszonyban levő ember re-r 
lativ függetlenségénél; és az említett tárgyak-
nak csak azon tulajdonaira hat ki, mellyeken a' 
függetlenségi fokozat alapúi; és azon kihatás is 
csak addig tart, míg az ember relatív független-
ségi fokozata fölebb áll. P. o. egy földbirtokos 
szerződik a napszámossal bizonyos summa pén-
zért egy napszámra ; a' földbirtokosnak szabad-
sága, szabadjoga van az említett napszámos e g y -
napi munkája fölött : nincs azonban szabadsága, 
egyszersmind annak ruhá ja - és másnapi dolga 
fölött. 

2 ) Ha i<raz az, hogy az ember némelly viszo-
nyokban függ, némellyekben azonban független : 
ugy az emberben a' szabadság és szükségesség 
elválhatatlanul össze van köttetve, — a' szabad-
ság és szükségesség az emberben valami eredeti 
quid. Ezen állítmány körül két kérdés merül f e l : 

a ) A' szabadság és szükségesség, mint ellen-
kező fogalmak, megállhatnak-e együtt az em-
berben ? 

b) Ha megállhatnak, mimódon állhatnak meg? 
Az első kérdést illetőleg azt feleljük, hogy 

igenis megállhalnak A' felebbiekböl ugyanis ön-
kényt következik, hogy a' teremtett dolgok közt 
a' szabadság és szükségesség csak relatív fogal-
mak. Úgyde tudjuk a' tapasztalásból, hogy a ' t é r -
ben és időben létező dolgok közt az ellenkező po-
lusok egymáshoz vonzódnak. Tudjuk eszünk tör-
vényéből , hogy a' relatív ellenkező fogalmak 
egy felsőbb fogalomban kiengesztelődnek, p. o. a' 
rövidnek és hosszúnak fogalmai egymást elnye-
lik a' continuitas fogalmában ; a' fehérnek és f e -
ketének fogalmai összeesnek a' szín fogalmában 
's a' t. Következésképen a' relatív szabadság és 
relatív szükségesség fogalmai is elenyészhetnek 
a' felsőbb fogalmakban, p. o. a' szabad és szük-
séges cselekedet fogalmai összeolvadnak a1 cse-
lekedet fogalmában; a' szabad és szükséges gon-
dolatok fogalmai kibékülnek a' gondolatok fogal -
mában. Vagy ha szinte nem tudnók is kimutatni 
minden relatív ellenkezések convergens vonalai-
nak egymást érintő pontjait : abból csak a k ö -
vetkeznék, hogy a' relatív ellenkezések kibékítése 
az ész törvényeinek fölötte, de nem ellene van. 

Az eddigiekből niár most könnyű átlátni azok 
tévedését , kik a' szabadság és szükségesség 
együtt megférhetését nem képzelhetvén , vagy 
egyiknek, vagy másiknak lételét kénytelenek vol -
tak eltagadni. Igy tagadták nevezetesen a' régi 
görögök, rómaiak , a' zsidók közöl a' sadduceu-
jsok, a' keresztyének közöl a' gnostikusok, mani-
cheusok, Mirabeau 's a' t. a' gondviselést, midőn 
fatalismust állítottak. Igy tagadták Augustinus, a' 
scholastikusok, némelly thomisták, Luther, Kálvin, 
's némileg a' jansenisták's a' t. a* szabad-akaratot, 

midőn általános elevei elrendelést hittek. Cicero t a -
gadta az Isten mindentudóságát, csak hogy a ' s z e -
rencsét kimagyarázhassa. Kant,Krugaz e leve-e l -
rendelést absurdumnak tanították, csakhogy a' sza-
badakaratot megoltalmazhassák. Hogy azonban 
ezek tévedését világosan megérthessük, meg kell 
előre jegyeznünk, hogy az Istennek ezen tökéle-
tességei , úgymint mindentudás , mindenüttiség, 
absolut fogalmak, az elevei elrendelés,gondviselés 
pedig, mint amazoknak, t. i. mindentudásnak, min-
denüttiségnek, t é r - és időben megjelenései, csak 
relatív fogalmak , — épen ugy, mint az emberi 
szabadság. 

Ezeket előre bocsátva, ugy látom, hogy a 'fönt 
említett tagadók abban tévedtek, hogy a' relatív 
fogalmakat absolut fogalmakra viszonyították, 's 
ugy ítéltek, — azaz, ők az emberi szabadságot az 
Istennek absolut tökélyeivel, t. i. a' mindentudás-
sal, mindenüttiséggel hasonlították össze; már 
pedig tudjuk, hogy relativumot absolutumhoz v i -
szonyítani annyi, mint végessel méregetni a' vé -
getlent,—melly méregetés akármeddig tartson is, 
bizonytalanságnál egyéb eredményt nem nyerünk, 
— vagy más szavakkal: ha mi relatív fogalma-
kat absolut fogalmakra viszonyítunk, legfölebb 
is csak homályos subjectiv ismeretekre tehetünk 
szert. Ha azt akarjuk, hogy ismeretünk elménk tö r -
vényeihez mért legyen, vagy is, hogy meggyőző-
désünk világos legyen : szükség, hogy vagy ab -
solut fogalmakat absolut fogalmakhoz, vagy re la -
tív fogalmakat relatív fogalmakhoz viszonyítsunk. 
Mellyre nézve, ha arról akarunk meggyőződni, 
ha van-e elevei elrendelés, vagy szabadakarat, 
vagy gondviselés, vagy kegyelem ? vagy pedig, 
megállhatnak-e ezek egymás mellett is? akkor az 
emberi szabadságot, mint relatív fogalmat, az I s -
tennek nem absolut, hanem relatív, térben és idő-
ben fetünö tulajdonaival, t. i. a' gondviseléssel, 
elevei elrendeléssel 'stb. kell viszonyba tenni. 

Még itt igen megjegyzendőnek ítélem 
a ) Azt, hogy midőn absolut fogalmakat absolut 

fogalmakhoz viszonyítunk: akkor ismeretünk v i -
lágos és subjectivum; — ha pedig relatív fogal-
makat relatív fogalmakhoz viszonyítunk : akkor 
ismeretünk világos és subjectivo objectivum. F ö -
lebb már említve volt , hogy ha relatív fogalma-
kat absolut fogalmakhoz viszonyítunk : akkor i s -
meretünk homályos, és csak subjectivum; és ez 
az, mit a' philosophia sejtésnek, a' theologia pe-
dig hitnek nevez. Itt a ' meggyőződést nem any-
nyira az észtől, — mellynek azonban nem ellene, 
hanem csak felette gondoltatik, — mint inkább 
a positivitástól kell várni. Itt ámbár az igazságo-
kat értelmünk világosan nem láthatja : de azért 
azokról lemondanunk nem szabad; mert egy az, 
hogy azok minket mint relatív teremtményeket 
boldogítanak, 's reánk nézve elmulhatatlanul szük-
ségesek : más az, hogy mi nem is tudhatjuk ab -
solute, ha vájjon azon igazságoknak nincsen-e 



objectiv realitásuk? mivelhogy a' mi értelmünk 
törvényei, mellyek szerint Ítélünk, relatív határok 
közé szorítvák; különben is az Istenben, mint v é -
getlenben, még az absolut ellenkezések sem ha-
tározzák egymást (t. i. a' mi gondolkozásunk 
szerint). 

/?) Meg kell jegyezni azt is, hogy még a' r e l a -
tív fogalmaknak, relatív igazságoknak, vagyis, a' 
relatív fogalmakból, közvetített ismereteinknek, 
csak addig és annyiban tulajdonít elménk obje-
ctiv realitást, míg azon fogalmak, igazságok, az Ö 
saját relativitásuk körében maradnak; mihelyt on-
nan a' t é r - és idö határain kivül emeltetnek, 's 
absolut fogalmakra viszonyíttatnak : azonnal csak 
homályos subjectiv igazságoknak, homályos sub-
jectiv ismeretnek maradnak. P. o. valamint mi 
dön azt akarom megtudni, ha két öles continuum 
rövid-e , vagy hosszú ? ha azt egy másik, véges 
continuumhoz viszonyítom, tökéletes meggyőző-
dést szerzek annak rövidsége, vagy hosszúsága 
felől: de ha az említett két öles continuumot a' 
végetlen continuitáshoz viszonyítom: akkor nem 
vagyok bizonyos, hogy a' kétölnyi hosszúság 
rövid-e, vagy hosszú ? Első tekintettel ugyan r ö -
vidnek tetszik, mivel a1 végetlent mi a' legna-
gyobbnak szoktuk képzelni : de ha jól meggon-
doljuk a' dolgot, egyátalában nincs több jogunk 
az említett két ölet akár rövidnek, akár hosszú-
nak állítani, mint tagadni; mert a' két öl, magá-
ban véve, sem nem hosszú, sem nem rövid levén, 
ha végetlenhez méretik is, csak illy határozatlan-
nak kell maradnia szükségesképen; azaz, itt a 'mi 
ismeretünk csak homályosan subjectiv. Hasonló-
képen midőn azt akarom megítélni, hogy va la-
mellyik cselekedetem szabad-e, vagy szükséges-
képeni? ha azt más embernek, vagy oktolan ál-
latnakcselekedetével hasonlítom össze, akkor v i -
lágos (subjectivo-objectiv) meggyőződésem lesz 
cselekedetem szabadsága vagy szükségessége f e -
löl : de ha említett cselekedetemet az Isten vé -
getlen cselekedeteihez, végetlen munkásságához, 
tökélyeihez hasonlítom : akkor nem vagyok bi-
zonyos, hogy az én cselekedetem szabad-e, vagy 
szükségesképeni ? Első tekintettel ugyan ugy lát-
szik, hogy cselekedetem mindig szükségesképeni, 
mivel mi az Istennek végetlen munkás erejét a' 
természet minden pontján jelen lenni képzeljük, 
azaz, a' természetnek minden pontját Istentől köz-
vetlenül függeni gondoljuk : de ha jól gondolóra 
veszem, egyátalában nincs több jogom cseleke-
detemet szabadnak vagy szükségesképeninek ál-
lítani, miut tagadni; mert cselekedetem, magában 
véve, sem nem szabad, sem nem szükségesképeni. 
Már pedig, hogy az isteni végetlen munkásság 
az én véges munkásságomat miképen határozhatja 
szabadnak, vagy szükségesnek, okosságom körén 
túl esik, vagy, mint fentebb is mondám, itt l eg -
fölebb is homályos subjectiv meggyőződést sze-
rezhetek. Nem csuda tehát, hogy e1 tárgyban a' 

tudósoknak egy része szintúgy kimagyarázta az 
emberi cselekedetek szükségességét, mint a' má-
sik része a' cselekedetek szabadságát. 

Ugy szintén midőn azt akarom megtudni, hogy 
az én bizonyos veszélyböli megtartatásom isteni 
gondviselésből történt-e vagy fatumból ? ha em-
bertársamnak ugyanazon, vagy ugyanollyan v e -
szélybeni elveszéséhez viszonyítom : akkor t ö -
kéletesen meg vagyok győződve, hogy én gond-
viselés által tartattam meg; ha pedig megtar ta tá-
somat az Isten végetlen tökélyeihez, nevezetesen 
mindentudóságához, mindenhatóságához viszonyí-
tom: akkor nem vagyok bizonyos a' felöl, vájjon 
gondviselés által tartattam-e meg, vagy fatum-
ból ? Első tekintettel ugyan ugy látszik, hogy i s -
teni gondviselésből, mivel mi az isteni gondvise-
lést az Isten mindentudóságából, mindenhatósá-
gából eredőnek szoktuk gondolni : de ha mélyeb-
ben megvizsgálom a'dolgot,—akkor nincs nagyobb 
okom megtartatásom alkalmiságát vagy szüksé-
gességét állítani, mint tagadni : mert az én idő— 
és térben történt megtartatásom az Istennek téren 
és idönkivüli végetlen tökélyeiben nem mérheti 
ki azon pontokat, mellyek az idö és tér határai 
közt megjelenve vagy occasionalismust, gondvi-
selést, vagy fatalismust közvetítsenek, okozzanak. 
Mellyre nézve nem csuda, ha e' tárgyban némely-
lyek fatalismust, mások gondviselést következ-
tettek. — Ezekből tehát röviden az a' tanúság : 
hogy a' mi cselekedeteink, mint szintén a1 tör té-
netek, események, magokban véve, sem nem sza -
badosok, sem nem szükségesképeniek: de ha ezek 
ugyan csak térben és időben jelenő cselekede-
tekkel, történetekkel tétetnek viszonyba : akkor 
vagy bizonyosan szabadok, vagy bizonyosan 
szükségesképeniek 5 ha pedig absolut fogalmakra 
viszonyítatnak : akkor szabadosságuk vagy szük-
ségességük az emberi ész előtt bizonytalan ugyan, 
de azért egyiknek hivésére (hogy czélunkhoz 
közeledhessünk,hogy boldogok lehessünk) elkel i 
magunkat határoznunk. Ezen elhatározás azonban 
a' positívitásból, p. 0. vallásos tekintetben a' k i -
jelentésből, — szokott folyni. 

Miből ismét önkényt következik, hogy az e m -
beri szabadság, isteni gondviselés, elevei elrende-
lés, kegyelem 'stb. csak mint relatív fogalmak, 
adnak tudatos meggyőződést: mint absolut fogal-
mak pedig a' hit világába tartoznak,'s ugyanazért 
csak subjectivos értékök és becsök van reánk 
nézve. 

De lássuk már azt, hogy ha a' szabadság és 
szükségesség, mint ellenkező fogalmak, megáll-
hatnak,— söt szükségesképeni föltételei egymás-
nak egymás közt- vájjon mimódon eshetik ez meg? 
— E' kérdés azonban nem azt teszi, mintha azt 
akarnók megfejteni, hogy a' szabadság és szük-
ségesség, minden diíferentiájuk végső elenyész-
tével, minő törvények szerint nyelik be egymást, 
mint metaphysicai vagy absolut fogalmak? mivel 



ez, mint felebb is mondók, eddigi gondolkozásunk 
szerint értelmünknek felette van : (Hégel hitte azt, 
hogy az absolut ellenkezések az emberi okosság-
ban egészen eltűnnek: én azt, hogy az absolut 
ellenkezések a' végetlenben elenyésznek, hiszem ; 
azt pedig, hogy az absolut ellenkezések az emberi 
okosságban elenyészhetetlenek, tudom) : de ha 
meg tudnók is fejteni, azzal nem sokat nyernénk 
gyakorlati tekintetben. Valamint ugyanis a' t e r -
mészettanban nem tudjuk elménkkel megfejteni, 
hogy a' forgó keréknek minden mozgó pontjai mi-
kép állhatnak meg együtt a1 mozdulatlan közép-
ponttal ; de azért mégis ki lehet mutatni mind a1 

mozgásnak, mind a' nyugvásnak törvényeit: ugy 
a ' szellemvilágban is ki lehet mutatni a' szabad-
ságnak és szükségességnek egymáshozi, és kü-
lön magokbani viszonyait, törvényeit. A' fenforgó 
kérdés tehát azt teszi: hogy a' relatív szabadság 
és szükségesség mi viszonyban vannak egymás 
köz t? vagyis ,hogy az embernek, akár elméleti-
leg, akár gyakorlatilag, mi viszonyban áll, meddig 
terjed szabadsága és szükségessége ? 

a ) Elméletileg : 

Mindeneknek előtte visszaemlékezvén azon 
meghatározásra,hogy az a'szabad, a' mi független: 
világos előttünk,hogy az öntudat, legfőbb centruma 
a ' relatív szabadságnak, — mivelhogy subjectum és 
objectum, mint legellenkezöbb fogalmak, az ön-
tudatban fognak legbarátságosabb kezet. E' né -
zetből indulva ki, — ha gondolatim akár egymás-
hoz, akár mások gondolataihoz viszonyítatnak : 
vagy szabadoknak, vagy nem szabadoknak lát-
szanak szükségesképen, a' szerint, a' mint több, 
vagy kevesebbb, vagy épen semmi ok befolyásá-
tól származtaknak lenni gondoltatnak; p.o.: A ' tu-
datlan embernek Istenröli tudata szükségesképen 
való, a' tudósé pedig szabad. Ha pedig gondola-
taimat azon okokra vagy tárgyakra, — már azok 
akár kivülemröl, akar belülemröl gyakorolják be -
folyásukat, — viszonyítom, mellyekböl eredtek, 
közvetültek: akkor gondolataimat sziikségeské-
penieknek kell tartanom, mert a' következés 
azokból szükségesképen folyik. Azonban, ha meg-
gondolom, hogy nem minden gondolataim szá r -
maznak közvetlenül, hanem némellyek ollyanok, 
mellyek már több gondolatok combinatiojából á l -
lanak elő: ugy azt kell állítanom, hogy az egyes 
előterjesztések ugyan szükségesképeniek, de a' 
többes előterjesztések, ideák, szabadok. És mint-
hogy emezeknek elöállhatása amazoknak előál-
lását már feltételezi: tehát a' gondolkozásnak 
kezdete szükségesképen-való, folytatása azonban 
szabadsággal van össze-költetve. (Hégel azt á l -
lítja, hogy a' gondolkozásnak egész processusa 
szükségesképen-való: de itt is,látni-való,az a'hiba, 
hogy a' relativ fogalmat absolut fogalomhoz, t. i. 
az isteni gondolkozáshoz viszonyította.) Ebből 
látnivaló, — és igen jól megjegyzendő, — hogy 

elméleti tekintetben az ember szabadsága inkább 
utólagos, mint előleges. 

/?) Gyakorlatilag: 
Hasonlóképen ha cselekedeteim akár egymás-

hoz, akár mások cselekedeteihez viszonyíttatnak : 
ugy vagy szabadoknak, vagy nem szabadoknak 
tűnnek fel. Ha pedig azokra az okokra viszonyít-
tatnak, mellyek által elöidéztetnek : akkor a' c se -
lekedeteket szükségesképenieknek kell állítanom, 
mert az ok és következés közt szükségesképeni 
az egybeköttetés. Azonban mivel tudom azt is, 
hogy a' cselekedetek okai, vagy az emberi ö n -
tudatban megfordult gondolatok, vagy pedig ö n -
tudatunkon kivül eső történetek, események: l á t -
nivaló, hogy a' gondolatok közt szabadság lelke 
uralkodván, mind azon cselekedetek, mellyek ön-
tudatunkkal történnek, szabadok : azok pedig, 
mellyek öntudatunkon kívül, vagy gondolatunk 
nélkül történnek, azok szükségesképeniek. E b -
ből látszik, hogy az embernek szabadsága, g y a -
korlati tekintetben, inkább előleges (szabad-aka-
rattól függ) , mint utólagos. Az embernek e' sze-
rint nagyobb szabadsága van cselekedeteire, mint 
gondolataira nézve. Az ember szükségesképen 
gondolkozik és szabadon cselekszik. Mellyre 
nézve az ugy-nevezett lelkiösmeretbeli szabad-
ságot, gondolkozást akadályoztatni absurdum, mi-
velhogy szükségesképen születik : a' cselekede-
teket korlátozni szükséges, mivel azok szabad 
pontból indulnak ki. Ebből az a' tanúság egyfelől, 
hogy nem a' szükségesképen-valót, hanem a' f e l -
tételest kell határok közé szorítani: másfelöl, 
hogy az embert gondolkozása módjaért büntetni 
nem lehet, cselekedetei azonban szükségeskép in -
putáltathatnak. 

Végül még jegyezzük meg, hogy az ember 
nem azért mondathatik szabadnak, hogy benne 
képesség van akár szabadon gondolkozni, akár 
szabadon cselekedni: hanem az ember szabadnak 
neveztethetik akkor, miután elméletileg az ész 
törvényei szerint gondolkozott, gyakorlatilag p e -
dig az Isten, emberek s okosság szükséges pa-
rancsolatait ugy nézte, mint szükségesképen-va-
lókat, és tehetségéhez képest azokat teljesítette. 
Tudjuk ugyanis, hogy az igazi szabadság nem 
egyéb, mint a' szükségesség legyözettetése, vagy 
is legyőzött szükségesség. A' szabadság virágai 
a' szükségesség sirhalmain virulnak. 

S z a l a i I s t v á n , 
szikszói ref. prédikátor. 

L é l e k g y ü m ö l c s e i . (Folytatás.) 
Efés 5 : 9. 

(Ajándokut, tulajdonképen válaszul a' tisztelt ellenvélemé-
nyiieknek.) 

Tegyük fel azonban, — bár minket senki meg 
nem győzött felöle, — hogy Péter csakugyan 
volt Rómában: ezzel mit sem nyerhetni, — e b -
ből a* pápa elsőbbségét nem következtethetni; 



mert Péter más városokban is megfordult, mely-
lyeknek püspökei azért oekumenicusoknak nem 
neveztetnek. Annyival inkább nem következik, 
hogy ottkathedrát emelt 's püspöki hivatalt viselt; 
mert ha ez lett volna ezélja, akkor székeshelynek 
Palaestina valamellyik városát inkább választja 
vala, mint a1 ki, Bellarmin szerint is, (Lib. Il.Cap. 
VII. de Rom. Pontif.) zsidókhoz volt küldve apos-
tolkodni, és nem pogányokhoz Rómába. És mivel 
halál volt a' fején, tudjuk, a' ki csak legkisebb e. 
szolgának adja is ki magát, azon keserves napok-
ban, 's k. vérben fürdő császárok alatt : vájjon 
gondolható-e, hogy akkor Péter valami fö e. 
hatóságot, főpüspöki hivatalt alakíthatott 's kezd-
hetett volna? Mellőzvén, hogy Péter minden 
uralkodási vágyat megtiltott. (1. Pét. V. 3 — 4 . ) ; 
mellőzvén ^ost , — mert feljebb érintettük már, 
— hogy Pál, a' ki Rómában lakott, sok ideig is 
tanított, világosan és energiával mondja, hogy ö 
semmiben nem alábbvaló Péternél (2 . Kor. XI 5. 
és XII. 11. v.), mit be is bizonyított, midőn P é -
tert keményen megdorgálta, és szemtül-szembe 
elleneállott: mindezekről igen is hallgatván, elég 
legyen mondanunk, hogy Péter mindössze 
azsrt nem volt püspök Romában, mert apostol 
volt; mert Péternek 's a' több apostoloknak nem 
azt parancsolá Krisztus, hogy bizonyos városok-
ban telepedjenek le, kathedrát emeljenek, e. ha -
tóságot alapítsanak : hanem, menjenek a' világra 
's prédikálják az evangyéliomot minden teremt-
ménynek (Mark XVI. 15.), tanítványokká tegye-
nek minden nemzetséget (Máté XXVIII. 19.) Ugy 
van,az apostolok Péterrel együtt nem bizonyos he -
lyeknek püspökei, 's nem helyhez-köttettek v a -
jának : hanem küldettek mindenfelé, megmondani 
az örvendetes izenetet minden bűnösnek, — hogy 
„nincsen senkiben másban idvesség" 'stb. (Csel. 
IV. 12.) ; az igaz hit alapját rakogatták le min-
denütt, 's arra tovább-építöket, tanítókat az apo-
stolok rendeltek *s küldöttek minden városba; az 
apostolok hát magok, velek Péter is, a ' világ ta-
nítói, 's az egész k-nek valának kormányzói, ta-
nácsadói, birái 's atyjai.—Már ha püspöki hivatalt 
viselt volna is Péter, az inkább lehetett Antio-
chiában, — mert világos, hogy ott volt, lakott 's 
tanított: de annyira erötetni az ügyet, hogy ott 
mondatik püspökösködni, még pedig 25 évig, hol 
egy óráigi idözését sem lehet világosan bebizo-
nyítni, ezen valóban méltán csodálkozhatni. — 

És ha csak antiochiai püspöknek hinné is P é -
tert a ' r. kath. e. — ez semmi lelki kárára nem 
lenne. Miért ne lehetne Pétertől, mint antiochiai 
püspöktől, az oekumenicus püspökséget szintúgy 
leszivárogtatni, és a1 pápára, akár Rómában, 
akár Avenióban, akár Párisban, laknék is, r e á -
ruházni ? Miért kell a' k -nek olly áhítattal nézni 
Róma felé, mint a' zsidóknak Jeruzsálem felé ? 
Hiszen az első k - ség aránykorával eljött már 
az ó ra , mellyet Jézus megjövendölt, mikor 

sem a' Garizim hegyén, sem Jeruzsálemben nem 
imádják az Atyát, (Ján. IV. 21.), — mikor 
t. i. az igaz istenitisztelet nem leend helyhez 
köttetve, — mikor következésképen nem kell 
javallani senkinek, hogy ez vagy amaz he ly -
lyen, p.o. Rómában üdvösebb a' bűnös fohasza: 
hanem szükség, — 's ez a ' fődolog — hogy a ' 
ki imádni akarja az Istent, lélekben és igazság-
ban imádja (Ján. IV. 24 ) Nem a' hely, föld, k ő -
fal, arany-, ezüst-, réz- , ólomszobrok, síremlékek, 
koporsók, 's azokban levő hamvak szentek: h a -
nem szentek azok a' gondolatok, érzelmek, l e l -
kületek, azok boldogok 's tiszteletre-méltók igen 
is, mellyek az Atyát Jézustól tanult buzgalom-
mal, 's néha olly buzgalommal imádták, hogy 
megmozdult a' hely, hol egybegyűltek 's könyör-
göttek (Csel. IV.3Í . ) Ha Péterig kell a'pápa szent-
ségi genealógiáját felvinni: ugy tetszik, hogy a ' 
világotmegnyugtatóbb, könny ebb-győzelmü, nem 
megfeszített erővel is olly kivihető terv lett 
volna,csak antiochiai püspök Péterig menni.—Ta-
lán azért erőtetik Péter római püspökségét, hogy 
a' hajdani világ fővárosának dicsősége fényt 
kölcsönözzön az egyháznak ? Ha így van a' do -
log, ez nem k. szellemben történt, mert irva van : 
„Elmúlik e' világ ábrázata." (1. Kor. VII. — 31.) 
Mi köze a' világ dicsőségével az evangyéliomnak 
és a' föpásztornak ? kinek sz. Pállal kell tartani, 
és így szólani: „Nekem e ' világ Krisztus által 
megfeszíttetett,, (Gal. VI. 14. ?) Bizony, bizony 
nem Péter elvéből indult ki az egyház, midőn v i -
lági fényt öltözött magára; mert hiszen Péter, ak -
kor is, midőn a' hegyen napfényben látá Jézust, 
annyira szerény és alázatos volt, hogy buzga-
lommal így szólott: Uram csináljunk itt három 
hajlékot, egyet neked, egyed Mósesnek, egyet 
Illyésnek, — magáról s apostoltársairól az á r -
tatlan semmit nem gondoskodott, egészen e l fe -
ledkezett (Mát. XVII. 4 .) -

De siketeknek beszéltek az evangyélisták, 
mert némelly doctorok azt állítják, hogy az a. 
sz. e. rendeletéből Rómában kell lakni a' püs-
pöknek és nem másutt, ha Péter utódjának akar 
ismertetni. Még inkább sz. irat-elleni Bellarmin 
okoskodása, a' ki azt mondja: „ha Antiochiában 
telepedett volna le Péter, akkor utódai az ottani 
püspökök lennének; mivel pedig később Rómát 
rendelé kormányzói széknek, tehát csak a' r. püs-
pökök igaz utódai." Leghibásabb véleményüek-
nek tartjuk pedig azokat, kik azt merik állítni, 
hogy J. Krisztus maga parancsolta légyen, mi-
szerint Péternek nem az antiochiai, de a' római 
püspökök legyenek utódai. (Greg. de Val. analys. 
fidei 1. 7. c. 12.) 

„Huc usque evasimus" — mondhatjuk méltán, 
Curtius után, Nagy Sándorral. Az eddigi előzmé-
nyek könnyen elfolyhattak: most az ősiség igen 
csiklandós kérdése forog már fen 's a' szellemnek 
küzdeni kell a' testtel és vérrel. Kérdés hát : V a j -



jon a* róm. főkorrttányzó-püspök igaz utóda-e 
Péternek ? Ha mindent helybehagynánk is, mi ed-
dig Péterről mondatott: e ' kérdésre lehetlen igen-
nel felelnünk, és félünk, hogy, ha hallgatnánk, a' 
kövek szólalnának meg, — 's ha nem imánk, 
Baltazárral falon író kezeket látnánk (Dán. V.) 
Csak akkor fogunk hál megegyezni, ha az ellen-
véleményüek bebizonyítják 1-ször : Hogy P é -
ternek a' róm. püspök, nemcsak helyre, de tu -
dományra nézve is, igaz utóda. 2 -or : Hogy Péter 
annyi jogot, hatalmat, előnyt adott és adhatott ál-
tal a' róm. püspöknek, mennyit ö maga, mint Is -
ten rendkívüli szolgája , több apostoltársaival 
együtt bírt, és 3 - o r : Ha a' róm. püspök minden-
ben és minden időben Péter nyomdokait olly hí-
ven követte, hogy soha az átvett joggal, hata-
lommal vissza nem éli, de azt tökélyesen Péter 
lelkülete szerint gyakorolta. Mert tudjuk, hogy 
hajdan Zsidóország polgári 's e. nagyai is bebi-
zonyíthatták ugyan könnyen, hogy ök Móses szé-
kében ülnek, Áron nemzetségéből származtak: 
de Jézus őket azért igaz utódoknak nem ismerte 
még is, óiért Móses és Áron rendszabályaiktól e l -
távoztak messze. 

Dolgunkat hamar lehelne végeznünk itt, ha Pé-
ter apostoli hivatalával a* r. püspöki folalkozáso-
kat komolyan összehasonlítnók, és az eredmény-
ről ítéletet hozni, az egész k-ség értelmiségére 
biznók : de nem akarjuk némellyeknek indula-
taikat fellázítani, — mi az evangyéiiom szelleme 
által megtisztult értelmiséggel szeretünk beszél-
getni, — az indulatoknak 's világi érdekeknek 
nem kell illyesmibe avatkozni; ne feledjük, hogy 
legkisebb szóért is számot adandunk, 's egykor 
mindnyájan K. Ítélőszéke elébe élőállatunk. 
(Róm. XIV. 10.) Szelíden, nyugoltan, a ' k. tö -
kélyesedésnek 's Isten kegyelmének érzetéből 
származó örömmel fontolgatjuk hát a' pápa e l -
sőbbsége 's joga mellett felhozatni szokott erős-
ségeket. 

„Van, mondják,és szükség lenni e'földön Krisz-
tus helyettesének, pápának, ki, mint sz. irat csal-
hatlan magyarázó, mint nagy-tekintélyű, minden 
vallásra vonatkozó kérdéses dolgokról föitélöbiró, 
megtartsa a' hitegységet, a' szakadásokat m e g -
előzze."Hosszaska feleletet érdemlene ez az achil-
lesinek kihiresztelt ellenvetés : de most elég le-
gyen mondanunk, Tiogy adhatja ugyan magát elő 
alkalom, mikor egy kis hasznát lehetne venni az 
egyházban azon nagy tekintélynek 's hatalomnak, 
mellyröl szó van : de minthogy általában, az 
e. igazgatásra nézve száz annyi kárt okoz, 
's a* Krisztus ekklézsiáját szelíd eredeti alak-
jából kivetkezteti : nem lehet tőle nem ide-
genkednünk , mert a' vallás terjesztésében 's 
fentartásában, emberi tekintélylyel, hatalommal 
élni, 's minden vizsgálatot kizárni, 's annyira k i -
zárni, hogy sokszor inivelt's értelmes hallgatók-
tól is, midőn valamelly lelket-lápláló, Szép, va l -

lásos igazság előtalál fordulni, nem újság köztünk 
hallani: „Én nem tudom, reám nem tartozik, a ' 
pap gondja 's nem enyém," — ez Krisztus és az 
apostolok gyakorlataikkal, sz. irat bizonyságaival 
ellenkezik,világos erőszak a' lelkiösmereten,melly 
ottan-ottan fölébred 's nyugtalankodik, — ár ta l -
mas az igaz hit természetére nézve, és az emberi 
szabadsággal, melly minden erkölcsi cselekvésben 
megkívántatik, teljességgel meg nem állhat. 

Őrizzen azidvességura mindenkit azon nyug -
talanság- 's zavartól, mellybe esnék, ha a 'hitczik-
kekre nézve halandónak, a' pápának, a' tekinté-
lye 's csalhatlannak hitt magyarázata elég lenne! 
Honnan tudom meg ugyanis, midőn valamelly lel-
kész 's doctor egy hitczikket elömbe terjeszt, 
hogy azt a'csalhatlan biró, a 'pápa is így magya -
rázza ? Honnan tudom meg, hogy a' pápa —« 
mint mondják — ex cathedra szólt ? Mit higyek 
váj jon? azt-e , hogy a' pápának vagy a' concili-* 
umnak van nagyobb hitele'? Végre is csakugyan 
a' tudósok, és így mások fognak határozni, és én 
véleményeik között fogok libegni, miként ama 
franczia nemes, a' kinek Scheffenmacher jésuita, 
strasburgi egyetembeli doctor irja, Lettres dun 
Docteur Allemand czimümunkájában, 117- ik l a -
pon : „Si Dieu vous fait la grace Monsieur de vous 
fairé catholique — il vous sera libre de prendre 
parti pour et contre, sansque votre foi puisse en 
souílrir" 'stb. „Ha Isten kegyelméből katholicus 
leend az ur, ugy hiheti, a" mint tetszik, (t. i. akár 
csalhatlan bírónak a' pápát, akár nem annak), azért 
semmi hibája nem lesz e' hitére nézve." — így 
hát az egész csalhatlan biróságróli 's pápai tek in-
télyröli hitczikk csak stilus, szóbeszéd ; mert egy 
részről azt állítani, hogy van látható, csalhatlan 
biró, Krisztus helyettese, — és más részről s za -
badon tagadhatni, hogy csalhatlan a' pápa, mi -
dőn ex cathedra beszél is, és mindegy, akár 
higyern a ' pápát a' conciliumnál, akár a ' con-
ciliumot a' pápánál nagyobbnak : — ez annyi, 
mint a' conclusiót elfogadni, de a' maior és minor 
propositiókat tagadni. Sokkal inkább megnyug-
hatik a' proteslans abban, a' mit hiszen, mint 
egy római kalh.; mert ez utóbbinak majd min-
den hitczikkelyei összeköttetésben Yannak az 
e. szerkezettel 's szinte attól függenek : a ' 
protestánsnak pedig hitczikkelyei szabad v izs -
gálat által keletkeznek , a ' kegyelemnek k i -
sebb, nagyobb mértéke által megáldott ösz-
szes ész, akarat és sziv működéseinek eredmé-
nyei. Vegyük fel például, ama, minap szóba ho-
zott Lukács evangyéliomának részletét, a' tolvajok 
kezébe eselt, megsebesedett, és a ' samaritánus 
állal meggyógyíttatott ember históriáját, és néz -
zük, mikép alapít ebből magának hitczikket [mind 
a' római kath., mind a' protestáns ? Ez utóbbi s za -
badon szemlélget, kérdezősködik és eszébe sem 
jutván, minemű az ö egyházi szerkezete, látja, 
hogy olt Jézus antévhitüek iránt türelmetlen zs i -



dókat leczkézteti, 's arra akarja tanítani, misze-
rint a ' zsidó más-felekezetüt is felebarátnak tart-
son, 's ezért hozza elö a ' példázatban, hogy a' 
gebeiben kínlódott embernek nem a' mellette h i -
degen elment, pedig vele egyhitií zsidó pap és 
lévita, hanem a' különben tévhitü 's gyűlölt s a -
maritánus, igen is, ö volt a ' nyomorultnak fe le -
barátja, mert ö könyörült raj ta , pedig nem volt 
hite sorsosa ; és így nem abból kell megítélni az 
idvezülendöt: „váj jon penget i -e ajkán az igaz 
hitczikkeket ? hanem abból; vájjon szeret i -e 's 
jó l teszen-e mással, mint igaz felebarát ? — Ámde 
a ' Rel. és Nev. lapból ismeretes ellenvéleményü, 
midőn példázatban a ' mondott evangyéliomi igaz -
ság elébe van terjesztve, minthogy ő nem ön-
álló vizsgálódó, 1 -ször is gondolati oda repülnek, 
mit enged neki hinni a' hierarchiai egyház - sze r -
kezet ? és minthogy ott régi elv már a' tévhitüt 
üldözni : tehát, csakhogy Jézus szellemében meg 
ne kelljen neki dicsérni a ' tévhitü samaritanust, 
miszerint a' szerencsétlen zsidó iránt igaz fe le -
baráti szeretetet bizonyított (melly szívességet 
pedig a' zsidó pap és lévita hite sorsosa tőle m e g -
tagadott) és így egyháza ellenére kénytelen ne le-
g y e n megvallani, hogy az igaz k-nek különböző 
hitű iránt is türelmesnek kell lenni, — készebb 
igenis e l lenvéleményü, a' útfélen fetrengő 
szerencsétlent tévhi tünek, samaritánusnak ke -
resztelni, csakhogy egyháza szellemében hely-
be-hagyhassa a' zsidó pap 's lévita viseletét, kik 
szerinte, hogy irgalmatlanok voltak, jóltették, 's 
hogy helybenhagyhassa a' samaritanus tettét is, 
ki csak maga hite sorsosán tartozott könyörülni. 
A ' protestánst — bár nem tanult legyen is — 
az ö communis sensusát megszentelő szent lélek 
nem engedi illy hibába esni. 

„Hogy a' hitegység fentartassék, — feljebb 
említők — szükség lenni azért is látható tekintély-
nek, Krisztus helyettesének, pápának, az e-ban.£ í 

— Megengedjük, hogy a' lényeges, vagy a lap-
igazságokra nézve ez lehető : de hogy minden 
tagja az egyháznak az idveségre-tar tozó min-
den igazságotismerjen 's felöle meggyőződjék, és 
így hitegység legyen : ez ellenkezik az e m -
beri természettel, ez nem létezik sehol 's nem l é -
tezhetik. Római katholicusoknál, protestánsoknál, 
mindenütt vannak különböző-véleményű tudósok, 
a ' több milliónyi népre nézve pedig a1 hit egysé -
géről hallgassunk; mert köztök csak ollyan hit— 
egységgel dicsekedhetni, minémüt egy szegény 
falusi iskolában láthatni, hol összeírja a' tanító a' 
kátét- tanulókat ; némellyek ugyan már egy -ké t 
szót értelmesen felelnek, de mások valamit csak 
hadarnak , legtöbben hallgatnak; és azért kell 
már igyekeznünk, hogy mindnyájan a' k - ség 
tagjai teljes férfiakká legyünk. (Efés . IV. 13.) 
Nem kell félteni a' k. vallást ; az ebben l e -
tett igazság ereje győzedelmes leend minden a k a -
dályon, minden időben; mert Krisztus megígérte, 

hogy velünk lesz mind világ végezetéig (Máté 
XXVIII. 20.) Bár legyenek szakadások, e r e t n e k -
ségek , — ezek mitsem árthatnak, söt sz. Pál 
mondja : ezek szükségesek, hogy a ' megpróbált 
igazak állhalatosoknak megismertessenek (1. Kor. 
XI. 19.) Nincs szükség valóban hitegységet fön-
tartó földi hatalomra 's tekintélyre; hiszen, s z a -
bad ég alatt inkább tenyésznek, erősödnek a' 
növények i s ; szabad szellemi világ kell, hogy 
erősek, hatályosok legyenek a' k. vallás igazsá-
gai is. (Vége következik.) T e r h e s S á m u e l . 

A' helv. hitv. tiszántúli egyházkerület közgyűlése. 
A' helv. hitv. tiszántúli egyházkerület f. é. aug. 

13- ik ' s több napjaintartá közgyűlését, Közérdekű 
tárgyai ennek következők valának : 1) Ifjú lelki-
pásztorok avatása^ (ordinat io); voltak illyenek 
3 4 - e n ; néhányan kitűnő elömenetelüek, vissza-
vetendő egy sem. 2 ) Az avatási szertartás v é g -
ződésével a1 felső-szabolcsi egyházmegye u j o -
nan-választott segédgondnoka m. gróf Dégenfeld 
Imre úr ö nga hivatalában megerösítetett ' s 
föleskettetett. Az egyházkerületi tanács ekkép 
kiegészíttetvén, minden egyebek előtt 3 ) Fe lo l -
vastattak Mária Dorothea föherczegasszony, és 
kir. helytartó István föherczegnek következő 
tartalmú kegyes válaszaik : „Igen tisztelt E g y -
házkerület ! A1 legszivemelöbb részvétnek adta 
az igen tisztelt egyházkerület nálam mindenkor 
édes emlékben maradandó tanúságát, midőn súlyos 
fájdalmamat velem megosztva, a ' vallás — mint 
minden vigasztalás azon kútforrásához kisér el, 
mellyböl volt egyedül képes szivem vérző sebére 
eddig is némi enyhítést meríteni; midőn gondo-
latimat azon fövalósághoz viszi fel, kinek van 
egyedül hatalmában a ' szomorodott özvegyet föl-
emelni ' s lehetőleg vigasztalni. 

A1 legérzékenyebb köszönetet nyilvánítom ezen 
tiszta részvét-és pótolhatlan veszteségembeniosz-
tozásért; szivem mélyéből óhajtván viszont, hogy 
áldás és béke lengjen mindenkor ezen egész e g y -
házkerület fe le t t , és hogy az ember legdrágább 
kincsének a' vallásnak ápolására intézett buzgó 
törekvéseit lehető legszebb jutalom koszorúzza. 

Ki egyébiránt maradok az igen tisztelt e g y -
házkerületnek Budán april 1 4 - é n 1847. szives j ó -
akarója Mária Dorothea 

„Tisztelt egyházkerületi közönség! Azon v i -
gasztalásért, mellyet felejthetetlen édes atyám h a -
ála fölötti fájdalmamban gyengéd részvétük k i -

fejezése által nyújtottak, szives köszönetet m o n -
dok ; zálogául tekintem azt a' boldogult iránti t i sz-
teletüknek 's irántami jó indulatuknak. 

Királyi helytartói pályámon biztos vezetökint 
áll előttem atyám enyészhetlen példája; adja I s -
ten, hogy ezt követve, a ' bennem helyzeti b i z a -
lomnak annyira megfelelhessek, mint ezt s z i v e m -
)öl óhajtom. 

Köszönöm személyem iránt kifejezett hív r a -



gaszkodásukat, és minden jót kívánván, maradok 
Tisztelt uraságtok— Prága szentgyörgyhó 18-kán 
1 8 4 7 . jóakarója István, királyi helytarló." — 
Melly kegyes válaszoknak mély tisztelettel, 's 
köz örömmel hallgatott felolvasása után, az o rszá-
gos körutazása közben Debreczenbe sept. 11 -kén 
érkezendő föherczeg ö fenségének üdvözlésére, 
a' két elnök vezérlete alatt, nagy-számu küldött-
ség neveztetett . Majd 4) főtisztelendő püspök úr 
ő nga egyházkerületünk 1846- ik évbeni állását 
előmutató statistikai vázlatát terjesztette elö, így, 
a1 mint következik: „Egyházkerületünkben, a' l á -
togatási rovatos jelentések sze r in t , egyházak 
száma : Anya-egyház van 547, leány-gyüleke-
zet 242 . 

Belső hivatalnokok : « ) Rendes lelkipásztorok 
száma 575. Jegyz. Ezen szám az alább következő 
lélekszámmal egybevettetvén : 1 3 2 8 lélekre esik 
egy lelkipásztor, ( a ' tört-szám mellőztetvén). 
Segédlelkészek vannak ez úttal följegyezve 27-en. 
y ) Iskolatanítók öszves száma (a1 debreczeni f ő -
iskola 's a ' szigeti középtanoda minden tanítói is 
beszámíttatván) 929 . <?) Kántoroké, kik más 
szolgálatot nem tesznek, 19. A' négy rendbeli 
hivatalnokok együtt 1550- re számíttatnak. 

A lelkek száma teszen ez évről 763 ,987-e t . 
Előbbi évben volt e ' szám 757,610. Szaporodás 
6377 . 

Új házaspár 7146. A ' mult évben számíttatott 
S Í 4 6 . Jelenleg kevesebb 1000-e l . Jegyz. A' ki-
tett számnak szere a' lelkek számához, — e lha-
gyatván a' tört számok, — 1 : 106 (mult évben 
1 : 9 3 ) . 

Született gyermekek száma : a ) figyermekeké 
16 ,215, b) leány-gyermekeké 15,481, öszvesen 
3 1 , 6 9 6 . A' mult évben rúgott ez öszves szám 
3 2 , 5 3 4 - r e . Kevesebb jelenleg 838-a l . Jegyz. A' 
születtek számának szere a' lelkek számához 1 : 
24 (mult évi szer, 1 : 22 ) . 

Meghaltak : a ) férfinembeliek 15 ,267 , b ) n ő -
nembeliek 14,430, öszvesen 29 ,697 . Az előbbi 
évben volt az öszves szám 25 ,320 . Több most a' 
meghaltak száma 4 , 4 7 7 - e l . Jegyz. I. A' m e g -
haltak számának szere a' lélekszámhoz 1 : 25 , 
( a ' mult évben volt 1 : 29) . Jegyz. II. A ' szület-
tek száma felülmúlja a' meghaltakét 1999-e l . 

A tanulók öszves száma, fi- és leánygyerme-
kek ide értetvén 's a' középtanodák és főiskolánk 
növendékei is beszámíttatván, 54 ,661 . A' mult 
évi szám volt 53 ,397 . Többség ez évre 1264. 
Jegyz. Tanulók számának szere a ' lelkek számá-
hoz, 1 : 13, (mult évben 1 : 14). 

Különösen a' debreczeni főiskolában tanulók 
száma : a) Felsőbb tudományok hallgatói öszve-
sen 426. Mult évben volt ezek száma: 559. K e -
vesebb jelenleg 133-al . Jegyz. A ' fent kitett 
számban, beöltözöltek323, be nem öltözöttek 103. 
h ) Hat gymnasialis osztálybeliek együtt 282, 
(kik között vidéki 162, helybeli 120). Mult é v -

beli szám volt 228. Több a ' mostani 54 -e l . c ) 
Négy polgári, két elemi és egy szoktató osztály-
beliek öszvesen 593 , (helybeli 574 , vidéki 1 9 ) . 
Mult évbeli szám volt 587. Több most 6 - a l . A* 
három rendbeliek öszves száma 1301. Előbbi é v -
ről volt az öszves szám 1374. Kevesebbség most 
73. Jegyz. Ezeken kivül, a ' helybeli tíz leányisko-
lában (hol a' leánynövendékek öszves száma 
1 0 4 9 ) tanúi, a' beadott jegyzék szerint, 220 f i -
gyermek. Ismét, az ispotálybeli k isdedovó- in té-
zetben 4 0 figyermek ( 6 0 leány). 

Iskoláztatható gyermekek száma. Az i sko láz-
tatható, de iskolát nélkülöző gyermekek öszves 
száma, a1 mennyiben följegyezve beadat o t t , ( D e b -
reczen ide nem ér te tvén) 18 ,391. A ' mult é v -
ben volt följegyezve 15 ,771 . Többsége a ' m o s -
tani számmal 2620. Melly többség, a' mennyiben 
az iskolás gyermekek száma — a' fentebbi k i -
mutatás szerint — szépen növekedet t , kétség 
nélkül a' most pontosabban tett felszámításnak t u -
lajdonítandó. 

Az 184]/4-ki Ill-ik törvényczikk erejénél 
fogva egyházunkba átjött egyének száma: 1 ) róm. 
kathol. hitről átjöttek 8 6 , és 4 gyermek; 2 ) g ö -
rög kath. hitről átjöttek 61 , és 6 gyermek. A* 
két rendbeliek együtt I 4 7 és 10 gyermek, 1 5 7 
lélek. A' mult évben tett ezeknek száma 3 6 2 - ö t . 
Kevesebb most 2 0 5 - e l . 

Ugyanazon törvényczikk erejénél fogva le lk i -
pásztoraink által összeesketett vegyes házaspárok 
száma 29. (Ez a' mult évről nem volt beadva.) 

fielső hivatalnokokat illetőleg. A' lelkipászto-
rokról beadott jelentések, huszonkettőre nézve 
ugyan kisebb nagyobb mértékben megrovólag, 
de egyébként, a' sokkal nagyobb számúak i r á n y á -
ban, Örvendeztetőleg hangzanak. — Az iskola-
tanítók közöl száznak neve után kellemetlen é s z -
revételek állanak, részint erkölcseik, részint h i -
vatalbani eljárásuk tekintetében. Ellenben nyo lcz -
vanhatot, mint különösen kitűnőket, magasztalnak 
a ' bejött jelentések, mind a' többeket is — a* 
megjegyzelteken kivül — kielégítőknek ny i lvá -
nítván. 

Az egyházak szellemi állapotjára vonatkozó-
lag: Mint az előbbi években, jelenleg is, az e g y -
házak sokkal nagyobb részéről ugyan megnyug-
tatókig, de némellyekröl kellemetlenül szólanak 
a ' látogatási tudósítások. így, például, az i s k o -
láztatást rosz lábon állani jelentik : Mérken (n. 
károlyi e .v . ) , Dolhán, Bökényben, Dabolczon, T . 
Keresztúron, Salánkon (Máramar. ug.) , M. L a ~ 
dányban, K. Apátiban, Gyürén, L. Petriben ( f . 
Szabolcs,), N. Réven, Fekete- tóton (Bihar). — 
Részint iskola, részint tanító nélkül lenni jelentik : 
Élesdet, Les- t (Bihar), Domahidát (N. Károly), 
Horindsát, Kisházát, Széplakot , M. Gyorokot, 
Szemlakot, Nyégerfalvát (N. Szalonta), Darnát , 
N. Szekerest, K. Szekerest, F. Daróczot, Hermán-
szeget, Tatárfalvát, Simát (Szalmár) . Jegyz. K i s -



dedovó-intézetek jöttek létre(a ' debreczenin, t é g -
lásin, bályogin, gyomain kivül) M. Szigeten, T. 
Sz. Miklóson. Ellenben a ' békési, mellyet az o t -
tani lelkipásztorok 's a' jegyzők már létrehoztak 
volt , a' nép részvétlensége miatt elenyészett. 

Az egyházak anyagi állapota tekintetében: Az 
egyházak tetemes részének nyomasztó s z e g é n y -
ségéről tett értesítés, ezút ta l i s , mint máskor, csak 
sajnálattal veendő levén; más részről, épen e t e -
kintetben, annál nagyobb figyelmet igényelnek a' 
gondnoki számadások körül észrevett *s fö l j egy-
zett hiányok, rendetlenségek. I l lyenek: hogy elő 
nem mutattatott a' számadás Vajdán (Érmei lék) ; 
szabálytalannak 's hiányosnak találíatott F o r g o -
lányban, Gödényházán, Salánkon, Tekeházán, T. 
Újlakon, F. Almáson, Mátyfalván (Máramar. u g . ) ; 
nem volt kész és előmutatható Csepen, T Újhe-
lyen, Sz. V. Ardón, Fancsikán (Máram. ug.) , F ü -
zes-Gyarmaton (Békes-bánát) , Vértesen (Debre -
ezen,) T. Kóródon, Óváriban, Tyúkodon, György-
telekén, Ököritón (Szatmár), Fekete-tóton (N. 
Szalonta)." — Szőnyegre került még 5 ) A' zsi-
nattartási tárgy is; alkalmat szolgáltatott erre a' 
tiszamelléki f. t. egyházkerületi atyafiságos fe l -
szólítása. Minélelöbbi zsinattartás mellett két 
gyönge szózat hangzott e l ; a ' többség az igen 
fontos ügyet az idö érlelésére kívánta bízni, e g y -
szersmind azonban egy nagy számú küldöttséget 
nevezett ki olly utasítással, hogy figyelemmel l e -
vén azokra is, mellyek a' testvér egyházkerület 
által zsinati tárgyakulkiemeltettek,készítsen t e r -
vet 's illetőleg javaslatot, *s ezt valamikor az 
egyházkerületi tanács elébe adja be. — Végre 
6 ) pro coronide meg kell említenem, hogy a' f ü -
vészeti, á svány - 's vegytani — néhai Csécsi 
Nagy Imre úr kora halála által ürességbe jött — 
oktatószékbe, közbizodalom 's legszebb r e m é -
nyek kifejezése mellett, orvos tudor Török József 
úr választatott. 0 

I R O D A L O M : 
A' protestantismus köztörténeti fejleménye. 

Udvardy Ignáez. (Folytatás.) 
15—17—ik lapon a ' vormsi országgyűlésről 

van szó. Szabad legyen nekem ezt is, igen röv i -
den, az eredeti kútfők után, protestáns szentpont-
ból megírni, — Pollicarius, Cochlaeus, Walch és 
mások szerint. Bölcs Fridrik, 1520., oct. 2 2 . , az 
ujonan-választott Károly császárt Cölnbe kisérte; 
az ott megjelent Erasmus kedvező nyilatkozata 
Luther mellett legyőzte minden kétségét és ö 
hitte, hogy Luther nem akar roszat. Mi magát a' 
vormsi gyűlést illeti: itt a' német rendek nagy 
része ellenzéki állásba szedte magát az egyházi 
hatalom irányában, a' nélkül, hogy még egészen 
Luther mellé szegődött volna. Magának a' csá-
szárnak, az Adorján-nevel te császárnak, fülében 
csengtek még az útközben hallott kérelmek és 
ígéretek , mellyek szerint neki kelle vala, ha a ' 

kor nagy intését felfoghatja, a ' fejlődni-kezdő 
német nemzeli egyház élére állnia; nem feledé 
még el, mit tett az egyházif hat alom titkon és nyi l -
ván megválasztatása ellenébe. Itt vannak okai a' 
császár rejtelmes, tétova és félig-meddig e n g e -
dékeny magaviseletének a 'reformatio irányában. 
De Károly nem is vala ama férfiúk közöl egy , kik 
nagy dolgoknak kivitelére hivatvák el. Országlása 
hasonlított házasságához; szerencséje nagy volt 
mindkettőben, de nyugalom, áldás és siker nagyon 
kevés ; élete vége egy félholt bádjadás, mint a ' 
paralyticusnak erisis utáni tehetlen bámulása. 

Két római követ, Aleander és Carraccioli jött 
keresztül az Alpokon, hozva magukkal az ú j 
mennykövet Luther ellen. A ' Rajna-par ton, merre 
jöttek, Luther könyvei égtek lobogva kétfelöl és 
ők ennek világánál megérkeztek Vormsba, min-
den módon gátolni igyekezvén a' hires e re tnek-
nek az országgyűlés elébe leendő idéztetését. 
Aleander búshatalmasan szónokolt a 'császár előtt, 
és buzgó elődei hitére ké r t e , hogy Luther iratait 
közhelyen megégetvén, a ' megátkozott eretneket 
világi hatalomkarral zúzza agyon. A' német r e n -
dek azonban Luthert magát akarták kihallgatni; 
a ' benyújtott százegy sérelem százegy nyelven 
szólalt fel az egyházi visszaélések ellen és Luther 
mellett : de nem hamvadtak el még sokaknak e m -
lékében a' l ángok , mellyek Huss-t és Jeromost 
fölemésztették ; az elődök közöl voltak sokan, kik 
a' szegény csehek véres irtására vakon nyúj to t -
tak kezet az egyházi hatalomnak ; a ' constanzi és 
baseli zsinatoknak füstbe-ment kísérleteik olt f e -
nyegettek, 's az 1448-k i bécsi concordatum k i -
mesterkélt reprislinatiója, melly annyi szép r e -
ményt nyelt e l ; mindezek végre megszólallak a* 
német rendek önérzetében , ós ők többször az 
egyház rovására csalódni nem akarlak. — É n 
szerzőtől nem kívánom, hogy higye, de én e r ő -
sen hiszem, hogy nem Luther szülte a' r e fo rma-
t iót , hanem a' reformatio szülte Luthert, 's az 
egyház átalkodottsága , 's a' közvéleményen e l -
követett nyilt erőszak nevelte Sámsonná, ki m e g -
ingalá az egyház avult oszlopait. 

Luther hát csakugyan megjelent a ' gyűlés előtt 
és szólt hatalmasan. Bámulva hallgaták öt a' r e n -
dek ; Fridrik nem titkolhatá örömet, Spalatin előtt, 
Luther beszéde fölött; Erich, a' braunschweigi 
agg herczeg, egy ezüst kanna sört küldött á ldo-
más fe jében; egy n e h é z , mély sóhajtás után, 
könnyebben szedte lélekzetét a 'várakozások alatt 
szorongó német egyház ; csak Károly hagyta keze 
közöl kisikamlani a ' soha többé elő nem jött a l -
kalmat, hol ő a ' második Nagy Károly nevét m a -
gának becsülettel kivívhatta volna. Ö, valamint 
testvére Ferdinánd, a' német nyelvet sem értette 
igazán : hogy érthette volna azt, a' mit e ' n y e l -
ven a ' kornak szelleme gondolt, és tettben vi -
lágra-hozni készült? 

Hol vette sz. azokat, mellyeket, a 1 6 - i k lapon, 
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Lutherről fe l j egyze t t , meg nem í r j a ; annyit t u -
dunk, hogy ha lehet és szabad valakinek egyes 
mondásait kitépve a' szövegből, ezen tépésekböl 
össze-rakni tudományát : ugy sz. maga sem le-
bet bá torságban, hogy előttem fekvő munkája 
után , tulajdon szavaiból meg ne mutassak róla 
mindent, mit maga sem hisz. Én hát bizony nem 
tudom, hol mondja Luther Mósesröl 's a* sz. köny -
vekről az idézett furcsaságokat : hanem, szeren-
csére , épen elöltem vannak Luther Márton m u n -
kái, még pedig az 1603- ik évi jénai , ritka kiadás, 
4 kötetben. Néhány helyet ide k i jegyzek; ne f é l -
jen szerző semmit, — lehet a' jó Luther Márton-
nal igen épületesen beszélgetni némelly dolgok-
ról , csak hogy Weisl ingerrel , és másokkal, és a ' 
hires friss Vogel-lel nem kell mindétig és örök-
kétig csak azon mondatok között keresgélni, 
mellyeket utána némelly jó emberek az asztal 
alól szedegettek fel. A ' morzsákat ugyan Krisztus 
is kosarakra szedette ha jdan , de nem abból t a r -
totta jól a ' népet. — Praefatio Luth. in vet. T e s -
tam. 64. 1. — Multi sun t , qui vet. Test . libros 
non satis magni faciunt, quod putent illos Judaeis 

tantum scriptos esse alque haec fere Ori -
genis etHieronymi sententia est. — Magni autem 
aestimandi sunt vet. Test. libri, quod sint ceu f u n -
damentum quoddam, quo Nov. Test. nititur. Et 
Nov. Test. quid quaeso aliud est, quam aperta 
quaedam praedicatio sententiarum et promissio-
num vet. Testamenti, quae per Christum sunt com-
pleta ? — 73. 1. Quare minimé abiicienda est piis 
lectio Mosis , aut omittenda in Ecclesia, sed hic 
liber in pretio habendus et asservandus e s t , t an -
quam totius scripturae praecipuus, in quo sunt 
ve teres fontes omnis doctrinae coelestis — etc. 
A ' 231 . 1. 282 . hol Luther a' Prédikátor könyv-
ről szól, nem olvastam ollyat, millyent sz. Luther 
szájába ad : hanem olvastam e z t : Mihi sane plu~ 
rimum voluptatis attulit vei modicus gustus huius 
libelli. . . — János jelenéseiről 's a' szerző által 
idézett több könyvekről szinte kiírhatnám Luther-
nek komoly Ítéletét, de olvasóimat nem fárasztom. 
— Vájjon a ' te szemed azér t -e gonosz, hogy én 
jó v a g y o k ? 'S ha aztán, csak sz. munkája után 
lehetne Luthert megismerni, mi lenne a' szegény, 
kiátkozott barátból ? Szerző Aleanderrel tart : 
N y a k r a - f ő r e , kihallgatallanul el kell a1 barátot 
sikkasztani! : mi a' német rendek véleményén 
vagyunk : Hallgassuk ki elébb ! — Mellyik igaz -
ságosabb? Bizony mondom a' Chieregatinak adott 
válasz a' 17. 1. nem nagyított. Épen ezt mondá 
a ' nürnbergi országgyűlés elölt a' görczi püspök: 
Satius esse ut Lutherani quam ut Turci exstirpa-
r en tu r , et se adversus illos lubentius opem esse 
laturum. (Seckendorf. 289. 1.) 

A ' 18. lapon sz. Leo pápát jellemzi, megem-
lítvén néhány hibáját is, elhallgatván természete-
sen az elhallgatandókat; millyenek Bembo bibor-
noknak tett könnyelmű nyilatkozata, és a' l a te -

ráni zsinat egyik hires rendeletének eltörlése, és 
többek. E ' helyen alkalmat Iát, felszólalni azok 
ellen, kik néhány pápák életében túlságosan g á n -
csoskodnak, és hibákat, vétkeket találván bennök, 
örülnek. — Ha valaki ebben örömét találta volna, 
én azt nemtelen örömnek nevezem; a' mennyi-
ben pedig ezeknek tudása né lkül , vagy ezeknek 
túlzó elpalástolásával soha a' reformatio alapokait 
nem ismerhetjük : meg kell őket, a' maguk helyén, 
kímélve emlílnünk, mint maga Baronius is m e g -
említő. Biráló nem hunyhat szemet ama 186 k a -
tholicus író e lőt t , k ik , már a ' reformatio ideje 
előtt, megírták az itt felhasználható adatokat; n e -
vökön nevezhetném őket, együlegyig, de, g o n -
dolom , maga sz. is nevezhet közölök százat. — 
De hagyjuk e l ! Én mindenre, a' mi szent, kérem 
és kényszerítem szerzőt és tisztelt társai t , hogy 
ne kényszerítsenek bennünket a ' mult századok 
penésze alól kiszedni a' már talán felejtett botrá-
nyokat ! ne kényszerítsenek hamvakat szedni fel 
a' mély sírokból, melly hamvakból férgek kelnek 
k i , mint abból, mellyet hajdan Móses szórt el 
Egyiptom földe fölött! 

A ' 19 . -20- ik lapon VI. Adorján pápáról van 
szó. — Megvártam volna szerzőtől, hogy A d o r -
ján pápa szájába ollyan szókat ne adjon, millye-
neket ö soha nem mondott, nem írt. Luther taní t -
mányát, többek között, csak sz. mondja és mond-
hatja észelleniesnek és képtelennek, 's ezen mon-
dása mellett kár a' jámbor és igen derék A d o r -
jánt compromittálni! Róla ennyit mondhatunk bi -
zonyosat : hogy ö a1 reformatio szükségességét 
épen olly bizonyosan hitte, mint meg volt g y ő -
ződve Luther eretneksége felöl. Ez magában 
ugyan ellenmondás, de azért ö, mint scholasticus, 
mind a' kettőt hihette; épen ezért sürgette L u -
thernek, ama másik Mahometnek elitéltetését e g y -
felől, másfelöl hozzá is látott tettleg a' r e fo rma-
t ióhoz, 's ezt ö ott, azon helyen kezdte, melly 
helyet mindegyik reformáló pápa utoljára s z e r e -
tett hagyni, — kezdte magán és udvarán. Ador -
ján nagyon buzgó , jámbor és istenfélő ember 
volt; tiszta meggyőződését követve, megbolygatá 
a ' régi sövényt, feledvén az alatta fészkelő kí-
gyót ,—feledve, hogy ezt egy barát, ki egyébre az 
örök igazságon kivül nem ügyel heteit, tehette : 
ö pedig, kinek magának ereje és hatása jogokon 
és jogtalanságokon talpalt,— nem. Valamint Leo, 
ugy ö is méreg állal halt e l ; az egyik azért, mert 
sokat nem t e t t : a1 másik azért, mert sokat akart 
és tett. — Kíméletlen sértegetésnek mondja sz., 
a német rendek ré szé rő l , hogy ők Luther el i té-
lése előtt a ' száz sérelem orvoslását sürgették. 
Lehetet t -e Luthert elitélni a' pápa által fogadott 
reformatio létesítése e löl t , kivált a ' coslniczi és 
baseli zsinatok szomorú eredménye után ? í télje 
meg az elfogulatlan olvasó! — Leo és Adorján 
pápák életét lehet olvasni Swert Calh. Belg., Fre-
her Thealrum, Buddeus de Pontif., Burmann 'stb. 



— Élet-jellemzése Battus levelei között. Wolf .2 . 
k. 191. 1. 

A ' 21. , 22. lapon Melanchtonnak (kinek — 
mellesleg emlí tve— legelső tanítója Magyar Já-
nos, magyarhoni születés, később phorzi pap volt 
— Camerarius 1566.) — Loci Theologici nevü 
munkáját ismerteti sz. 's azt mondja többek k ö -
zölt, hogy az 1 5 2 1 - k i első kiadásban az állítatik, 
„hogy valamint sz. Pál hivatása , ugy Dávid há-
zasságtörése és Júdás árulása Isten müve." Én 
az említett első kiadást nem lát tam,*) hanem lá t -
tam és olvastam az 1562. wittembergi kiadását 
Melanchton összes munkáinak. De causa peccati 
a ' 162. 1. ezt mondja Melanchton : Estque haec 
v e r a et pia sententia, utraque mami et verius toto 
pectore tenenda: Deum non esse causam peccati, 
nec velle peccatum, nec implere voluntates ad 
peccandum, nec approbare peccatum. 
Non igitur Deus causa est pecca t i , nec peccatum 
est res condita aut ordinata a Deo, sed est h o r -
ribilis destructio operis et ordinis divini. — Sz. 
mit Melanchtonnak tulajdonít, hiszen az egyene-
sen Valla állítása volt, kinek Melanchton a' 165. 
1. de liberó arbitrio ellene mond : Valla et pler i -
que alii detrahunt voluntati hominis libertatem, 
ideo quia fiant omnia decernente Deo. Haec ima-
ginatio orta est ex stoicis disputationibus ' s a ' t . — 
Hogy maga Luther néhány sajátságos kitételei-
ben túlhajtá a' dolgot a' liberum arbitrium, vagy 
szerinte a ' servum arbitrium tana körül, — bizo-
nyos : de ő ezt tette a' megigazulás — iustifica-
tio — irányában tanúsított purismusból; mert mit 
is lehetett egyebet tenni a ' földtől egekig halmo-
zott szentek érdeme traditionalis tana ellenébe ? 
(Folyt , következik). D o b o s J á n o s . 

VEGYES KÖZLEMÉNYEK. 
B e l f ö l d : 

Egy kis correctura és commcntár Hunfalvy Já-
nos í r czikkéhez, Minthogy a ' Prot. Egyh. 's Isk. 
Lap f . évi 32-d ik számában közlött czikkben a l a -
pos panasz alaptalan vádakkal, iskolák java mel-

*) H a r d t Histor. Liter. Reform, munkájában 4. r. 28. 1. 
közölve van az 152 1 -ki eredeti kiadás híven. Benne sz. idé-
eett szavait én nem találtam; P e u c e r gyűjteményében 
szinte nem. Különösnek tetszik, hogy sz. épen e' munkáján 
akad fen Melanchtonnak, mellyröl S c a l i g e r Exeerpt. 297 
1. ezt mondja : Venetiis impressos fuisse Locos Communes 
Melanchtonis, cum hoc titulo :per Messere Philippo di terra 
nera 's a' t. — atque eum librum Romám missum per annum 
integrum emtum leclumque esse cum magnó applausu, ita ut 
iam nulla amplius exemplaria prostarent, sed alia Venetiis 
peterentur. Tandem cum Franciscanus quidam agnovisset li-
brum, et dixisset, se tenere eosdem locos, qui sint Luthe-
rani, et aulorem habeant Pliil. Melanchtonem, tum vero pa-
rum abfuisse quin gravi censura vetaretur typographus, 
exemplaria autem sunt combusta. — Ebből a' többek között 
világos, hogy R azt sem tudta, mi ellen harczol ? mi-
csoda tudományt erelnekit? "s az eretnektanra nem magá-
ból a' tanból, hanem Melanchton nevéről ismer rá. — Ez 
már többször Ss megtörtént ezen a' világon. D. J. 

letti buzgóság személyes ingerültséggel, mél tat-
lan gyanusitgatásokkal 's helyenként mérges kifa-
kadásokkal is van össze-vissza szőve, — mint 
azt a1 tiszai e. kerületi gölniczi gyűlésnek minden 
higgadt-kedélyü volt tagja bebizonyíthatandja : 
kötelességünknek tartjuk az egész gyűlésnek g y a -
núsított eljárása 's átalában is az igazság é r d e -
kében jelen czáfoló és felvilágosító czikkünkkel 
az Egyh. Lap tisztelt publicuma előtt 's a' hetyke 
vádló ellen föllépni. Azt írja vádló, „hogy a' k e -
rül. gyűlésen előfordult a" zay-ugróczi tanterv s 
csaknem egészen megbukott." Csupa eszmeza-
var és ráfogás. Nem a 'zay-ugrócz i tanterv hoza-
tott szóba, hanem a' magyarhoni evangelicusok 
iskolai rendszere, mint már az egyetemes gyűlés 
által is megállapított normativum. Továbbá maga 
a ' rendszer kitűzött kérdés gyanánt nem is t á r -
gyaltatott ; a' vitatkozásokat az elnökség épen 
mellőzni akarta ; határozat sem pro, sem contra 
tudtunkra nem is hozatott: hát hogy bukhatott v o l -
na meg az egész ? Részint idöelöttileg, részint 
alkalmilag, mikor a 'választmány tudósítása o lvas-
tatnék, történtek b e l e - é s hozzászólások, de csak 
mintegy conversatio gyanánt. Igaza van a1 vád ló-
nak, hogy külön,részletes,komolyan parlamentáris 
tárgyalásba — mint azt mi is ohajtottuk volna 
—• a' fontos ügy nem véte te t t ; igaza van abban 
is, hogy egyes szólók által ollyak mondattak, — 
csakhogy korán sem olly odiosus 's ingerült k i -
fejezésekkel, — millyeket czikke elején idéz : de 
mind ezek elhangzottak, 's a' kerül, gyűlés ösz-
vegének fel nem róhatók. „Hogy az egyet . gyűl. 
1842.határozatának végrehajtásáról szó sem volt ," 
igaz, ha ezen szócskát tesszük hozzá : most; mert 
volt ám 1842- tő l óta többször, mikor vádló a ' 
kerül, gyűléseken követ gyanánt még meg sem 
jelenhetett. „Azután mégis választmány n e v e z t e -
tett ki." Nemcsak mégis, hanem az elfogadott 
rend és régibb szokás szerint, mint máskor, úgy 
most is. A' választmányba egy pár tanító is lön 
kinevezve, 's egyesektől még több kívánta tot t : 
de a' világi elnökségnek azon őszinte 's helyes 
nyilatkozatára, hogy mivel úgyis a' tanító urak 
ügye forog f e n , ö czélszerübbnek látná, ha a' 
választmányban egy tanító sem venne r é s z t : azt 
gondoltuk, hogy az illetők önbüszkeségből, m á s -
részt pedig szerénységből a ' választmányból ö n -
ként kimaradnak, annyival inkább, mert a1 tiszai 
ev. oktatók éviconferenliája Késmárkon meg nem 
tartathatván, most tartathatott volna meg, a ' mint 
arra 's épen délesti órákra, a' tanítók rendre fel 
is szólíttattak volt és sokan meg is igérkezének. 
Hanem mi történik? A ' conferentiára, hol az i s -
kolai rendszerről bővebben lehetett 's kellett volna 
szólani, két egyént kivéve, senki sem j ö t t : ellen-
ben az iskolai tudósításokat vizsgálandó választ-
mányba nemcsak hogy sokan mentek, nem tud-
juk micsoda szerénységgel: hanem a' vádló maga 
(miről czikkében hallgat) elvállalá épen a ' j e g y -



zőséget is. Ha már magára vette a' jegyzőséget , 
akár rövidebb, akár hosszabb volt az idö, — akár 
világosak, akár zavartak, mint mondja, a' tudósí-
tások : meg kellett volna a' feladásnak jegyzői 
részrehajlatlan higgadtsággal 's megerötetett 
szorgalommal felelni. Vádló, mint választmányi 
jegyző 's késmárki tanító, másnap azzal kezdé 
irott tudósítását, hogy mindenek fölött a' késmárki 
iskola tartottamagát leginkább a' tantervhez ( m e -
gint tervhez) 's mi természetesb, mint hogy az 
egész teremben általános mosolygás, — a l lge -
meine Heiterkeit,— de nem gúnymosoly támadt az 
arczokon? A ' jegyzői további előadás szinte min -
den lépten félbeszakasztatott, mert az a' beküldött 
tudósításokkal vagy merően ellenkező, vagy f e -
lületes, vngy gyanúsítgató is volt. A' vitatkozás, 
melly keletkezett , megvalljuk, bizony nem volt 
parlamentaris, hanem meglehetős élénk conver -
satio, hol többen is szólottak egyszerre többek-
hez. ' S mégis vádló a* mondottakat figyelme ki-
feszített pókhálójába mind fel birta fogni 's mi vé -
ge t t ? Nem, hogy ott a gyűlés helyén, mint illett 
volna, kimondja czáfoló vagy felvilágosító vé le -
ményét , — mert némán maradt : — hanem 
hogy vádló és bírói (?) széke elébe idézze 
a' mondott- 's hallottakat később; a' mint hát azt 
meg is tette szokott gúnyosan vagdalkozó's p rae -
fidens modorában. — 'S ime elébb egy pár t isz-
telendő urnák tart leczkét 's igaza van szerintünk 
is ott, hol mondja, hogy az órák meghatározása 
nem közönyös dolog 's hogy a' protest. szabad-
ság a ' jó rend által veszélyeztetve nem lehet. 
Azonban nem a' májorban, hanem a' minorban 
rejlik a' baj 's panasz 's a ' kérdés ez : Vájjon 
helyes arányban vannak-e elosztva a' tárgyak 's 
órák gymnasiumaink s lyceumaink (nem e g y e -
tem) szempontjából, és egészen j ó - e a' legköze-
lebb megállított r end? Ezek ellen volt több isko-
lának lényeges panasza: de a' dolog sem a' m e g -
vetett conferentián, sem az időből kiszorult ker . 
gyűlésen rendes tárgyaltatás alá nem jővén, e l -
maradt. — Majd egy jellemszilárdságot p réd i -
káló tanár kerül kritika alá, ki nem akarja, hogy 
entia sine necessitate multiplicentur 's azt állítá, 
hogy mivel a' bölcsészeti pályára ujonan beállí-
tott enropai és magyar irodalomnak, de kivált az 
elsőnek, külön taníttatása ké t -ké t órát húz le a' 
szorosan philosophiai tudományokból (millyen az 
ethika, mellynek 2, a' lélektan, mellynek 3, és lo -
gika, mellynek szinte csak 3 óra adatott hetenként 
és csak félévre) : — lyceumaink szempontjából 
czélszerübb volna azokat részint az illető e g y e -
temes történetekkel, részint a ' philologiával ( r e -
mek írók magyarázatával) egyesíteni, mert h i -
szen az európai irodalom roppant tárgyát tekint-
ve , érdemileg méltókép tárgyalhat ja-e azt ama 
két óra i s . 's nem lesznek-e itt is végre l eg in -
kább név- és könyvlajstromok ? Mind ezekhez, 
mint az egyetemeken, külön-külön 's alapos t a -

nítók 's szaktanítványok kívántatnak 's tel ik-e az 
tőlünk ? A' némethoni primák példájára pedig nem 
lehet-e a ' történetek folyamában, valamint a* 
nemzetek műveltsége, ugy irodalmuk tör ténetei-
ből a' főt és lényegest amúgy is megismertetni ? 
No már itt csak eszmezavart és ellenmondást t a -
lál az é les-eszü kritikus! Igen, az elfogult, f e lü -
letes 's ingerült ember, ki a' külön szempontokat, 
mellyekböl az egy 's ugyanazon tárgy feletti n y i -
latkozat történik, megkülönböztetni nem képes, 
vagy nem hajlandó, — sőt a' szóló beszédét is 
elferdíti. Még furcsább nyilatkozatok az illyenek: 
„hogy a ' váltójogra 2 óra e l é g ; azt csak ollyan 
mondhatta, ki a1 v. jogot hihetőleg el sem olvasta." 
Elolvasta biz az ; sőt az állítás eredetileg olly 
egyéntől származik, ki nemcsak hogy teljesen 
ismeri a ' váltójogot, hanem kitől vádló is még s o -
kat tanulhatna. — A ' statistikára, aránylag a ' t ö b -
bivel, hetenként 5 óra, vagy mint még több is k í -
vántatott, sok, *s elég 3 óra. Ez piaculum! Pedig 
mi ismételve azt állítjuk a ' volt gyűlés sok pol i -
tikus tagjával együt t , hogy arra, mint nem l eg -
főbb, évenként változó, idővel tehát a ' kitanultak 
által is évenként ismétlendö, a ' juspublicumot k i -
véve igen problematicus segédtanulmányra 3 , 
legfeljebb 4 óra elég. Ellenben a* politikára nézve 
mi is azt valljuk s ez igét hirdettük a ' tiszai e . -
kerületben, mikor vádló még csak grammatiká-
val, nem politikával foglalkozott , hogy e" r é s z -
ben iskoláinkban hiány van, hogy ne csak p róká -
torokat, hanem statusférfiakat, bírákat, publicistá-
kat kell képeznünk; hogy a ' politikai tudományok 
előadására különös tanítót 's legalább is annyi 
időt kívánunk, mennyi a 'magány jogra fordíttatik, 
's kívánunk végre 2 évi jogi pályát, melly k e r ü -
letünkben tisztán még sehol sincs. Ezek a' tiszai 
e .-kerületben, kivált 1835 tői óta, épen nem ú j -
ság, 's hiszszük, nincs messze az idö, hogy az ige 
testté válik. 

A' két észrevételt (1. 2. szám alatt) higgadtan 
ormulázva, mi is aláírjuk, sőt azon ohajtattal 's 
téréssel szaporítjuk: legyenek az illető gyűlések 
sz ívesek , a' közoktatási 's nevelési tárgyakkal 
részletesebben foglalkozni; mert az ügy é le tkér-
dés 's a ' hiány sokfé le , még pedig kivétel nélkül 
minden iskolában. A' hiányok őszinte bevallásá-
nak mi is szivünkből örülünk 's gyűlöljük a' t a -
kargatást , szemfényvesztést és minden sophistikát 
a' visszaélések pártolásában. Legjobb hely 's a l -
kalom mind ezekre a ' tanítói conferentiákon k i -
vül, melly éktől sokan iszonyodnak, az e s p e r ; ke -
rül. és egyetemes gyűlések. Aztán ha igazságo-
sak akarunk lenni, méltányoljuk azokat , kik a* 
valódi humánus, nemzeti és evang. neve lés -ok-
tatásnak buzgó előmozdítói, 's ne legyezgessük 
sem azokat, kik tespednek, de azokat sem, k ik -
nek, mint látszik, nincs más ideáljok, mint a1 kor 
igényei. 

Különben az egész iskolai rendszer többnemü 



hiányaira vonatkozó észrevételeinket^ 'gyűlések | gion bestátigen, wie dies gegenwártig mit dem 
kívánsága szerint is, arra az időre halasztjuk, mi-
kor az iskolai fegyrendszerröl tanakodandunk. 

A' t i s z . k e r . g y ű l é s t ö b b v o l t t a g j a . 
Mentség és felvilágosítás. F. évi Prot. Lap 2 4 -

dik számában, a' békés-banáti gyülésröli közle-
ményben azt olvassuk, hogy a' bánáti egyházak 
megvizsgáltatására kiküldött t. t. urak szerint: 
„a ' tömösvári unió végvonagláshoz közéig; mert 
ott abban határozottnak hiszik az uniót, hogy mi 
reformált fél, elhagyva szertartásainkat, minden-
ben az ágoslaiakét fogadjuk el." A' Temesvárolt 
bevett szertartások nemcsak az ág. vall., hanem 
reformátusok által is meghatároztatván, mind a' 
békes-banáti traclus, mind a ' fötisz. superinten-
dentia jóváhagyását megnyerték. Ila tehát farkas 
a ' juhok közé nem fog küldetni és az unió ama 
megengesztelhetlen ellensége szavát többé nem 
emelendi Temesvár ellen: nem fogjuk olly hamar 
az unió végét látni. — „Esperességi küldötteink 
csak arra sem érdemesíttettek az uniált egyház 
egyházi elöljáróságától, hogy az iskolába elvezet-
tettek volna.££ — Az egyházi elöljáróság szinte 
megütközött benne, hogy a' küldöttség eljövete-
lét eleve be nem jelentette, és az elöljáróságról 
sem nem kérdezősködött, sem az iskola megvizs-
gáltatásának óráját a' helybeli pap állal vele nem 
tudatta. — ,,A' református isteni tisztelet némelly, 
Mársfiaihoz hasonló egyének kathedrába bocsátása 
által tán még kisatyráztatni czéloztatik." — M e l y -
lyik a' ref. isteni tisztelet? A' m a g y a r - e ? — 
Hiszen a' magyarban evangelicusok is vesznek 
részt, még pedig sokszor nagyobb számmal, mint 
reformátusok. Hogy a' kathedrából szóló hitjelölt 
Marsfiaihoz, vagy urak, vagy parasztokhoz ha-
sonló,az sem érdem, sem vétek; az isteni tiszteletet 
kisatyráztatni czélozni, — azt evangelicusoknál, 
vagy evangelicusokról még soha sem hallottuk. 
Gyalázat, kárhozat annak, ki a ' szentet szentül 
nem tar t ja! — „LiebJingi ifjú ref. sarjadék nincs, 
mert az elöbbeni ág. hitv. lelkipásztor a' helv. és 
ág. hitv., így vegyes házasságot reversalis né l -
kül össze nem eskette." — Erre szóról szóra írom 
le a1 lieblingi ref. lelkésznek következő levelét: 
„Schatzbarsler Herr Amtsbruder! Es habén mich 
dieses Jahr auch schon einige Reformirte um die 
Erlaubniss — die ich, wenn ich mich wobl erin-
nere, voriges Jahr alígemein und schriftlich e r -
theilt zu habén glaube — ersucht: ihre Kinder in 
der evangelischen Religion confirmiren lassen zu 
können. Sollte sich jene Erlaubniss nur auf die 
damaligen Confirmanten erstreckt habén, so e r -
klare ich hiemit nochmals auf immerwáhrende 
Zeiten , dass im Falle beide Eltern in Hinsieht 
der Religion ihrer Kinder übereinstimmen, ohne 
weiteres Nachsuchen und Nachfragen in der evan-
gelischen bestátigtwerden können. Nur bei Wai -
sen, wo die Eltern ref. waren, würde ich, als 
Yormünder betrachtet, sie in ihrer Eltern Reli-

Hadnagyischen Knaben der Fali ist. Liebl ingl6 . 
Február 1834.JakobGlöckner, m.p. ref.Pfar "Ezen 
levél ésa ' még mostan élő emberek bizonyítják, 
hogy a' megboldogult ev. lelkész soha sem kért r e -
versalist. T ö b b e n . 

Egy pár komoly szó nt. V. S. esp úrhoz. Öreg 
ember vagyok, életem legszentebb feladata volt 
és leend szivem végdobbanatáig, vallásom és 
egyházam felvirágoztatása. E' nemes és nagy 
czélnak, egyházam elöljáróinak közremunkálásá-
val, miként feleltem meg, köztudomásu azok előtt, 
kik a' ny. m—i egyház mostani fényes állá-
sát ismerik. Velem született, az idő hosszú ápolá-
sával mindinkább nöttön-nött vallásosságomnál 
fosva, örömmel üdvözöltem a' Prot. Lap létesü-
lését, születésétől kezdve figyelemmel kisértem 
közleményeit. 

Nyugalmat és békét szerető ember vagyok, — 
minthogy azonban t. R. S. úr nym. lelkésznek f. 
évi lap 18 számában az egyházmegyei gyűlés ha -
tározatait és közohajtásainkat híven tükröző czik-
kére, nt. V. S esperes urnák „Mentség és rend-
re-utasítás" czim alatt a' 25. számban megjelent 
idétlen szülöttében olly koholmányok foglaltatnak, 
mellyeket a1 megsértett, legázolt becsület és igaz -
ság ügyében szó nélkül hagyni nem szabad : azért 
kérem a' t. olvasót, nézze át figyelemmel e ' s o -
rokat. A nyilvánosság áldást-árasztó terére kell 
nekem is fellépnem, tűi a' 60 éven, mint t. e spe -
res úr tett, és mint a'kopasz mentség írója, hivat-
kozom a' közvélemény megvesztegethetlen í téle-
tére : Nt. esperes urnák, vagy t.R. S-nak van -e 
igazsága ? 

Évek multak el, midőn t. V. S úr, adott becsü-
letszava ellenére, akkori ülnöktársai kijátszásá-
val véletlenül esperessé lett. Kisérjük öt figye-
lemmel hivatalos eljárásában, nehogy engem is 
gyanusítónak nevezzen. Ha nem e' lapokban is, 
de az egyházvidéknek majd legközelebb tar tan-
dó gyűlésében, ha kell, minden ellene itt felho-
zandó tényeket czáfolatlanul be fogok bizonyítani, 
adatot adatra halmozandok, 's ezt elébe tarlom, 
hogy a' benne mutatkozó torzképtöl iszonyodva 
forduljon el 

1 - s ö adat: V.S. úr a" legközelebb hivatalától f e l -
függesztett P. P. urnák a' b. egyház által előt-
te, mint esperes előtt történt bepanaszlása után,mi-
előtt a' vádlott ügye törvényesen megvizsgálta-
tott és más egyházba tetetelt, önfejétöl magát 
börvelyi pappá ütötte; mit azzal igazolok, hogy 
e' tette törvényesítése előtt egy hónappal előbb 
gabnáját az epedve szomjúhozott igen nagy j ö -
vedelmű B. egyház lelkészlakára szállíttatta, mit 
lerakni az akkori pap természetesen és jogosan 
meg nem engedett. — Tessék elolvasni a' XVII -
dik kánont, ennek egy esztendei felfüggesztés a* 
büntetése. 

2. Legközelebb a' p—i papj [hirtelen m e g -



hal , az egyházi elöljáróság tudatja e* csapást 
esperes úrral, egyszersmind — mert az elhunyt 
családtalan volt — consensust kér paphívhatásra. 
Esperes úr szívesen megadja. Azonban egy pár 
óra múlva, e1 tettét megbánva, a1 még helyben 
tanyázó p—i követeket íelszólíttatja, 's kö-
veteli tölök kiadott beegyezését. Az egyház köve-
tei elutasítják esperes úr küldöttét azon nyilatko-
zatfal : „az idő késő, reggel magunk fogjuk e l -
vinni." El is vitték, de nem V. S. úrhoz , hanem 
azon fiatal segédlelkészhez, kinek kebelükben le-
endő rendes papságára nyerték a' consensust. 
Felháborodott V. úr , pénzért bérelt embert kül-
dött P — a , a' seniori consensus visszavéte-
lére. Nem boldogult. A ' fiatal egyént csakugyan 
még azon héten örömmel elszállította az üres e g y -
ház. Ártalmatlan haragjában azon szegény hall-
gatóján akarta presbyterialiter megvetetni a' Ie-
vélvivö ember néhány garasát , kinél a' paph ív -
halási jogot kérők szállásoltak. 

3. De miként is felelhetne meg szép hivatalá-
nak olly ember, kit igen gyakran, élet halál közt 
kínlódva, jár az epilepsia ? 's a' t. 

Miután felmutattam esperes nt. Y. S. urat az 
olvasó közönségnek a' maga eredetiségében: t o -
vább megyek. Ny. m. pap R. S. úr közleménye 
's egyénisége melleit országosan bepiszkolt b e -
csülete ügyében kell szót emelnem. — Mi a ' f i a -
tal pap közleményét illeti, azok mind igazak és 
ámenek. Ez egyházmegyéről harmadfél éven át 
e' lapok utján semmit sem tudott a ' magyarhoni 
protestáns közönség. Többek felszólítására f e l -
vállalta a' tudósítást. Egyházmegyénk határozatai 
közöl a' figyelmet-érdemlő, nevezetesebb ponto-
kat lelkiösmeretesen, híven, mint tényeket, e r e -
deti tisztaságukban közlölte e' lapok 18. számá-
ban. Eredménytelen eröködés volt hát nt. esperes 
urnák azok czáfolatába akarni bocsátkozni; a n y -
nyival inkább, mert idétlen mentségében csak 
gyöngeségét ismertette meg velünk nagyobb 
mértékben. — Jelesen a ' g—i egyház gondno-
kát illető pontra nézve azt irja nt. V. S. ú r : M i n -
den évben , mindenütt szorosan vizsgáltatolt a' 
számadás, itt is G—n hasonlóul. Ugyan k é r -
dem n t : V, S. urat : Ha 11 éven által a' gondnok 
nem számolt, micsoda számadást vizsgált meg 
G—n olly szorosan? Jogosan teszem fel a' 
kérdést, mert szándéklolt czáfolalában maga irja, 
hogy most jelentették, miként H. úr számot nem 
akar adni. 

A ' beírásért fizetett 5 vforintot törvénytelen 
zsarolásnak nevezte a ' tractus, mint a ' mellynek 
semmi jogszerű alapja. Ha annak velte, ha táro-
zata alól ki nem búvhatunk azon kopasz ment-
séggel, hogy diákká létünkkor is fizettünk. 

Köz-óhajtásunknak tenne eleget, ha leköszönne 
hivataláról : én is ugy nyilatkozom , még pedig 
az egész egyházmegye nevében. Nem hallotta-e 
nt. úr a' közvélemény igényét a' M. S—n t a r -

tott ülésben ? Elfeledte talán, hogy papok és v i -
lágiak, minden kivétel nélkül, felhívták a ' s ü l y e -
dezö jó rend érdekében: tegye le hivatalát, lelki 
és testi elgyengülésében ne legyen tovább g ú -
nyára egyházaink életének ? Nem merül fel e m -
lékezetében, hogy több órát hivatalos járat lansága 
feletti kitörő nyilatkozatokkal vesztegettünk e l ? 

Hogy látogatási eljárása meddő V. urnák, e b -
ben nem fogok kezet, nem érzek egyet R. S. ú r -
ral. De hogy meddő ! dehogy meddő ! 1 hiszen f e l -
veszi a' napi dijakat, és így rá nem meddő. Nem 
meddő a ' közönségre nézve is, hanem veszélyes , 
mert hamis tudományt hirdet, — még pedig m a -
kacs átalkodottsággal, mint közelebb M—n. Tisz-
telt esperes úr ! miután egészen felmondott papi 
hivataloskodásával, nagyon kár volt R. S. úrnak 
igazság-jellemzette czikkét — gyanús irrfsnak 
keresztelni. 

E ' fiatal ember egyenes tiszta jelleméhez, — 
mindenkor készek vagyunk mellette bizonyságot 
tenni, — a' kebel e' pokolbeli f u r i á j a , ^ a n w , nem 
fér. A ' mi diákkorában B—ben történt p a p o -
lását illeti, ez olly pletyka, nem érdemes, hogy 
róla szóljak. 

Országosan becstelenítő hamis vádjának kü lö-
nösen egy pontjára szorítkozom még 's itt r ö v i -
den az eltiport igazság mellet tR. S. úrról néhány 
szót teendek. — E ' fiatal ember , a' n. k — i 
fényes egyházban egy éven által viselt káplán-
sága alatt, mint jeles szónok egész S. m e -
gyében nevezetessé lön; lankadatlan munkássá-
gát, feddhetetlen erkölcsiségét méltányolta a ' n e -
vezett egyház , mert nem presbyterialis, hanem 
népközgyülésben oda nyilatkozott, hogy önkény-
tes adakozás utján kedves szolgálataért ju ta lmaz-
zák meg. Ez meg is történt, még mielőtt e g y é v e t 
hivataloskodott. E ' jutalmazás köztudomásu lett, 
és épen akkor jött a' ny. m—i egyházra azon 
szomorú csapás, hogy kedvelt papjától a' ké r l e l -
hetetlen halál által megfosztatott. Az elhunyt igen 
derék pap neve K. F. Mi elöljárók, e lő le -
gesen olly fiatal embert határoztunk admini-
stratorunknnk hozni, kit, ha derék előde helyét 
kellőleg betöltendi, szabad-választási sz. jogunk-
nál fogva rendes papunknak kérjünk. — Szivünk 
legforróbb óhaj tása , — mit esdekelve kértünk 
Istenünktől, — teljesült. R. S. urat — kit osztatlan 
szeretet karolt N. K —ban, — megnyertük a d -
ministratorul; méltó dicsekedésünkre, papi h iva ta-
lának a' legnagyobb pontossággal megfelelt, és 
sikerült öt az egyházkerülettől rendes lelkészünk-
nek megnyerni. És e férfiúnak tiszta és szeplőt-
len családi életét eröködik nt. V. S. úr m e g -
mételyezni , országosan beszennyezni , midőn 
állít ja, hogy nála ugy jelent meg ifjú kedvelt 
és tisztelt lelkészünk, mint minőkkel P P - t v á -
dolja. Nem vádolja esperes ú r ! hanem a' tractus 
a' felmutatott vádló irományok után Ítélte azt, 
hogy P. P. úr családja menthetetlenül veszve van . 



Micsoda lélekkel akarja ön ez erkölcstelen-
séggel elborított P. P. úr családját megsemmi-
sített tényeket a' ny. m—i papra átruházni? 
Lelki-pásztorunk és egész családja olly szeplőt-
len életet él, minőt darab földön keresni kell. B e -
zárom soraimat 

1 ) Azon szilárd meggyőződéssel, hogy a v — i 
egyházvidék által kihallgatatlanul , eljövetele 
után, elitélt fiatal lelkész t. R. S. úr a1 köz -
lött súlyos ítélet alól magát felszabadíttatandja; 
annyival inkább hiszem pedig ezt, mert ama t isz-
telt egyházvidéknek e' szigorú ítéletét nem tu-
dom összeegyeztetni az a — i egyháztól nyert azon 
páratlan bizonyítványával , mellyben említte-
tik, — hogy t. R. S. úr mint kitűnő tanító ugy 
ajánltatott köröztetés utján ugyanazon nt. egyház-
megye által. Bezárom soraimat 

2 ) Lelkem tisztaságából származó azon buzgó 
óhajtással : Isten! fedhetetlenebb-életü, hivatalát 
jobban, pontosabban, lelket-hatóbb, s z i v e t - n y e -
rőbb evang. szolgát egy egyháznak se adjon! 

Ú j h e l y i A n t a l , m. k. 
a1 ny. meggyesi egyház fögondnoka. 

K ü l f ö l d : 
Régi kéziratok. A* tübingeni kir. egyetemi 

könyvtár nem rég 4 becses kézirattal gazdagab-
bult, mellyeket neki egykori nevendéke, Gundert, 
több év óta térítő Keletindiában, ajándékozott. 
Közölök kettő szanszkrit költemények pálmaleve-
leken, egyik gyűjtemény indus legendákból Mala-
jalamban, végre Hafiz persa költő divánjának 

pok a1 hivek orra előtt csapták volna be az a j t ó -
kat: söt ellenkezően a' hivek hagyták el a ' t e m -
plomokat, mert az Írásnak hideg felolvasása, v a g y 
egy zsoltár orron általi eléneklése nem adott szel-
lemök- és szivöknek táplálékot s csapatonként 
mentek a ' dissenterekhez át. A ' r. kath. e g y h á z -
bai átmenetek oka is részint ebben rejlik, 's 
Hlomfield tr. kissé egyoldalú, midőn véli, hogy 
, ,a ' pápista emissarok álnok dialektikája a' pápa 
csalhatlanságáról" tébolyító meg a' szellemeket. 
Ellenben felötlő ellenkezetet képeznek, mint mond-
ják, az angol r. kath. templomok,— ezek mind t e l -
ve levén. „Hlyen kerületekben" mond a ' londoni 
püspök „az egyháznak mindenek elölt missio-
hivatalt kell magára vállalnia, a' népet a" ker . 
vallás alaptanaiban kell oktatni, 's mielőtt ezen 
oktatás elkezdetnék, általában a ' ker. vallás l é t e -
zésével,mint ténynyel, kell öt megismertetni, b e n -
ne a ' vallásos érzést újra föléleszteni 's az a k a -
dályok, mellyekre itt a' papság bukkanni fog, b i -
zonyos tekintetben nagyobbak, mint pogánytér í -
töéi vad népek közt. Ha több nemzedék teljes v a l -
lásos tudatlanságban é l t , több nemzedéknek is 
kell elmúlni, míg a ' nép nagy tömege ismét v a l -
lásos tudatra jut. Egyházunk kilátásai valóban 
szomorúak 's minden barátját nyugtalanság- és 
aggodalommal kell betölteniek. Az ugy-nevezet t 
dissidensek folytonos torzsalkodása 's untalan n ö -
vekvő tevékenysége megkettőztetett gondosság-
és őrködésre szólítanak bennünket föl, 's az u tób-
biak által kieszközölt kitérések, mellyeket g a z -
dagabb avatás zsengéiül kürtölgetnek a 'v i lágnak, 
okot adnak, hogy minden lehető vigyázati r e n d -teljes kézírása. E ' kéziratok méltóan csatlakoznak 

azokhoz, mellyeket a' könyvtár több év előtt szabályhoz nyuljunk." E ' czélra azt javasolja a* 
Heberle és Krapf térítőktől Keletindiából s Abes-
syniából kapott. Azonkül Gundert több, jobbára 
igen becses keleti nyomtatványokat a' calcuttai, 
bellargi, madrasi, bombayi, mangalorei, tahitii 
nyomdákból Ázsia 's Polynesia különféle nye l -
vein adott a ' könyvtárnak. (A. Ií. Z . ) 

Protestantizmus állása Angliában. Nevezetes 
adalékot az angol protestantismus visszafelé menő 
mozgalmáról nyújt a londoni püspök, Blomfield 
t r . , legújabb körlevele, melly egy részről Pusey 
és Newman ellen hatalmasan polemisál 's a1 p á -
pista emissarokataz országban denunciálja,—más 
részről az összeomlásnak indult föegyház ujdon 
fölépítésének előmozdításául javaslatokat ad, 
mellyek ismét papismusszinüek. A' főpap „kísér-
le te t " javasol tenni, nem lehetne-e a' mindennapi 
istentiszteletet „a1 régi 's magának az angol e g y -
háznak is jobb korábaniszokásaszerint- újra b e -
hozni ? Londonbanl714-ben „pietas Londinensis" 
czim alatt megjelent munka szerint, London- 's 
Westminsterben akkoron sz Páltemplom- 's w e s t -
minsteri apátságon kivül még 42 más templom 
volt, mellyekben naponként reggeli 's esti áhíta-
tosság tartatott, most pedig csak 16 illy nemű van. 
Egyébiránt nem lehet épen mondani, hogy a ' p a -

püspök, hogy a' íöntebb már nevezett imakisér-
leteken kivül, egyházi ünnepek is hozassanak be, 
mellyek Urunk Üdvezitönk életét tüntessék az év 
folyamában elö, péld. áldozó csütörtök. ( B . A . K . Z . ) 

Angol buzgóság- A' most r. kath. Oakeley sz. 
Ágoston történetében sajnálja elenyésztét a ' k o -
lostornak, mellyben sz. Ágoston Canterburyban 
élt, egyszersmind megjegyzi: „El jö , reményijük, 
nem sokára a' nap, midőn a' r . kath. Anglia nem 
csak minden további elpusztulástól meg fogja óni 
e' sz. falakat, hanem ős rendeltetésűknek is v i sz -
szaadja azokat" . Canterburg par l iament-kö-
vete, Hope, azonnal megvette e' romokat 's a ' 
canterburgi érseknek azon föllét alatt ajándékozta 
azokat, hogy ott angol seminarium külmissiókra 
alapíttassák. Az épület ó stylben ujdon fölépítése 
nyomban elkezdelelt 's bevégzésére megnyílott 
aláírásból 6 0 0 0 0 0 f. gyűlt össze. Azonkül magá-
nosoktól 60000 f. évenkénti jövedelem biztosítta-
tott az ú j intézetnek, 's Hope, ki az egészet m e g -
vette, az épületnek építészeti jellemüknél fogva 
legnehezebb 's drágább részeit saját költségén t a -
taroztatja ki. (B. A . K. Z.) 

Apróságok. Párisban „Société du sou p r o -
testant" alakult , melly lehetőleg minden prot . 



családtól hetenként egy sout gyűjteni, 's az egész 
öszveget minden vallástársulat közt évenként 
egyenlően felosztani szándékozik. Jövedelmét 
emigy tetemesen reményli szaporítani, mert már 
is 1 0 0 , 0 0 0 adakozótól évenként 2 6 0 , 0 0 0 fr . 
kap. És te szegény magyar prot. gyámintézet! 
Számodra egy prot. családtól évenként csak egy 
kr t restek vagyunk kérn i ! (B A. K. Z ) . — 
Uhlichnak tiltva van Magdeburgot , hol szolgál, 
elhagyni superintendense engedelme nélkül; ez 
pedig oda van consistorium által utasí tva, m i -
szerint utazhatási engedelmet csak azon föltétel 
alatt adjon n e k i , ha nem szándéka prot. atyafiak 
gyűlését tartani vagy abban részt venni. (A. Z. 
f. Ch. u. K.). — Az űj pápa ellen nemcsak olasz, 
hanem német papok is kezdenek már dohogni. 
— E g y északi német mükiállitásban egy kép volt, 
melly megtetszett az uralkodónak, 's ennek számá-
ra megvolt vásárlandó. Ára kifizetésére az ügyelő 
fel volt ha ta lmazva, a ' kép még sem lönmegvéve , 
mert — mint mondják — azalatt megtudták, hogy 
a ' művész ném.-kath. (A. Z. f. Ch. u K.). — 
Berlinben Luther-alapítvány keletkezett a ' tanítói 
kar szegény árváinak gyámolitására. (A. Z. f. 
Ch. u. K.). — Szinte Berlinben egy consist. t a -
nácsos két évi börtönre ítéltetett egy ember testi 
megsértéseért . — Ugyancsak Berlinben tavai 
mintegy 8 0 0 zsidó gyermek já r t ker . iskolákba. 
(A Z f Ch. u. K ) . — Lausannei levelek sze-
rint Vinel oktató hivatalától megfosztatott, mert 
a ' szabad egyház gyüléseibejárt meghalt.(A. K.Z.) 
Hahn sziléziai superintendenstsymbolumokrai o r -
dinálás miatt e ' cselekvénytöl a ' consistorium e l -
tiltotta, 's azt Micliaclis consist. tanácsosra bizta. 
(A.K. Z.) . — Bartholdi a1 boroszlói ném.-kath. 
község titoknoka , leányát „Krisztina Rongelia 
Anná"-nak kereszteltette. (B .A. I Í .Z . ) . — A ' la 
meilleraiei trappisták Martinique szigetre u taz-
tak , olt űj kolostort alapítandók. (B. A. K. Z . ) 
— Newman egykori puseyi ta , kinek a' pápa 
ezüst feszületet ajándékozott , Romában van, ott 
papságra elkészülés végeit néhány hónapig m u -
lantandó. (B A. K. Z . ) . — A' königsbergi s z a -
bad egyház m. é. dec 1 0 - é n Luther egyik l e g -
merészebb tettének, a' pápai bulla 's kan. jog 
megégetésének, éví'ordulatos napját megünneplé. 
(B.A.K.Z.) — A' haytii új alkotmány minden va l -
lást egyenlően szabadnak nyilvánít, mennyiben 
nyilvános rendet és nyugalmat nem háborít. (A 
Z . f. Ch. u. K.) — Szicziliában az oklatás v e -
zérlete ujra a 'papság kezeibe jutott egészen. (A. 
Z. f. Ch. u. K.) — Detroit, königsbergi franczia 
reform, pap, mivel ö is a ' symbolkényszertöl e l -
vált, hivatalától felfiiggesztetett. (A . Z. f. Ch. u. K.) 
A ' mosbachi (Badenben) káptalan r. kath. papjai 
elhalározák, hogy IX. Pius pápához folyamodand-
nalt, tartományi, illetőleg német nemzeti zsinat 

tartását kieszközlendök, egyszersmind a ' t ö rvé -
nyes dioecesan zsinatokat életbe-léptetendők. 
(Kath. Kinchenref). — Lausannéból i r ják, hogy 
a* nagy tanács nyilvános oktatásról törvényt f o -
gadott el, melly az egyházi állapotra nézve is 
nagy fontosságú. Elsőben minden magánintézet a* 
kormány felügyelése alá vettetik, mi eddig h a l -
latlan volt. Aztán statusintézetekben a* g y e r m e -
kek csak akkor mentethetnek föl az ottani va l lás-
oktatás alól, ha okaikat a ' szülök az oktatási t a -
nácsnak előterjesztik 's általa helybehagyatják. 
Végre teljes hatalma van a' statustanácsnak min-
den nyilvános tanítót, ki a' föegyházon kívüli 
vallási gyűlésekben részt vesz , hivatalától m e g -
fosztani, mi Vineten fölül már 8 akadémiai ok t a -
tóra alkalmaztatott is. (B. A. K. Z.) — A ' kob -
lenzi kormánynak nem rég egy egész r. kath. 
helység jelentést tön, hogy ev. egyházba akar 
átjöni 's ev. papot kért. E ' hírre a' trieri püspök 
biztosa legott a' hely színére ment 's minden l e -
hető engedékenységgel arra birta a' helység l a -
kosait, hogy szándékuktól egy ideig elállottak. 
(B. A . K . Z.) — Würtembergben egy paphelyet-
tesnek becstelenitésért rövid büntetésidejét Ho-
hen-Aspergben kellett volna kiállnia. Önként 
nem akarván oda menni, pandúrok küldettek é r e t -
te. A ' fiatal férfi egy házba, innen pedig szabadba 
szökött. Mivel megszólításra meg nem állt, ké t -
szer lőttek rá ' s ö kétszer elbukott. A ' szerencsét-
lent elvitték 's lábából 7 serétet metsztek ki. (A . 
Z. f. Ch. u. K.) — Becher statistikai adatai s z e -
rint Ausztria német tartományaiban 6 házasság-
ból született gyermekre l zabgyermek esik, Ko— 
rontban pedig olly kedvezőtlen az arány, hogy 
csaknem annyi zabgyermek születik, mint t ö r v é -
nyes házasságból, söt Klagenfurtban amazok s z á -
ma fölülhaladja emezekét. Ellenben az olasz t a r -
tományokban 26 törvényes magzatra 1 törvény-
telen esik. Kimondja meg oká te 'meglepő a r á n y -
nak ? (A .K .Z . Ch.u. Ií .) — Orenburg kormány-
zóságban tscheremiss, még egészen műveletlen 
pogány néptörzs lakik. Birsk orenburgi kerü le t -
ben volt egy helység, mellyben 9 0 0 tscheremiss 
lakott. E ' helység egész lakossága 1845-ben 
ker. vallásra té r t ' s m.é.oct.-ben Joannik orenburgi 
püspök által megkereszteltetett. (A.Z.f.Ch.u.K ) — 
Singaporéban m. é. nov. 1 - é n Tsinschin chinai 
mintprot. pap szenteltelett föl, földieinek e v a n g y é -
liomot hirdetendő; e ' nemben ezelsö példa. (A . 
Z. f. Ch. u. K.) — Luczernben az ultramontanok 
petitiót köröztettek, mellyet sokan irtak alá, hogy 
1) a ' jezsuiták kiutasíttassanak; 2 ) a ' különszö-
vetségröl le kell mondani; 3 ) általános amnestia 
adassék. Indokolva volt : „hogyaz országnak bér 
k e - 's nyugalomra van szüksége, mi csak akko-
történendik, ha ama pontok teljesíttetnek." E ' p e -
titiót a ' kormány.elnyomta (A. K. Z. ) 
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Landerer és Heckenast könyvnyomdája ügyszobájában és minden magyar- és erdélyországi kir. postahivatalnál. 

nem. Mondtam elöbbeni czikkemben, hogy a" v a l -
lási eszméknek mintegy teste a' cultus. De minő 
különbség van itt a' hittan térén kizsákmányolt 
elméleteink ( theoriáink) közt, 's ezeknek külső 
kiállítása közt az isteni tiszteletben! ? Mi e lméle te-
inkre nézve nagyobbrészt rationalisták vagyunk 
(szellemünkre nézve a ' hosszú kabátok ritkulnak): 
még is a' gyakorlatban most is a ' symbolikus 
könyvek, elavult agendák, káték, é n e k e s - k ö n y -
vek, ösi szólamok 's más sok efféle örökölt a l a -
kok rabszolgái vagyunk. A hittan mint tudomány 
halad, de ezen haladás eredményeit a ' gyakor la t -
ban, a' külső nyilvános isteni-tiszteletben nem 
látjuk, itten az új eszméket kialakítni nem a k a r -
juk, *s így az egyházi élet kifejtése 's szel lemí-
tése hátráltatik Mit használnak az elméletek, ha 
a ' gyakorlatban tespedés v a n ! ? 

„Grau theurer Freund ist alle Theorie, 
Und grün des Lebens goldener Baum.tt 3) 

Valóban még rajtunk sem teljesedett be Urunk azon 
mondása: „E!jö az óra, mikor az igaz imádók 
imádják az Atyát lélekben és igazságban" 4 ) Ná-
lunk is az isteni-tisztelet nagyobbrészt gépezetté 
v á l t ; 's így nem csoda , ha alatta a' művele t -
lenek alusznak, a' müveitek pedig hozzánk kiál-
tanak : „ Ver Geist ist über eure Zauber formeln 
erhaben\u 5) 

De bocsátkozzunk már a1 részletességekbe ' s 
meglátandjuk, hogy ezen stereotyp alakok igen 
czéliránytalanok. Énekléssel kezdődik az isteni 
tisztelet; kezdjük mi is azzal a' szemlét. Az é n e k -
lés a' protestáns isteni tiszteletnél semmi mel lék-
elem, de igen is fontos létrésze az egésznek. A* 
reformatio igen sokat nyert általa, 's Concenius 
jesuita azt mondta : „Hymni Lutheri animas plures^ 
quam scripta et declamationfs, occiderunk." De a* 
legczélirányosabb dolog is káros lehet, ha benne 
bizonyos mérték nincs. A' protestáns templomok-
ban, általában véve , igen sok az éneklés. „Zwei , 
drei Iange Lieder sind offenbar für die Erbauung 
störend, zumahl wenn diese Lieder noch oben-
drein weder durch Inhalt noch durch Form a n -
sprechen. Aberfrei l ich soll manauch nicht zu w e -
nig Zeit auf den Gesang verwenden und gleich 

A' protestáns isteni tisztelet, alakjaira nézve. 
„Wai Noth thut, ist — Gestalt nicht, — Wort nicht : — 

L e b e n ! 
Weg, sag' ich, mit dem Streit' ura Wort und Form." 

Luther, in Werners „Weihe der Kraft." 4 Act. 1. Scene. 

Ezen Lap 20 -d ik számában a1 protestáns isteni 
tisztelet egyik árnyékoldalát érintettem volt, 
tudniillik az aesthetikai elem hiányát. Most e1 t é -
ren tovább megyek, az isteni tisztelet egy másik 
árnyékoldalát szemügyre vévén , melly épen olly 
káros-következményü 's a ' protestantismus e lve i -
vel nyílegyenest ellenkezik. Értem a* bizonyos, 
meghatározott, elavult, örökké ismételt's igy gé-
pezetté vált alakokat. A ' protestantismus a l ap -
elve a' haladás; ennek köszöni eredetét, ez éltető 
's tápláló elve, 's általa elébb-utóbb minden t e s -
pedő egyházon győzedelmeskedni fog. „Der Geist 
hatdieRichtunggenommen, alle Fesseln d e r T r a -
dition, die seine freie Bewegung hemmen können, 
abzuwerfen." ' ) Haladás tehát a ' vallás térén is ! 
mert ámbár a' protestáns keresztyén is azt hiszi, 
hogy Urunk tanítása örök, változhatlan igazság : 
ő mindamellett azt is tudja, hogy ezen igének ma-
gyarázata s felfogása emberi, ' s mint illyen, tö-
kéletesbülést kiván ; ' s hogy ezen tökéletesbülés 
következtében, az isteni tiszteletet is tökéletesí-
teni szükség. — Azonban mimódon marad hü a' 
protestantismus ezen alapelvéhez? — Valameny-
nyi tudomány óriási léptekkel megy előre, 's az 
emberi élet az eredmények szerint alakúi. „ D e r 
Geist geht nicht einseitig und alléin wei ter und 
lasst den Leib zurück. Dieser ist vielmehr stets 
vom Geist belebt, durchdrungen und beseelt, und 
j ede r Fortschritt des Geistes muss sich no thwen-
digindernatürl ichenlndividuali tát auspragen." 2 ) 
Ex mindenütt észrevehető, csak az egyházban 

' ) Roaenkranz. S tudien . 
*} Kapp. Phi lo iophi tcbe E r d k u d c . E i i l t . 

») Göthe. Faust. 
4 ) J án . Evangy. 4 , 2 3 . 
*) Kieier . Da» W a r t b u r g o t 1 8 1 7 . 



nach einigen, aus dem Zusammenhange gerissenen 
Versen auf die Kanzcl eilen. Nach meinen A n -
sichten und Erfahrungen halt man die goldene 
Mittein dieser Sache, wenn man nach einem ku r -
zen Eingangsliede ein Hauptlied singen last, und 
dessen Verse zwischen das Altargebet, die P r e -
digt und den Segen vertheilt. Manche Geistliche 
lassen auch noch wahrend derPredigt einen oder 
inehrere Verse singen. Der Zusammenhang der 
Rede der doch so wichtig ist, wird witerbrochen, 
ohne dass dabei etwas Wesentliches gewonnen 
werden kann.u Vannak nálunk egyházak, hol 
3 , 4, és 5 ének is énekeltetik (a1 tót egyházak-
ban az majdnem általános). Ez fárasztó, sót végre 
unalmassá válik. 

A' 4 - ik vagy 5- ik ének közben a' nép elalszik, 
's igy első feladata a' lelkésznek, szónoki székre 
fölléptekor,ezt álmából felkölteni,—a' mi nem igen 
sikerül, mert ha az ember egyszer álmos leit, a k -
kor az bizony alszik, ha csak anyagilag nem há -
borgattatik. Ezen sok énekléshez még az járul, 
hogy sok helyen minden vasárnap ugyanazon 
énekek énekeltetnek "s így ezen tekintetben örö-
kös ismétlés áll fen. A1 credo például a' tót, söt 
némelly német 's magyar egyházban is minden 
vasárnap énekeltetik. Ennek természetes köve t -
kezménye az, hogy az illy énekek, a' sok hasz -
nálás következtében, é rdek- 's ingernélküliekké 
válnak, és így éneklésük közben a' nép f é l r e - t e -
szi könyvét s a' padra dül. „ W e r j m e " — „ s p j -
m e ! " „ W i r g lauben" — , ,Wir schlafen ! " Vi-
lescil quotidianum! 

A' mi a ' liturgiát illeti, ilt is sok az ismétlés, 
az agendák nyomán. Minek bizonyos meghatáro-
zott liturgikus példányok ( formulare ) , mellyek 
erőkké ismételtetnek? Ezek nem szükségesek, 
mihelyt a ' lelkészek azon elvekbe be lesznek a v a t -
va , mellyeket liturgikus működéseik mellett kö-
vetniük kell. Ha az egyház a ' tartandó beszéde-
ket, parentaliókat 'stb. a* lelkész elébe nem írja : 
minek teszi azt az imádság, keresztelés , a v a -
tás, gyónás, esketés, és temetkezés példányaira 
nézve ? Minden emberi mű idővel elavul 's czé l -
iránytalanná, 's a ' mi itt legroszabb, ingertelenné 
válik, ha mindég ismételtetik. Tehát jobb ha semmi 
s tereotyp példányokhoz nem szoktatják a' népet, 
annál inkább, mivel ha egyszer hozzájok szokott, 
igen nehéz azokat elmellőzni's így javításokat be-
hozni 's az idővel haladni. Ezt kiki tudhatja t a -
pasztalásból. Vegyük szivünkre Luther in tésé t : 
„Vor allén Dingen will ich gar freundlich g e b e -
ten habén, auch um Gottes willen, alle diejenigen, 
so diese unsere Ordnung im Gottesdienste sehen 
oder befolgen wollen, dass sie ja kein nöthig 
Gesetz daraus rnachen, noch Jemandes Gewissen 
damit verstricken oder fahen,sondern der christ-

Hiiffel. Über das Wesen und den Beruf dej er.-chrisU 
Geistlichen. Th. 2. 19. 

lich en Freiheit nach, ihres Gefallens brauchen, 
wie , wo, wann und wie lange es die Sachen schik-
ken und fordern." 7 ) A z agendák nem épen s z ü k -
ségesek, söt némelly tekintetben czél i ránytala-
nok ; mert igen hátrálják a ' szellem szabad moz-
gását, annál inkább, mivel olly liturgicus — 's 
más egyház-szertartási példányokat nem fogla l -
hatnak magukba, mellyek valamennyi egyházban 
kivétel nélkül, legyen az müveit vagy nem, 's 
minden emberi élet körülményeiben használhatók 
lennének, ha csak száz meg száz ívre nem ter -
jednének. A ' helyett tehát, hogy azon tömők f e -
j ü n k e t , mimodón lehetne czélirányos agendára 
szert tennünk ? jobb lesz iskoláinkra fordítani fi-
gyelmünket, 's arról gondoskodni, hogy hittudo-
mányt hallgató ifjaink a ' gyakorlati hittanban bő-
vebb ismereteket szerezhessenek maguknak, mint 
eddig. Tanuljanak ők ott keresztelési, esketési, 
avatási , ' s efféle példányokat gyakorlati lag kész í -
teni. De erre épen legkevesebb figyelem fordí t -
tatik tanodáinkban 's a' fiatal ember, ha hivatalba 
jő , mozdulni sem tud, agenda nélkül. — Et nos fu i -
mus T roes ! — Hogy a ' vasárnapi perikopák e l -
éneklése vagy olvasása az oltár előtt nagy opus 
operatum : az olly világos, hogy arról sokat b e -
szélni szükségtelen. Ezek a' perikopák annyiszor 
ismételtettek templomainkban, hogy minden é r -
dekök elveszett *s a ' nép , éneklésök vagy olvasá-
suk alkalmával, tán mindenre gondol, csak ezen 
százszor hallott textusok tartalmára nem. 

Továbbá, a lelkész szónokolni kezd. Feladata 
herculesi. Hallgatói közt vanmüvel t ' sművelet len, 
ö mind a' kettőnek eleget tenni kénytelen. Őneki 
ugy kell beszélni, hogy az ember, szavai állal e l -
ragadtatva, a ' rosz éneklés t , a ' hideget, a ' n e d -
vességet, a' bűzhödt szagot, e l fe le j t se , 's körül-
véve mindezen igen is a' föld sötét völgyére e m -
lékeztető létrészeitöl a ' cultusnak, szivét 's e lmé-
jét arra , mi nem e* földből való, fölemelhesse. Ez 
nagy fe ladat i 'S még is minő sarkalatos hibát 
követnek el sokan mindjárt a' kezdet mellett! A* 
helyett, tudniillik, hogy a ' hallgatók figyelmét mi -
nél jobban feszítői igyekeznének , elavult lépést 
tesznek. Vasárnapiperikopátolvasnak! Ezen v a -
sárnapi perikopák szolgálnak nekik örökön ö rök-
ké textus gyanánt. Ismét egy jele a' tespedésnek. 
Vájjon a sz. irás többi részei nem é rdemesek-e 
a r ra , hogy az ember belőlök válaszszon magának 
anyagot, melly beszédének alapjaul szolgáljon? 
„Alles was in den altern und neuern Zeiten g é -
gén den Pericopenzwang und gegen die Perico-
pen iiberhaupt gesagt worden ist, muss man mit 
dem vollsten Rechte biliigen, und in dem P e r i -
copenzwange einen Überrest der traurigen E i -
genthümlichkeit der katholischen Kirche erbl ik-
ken, dem Volke die Bíbel ganz zu entziehen. — 

Luther. Messe und Ordnung1 des Gottesdieate» ro«. 
Jahre t 526. Vorrede 



Dass der Prediger, welcher zehn- zwanzigmahl, 
und noch öfter , über einen und den3elben Text 
predigen soll, nothwendiganStoff verlegen w e r -
den müsse, ist e twas so Gewisses, dass man kein 
Wor t darüber zu verlieren braucht. Der Geistli-
che suche sich daher non diesen Fesseln allmahlig 
loszureissen; er wechsele mit freien Texten ab, 
benutze von den Pericopen, was sich benutzen 
lásst, und rechne sicher darauf, dass ihm weder 
von Seifen seiner Obern, noch von Seiten seiner 
Gemeinde Schwierigkeiten gemacht werden, 
wenn er seine Sache klug an fang t " 8 ) Ezen k i -
jegyzése a ' textusoknak helyes és szükséges l e -
hetett akkor, midőn a' lelkészeknek még annyi 
bibliai ismeretök nem volt, hogy maguk választ-
hattak volna alkalmatos textusokat. Valamint a k -
kor, midőn ezen perikopák az oltár előtt o lvas -
tatnak, a ' nép eszméletlen 's gondolatnélküli ma-
r ad : úgy van az ezen tekintetben akkor is, mi-
dőn a' lelkész a1 szónoki széken is kizárólag csak 
azokat használja. Én legalább azt vettem észre, 
hogy a' figyelem a' hallgatóknál mindjárt emel-
tetik, mihelyt szabadon választott textust olvas 
az ember. 

Az áldás éneklése az oltár előtt mindenesetre 
czélirányos *s az áhítatos ember elméjére ha té -
kony, kivált ha helyesen énekeltetik: de épen 
azért nem kellene azt olly gyakran ismételni, 
mert így ez is érdekét elveszíti. Illyeneket csak 
nagy ünnepeken kellene használni, az ünnepély 
emelése véget t . Vasárnap csak szónokszékröl l e -
hetne az áldást adni, vagy más, nem az Aronféle 
formulát használni. Némellyek ezen áldást hét-
köznap is koptatják *s így nekik ünnepekre semmi 
különös nem marad hátra tartalékul. Quod rarum 
carum. 

Nagyon gépiessé vált tovább az Úr imája, a ' 
„Mi atyánk" és a ' keresz te lések- és confirma-
tióknál használtatni szokott symbolum apostoli-
cumnak örök ismétlése. Már ezen imádság, a ' 
„Mi atyánk", sorsa emlékeztethetne bennünket 
a r ra , hogy bizony nem jó az a ' túlságos ismétlés. 
Ennél az imádságnál nincs jobb , 's még is nincs 
imádság, melly alatt az ember kevesebbet g o n -
dolkodnék, mint épen ezen imádság alatt. Roszul 
gazdálkodtunk vele ! Némellyek kétszer mondják 
el egy szónoklat, kétszer egy keresztelés alatt. 
Valóban az Úr ezen imája nálunk is annyiszor 
ismételtetik, hogy e* tekintetben a' mi egyházi 
szertartásainkra is majdnem alkalmazható e ' k ö -
vetkező Í té le t : „Nichts kann widerlicher sein, als 
die Geistlosigkeit und Unart mit der die Gebete 
hergesagt werden. Das herrliche Gebet, welches 
unser Heiland gelehrt, wird fün f - , z ehn - und mehr-
mahl hintereinander in gedankenlos leierndem 
Takt herabgesagt. Welch einen unwurdigen B e -
griff von Gott setzt es vo rans , dass man für n ö -
thig erachtet, ihm dieselbe Bitté mehrmal nach -

8) Hifiéi. Üb«r 4M W I M B '•«>. 1 TU. $ . 3 1 . 

einander vorzut ragen." 9 ) Mi pedig a ' symbo-
lum apostolicumot illeti, e ' felett most vitáznak a' 
németek, sokan a' németországi lelkészek köaöl 
már fé l re- te t ték azt És valóban ideje volna n á -
lunk is ezen tekintetben a ' betühez nem ragasz -
kodni; mert hiszen ima nagyon, hogy ez öl. 10) 
Ezen symbolum ugy sem származik az apostolok-
tól, hanem csak a' nicaeai zsinat után jött á l talá-
nos használatba, hogy az igaz-hitüek az e r e t -
nekektől megkülönböztethessenek. Ezen symbo-
lum nem egyéb traditiónál, melly némileg a' sz. 
Írásnak betű szerinti magyarázatában alapszik. 

Haladást tehát minden tekintetben ! Rázzuk le 
magunkról azon elavult alakokat 's adjunk új e s z -
méinknek ú j öltönyöket! Csak a ' cynikus nem 
szeret elválni vén kabátjától, mellyet őseitől örök-
lött ,—mert fél az újnak feszességétöl. Ne legyünk 
mi cynikusok elméleteink ruházatára nézve, mert 
itt a1 cynismus közönyösséget árúi el. , W a s L u -
ther stelien liess (weil die ungeübten Blicko für 
den vollen Glanz zu schwach waren) , das gab er 
den Zeiten einer spátern Reife h in . " n ) A ' k o r -
szellem iránya emlékeztet bennünket ezen s z a -
vakra . Tegyük félre a gépezetté vált, elavult 
alakokat, (azt, a ' mi jó bennük, használjuk r i tkáb-
ban) és mozogjunk szabadon; mert minden e l énk-
be írt alak korlát 's e lébb-utóbb, a ' sok ismétlés 
következtében, érdekét 's ingerét elveszteni k é n y -
telen. Nincs ártalmasabb, mint az efféle gyakori 
ismétlése bizonyos elénkbe írt a lakoknak; ök hol-
takká válnak 's megölik a' szellemet : „ A u s dem 
Besten wird das Aergs t e ; darum soll die Kirche 
keine áusserliche Nachfolge habén ; es nererbe 
sich Nichts12) Á1 protestáns isteni-tisztelet 
szüntelent egy félesége legyen egyedül a1 biblia. E r 

körül mozogjon vallási életünk szabad, fesztelen, 
hallgatóink műveltségi fokához alkalmazott a l a -
kokban. Ereszkedjünk le a' józan-ész fáklyájával a' 
sz. irás mély aknáiba, mellyek telvék sok drága 
kővel, 's hozzuk fel azokat napfényre 's osztogas-
suk szét híveink közt, a ' nélkül, hogy nekik vén 
's elavult foglalványt adnánk. Mindenki készítsen 
ú j foglalványokat 's változtassa ezeket minél 
gyakrabban : akkor hallgatói részéről figyelemre 
bizonyosan számolhat. 

,,Ein Jeder solt sich frei bewegen können ; 
Kommts kunterbuat heraus, hat doch der Herr Gott 
Die Biümelein und Wolken bűnt erichaffen, 
Frei duften, ziehn sie, brauchen keinen Führer! 
So soll mit eignen Augen Jeder sehn, 
Die eignen Hiiade soll eia Jeder rübren, 
Sein Stückclien Arbeit soll ein Jeder thun !*' 1J) 

S z t e h l o A n d r á s . 

9) Schuselka. Die neue Kirche und die atte Potitik. 2 . 
Aufl. S. 2 9 6 . 

2. Cor. 3, 6 . 
, l ) Joh. v. Möller 2 4 Bücher allg.Gesch. 19. Buch, 2 lap. 
i a ) Luther. Tischreden. Von den Aergerniwen. 
l f ) Luther »o Werners'„Weihe der Kr«fl." 2 . Act. 1. &Y 



L é l e k g y ü m ö l c s e i . (Vego 
Eféz 5:9. 

(Ajíndokul, tulajdonképen rálaszul a' tisztelt ellenréleme-
nyüeknek.) 

Most, legutoljára azzal vagyunk kénytelenek 
búsítani az ellen véleraényiieket, miszerint be akar-
juk bizonyítani, hogy az elsőbb k. századok ily— 
lyen jogú, tekintélyű, e. halóságu rom. püspököt, 
minő most létezik, soha nem ismertek, el sem fo-
gadtak. Ugyanis, a ' püspökök Rómában hajdan 
szintúgy az ottani nép és papság által választat-
tak a' nélkül, hogy a' több városok 's egyházak 
^a' választásba befolytak volna ; miből világos, 
hogy a' r . püspököket ugy nézte mindenki, mint 
csak egy bizonyos hely, legalább vidék püspö-
keit, és a' róm. ekklézsiát , mint egy részletes 
körbezárt ekklézsiát, — ugy hogy csak később tö r -
tént, miszerint Rómának polgári kihatósága egy-
háziasságát is túlnyomóvá tette; így a' több nem-
zetek is érdeklettek levén, magokat köteleseknek 
érzették, a' püspök-választásba bizonyos tekin-
tetben befolyni. Midőn Victor pápa az ázsiai e g y -
házakat, mellyek zsidó szokás szerint ünnepiették 
a ' húsvétot, aza .sz . egyházból kirekesztette: ak-
kor sz. Ireneus a' franczia püspökökkel, ellene-
szegezé magát a ' kirekesztésnek, és fel nem h a -
gyott a ' kirekesztett ekklézsiákkali közlekedéssel 
's barátsággal; Polykrates pedig, efésusi püspök, 
igy irt Victornak: „Fenyegetéseid engem nem 
képesek megtántorítani.u — Mi a' pápa neveze-
tet illeti, ezzel rendszerint hajdan sok püspököt 
szokás volt megtisztelni; innen Cyprian, Herac-
lius 's mások is, pápáknak neveztettek: de 1075. 
után, VII—ik Gergely által keletkezett határozat-
nál fogva, ez a1 czim csak a ' róm. püspökök sze -
mélyéhez köttetett; és meg kell vallani, sokkal 
szebben jönne ki, ha, nem olly későn, 's a' pápa 
nem maga magának adja, de a" k. hivő sereg az 
elsőbb 4 — 5 századokban vette volna szokásba, 
hogy csak a' róm. püspököt kell nevezni pápának. 
Mondják, hogy Tertullian, püspökök püspökének, 
summus Pontifex-nek czimezte légyen Zephyrint, 
' s ezzel is bizonyítani akarják némellyek, hogy 
a ' régiség a' róm. püspököt elsőnek ismerte: de 
tudni való a' csipös-szavu , a ' szurós-tollú T e r -
tullian nem komolyan, de egy kis pirongató szán-
dékból irta az említett czimet. Egyébiránt Cyprian 
milly kedvetlenül szólott a' püspökök püspöke 
czimröl, megtetszik a' 255- ik évben tartott con-
cilium szavaiból; az afrikai 397-ben tartatott 
concilium 26- ik kánona pedig meghatározta, hogy 
az első szék püspökét Summus Pontifex-nek te l -
jességgel nem kell nevezni. 

István róm. pápa kirekesztvén az a. sz. e-ból 
szent Cypriánt és az afrikai e -ka t , ezt a több 
ázsiai és európai e - zak tekintetbe sem vették, 's 
ennek daczára közlekedtek 's barátkoztak az a f r i -
kaikkal. Firmilian, caesareai püspök, ki elnökös-
ködött az antiochiai első conciliumban, melly Sa-

mosatai Pál ellen gyűlt össze, így irt István róm. 
püspöknek, midőn kirekesztő az afrikaiakat ' s 
ázsiaiakat : „Midőn te azt gondolod, hogy máso-
kat szak*sztál el a' hivek seregétől, tenmagadat 
szakasztád el attól." — És bár István kirekesz-
tett is több püspököt az a. sz e-ból, mindazáltal 
az Alexandriai Dienes 's mások, kik pedig egyéb-
iránt Istvánnal egy érteleeben voltak, barátság-
ban maradtak azokkal, kiket István kirekesztett. 
Mind ez oda mutat, hogy a' róm. pápát nem ugy 
nézte a' régiség, mint a' hivek seregének közép-
pontját, — a' róm. egyházat nem ugy, mint a' 
több e-zak anyját 'g királynéját. Cyprian mondja 
55-ik levelében, hogy az ö idejében kárhoztatá 
az egyház, ha valaki a' róm püspökhöz akará 
ügyét feljebb-vinni. Ö mondá, Cyprián, hogy az 
a. sz. e-ból , mint az Úr nyájából, mindenik pász-
torra van egy kis sereg bizva. A' cárthágoi 288-
ikban tartott conciliumban, mellyet Cyprian ny i -
tott meg, ö mondá ugyancsak ama nevezetes szó-
kat : „Nincs köztünk senki, a ' ki magát püspökök 
püspökének nevezné és zsarnoki rettentéssel 
társait engedelmességre kényszerítené;" — meg 
kell tekinteni, a' mi történt Martialis, Basilides, 
Sabinus és Félix ügyében is ; méltó e* tekintet-
ben olvasni Hieronymusnak Evagriushoz irt l e -
velét is. 

Aeneas Sylvius, ki II—ik Pius név alatt később 
pápa lett, maga megvallotta (Epis.L. I. Ep. 288.) : 
hogy a' nicaeai concilium előtt, minden egyház 
igazgattatott maga belátása szerint, és a1 róm. e -
ra igen kevés tekintet volt. Hogy is lehetett volna 
gondja Rómának 's a' pápának például a' persiai 
's más, napkeleti k - r e? kikről semmit sem tudóit, 
kik csak akkor köttettek szorosabban össze a' 
nagy k-séggel , midőn N. Constantin gondosko-
dása állal, megjelent egy persa k. püspök a1 n i -
caeai közgyűlésben. Hogy a' legrégibb időkben 
nem nagy e. hatósága lehetett Rómának, és az 
egyházak provinciákra, dioecesisekre oszlattak 
el, megtetszik I - sö Leo 61-ik leveléből, mellyet 
fréjusi püspök Theodornak irt vala. Ugyanis Róma 
középpontja volt 10 provinciának, Majland 7 - n e k , 
Alexandria pedig Aegyptusnak,Libiának és Pen -
tapolisnak. Igaz, hogy a' r . egyház volt Iegisme-
retesebb 's legnevezetesebb, 's oda mindenünnen 
tömérdek ember tódult, mint Ireneus is 3 - ik köny-
vében megjegyzi : de azért nem nézték a' k. 
egyesület középpontjának inkább, mint a1 több 
dioecesiseknek elsöbb-rendü egyházaikat. 

Nasiansi Gergely 21- ik levelében, mellyet 
írt a' caesareai papságnak, dicséri 's többek közt 
azt mondja Caesarea felöl, hogy az majd minden 
k. egyháznak anyja, "s a ' mellyel olly viszony-
ban vannak, mint a' kör pontjai a ' középponttal; 
és nevezték-e mégis Caesareát valaha, vagy 
akart-e nézetni valaha a1 k. egyesület középpont-
jának ? Midőn keleten egy püspöknek valami baja 
volt a' császárral, vagy társaival : tehát, hogy 



magán segíthessen, természetesen a ' nyugotiak-
nak irt, 's őket kérte, hogy pártolják ügyét, mint 
ezt világosan mutatja Athanasius lefolyt dolga. 
Ámde viszont, ha nyugoton is gondolta valaki, 
hogy igazságtalanul kárhoztatott, szintúgy a* ke-
leti püspökökhöz folyamodott. így történt, hogy 
Novatianus Rómában 60 püspökből álló concili-
umban kárhoztatván, Kornél pápa az alexandriai 
's antiochiai püspököknek egész eljárásáról szá-
mot adott. így történt, hogy midőn Július róm 
püspök Athanasiust fölmentette, és a' tyrusi con-
cilium határzatát elrontotta : az Eusébiánusok 
341—ben keményen reá irtak, mondván : ,, bogy 
Julius magának semmi felsobbséget ne tulajdo-
nítson." Visszaírt ugyan Julius nekik 342-ben 
tartott r. conciliumból: „Nem tudjátok-e, ugy 
mond , miszerint szokás köztünk, hogy onnan ír-
janak hozzánk először,és itt kell az igaz dolgot elha-
tározni ? " De az előadásból kiláthatni, hogy Ju -
lius nem magáról, de az olaszországi 's nyugoti 
püspökök gyűléséről beszél, mivel szokásban volt, 
hogy ha behelyezni, vagy le kellett tenni vala-
melly metropolitát, tehát írtak felöle a' nyugo-
tiakhoz, ha keleten volt a baj r és viszont csele-
kedtek a' nyugotiak, ha ott volta ' kedvetlenség. 
Lehet felöle olvasni Hilarius töredékeit, ott, hol 
Photin letételéről beszél. 

A ' ki meg akar győződni felőle, hogy az el-
sőbb századokban a ' róm. püspököknek nem volt 
elsőbbségök, és nemcsak meg nem ismerték e g y -
ház hatóságát 's felsöbbségét a' több püspökök, 
de megalázta magát sokszor és kérte segedel-
möket: tehát olvassa meg, minő rimánkodással írt 
Liberius pápa Athanasius keleti püspökhöz (Ath. 
Op. pag. 296.) Bizonyára méltán mondák, hogy 
nemcsak a' róm. püspöknek, de Athanasiusnak 
van gondja minden k. ekklézsiára. Nagy Theo-
dosius, Gratianus, Valentiniánus császárok 380 
ban az igazhitüségnek példányul Rómát és Ale-
xandriát jelölték ki, mondván javallatképen, hogy 
kövesse mindenki Péter alexandriai és Damasus 
róm. püspökök vallásaikat. (Lehet látni C. Theod. 
L. XVI. Ed. II.) Nagy Theodosius 388-ban Faus-
tin és Marcellin papok részökre, kiket pedig R ó -
ma kárhoztatott, rendeletet bocsátott ki, és pa-
rancsolá a' törvénybiráknak, hogy oltalmazzák 
őket minden ellen, mint katholicusokat. I - sö P e -
lagius a' Vl-dik században állított fel egység és 
egyesület középpontját, de nemcsak Rómában, 
hanem közönségesen minden apostoli ekklézsiában. 
0 apostoli ekklézsiáknak mondá, Augustinus után, 
mindazon helyeket, mellyek apostoli széket n y e r -
tek és apostoloktól leveleket veitek, u. m. Korin-
thus, Thessalonika, Filippi: sőt Tertullian bőveb-
ben is kiterjesztette, mert ő hozzáadá azon h e -
lyeket is, mellyek azok körében voltak. Ugyan-
ez a ' Pelagius mondotta Auguslinusnak, hogy ő 
schismatikusoknak tartja mindazokat, kik az apo-
stoli székek egyesületétől magokat elvonják, 's 

nem engedelmeskednek; apostoli székeknek p e -
dig mondja az 5 patriarchai, t. i. római, constánti-
nápolyi, alexándriai, antiochiai, jeruzsálemi szó-
keket ; ezekhez számlálván még bizonyos tekin-
tetben a' carthágóit is, hol sok ideig, egész Á f r i -
kára kiterjedt igaz palriarchai e. halóság gyako-
roltatott. 

I-ső Miklós pápa, midőn a' treviri és koloniai 
érsekeket kárhozat alá rekeszté, ezen két főpap 
nyilván 's hatalmasan kijelenték, hogy ök m e g -
vetik kánon ellenére hozott igazságíalan ítéletét; 
mondák: „hogy az ártatlanok ellen szórt anathé-
mák öt magát érdeklik." (Lásd Annál. Fuld. 
863 eszt). — E g y , 416-ban tartatott afrikai 
concilium 22-ik kánonában világosan meg van 
tiltva, hogy nem szabad appellálni Rómára : söt 
egy, Carthágóban 407-ben tartatott conciliumban 
már meghatározták, hogy azt a' papot megbünte-
tik, degradálják, a' ki Afrikában kárhozat alá 
esvén, túl a' tengereken segedelmet keresni b á -
torkodik , 's magát vissza akarja helyheztetni. 
(Lásd concil. Mii. II. 406 -ban . ) — Justinianus a1 

Codexben nevezi Constántinápolyt minden más 
egyházak fejének ; Leó császár is 472-ben így 
nevezé már, és egy törvénynek illyen czime v a n : 
„A'constántinápolyi egyház minden más egyház-
nak fe je . " (Lásd 24- ik törv. de Sacr. Eccl.) — 
Hogy ollykor Justinianus hízelgett a' r. pápák-
nak, például 2- ik Jánosnak, hozzá írt levelében: 
ez csak azért történt, mert szüksége volt a' r. 
pápa segedelmére, Olaszországból el akarván 
űzni a' gothus királyokat. Justinus is azért tisz-
telgett I - sö Jánosnak; mind e' mellett Justinia-
nus Epiphaniust, hozzá irt levelében, csak ugyan 
oekumenicus patriarchának nevezi. 

Némelly pápák ugyan a' X ik században, — 
igenis, a' X- ik században, — ugy adták ki m a -
gokat, mint a ' közönséges a. sz. e. kiképezett 
püspökeit, és ezzel akarják most is sokan b izo-
nyítani, hogy akkor ők közönséges, vagy föpüs-
pöki jogot nyertek. Ámde nem feledve, hogy I - s ő 
Gergely több helyen az oekumenicus püspöki 
nevezetet kárhoztatta; már ha csakugyan ezt 
a' czimet többen fölvették: természetes dolog, 
hogy ollyan joggal bírhatják azt keleten, mint 
nyugoton. A későbbi pápák szavait a' hajdan-
koriak szavaikból kell magyarázni; ezek pedig 
nem akartak egyebet mondani, csak annyit, hogy 
ök a' róm kath. e. püspökei valának. Illy é r te -
lemben nevezék I-ső Leo legátusai is öt Róma vá-
rosa kath. e. püspökének. A' nicaeai concilium 
VI-ik kánonából világos, hogy a' r. püspöknek 
nem volt több joga, csak a' köréhez tartozó e - k a t 
kormányozni, miként az alexandriainak csak az 
aegyptusi, libiai és pentapolisi e -kat . A' r . egy. 
praefectura, úgy nevezett vicariatus, nem t e r -
jedt ki hajdan csak fél Olaszországra, a' nápolyi 
oldalra : a' másik fele Olaszországnak más p rae -



fecturát tett, mellynek fővárosa Majland vala, és 
a' róm. püspöktől nem függött. 

Nem kell gondolni, hogy a' nicaeai concilium 
kánonában, minden apostoli széket kormányzó 
főpüspöknek határoztatott volna a' róm. pápa. 
Igaz, hogy Paschasius, I - ső Leo pápa legátusa, 
ezen szókat : „A' r. e. birt mindig elsőbbséggel," 
ugy idézte, mint a' Vl- ik kánon czimét: de Aetius, 
konstantinápolyi diakónus,az egész chalcedoni con-
cilium előtt megmutatta, hogy az idézett szavak 
sem a' nicaeai concilium görög példányaiban, sem 
a1 közönséges egyházi kánonok görög codexében, 
sem a' kis Dienes latin gyűjteményében, sem a' 
II-iknak nevezett latin kiadásban, sem a' Zona-
ras és Balsamon által vizsgált görög kiadásban, — 
szóval: sehol nem találtatnak. Erre a 'nicaeai con-' 
ciliumra figyelmet kérünk. Ennek nem volt ezélja 
patriarchai székeket állítani fel, hanem csak meg-
erősíteni azt, hogy a' nagyobb 's népesebb e-zak 
felvigyázattal legyenek a' kisebbekre. Azon idő-
ben a' róm. birodalomban három kormányszék lé-
tezett : t. i. Róma Olaszországra, Alexandria délre, 
és Antiochia keletre nézve: de az egész a. sz. e. 
nem azért volt három patriarchaságra osztva, 
hogy minden más e -zak o' világon, e' három kor -
mány alá rendeltessenek. Csak hamar azonban 
történt, hogy a' metropolita püspökök kezdék jo-
gaikat mindenfelé kiterjeszteni, a' nicaeai con-
cilium szándéka ellenére. Még ekkor Byzantium 
a' heracleai metropolita alá tartozott, szegény e. 
volt, és nagyon megtisztelve érezte magát, hogy 
a' császár oda tette lakását, a' várost Konstanti-
nápolynak 's ujabb Rómának nevezte. Ámde a' 
konstantinápolyi püspök is eszmélni kezdett, 's a' 
város dicsőségét használni akarván, ö is na-
gyobbnak kívánt láttatni, és így a' három hatal-
mas e. kormányszékhez negyedik toldatott. Mi-
vel pedig Róma a' császár eredeti székének né -
zetett, 's azonban kezdett terjedni a' szenteskedö 
Papiastól eredt traditió is, hogyt . i. Péter Rómá-
ban volt és széket állított fel : tehát a' róm. püs-
pöknek az elsőbbség, de csak a' számra 's rendre 
nézve, átengedtetett; merthiszen több dolgot nem 
lehet egyszerre nevezni, egyiket valamellyiket 
elsőbbnek kell mondani. 

Magában érthető ugyan, de azért ismét emlí-
teni kell, mit már Iréneus is megjegyzett: hogy a' 
város polgári fénye az abban létező e -nak is erőt, 
hatalmat kölcsönözött. Éz megtetszik 1 - ször ab -
ból, hogy a'jeruzsálemi e., bár mindeniknek anyja, 
mégis háttérbe szorult 's elhomályosodott; 2 -o r 
világos a' nicaeai concilium VII-ik kánonából, 
hol mondatik, hogy az eliai, azaz, jeruzsálemi püs-
pöknek metropolitai méltósága ne legyen; ez p e -
dig csak azért határoztatott így meg, látni való, 
mert Caesareának politikai nagysága Jeruzsále-
men felül emelkedett. 3 - o r : Világos onnan, mert 
a ' konstantinápolyi 1-sŐ concilium 3 ik kánona 
mondja : bogy a' róm. püspök után a' méltóság a' 

konstántinápolyi püspöké legyen, mert a' város 
új Róma. És 4 - e r látni lehet onnan, mert a' chal -
cedoni concilium határzatai közt ezt olvashatni: 
„a' 150 egybegyűlt püspök az új r. széknek h a -
sonló kiváltságokat adott , méltányosnak Ítélvén, 
hogy a' város, mellyben van a' birodalom és a* 
senatus széke, az öreg Rómával egyenlő kivált-
ságokkal bírjon és az e. dolgokban ollyan tekin-
télye legyen, mint amannak "stb. íme, mi lett Kon-
stantinápolyból ! csodálni való, pedig ismét, pedig 
Péter soha sem volt Konstantinápolyban. Ezekből 
láthatni, milly könnyű volt némelly egyháznak a* 
városok fénye által felemelkedni; így könnyű volt 
Péternek is Rómába jutni, 's ott 25 évig püspö-
kösködni, végre utódainak elsőbbeknek, hatalma-
sabbaknak lenniek. 

A' chalcedoni conciliumban felolvastak, mond-
ják, négy folyamodást Dioscorus ellen, mellyek 
két alexándriai diaconus, egy pap és egy világi 
által adattak be , illyen felülirattal: „Áz igen 
szent, igen boldog érseknek, és a ' nagy Róma 
patriarchájának, Leónak." De Olympius püspök is 
épen illyen czimmel tisztelte meg Dioscorust, ' s 
ez is elolvastatott a' conciliu n actáíval, a 'nélkül , 
hogy a* róm. pápa legatusai ellene szóltak's óvást 
tettek volna; a' mi több, Leo nem az egész k-ség* 
csak a' nagy Róma patriarchájának czimeztetett 
a' folyamodásban. — Volt ugyan egy kis conci-
lium a' nicaeai után Sárdisban, mellynek 3- ik k á -
nonában olvashatni: „ha valamelly püspök k á r -
hozat alá esett, és gondolja,hogy igaz ügye v a n : 
tehát, hogy új ítélet alá juthasson, tiszteljük meg, 
ha ugy tetszik, sz. Péter apostol emlékezetét, — 
ugyan erősödik a ' traditio, — és a' kik ítélték az 
ügyet, írjanak Julius róm. pápának." De ez a ' 
concilium nem volt oekumenikum , mert akkor 
szakadás történt kelet és nyugot közt; továbbá 
csak ideiglenes rendszabály akart ez lenni 's 
nem annyira határozat , mint buzdítás, fölhívás. 
Arianismussal elöntve levén kelet, hol az ortho-
doxusok, mint Athanasius is, letétettek, — tehát 
az említett kis határozattal a' keleti orlhodoxuso-
kon akarlak segítni. Azonban nem az határozta-
tott, hogy Julius pápa tulajdon ítélőszéke elébe 
menjen az apelláló ü g y e , hanem csak fölhatal-
maztatik, miszerint vizsgáltassa meg az ítéletet 
ismét, azon vidéki, vagy szomszéd birák által, hol 
elsőben a 'per lefolyt. Végre az afrikai concilium-
ban, mellybenAugustinus szelleme működött, meg-
vetették az atyák ezt a' sardisi kánont; és mivel 
némellyek a* nicaeai concilium kánonának a k a r -
ták keresztelni : igen tagadták az t , óvást t e t -
tek, megtiltottak minden appellátát a' tengeren 
túli vidékre, 's keményen ráírtak a' római püs-
pökre. 

A* 418. vagy 419-ben tartatott conciliumban 
folyt Apiarius dolgát és minden körülményt meg-
tekintvén, látni lehet, hogy ott a" bűnös folyamo-
dása 's Romára appellálása tekintetbe sem vet«~ 



lett, 's elítéltetett; hogy a' püspökök kijelenték, 
miszerint az, a' mi Coelestin, Bonifacius és Zozimus 
által a* nicaeai conciliumból elöidéztetett, tel jes-
séggel nem ugy találtatott, és kérték a' rőmai püs-
pököt, hogyne fogadja el, midőn oda appellálnak; 
és végre kijelenték azt is, mennyire nem tetszik 
az nekik, hogy a' pápa, a latere legatusokat kül-
dözget hozzájok, végrehajtani az ö határozatait. 

Hieronym római ember volt, és Damasus pápa 
jó barátja, de azért nem mindig kedvezett Rómá-
nak 's nem ragaszkodott igen elveihez. Midőn egy 
alkalommal a* papi tekintélyről vitatkozván, a' 
római egyház szokását vetették volna elébe: „Nem 
kell gondolni (mondá), hogy a ' római egyház v a -
lami különösebb lenne, mint akármellyik :— mind 
egyik, mind másik egy Krisztust imád: mi a' t e -
kintélyt illeti, a' világ nagyobb mint egy város. 
Sem a' gazdagság hatalma föl nem emelheti, sem 
a' szegénység le nem alacsonyíthatja a' püspök 
méltóságát: mind az apostolok utódaik ők. (Hier. 
Ep. 85. ad Dam.) 

A' constantinápolyi 381-ben tartatott közönsé-
ges conciliumban nagy tisztelettel fogadták Me-
letius antiochiai püspököt, pedig Damasus r . p á -
pával ellenkezésben volt, — ésPaulin, a 'ki antio-
chiai ellen-püspöknek nézetett 's Damasus bará t -
jának tartatott a gyűlésben, nem is bátorkodott 
megjelenni. Meletiust Chrysostomus is igen d i -
cséri, Nazianzi Gergely pedig mondja, hogy a1 

conciliumban elnökösködött is. Ez a" Meletius a ' 
gyűlés alatt meghalván, nagy pompával temette-
tett el, a' császár egész udvarával megjelent a ' 
temetésen, pedig, mint mondók, a' római pápa Da-
masus által kirekesztetett. Több az, hogy helyé-
be is, Antiochiában, nem Paulin lett, a' r. pápa 
kedvelt je, ki magát már régóta püspöknek t a r -
totta, hanem Flavian. Mind ez igen világosan mu-
tatja, hogy a' római püspöknek kevés tekintélye, 
igen korlátozott egyházjoga, hatósága még a' r é -
gibb időkben. Tovább 30 évnél a1 római pápa ál-
tal kirekesztve volt az antiochiai patriarchaság 
majd az egész kelettel, de azért az egész keresz-
tyénség püspökeivel barátságban, atyafi-szeretet-
ben éltek. Ez a' concilium letette Maximust, ki 
magát konstantzinápolyi püspöknek tartotta, pedig 
a ' római pápa igaz püspöknek ismerte. 

A' chalcedoni concilium ugyan nagyon tisztelte 
Leo r. pápát, 's kérte, hogy erősítse meg szava-
zatával a' határozatokat : de ennek oka csak az, 
mert a' császár által Leo választatott elnöknek, 
és ez a ' szó: „contirmálni" nem mindig azt teszi: 
tekintélyt adni valaminek: hanem csak ennyit : 
helybe hagyni, benne megnyugodni 's a' t. Illy 
értelemben mondatik, hogy az efézusi concilium 
confirmálta a' nicaeai hitczikket. Mindemellett a' 
chalcedoni conciliumban sok határoztatott, mi sem 
a' legátusoknak, sem Leónak nem tetszett. Leg-
főbbnek, elsőbbnek nevezték ugyan Leót, mert a' 
gyűlésben ö volt elnök, különben is akkor ö lehe-

tett legnevezetesebb, jelesebb : de az illy czim-
osztogalás nem sok erőt ad a' hivatalnak,—aztán a' 
legfőbb czimet Basilius is megadta Athanasiusnak. 

Egy híres r. katholicus tudós bizonyítja, hogy 
Canisius és Bellarmin voltak legelsők, kik az 
egyházróli eszme meghatározásában (definitiojá-
ban) a' római pápáhozi viszonyt, ragaszkodást 
megpendítették előhozták; mondja,hogy Thomas 
Aquinás és a' scholasticusok is beszéltek illyesmit, 
de nem bátorkodtak még világosan a' definitioba 
bele-hozni. (Lásd Launoius Tom 8. ep. ad Gat.) 

Nem hagyhatni érintés nélkül Bossuet szavát 
sem, ki Pásztori levelei közt egyikben mondja : 
„Hogy ha a1 keresztyénségben nem volna egy 
nagy-hatalmu, tekintélyű személy, kinek oltalma 
alatt kell lennie : ugy a' keresztyén a. sz. ház, 
mint leggyengébb minden társulat közt e'világon, 
kitéve az újítók minden cselszövényeinek, benne 
engesztelhetlen, kibékülhetlen szakadások k e -
letkezve , egész oda lenne : a — de mindezekre 
azt feleljük Jurieu-vel : Nem jó az orvosság, 
mellynek dicsért jótékony erejét soha sem vehetni 
észre ; mert hiszen az élő, látható, nagy- te lun-
télyü személy ott van, de azért a' görög schisma 
nemhogy elenyészett volna, de majdnem félvi-
lágot ölelget hatalmas karjaival; voltak s lesznek 
szakadások mindig, voltak'slesznek hamis tanítók 
mindig : de fölvigyáz az üdvesség ura, az a. sz, 
ház végetlen-hatalmú, dicső fejedelme, szent v é -
rével megváltott örökségére; sok ellennel küzd 
ugyan (mert hiszen vitézkedő a. sz. ház), de g y ő -
zedelmes leszen végre ; igenis, győzedelmes, 's 
nem az által, hogy Péterért könyörgött Jézus, hogy 
hite el ne fogyjon, (mert hiszen az csak az ö le l -
kének üdvére lett) : hanem azért, mert esedezik 
értünk, erőtlen híveiért, az egekben most is szün-
telen sz. Atyjának; és hiszszük, hív az Úr, ki meg-
erősít minket, és megőriz minden gonosztól. (2 
Thes. 3 : 3 . ) — Tudja az Úr most is a ' híveket 
a ' kísérletektől megszabadítani, a' hamisakat p e -
dig az ítélet napjára a' büntetésre megtartani. 
(2. Pét. 2 : 9.) 

Nem azért írom ezeke t , hogy titeket megszé-
gyenítselek (1 Kor. 4 ) ; mert elienségtek lettem-e 
nektek, hogy igaaat szólok ? (Gal. 4.) Folyjon, 
atyámfiai! mint a' víz, az ítélet, és az igazság, 
mint a' sebes patak. (Am. 5 . ) 

T e r h e s S á m u e l . 

Néhány szó a'k. somogyi egyházmegyének özvegy-
pénztárt tartalmazó indítványa mellett, és ellen. 

Minél ingatagabb, minél bizonytalanabb még 
eddig az állás, mit nekünk protestáns papoknak a' 
gondviselés e' hazában kimért; minél háládatlanabb 
a' hivatal, mellynek szentelök ifjuságunk virágát, 
áldozzuk férfikorunk minden ere jé t : annál s zen -
tebb kötelessége mind egyes személynek, mind 
társulatnak amazt szilárd alapra építni, emezt t ü r -



hetöbbé, szebbé, biztosabbá tenni. — Nem g o n -
dolok az intelligentia köréből csak egyet is, ki ne 
értene, — vagy ha volna, tehát világosabban szó-
lok. Minél aggasztóbb, minél gyászosabb a' he ly-
z e t , mellyben egy elhaló prot. pap kedveseit 
hagyni kénytelen : annál stirgösb kötelessége, 
annak kellemessé, vagy csak szenvedhetövé is 
tételén még éltében igyekezni minden papnak. 
Vannak eszközök, mellyeknek szabályszerű hasz-
nálata czélra vezet. ' S illyen a' többek közt az 
özvegy-pénztár , mellyböl a' papi özvegyek éven-
ként bizonyos összeget húznak. Alakíttatott illy 
pénztár a' müveit külföldön i s ; Angol - , Poroszor-
szágokban 's a' Némethon azon részeiben, hol a 
reformált vallás meggyökeredzett , mint erről B o r -
sod lelkes fia olly szépen értekezik. Er re van hát 
szükség hazánkban, egyházi életünkben is. Mert 
ha a1 kegyesen dotált külföldi egyházi hivatalokra 
fölfér az özvegy-pénztár i részvények után eső 
összeg : bizonyosan sokkal jobban esik nekünk, 
kiknek egész jövedelmünk meghatározhatatlan, 's 
mégis parányi quantitas. De átlátta, 's érzi is ezt 
minden egyházvidék, minden egyes pap. Mozgal-
mak felöl értesülünk még onnan is , hol ezelőtt 
a ' stabilismushinárja feneklett, — tettekről onnan, 
hol lethargia 's mákonyos mámor kötve tartá a' 
cselekvő erőt. Csak egyedül az a ' kár , hogy v a -
lamennyi egyén, valamennyi egyházvidék, a n y -
nyikép szeretné saját pénztárát alakítani, h iva t -
kozván integritására, 's eleitől fogva gyakorlott 
municipalitására. Holott pedig ez a1 municipalitas 
igen sokszor tengeri szirt, mellyen a* józan hala-
dás és tökéletesedés hajója összezúzik; vagy 
bizonyosan fövénytorlat, mellyen nolle-velle fön-
akad. Mint mindenütt, ugy itt is egységet sze re t -
nék részemről, melly abban állandana, ha egy, 
minden egyházvidékekböl neveze t t , tudós fér í i -
akból álló választmány elébb programmot készí-
tene, miszerint alakíttatnának az özvegy-pénz tá -
rak, 's ha ez helyeseltelnék, akkor lenne minden 
egyházvidékre alkalmazandó. í gy vége szakadna 
minden v i t ának , szine veszne a1 tarkaságnak, 
melly liturgiánkban, templomainkban, 's csaknem 
mindenünkben olly szemet-szúrólag, olly bo t rá -
nyosan tűnik föl. 

De majd hosszúvá is válik prologom. Akarok 
szólni a ' k. somogyi egyházmegye özvegy pénz -
tári indítványáról; mert, ura im! ez még csak i n -
dítvány ám! és pedig az egyházkerület , a* ba ra -
nyai egyházmegye *s több kebeibeli egyesek á l -
tal el nem fogadhatott indítvány; — azon k. so-
mogyi egyházmegye özvegy-pénztári indítvá-
nyáról, melly ezen indítványát ugyancsak erŐ3en 
f ° g j a 5 ~ kebelébe lépőktől előre kötelezvényt 
vesz 's nemcsak a ' paptól magától , de néha — 
mint már megtörtént — egyházától is . melly azt 
nem is ismeri, el sem fogadta , soha sem is f o -
gadja ; a ' k. somogyi egyházmegye azon Özvegy-
pénztári indítványáról, meliyet ezelőtt két évvel 

Csepelen tartott gyűlésében fogalmazott, i l lyfor-
mán : „Minden, akár pap halálával , akár e l kö l -
tözésével egyházba lépő egyén tartozzék fizetni, 
elsőbb esetben ugyan az özvegynek , utóbbiban 
pedig a 'pénztárnak jövedelme felét ; a mi hogy a n -
nál könnyebben megeshessék, az egész j ö v e d e -
lem mindenütt fölszámíttatolt. 

Már ha az indítvány mellett akarok szólni, l e g -
elébb is az özvegy-pénztár nevezet az, mi m e g -
hódít , 's pártolásra, elfogadásra késztet. Mert 
iszonyú fájdalom borítja keblem érzetét már csak 
e' gondolatra, hogy hátha az én kora hunytom-
mal azok , kiket e' sziv szerete t t , 's hideg h a m -
vában sem szűnik meg szeretni, elhagyatott s z e -
gény állapotban nyomorognak ? . . 's e ' g o n d o -
latra, nem évi jövedelmem, de folyvást, míg hi— 
vataloskodom, míg lélekzem, megérdemlendő fi-
zetésem felét is képes és kész vagyok megajánlani; 
és szabadjon kételkednem a ' felöl, hogy volna 
csak egy is, nős prot. lelkészek közt, ki a ' csupa 
„papi- özvegy-pénztár" nevezetre föl nem l á n -
gol övéi boldogítása okáért a ' pártolásra. 

Jaj! de ez még csak a' név mellett van mondva* 
's ezt már tán mások is elmondták! . . Az indí t -
ványt magát kell pártolni! . . Mindjárt! — Kissé 
gondolkoznom kell. — Igazságosnak látszó tehát 
az indítványban az, hogyha a ' pap halálával m e g -
ürült egyházba lépő egyén fizet: fizessen az is,, 
ki az elköltözőit helyébe lép. Quod uni iustum,alteri 
aequum . . . Tovább ! . . Bocsánat ! . . Bizony 
indítvány-mellelti okokkal, a ' legszívesebb k é s z -
ség daczára sem szolgálhatok már, e* keltőt i s 
hosszas fejtörés után sikerült előhalászhatnom;, 
mert — mi tagadás benne? ! — e ' t á rgya t illető-
leg, a1 somogyi kisded, csak tízből álló, egyházi 
ellenzék zászlójához szegődtem, következéskép 
radicál tárczámban liberális okoknál 's e s z m é k -
nél egyebek helyet nem foglalhatnak. Hanem lás-
sunk hát ezekből! . . Audiatur et altéra pars. . -
hanc veniam damus petimusque vicissim! . 

Elöl kezdem, vagy üstökön kapom ismét t á r -
gyamat, mint diák a ' zsidó bibliát. Ö z v e g y - p é n z -
tári i n d í t v á n y ! . . Csak indítvány t e h á t ? . . Ugyan 
mi az indítvány ? . . Negatíve határozva meg 
az egyszeri katona modorában: az indítvány csak 
indítvány; azaz: még nem lörvény. Nem törvény?. .... 
Ugy hát még nem is kötelezhet ? De miért k ö v e -
lelt hát az egy házmegye kötelezvényt még is min— 
denkitöl ? . . a ' felelettel jó lesz adósnak maradn i 

Továbbá mind a' pap halálával, mind elköltö-
zésével megüresedett egyházba lépő egyén t a r -
tozik fizetni. Jól van! De hát a ' kik már r ég e g y -
házban vannak, r ég paposkodnak, mért nem fi-
zetnek ? Vagy nem azoknak ke l l -e fát rakniok 
a' tűzre, kik ahoz legközelebb ülnek, Js l eghama-
rább bonczolandják a ' sül te t? Hát csak mindig a* 
hastatusok küzdjenek-e ? a1 triariusok pedig 
oda hátra csak ugy commode élvezzék a* g y ő -
zelmi babért ? n Vak v a g y - e te szent i g a z s á g ? " 

• 



Bizonyosan így szólna ezekre a" nyugvó Köl-
csey, ha elfagyott ajkaira csak egy pillanatra is 
melegség fejlhetnék a' sírhantokból. Hát csak mi 
i f jú, kezdő papok fizessünk-e, kik anyagi tekin-
tetben ugy állunk némeilyekhez, mint a -+- b : 
a 1 0 0 -+- b1 0 í ) . ' S ezek az e levál t , potentzirozott 
quantitasok velünk mégis aránylagosan osztoz-
zanak ? Procul absit! . . Hiszen így csak s z á -
munkra íratott volna ama dal : 

„Én ültettem az almafát, 
Más szedi le az almáját " 

Itt meg kell j egyeznem, hogy a1 k. somogyi 
egyházmegyében már több idők óta létezik egy 
ugy nevezett deficientium cassa,—mi megint csak 
annyit t e sz , mint özvegy-pénztár , mellyből az 
özvegyek évenként aránylagosan nyertek s e g e -
delmet , 's fönebb kitett aggódó kérdésünkre e n -
nek firmája alól így szokás felelni: „mi már r é g -
óta fizetünk a' deficiens cassába, 's így ez ujonan 
alakítandóba nem tar tozunk." De méltóztassanak 
viszonzásul fogadni ezt : hogy mi is fizetünk e* 
pénztárba, söt fizettünk is már, és majd ha annyi 
éves papok leendünk, mint ö kedvességük : a k -
korra annyit bizonyosan teendünk be, ha csak töb-
bet nem. Egyébiránt meg nagy különbség van az 
önkénytes és reánk vetett adó közt; nagy k ü -
lönbség egy forint, és 4, meg 5 0 0 forint között; 
nagy különbség mostani és akkori helyzetünk 
közt, mikor majd tán — Isten után — holdföldek-
nek és marhácskáknak leendünk mi is birtokában. 

Azután, ha ez indítvány állana, nem tör ténhet-
n é k - e meg,— mert ha jh! nunquam dormit d iabo-
lus — hogy néhány száz forint birtokában levő 
egyének kevés képességgel képesebbek lennének 
hivatalra, mint más okos, jól készült, de szegény 
Simonidesek ? 

Ad vocem Simonides! ezen indítvány törvény 
rangra emeltetése simoniára is vezetne; mert 
pénz nélkül senki sem kapna egyházat ; "s az 
egyház csak azoknak ada tnék , kik fizetni tud-
nának. 

Még tovább! Ezen indítványt megdönti egy d i -
lemma formácska. Vagy jótétemény ugyanis az 
indítványba foglalt terv , vagy büntetés. Ha jó té-
temény : mért tukmálni, mért erőszakolni va l a -
k i r e ? ; ha bünte tés : irgalom! mert nem vádol 
lelkünk ismerete. 

De leg?nkább ellene van az indítványnak az 
általa okozandó oeconomíai kár. Mert fizessen ki 
most egy ifjú pap 4 vagy 5 0 0 forintot : kérdés : 
mikor heveri az azt k i ? Hátha még ide számítjuk 
a ' kamatot i s ? — mert notandum! míg le nem 
fizetné az ember a ' töké t , kamatozni is kellene 
az indítvány s z e r i n t . . Pedig én azt tartom, hogy 
repülni kezdő madárnak nem szárnyát szegni, ha -
nem inkább növelni ke l l ; ú j , ' skevésse l b i rógaz -
dát nem adóztatni, hanem ajándékozni illik. Hisz 
mi oka a1 mi, polgári éleiben olly negativ ál lá-
sunknak is ? az, hogy a1 megszerzett szellemiek-

nek nem tudunk básist vetni anyagiakból, mert ha 
„man begreifen könnte," mégis csak bírnánk h a -
tással, ha bár, a' tudós Pap István szerint, ki v a -
gyunk is hagyva Fogarassy törvénykönyvéből. 
És még is minmagunk koppaszszuk magánkat ? 

Az sem áll ezekután , hogy az indítvány már 
gyakorlatba is vetetett. Mert igaz ugyan, hogy 
az olly helyre ment egyének, honnan a ' pap k i -
halt, fizettek az özvegynek: de a' kiköltözés által 
üresedett egyházakba rendelt papok forintjai még 
nem súrlódnak a' tractualis láda fenekén. 

Node — posito sed non concesso — ha meg— 
fizetnök is a' ránk vetett summát: mikép fizethet-
nök azt m e g ? Nemde több évek alatt magunk 
megtagadásával , sok kiáltó szükségink háttérbe-
szorításával, abstinendo, sudando et algendo ? I 
Viszont elhagyott özvegyeink kitől kapnák azt 
vissza ? Tán a' tractustól ? . . K o r á n s e m ! . . Hát 
kitől ? — a ' succedens paptó l . . . Mikor ? . . a' jó 
Isten t u d j a ! . . mikor annak legkönnyebben esnék 
lefizetnie, vagy tán soha sem ; . . . mert hogy a ' 
n. t. egyház vidék brachiumot használna, még l e g -
kétesebb esetben is, egy paptársa ellen, ezt hinni, 
avagy csak a' tractus loyalitása 's keresztyéni 
humanitása sem engedik. 

Ha — posito sed non concesso — megfizetnök 
a' ránk vetett summát: ugyan alapítnánk-e ezzel 
özvegy-pénztár t ? Épen nem ! csak azt a ' pénzt 
vennők ki — 's tán kamat nélkül — mit be t e t -
tünk. És ekként nem sokkal j obb-e valamelly 
nagy városi halotti tá rsaságba , vagy t a k a r é k -
pénztárba, sőt ép a1 fehérvári életbiztosító i n t é -
zetbe fizetnünk be? Bizonynyal jobb, mert így m i n -
den esetre szilárdabb alapra építenök özvegyeink 
jövendőjét. 

De nem vitatom tovább a' dolgot, mert — v é -
leményem szerint — az eddig mondottakból is 
következik a z , hogy vagy mindnyájan vegyünk 
részt positive egy özvegy-pénztár alakításában, 
öreg, if jú, veteranus, initiens: vagy hagyjuk e ' 
hamar készült tervet is, mint más egyebeket, A u -
gustus Ajaxa -kén t , spongián nyugodni. És én r e -
mélem is, hogy az e ' tárgybani munkálkodásra 
kinevezett választmány e ' disjunctivát helyeslendú 
Míg azonban összeülne, megbízatásának megfe le -
lendő : kívánatos, hogy több hason tárgyat tar ta l -
mazó terveket olvasson össze, s combináljon ; 
kívánatos, hogy addig napfényre jöjjön t. Blásy 
urnák illy érdemben í r t , 's e ' lapokban dicsé-
rettel említett dolgozata i s ; így, többeket lá tva, 
többeket olvasva, inkább megközelítheti a' v á -
lasztmány az igazságot. 

Én pedig, ki e' fontos 's a ' kebelbeli papságot 
— de csak reformálva — boldogítandó indítványt 
általánosan, részleteibe nem is ereszkedve, a k a r -
tam bírálni: bátor leszek, a ' n . t . szerkesztőség e n -
gedelmével, e' választmány munkálatát is annak 
idejében közleni. S z i l á g y i A n t a l , 

ságvári ref. pap. 
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I R O D A L O M : 
A protestantismus köztörténeti fejleménye. 

Udvardy Ignácz. (Folytatás.) 
23. 1. A norimbergai országgyűlés. VII. Kele-

men — Medicis Gyula — 1523 . nov. 19. válasz-
tatott Iladrian helyébe, kiről Richerius 4. k. meg-
j e g y z i , hogy a ' reformátiot, a ' mennyiben Adrián 
nyomairól eltért 's a ' zsinattartást örökké ellen-
zette, nem akarva előmozdította. — Itt szerzőnek 
nem kelle vala szépen elhallgatnia a' pápa ,Cam-
pegius követének adott utasítását, melly szerint 
tagadja a' német rendek előtt , hogy a' pápa v a -
laha hivatalosan látta volna a' száz sérelmeket. 
Pallavicini c. x . ; mint szinte azt is, mit Pallavici-
niböl tudunk , hogy bár tefszöleg mindig békét, 
mindig kímélést ígért Róma részéről : de m a g á -
nak Kelemennek rendíthetlen akarata az volt, hogy 
mitsem engedjen a' németeknek ; hogy készebb 
bármire, csak arra nem, hogy mérsékletével csak 
egy hajszálnyi tért engedjen nekiek. Ezt Campe-
gius nem titkolva, nyilván kimondta nem egyszer; 
csoda-e aztán, ha a ' német rendek is ügyeltek 
jogaikra ? 's ha a ' kétértelmű és sértő eljárásra 
szinte kétértelmű és sértő határozat keletkezett? 

A ' császár és néhány püspök nem volt elégedve 
az országgyűlés végzésével , — nem kivált azzal, 
hogy az előre meghatározott spirai országgyűlés 
teendői között olt volt a ' vallásos ügyek eligazí-
tása is. — Ez fájt a ' pápának, fájt bibornok kö-
vetének, 's az a ' nélkül is ingerült császárnál oda-
vitte a ' dolgot, hogy Regensburgban a' császár, 
a ' bajor herczegek és néhány német püspök szö-
vetkezzenek a ' reformatio ellen Ennek ellenébe 
a* reformatio ügye mellett kezet fogtak a' Szász, 
Lüneburg, Anhalt, Mansfeld herczegek, Porosz-
hon és Magdeburg. Ez első szövetségnek erélyes 
fölléptét Luther maga akadályozá, a' mennyiben 
kárhoztatá mindazokat, kik a ' császárnak ellene-
szegülnek, 's ellenzé , hogy Isten hatalmas igéje 
mellett emberi testi erő kardoskodjék. (Kapp. 2. 
k. 571 . 1.) Sz. csekélynek mondja a' tetszést, 
mellyet Luther kezdeménye előidézett. Már mire-
való az, magas szemölddel csekélynek mondani 
azt, mivel maga a ' hatalmas Róma sem bir t? E ' 
csekélység okozta magának Campegiusnak A u -
gus t ában , Norimbergában történt fogadtatását, 
hová egy vörös süveget vonva fe jére vonult, még 
áldást sem mervén osztani a ' népnek. (Feilitsch 
országgyűlési tudósításai). Lehet még nagyobb 
dolgokat, nagyobb eseményeket is csekélységek-
nek mondani, azon mértékben, a' melly mér ték-
ben a' vi lágtörténetet 's ennek tetszőleges hetero-
doxumait katholisáljuk; lehet a ' tevét elnyelni, a ' 
szúnyogot megszűrni, csakhogy aztán e ' csekély-
ségekből igen nagy dolgok kerekedhetnek, mint 
a ' t enyérnyi felhőből, mellyet a ' próféta reggel az 
égaljon megpillantott. A ' próféta ellátta előre, mi 
lesz a' tenyérnyi felhőből és szárazan maradt : 
R. meg sem látván a ' felhőt, vagy legfelebb 

mennyköhordónak vélvén azt, alig birta a ' m e g -
érkezett nagy zápor elöl bekapdosni Péter halász-
kunyhójába legféltöbb vagyonait. 

2 5 — 2 8 . 1 . már szélesebb mező nyilik sz. előtt 
a' reformatio gyanúsítására. Az életbe-átment e l -
vek nem sokára megtermették első gyümölcsei-
ket 's ezen gyümölcsök, sz. után, a' papok házas-
sága, Carlstadt képdulása, az ujra-keresztelök és 
a' pórháboru. Hiszen lehet így bengézni minde-
nütt, még a'római egyház szőlőjében is, 's én, ha 
épen akarnám, exs tapede tudnék mutatni életbe-
átment katholicus elveknek még szomorúbb e r e -
deti gyümölcseit, és nem illyeneket, mellyek csak 
annyiban gyümölcsei a' reformatio elveinek, a* 
mennyiben az ujabb orvostan számtalan áldásai 
között ott van az ásványi mérgek destructiv 
gyógyereje is, melly a' maga nemében szintolly 
kegyetlen és csalhatlan, mint Gusman inqui-
sitiója. — Maradjunk szorosan a ' történet fo lya-
mánál, mellyben magát 1 5 2 4 — 2 5 - b e n iszonyú 
hullámzások között felüté a' pórháboru. Jó , hogy 
honunkban a ' Székely György, és nagybotu p a p -
féle pórlázongás, — a' Bundschuh, Casembrod 
Konrád, vagy a ' szegény Cuntz Würtembergben 
1514. még a ' reformatio előtt támadtak; mert b i -
zonyosan szegény Luthernek, Calvinnak fájulna 
meg feje ezért is. A ' spirai, 1526-k i o r szággyű-
lés végzése szerint : „Der Zwiespalt in der Ki r -
che nicht die geringste Ursach sey der v e r g a n -
genen Empörung des gemeinen Manns." — 
(Reichstag Ordn. 1615. Mayntz. 166 I.) — Más, 
mélyebben fekvő okát találja ennek a' tör ténet -
nyomozó. Világtörténeti igazsággá vált némileg 
ez a ' tapasztalás, hogy mindenütt, hol a1 n e m e s -
ség és papság visszaélései , nyomásai fölülről 
megtöretnek : ennek megfelelő, hatalmas mozga-
lom támad alulról aT nyomott részben; a 'nép g y ü -
lölsége és századok óta elfojtott boszuja kitör és 
magának elégtételt vesz, sokszor öntudatlanul. A* 
német nemesség törekvései visszatorlódtak f ö -
lülről Sickingen vesztében, 's a' pórember ebben 
mintegy igazolva látta régi óhaj tását , mert neki 
is sok számolni valója volt a ' megbukott n e m e s -
séggel. A ' franczia for rongás , legközelebb a' 
lengyel nemesség szomorú sorsa , mind igazolják 
ez állítási, és boldog a' nemze t , mellynek szine, 
nemessége okos engedékenység és jogmegadás 
által e' véres katastrophot kikerülni e lég nemes 
és okos. — A ' pórháboru kiüt Némethonban a ' 
reformatio nélkül is ; sőt hogy e' rémítő hullámok 
több kárt nem tettek, a ' reformatiónak köszönhe-
tik a ' német atyafiak. Luthernek harczingerlő 
kiáltását : „Verjétek agyon a' veszett ebeket !" 
valamint Melanchtonnak nyomorék elveit, én r é -
szemről kárhoztatom; nekiek, valamint okaik nem 
valának, ugy nem kelle vala a' pórlázadás véres 
elnyomásába tettleg avatkozniok. — A' többi, sz. 
által ugy-nevezet t romboló működései Luthernek 
a' pórháboruval semmi összeköttetésben nem á l -



lanak, mert ezek egyenesen az egyházat tisztí-
tották. Forrás nélkül nincs, nem lehet tisztulás ; 
a ' nap nem oka annak, hogy némelly tisztátalan 
testekben éltető ereje és melege által a1 rohadást 
előmozdítja. 

2 9 — 3 1 . 1 . Henrik angol király és Erasmus 
Luther ellen. Luther nősül. Azt mondja sz., hogy 
Luther Henriknek, az angol királynak, másodszor 
egy hizelgö levelet írt, mellyben mindennek visz-
szavonását igérte. Sz. az efféléket bizonyosan 
Maimbourgtól vagy Suriustól tanulta Alzog után. 
Ez a mindennek szó épen nem jól van e1 helyen 
használva, mert könnyen azt gondolhatná valaki, 
hogy a ' minden szó alatt Luther egész tanát kell 
érteni. Megtetszik, hogy mi fekszik itt a" minden 
szó alatt, ha az eredeti levelet olvassuk. Luth. l e -
velei . Aurifab. 1565. 293. 1. „Maiestas Tua d i -
gnetur veniam donare, in quibuscunque Mai.Tuam 
laesi, sicut Christus oravit, et dimittere debita nos 
quoque invicem iussit. Deinde, si Matti Tuae se-
renissimae non nidebitur contemnendum, ut alio 
publieo libello palinodiam eantem, et nomen Ma-
iestatis Tuae rursus honorem, det mihi alíquam 
clementem significationem, tum in me mora non 
erit ulla 's a' t — Igenis, Luther visszavonását 
igéri mindannak, mit VIII. Henrik ellen tisztelet-
lenül vagy keményen írt, de korántsem tanainak 
visszavonását. 

Mi Luthernek Erasmushozi viszonyát illeti, azt 
meghatározni nem olly könnyű, mint sz. gondolja, 
és más után valóban cselekszi is. Az egyenes -
lelkű, a' még csak 41 éves Luthert e ' tekintetben 
könnyű megérteni. Ö eleinte csaknem kegye le t -
teljes tisztelettel közelített a' nagyhírű aggtudós 
Íróasztalához , ki kalamárisát balkezében tartva 
szokta írni többnyire halhatlan munkáit, mint ezt 
láthatni Dürer által 1 5 2 6 - b a n készült eredeti 
arczképén Erasmusnak. Gyermeki nyíltsággal 
megvallja n e k i , e l ső , hozzáintézett levelében 
hogy ő sokszor magában véle ( 1 5 1 9 . maj. 1.), 
beszélget , bár öt soha nem látta; kéri, hogy i s -
mer je meg ö t , kit másként csak ama fé l re -eső 
zug ismer, hová ő a ' világ elöl elvonulni kivánt 
mindig 's a' t. Az egész levelen mindenütt g y e r -
meki nyíltság, követelésnélküli őszinte szíves s ze -
retet és tisztelet ömlik el. É s felel neki e l e v e -
lére azon hó utolsó előtti napján a* hideg, a ' hat-
szegletes- arczu, kiaszott, nagy tudós hidegen és 
büszkén, és oktatólag ennyit mégis utasításul a d -
ván neki jövendőre : „haec non admoneo ut facias, 
sed ut quod faeis perpetuo faciasEzenkívül 9 8 
helyen olvastam Erasmusnak (Lugd. Batav. 1703. 
11. k . ) különbféle leveleiben Lutherről nyilat-
kozatokat. E* nyilatkozatok mindaz ideig, míg 
kettöjök közölt a ' szabadakarat fölötti vita ki nem 
ütött, kimélök, söt többnyire helyeslők, még a k -
kor is, mikor Leónak, Chieregatinak, Campegi-
nak ír. Több helyen megvall ja Erasmus, hogy ő 
vénségére illyen tragoediákban már fellépni nem 

akar, bár mind a ' két oldalról sürgetik, bár n y i -
latkozata jobbra vagy balra dönthetné az ügyet . 
Mégis miért lépett fel Luther Gnade- ja e l l en? 
Erre igen természetes felelet ez : mert ez tisztán 
elméleti kérdés levén, kivül esett mind a* két fél 
érdekein ; Rómát és a' reformatio ügyét e g y e n e -
sen nem bántotta, és neki volt igaza. De másként 
is ö a' császár kegyelméből szedte hópénzét L o -
raniumban, melly hópénzét a' császár ez idő tájon, 
épen azért, hogy munkái nem elég sikerrel t ámad-
ták meg Luther tanait, töle meg is tagadta. Erről 
ö maga panaszkodik egy levelében. Erasmus, 
mint maga mondja, az udvaroknál nevekedett és 
tanult képtelen elveket, 5 1 éves koráig. Ki ez 
elveket tudni kívánja , olvassa meg az említett 
gyűjteményben az 510 - ik levelet, majd meglátja 
a' föakadályokat, mellyek őt nyíltan fellépni m e g -
győződései mellett nem engedték. Aztán vén e m -
ber is volt már ekkor Erasmus , ki negyednapos 
láza orvoslását nem az orvosnál, hanem szent 
Genovévánál kereste — 504-ik levél — 's a' t. — 
Luther Erasmus ellenében íiatal, erőteljes s z e r z e -
tes , ki a' zárdák vadonából, mint egy sz ikrázó-
szemű fenevad ugy rohan elő ; kit a ' zárdák f é l -
homályában fogamszott mystica egyfelől, más -
felöl az evangyéliomi igazság fényes tüzszekere 
ragadt hol ég, hol föld fe lé ! E ' két különböző lény 
csak a' szellemi rokonság néhány titkos fonalán 
függött össze. Luthernek nem volt szabad, nem 
volt tanácsos találkoznia, annyival inkább szöve t -
keznie a' félénken számító vén udvarócz Erasmus-
sa l ; ennek ugy kellett lennie és hála, hogy ugy 
lett, — ök összezördültck. — De hiszen m a g á -
ról a' Luther és Erasmus közötti viszonyról egész 
könyvet lehelne írni. 

Luther házassága! már 42 éves korában! Bora 
Katalinnal, az apáczával ' hármas botrány sz. előtt: 
elöltem mind a' három igen természetes, ós k e -
resztyén paphoz illő dolog. A' szerzetesség hol 
és mikor lette a1 ker. embert tehetienné vagy a l -
kalmatlanná a' szent házasságra ? E ' kérdésre 
még Erasmus hatvan éves szerzetese megfelelni 
nem tudott, annyival kevésbbé a" 42 éves a u g u -
slinianus. Ne féljen sz , az illyen házasságból, v a g y 
egybekelésből nem születtek és nem szüleinek 
antikrisztusok, mint Katalinnak elsőszülöttét s á r -
kány-alakban világra jöni várta a' jámbor nép ; 
mert erre magaErasmus elmosolyodott hajdan és 
azt jegyzé m e g : hogy ezt a ' több százados tapasz-
talás nem igazolja , még pedig Luther előtt és 
utána sok ezer példányban. — Végül sz. E r a -
smusnak egy nyilatkozatát veti oda, enyelgő h a -
nyagsággal, Luther házassága felöl, bizonyosan 
Alzog u tán , ki öt már többször sárba vezette. 
Tudtomra Erasmus Luther házassága fölött nem 
így nyilatkozott; nem is Luther, hanem Oecolam-
padius irányában elménczkedett a' nőtlen tanár y 

Adriánhoz írt levelében : „Nuper Oecolampadius 
duxit uxorem , puellam non inelegantem. Vult, 
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opinor, aífligere carnem. Quidam appellant luthe-
ranara t ragoediam, mihi videtur esse comoedia ; 
semper enim in nuptias exeunt tumultus." — Ha 
máskor amúgy tudósosan tetszenék szerzőnek 
enyelegni, kérem, jól megtekintse adatait. 

Szintígy kétségbe kell hoznom szerzőnek a' 
32-ik lapon olvasható idézetét. Luther munkái, 
jénai kiadás II . 168. — „Ha az asszony nem 
aka r , jöjjön a' szolgáló ' s a ' t , " — Végig néztem 
az 1600-ki jénai, négy-kötetü kiadásnak minden, 
házasságról szóló fejezeteit, a' lipcsei 1729-k i 
nagyszerű német kiadást, — én sehol az idézett 
he lyre nem akadtam. Vagy ha én most szintén 
elragadtatva a' mocskolódás tisztátalan szellemé-
től, a' Mysterium Iniquitatis - ból idéznék he lye-
d e t , mellyekhez képest Luthernek ama — ha 
igaz? — nyilatkozata: csak hadd el hadd: az I s -
tenért hová vezetne bennünket ez a ' friss Yogel-i 
modor? — Én e' helyett utasítom a' figyelmes 
olvasót ugyancsak a ' jénai kiadás II. kötet 279. 
lapjára ; olvassa meg olt Luther tanát a' házasság 
felöl, — és látni fogja, hogy ollyasmit Luther 
aligha mondott. V a g y , ha csakugyan szerzőnek 
illyen kihívásai után kénytelen-kelletlen föl kell 
vennem az elszennyezett keztyüt : ám lássuk, ki-
nek lesz több mondani és szégyenleni valója! 

32 .1 . A lutheránus egyházalkotmány példa-
képe Hassiában és Szászországban. Itt csodála-
tos szökésekkel összerántja sz. az eseményeket, 
mellyek a' reformált egyház külalakitását szük-
ségessé tették, 's az okok közé szövi Luthernek 
a ' házasság körüli példátlanul tág elveit. Hogy 
Luther a' házasságot nem tartá sacramentomnak: 
ez , véleményem szerint, a' házasság elvein mitsem 
tágított. Egyedül a' divortiumoknál lehetett volna 
neki a ' házassági törvényeken valamit tágítnia ; 
ezekről pedig véleményét olvasni lehet a ' 281 - ik 
lapon : „De divortio etiam versatur quaestio, an l i -
citum s i l ? Ego quidem detestor divortium, sed an 
l iceat, ipse non audeo definire "s a V — M i magának 
a ' reformált egyháznak házasság körüli elveit il-
leti, annyit tudhat maga is a' tudós szerző, hogy 
maga VIII. Henrik siker nélkül sürgeté, a ' r e f o r -
mált egyház rendei előtt, törvényes feleségétől 
történt elválása helyeslését. — A' homburgi e g y -
házi gyűlés gyülekezeti vagy presbyteri rendsze-
ré t Fü löp , hassiai landgróf, bevitte egyházába, 
mert — azt mondja sz. — e' rendszer a fejedel-
meket, pénzügyi és más tekintetekből, több elő-
nyökkel, sőt befolyással kecsegtette. Most hallom 
először, hogy a' demokralai elvek a ' fejedelmek 
kezére játszanak ! Bizony, ha az ember magával 
é s a ' világtörténet alapeszméivel meghasonlani 
akar , csak szerzőnek kell feltétlenül mindent e l -
hinni. (Folyt, következik). D o b o s J á n o s . 

EMLÉK-TÁR CZ A : 
Levelek a? mult századból. 

Mielőtt templomi agendáink közlésében tovább 

mennék, sürget az idő, sürget az ars longa, és a* 
vita brevis, hogy némelly leveleket közöljek ' s 
átadjak az é lőknek, át a ' maradéknak, mielőtt 
ezek is azon fenéktelen örvénybe sodratnának le, 
honnét reformált egyházunk régi története 's en-
nek okleveles adatai diribben-darabban bukdos -
nak fel a' történetbúvár előtt. Lehet, hogy ezek 
végével említést teendek azon elveszett és e ls ik-
kadt gyűjteményekről, mellyekben magyar p r o -
testáns egyháztörténetünk mélyen elásva hever , 
a' mult keserves idők romai, 's néhány, még most 
is létező, levéltár lomai alatt. — Szoros chrono-
log vagy más rendet közléseimben nem ta r tok ; 
ez nem az én, hanem a' történetíró föladata. 

Az idők derülni és viszont borulni kezdenek 
magyar prot. egyházunk egén. Amaz ellenséges 
hatalom, melly, mint hajdan Jeruzsálem falai alatt, 
még most is lerombolja az éj sötét szárnyai alatt, 
mit mi nappal nagy munkával építettünk, — még 
nem engedi, hogy egyháztörténetünk, mint ép és 
egészséges gyermek, világra jöhessen. Legalább 
hát az eíFéle közleményekkel hirdessük előre az 
idők teljességét, mellyben majd e' fájdalom g y e r -
meke megszülethetik, 's a bús anya elmondhassa 
a' világnak háromszázados kínait, szenvedéseit .— 
Atyámfiai, férfiak ! ne nyugodjunk! gyűjtsünk ada-
tokat az ítéletnek ama nagy napjára, hol a' v i l ág-
történet nagy törvényszéke előtt majd mi is e l -
mondhassuk nyíltan, a ' mi olly régen fekszik szi-
vünkön. — Közleményeim többnyire a' közelebb 
mult századból leendnek. 

Felvilágosító észrevételeket kívántam volna 
közlendő leveleim alá tenni : de később arra ha -
tároztam magamat, hogy ezeket majd nagyobb 
munkámban használom fe l ; egyéb czélom, még 
most, ezek közlésében nem lehelvén ennél, hogy 
őket az elveszéstől megmentsem. 

1) Zoványi György tiszántúli superintendens 
levele Rádai Pálhoz. Zilah. 8. xbr. 1732. 

Nagj érdemű férfiú, tekintetes jó uram! 
Miolta ismerem jó uramat, én mind másoktól, 

mind maga tulajdon munkáiból, bizonyosan k i t a -
nulhattam az Isten dicsösségének szent p ro fe s -
siónk szerint való terjesztésére egjenesen és f á -
radhatatlanul czélozó szándékait, ismertem szent 
vallásunk egy columnájának, kit is hogj a' mi I s t e -
nünk meg erősíttsen, és jó egésséggel élettel 
hosszú időkig szeressen szivessen kívánom! S e -
cunda xbris Pécseiből az ampliss. Debreczeni t a -
nácsnak in negotio religionis expediált levele 7. 
eiusdem jött hozzám öklmek expressusa által me l -
lesleg küldött levelekkel; felfohászkodám ad m e n -
tem És. 59 v. 16. hogj az az erös bajnok meg 
emlékezik az ö népéről akkor mikor minden ereje 
el ké l : Miolta ebben a1 közönséges hivatalban, 
mint eg j erőszakosan ezer félelmek között ál l í t -
tattam, harmadik expeditio ez mellyböl m e g u j -
jultam; mert mikor ez előtt amaz 9. L , R . C . - b o l 
emanalt punctumokra való feleleteket vette volna, 
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vég-ét annak ugj é r t e t t e : hogj valami konkoly 
hintetvén a' munka közibe (lévén mindenkor 
o l lyak , a' kik jeget nem törnek ugjan, de a ' tö-
résen liberius hajókáznak) kid is meg szomoro-
dott mert az emberek nem az Isten dicsösségét 
hanem az emberekét keresvén ki szakasztván az 
egész és szükségesb munkából formuláé juramenti 
punctum, azt kívánták ö Felségének előre i sp rae -
sentalni. Jó uram mindazonáltal szivében e l re j -
te t t tüztöl gerjesztetvén posterigálta a' kényes 
competentiat, és űj munkába vette az Isten háza 
dolgát, vivát in Secula! Sokat kell írnom, mikor 
üressége leszen, veg je elö a' többit. 

Mostani memorialissábol értem előre a 'part ium 
beli Ecclák iránt való e lméjét ; édes jó uram, pace 
Dni sit dictum, már arról mind egymásközött a' 
T. Seniorok; mind én a ' Mélsgs Erdélyi Reftum 
consistorium fő curatora előtt declarálván el r e n -
deltük; hogj a ' partium beli Ecclák (minthogj a 
tempore reformationis applicaltattak volt a ' Me-
szesen Rézen és a ' IX Bányai havasokon kivül 
naturali quodam situ a ' tiszán innen lévő Ecc le -
siákhoz szintén usque ad confluentes Marusii et 
Tibisci) mint magjar országi Ecclák egjmástol el 
nem szakadnak, ha szintén a' politicus status r e -
applicaltatik is Erdélyhez. Soha onnan mi nem 
függöttünk, nem is szaggatjuk meg az édes eg j 
anya méhét. 

A ' mi m á r a ' punctumokatilleti. Az elsőre írom 
hogj régen ki irtam magam is, az ampliss. D e b -
reczeni tanács is. Az Ecclák Ideájának laistroma 
mindenünnen azért nem küldetett be mert alba 
credentialist az I. comitatusok nehezen, némely-
lyek nem is kívántak adni. Én ugjan egjnehány-
nak írtam formulát is, melly által mire mentek 
nem tudhatom; másként én az egész superinten-
dentia Ideáját, ugj az egj Szilágji Dioecesis f o r -
máját is sub sigillo curate be küldöttem T. Bárá-
nyi Mihály uram kezébe. 

2 ) Ennek előtte harmadik esztendővel kid. ke-
zébe küldöttem a1 N. Bányai templomnak 's a h -
hoz tartozó Dézmáknak el foglaltatását, és azon 
Ecclesiának minden gravamináit; azon templom 
post annum 1687 foglaltatott e l ; harmadéve p e -
dig a' Somlyai templom usussátol az Eccla meg t i l -
tatott, noha el sem foglaltatott még más ususra, 
sem be nem pecsételtetelt a ' szokás szerént. E z e k -
ről is minél hamarább tudósítást teszek, mert még 
eddig a' Tiszán innen nem sok templomok occu-
p áltattak. 

3) Istené a' dicsösség mindenült liber exe rc i -
tiumunk vágjon plebanusos hellyek is csendesek. 

4 ) Exosculor illa verba : nem kell a ' választolt 
Püspököknek a felséges udvarhoz felfáradni. V e s -
tigia terrent . Mikor az örmény és oláh Püspökök 
pro confirmatione fel mennek, négj ezer forintot 
is el költenek: de Iejövetelekben extorquealják 
ezen summát a' szegény oláh papokon. Mi alig 
bírunk száz forinttal, csak Budáig is el kelne pos -

tán etc. De militaris executióval sem vehetnők 
meg költésünket. 

A' mi az ágensek collectájátnézi, ki írtam m i n -
den felé collectálnak is, de a ' beszolgáltatásban 
harmadik esztendőben ez az hiba volt, hogy n é -
melly tractusok küldötték Miskolczra; némellyek 
Debreczeni bíró uram kezébe; némellyek v a l a -
mellyik Debreczeni prédikátor kezébe, néme ly -
lyek idv. nótáriusunk kezébe: melly egyenet len-
séget mikor observáltam volna circularis l e v e -
lemben inhibealtam hogj többé ugj ne legien, h a -
nem minden Senior küldője T. Szödi István D e b -
reczeni prédikátor és Szilágyi Márton professor 
uramék kezekbe ő klmektöl Quietantiát vévén. 
Magamhoz küldetni nem kívántam propter certas 
rationes. Gjül is mostan oda, be is g jü j tömha t e -
hetem, az én Tractusombol ma küldém be. 

Albát küldöttem most ujjolag a' kívánság sze -
rént kettőt Debreczenbe edgjiket ven. superin-
tendentia pecséttye — másikat ven. Szilágyi Di -
oecesis pecséttye alatt. Ha jó uram kezébe nem 
mennének a' Tractusok laistromai hamarjában: 
az igen nagy remorat nem caussálhat, mert in 
Hist. Reform. Ecclarum hungaricarum a Frid. 
Lampe edita fel vadnak irva az Ecclák jó részént 
és onnan könnyti excerpálni, ismét a' Lehman-
nusban, majd egyformán. Tudom ez is vágjon jó 
utaimnál. Ez egj kívántatnék hamarjában hogj a' 
mostan élő Seniorok magok nevek alatt adnák be, 
de hogj ebben is csonkaság ne legjen, íme a ' T . 
Seniorok neveit le irtam in altéra pagina. 

Nomina Superintendentis et Seniorum v e n e r a -
bilium dioecesium in V. Superattendentia cis — 
Tibiscana. , 

1) Georgius P. Zoványi Superintendens Helv. 
Conf. cis Tibiscanus. 

2 ) Senior Ven. Dioeceseos Syl an. idem G. P. Z, 
3 ) Joh. Kisvárdai V. Tr. Debrecinensis Senior. 
4 ) Petrus Jenei V. Tr . Bihoriensis Senior. 
5 ) Andr. Olcsai V. T r . Békesiensis Senior. 
6 ) Franc. Németi V. Tr Ermellyékiensis Sen. 
7 ) Lucas Keresztúri Ven. Tr. Szabolcsieasis 

Senior. 
8 ) Joh. GereBáthori V. Tr. Középszolnok. Sen. 
9 ) Georg.Igó Ven. Tr, Szathmariensis Senior. 
10) Andr. Sz. Németi V. Tr . Beregiensis Sen. 
11) Joh. Németi V. Tr. Ugocsensis Senior. 
1 2 ) Steph. k. Técsi V. Tr. Marmaciensis Sen. 
13 ) Mich. Técsi V. Tr. N. Bányaiensis Senior. 
14) Martimis Körösi V. Tr. Curnaniensis u t r i -

usque Senior. — Prudenti consilium daro mihi 
religio est, sed sí quid videó, Dno Jacobo Kuncz, 
alienae professionis viro,non cornmitterem n e g o -
tium rellg. reformatae. — Közli D o b o s J á n o s . 

VEGYES KÖZLEMÉNYEK. 
B e l f ö l d : 

A' bányakerületi papgyámolda 1847-ben. K ö -
telességemmé tétetett ezen intézet mibenlétéről 



13 " 5 0 „ 

évi tudósítást készíteni. Ezt ezennel teljesítendő 
vagyok. Az intézet pénzereje kővetkező : 
Az 1846-dik évben gyűlt 79 ft. 22 kr. 
Az 1847-dik évben ehez járult : 
A zólyomi egyházmegye 14 „ 2 0 „ 
A ' bácsi egyházmegye 32 ,, 
A ' bánáti 2 
A ' honti 
A ' budapesti 2 7 9 „ 
Blásy Lajos, kis-körösi lelkész 10 „ 
Jancsovics István, szarvasi lelkész 10 „ 
Esztergályi Mihály, csomádi lel-

kész 1 8 4 7 - r e 1 
Geduly Bogyoszló , gutái lelkész 

1 8 4 7 - r e 1 „ 

442 ft. 32 kr. 
És így 442 ft. 32 kr. találtatik a' pénztárban 

készpénzben. 
Továbbá névtelen alapítmányként volt a' buda -

pesti esperes által bejelentve, de mellyröl az a la -
pító levél még ki nem adatott : 100 ft. 

A ' békési esperes bejelentett, de 
még be nem fizetett gyűjteménye 50 „ 

55 

Összesen 592 ft. 32 kr. 
Az levén a ' tavaligyámoldai gyűlés megegye -

zése, hogy addig, míg a' pénzerő 500 pftra nem 
növekszik , magát az intézet megalapítottnak ne 
nyilvánítsa ; minthogy a' készpénz t. i. 442 ft. és 
3 2 krhoz még 57 ft. 28 krnak kell járulnia, hogy 
az 5 0 0 pft kikerüljön: az intézet ez évben még 
meg nem alakulhatott. De a1 mennyiben bizonyos, 
hogy Békésben 50 pft készpénz hever 's hogy 
a1 100 pftos névtelen alapítmány rövid idö múlva 
a1 pénztárba befolyand ja* mennyiben nagyon v a -
lószínű, hogy a' számra legnagyobb 's buzgósá-
gára nézve igen ismeretes nógrádi egyházmegye 
minden egyéb egyházmegyéket felülhaladand: az 
lett a' megegyezés, hogy az alapszabályok már 
most készíttessenek el, hogy így azok a ' j övő é v -
ben elfogadtatván, an segedelmezés azonnal k e z -
detét vehesse. 

A ' kiküldött választmány által kidolgozott alap-
szabályok a ' következők lennének: 

1. §. A bányakerületi evangy. lelkészek pap-
gyámolda czím alatt hivatalra képtelen társaik fe l -
segélésére egyesülnek. 

2. §. Ezen gyámolda jótéteményeiben a1 p a -
ráznaság és részegség bűnei miatt hivatalaikat 
veszített vagy segédlelkészeket tartható társak 
nem részesülhetnek. 

3. §. A' 2-dik értelme elv gyanánt állíttatván 
fel, a' pap-gyámolda jóléieményeiben részesítendő 
gyámollalan társak meghatározásáról a' papgyá-
moldai szék, azaz, a' bányakerületegy házmegyei 
követeinek összesége rendelkezik. 

4. § . A ' papgyámolda jótéteményeiben r é sze -
sülni kívánók, vagy már részesültek is, kötelesek 
minden évben újra folyamodni. 

5. §. A ' tőke szaporíttalik: 
a ) A ' papok és világiak önkénytes egyszer 

mindenkora vagy pedig évről évre adandó a j á n -
latok által. 

b) A' kamat és az évről évre kötelezett ö s z -
szegek felének a' tökéhez csatolása állal. 

6 . § . A' papgyámolda tökekamatainak és az 
évenként kötele 'et t mennyiségeknek fele minden 
évben segedelmezésre lesz fordítandó mindad-
dig, míg a ' töke 1000 ftot nem teend, mi beköve t -
kezvén, a* papgyámoldai szék az évenként kiosz-
tandó mennyiség felöl a ' további határozást f e n -
tartja magának. 

7. §. Három három évre pénztárnok vá lasz ta -
tik, ki köteles évenként számot adni és a* j e l e n -
levő tagok által hitelesített és aláírt számadását 
a ' püspök urnák elegendő példányban az egyes 
esperessógekkeli közlés végett beküldeni. 

Ezek volnának a' tervezett alapszabályok, 
mellyekre nézve jövő évben az észrevételek e l -
váratnak. 

Lang Mihály pesti lelkész, mint választott p é n z -
tárnok, azt nyerte utasításul, hogy a ' begyült pénzt 
(mellynek legnagyobb része a' takarékpénztárba 
már előbb be volt téve 's a ' kamatok a' fent e m -
lített mennyiségbe betudva) a ' takarékpénztárba 
betegye 's egy külön könyvet készítsen, abba min -
den egyes adakozónak nevét az ajánlott mennyi-
séggel együ t t , mind a' múltra, mind a ' jövőre 
nézve pontosan beírja, azt évszámadásaival együtt 
a' papgyámoldai széknek bemutatandó. Ezen u t a -
sítást, czélirányosságán kivül,kiváltképen azon n é -
zet szül te , miszerint a' sok adakozónak nevét 
nyomtatásban közölni bajos levén, ezen uton g y ő -
ződhessék meg luki , vájjon adománya a1 p é n z -
tárba be fo ly t - e? 

Az alapszabályok 5 - i k §. alá a1 tőkeszaporí-
tást illetőleg, némellyek azt is kívánták volna b e -
igtattatni, hogy gyülekezetenként valami ünnepi 
alkalommal nyilvános adakozások tartatnának, 
mintegy három évig. Minthogy azonban ennek 
m e g - v a g y nem engedése a* kerületi gyűléstől 
függ, e ' pont az alapszabályokba fel nem vétetett . 
Azonban ha tetszést fogna nyern i , a ' folyamodás 
a' kerületi gyűléshez megtörténhetik. 

Mintegy eddig terjedne a ' tudósítás. Szabad 
legyen azt befejezni megemlítésével azon há lá-
nak, mellyel Isten iránt tartozunk, ki eddig segítő 
minket ; megemlítésével azon örömnek, mellyet 
mindnyájan é r e z é n k , midőn reményünkön felül 
az intézet egy rövid év alatt megalapult. Vajha 
a ' hálához Isten iránt bizodalom csatlakozzék sz i -
vünkben, az eredmények pedig évről évre t a r t ó -
sabb örömöket éleszszenek be nnünk! Eze rokunk 
van mindent elkövetni, hogy virágzóvá legyen 
ezen intézet, 's ne százakról, hanem ezerekről 
rendelkezhessünk. Amaz ezer okok közö't nem 
utolsó tán a ' szégyen és gyalázat, hogy 200 pap 

| két gyámoltalan társát a' koldusbottól megóvni ne 



tudná. Meg fogja óvni okvetetlenül. Kezeskedik 
érte az eddigi eredmény és a' jövendő, melly 
még szebb leszen. De a' jövendő szebb csak ugy 
leszen, ha elhitetjük magunkkal, hogy minded-
dig még keveset tevénk, és áll felölünk egyen-
ként, mit Caesarról Lucanus mond, — ha ugyan 
nem csalatkozom — midőn felőle így nyilatkozik: 
„Nil actum reputans, siquid superesset agendum." 

S z é k á c s . 
Gyönki iskola. Nyár-hó három utósó napján 

tartattak a' gyönki közép-tanoda növendékinek 
nyilvános próbatéteik, mellyeket azon hó 22—ik 
*s 23-ik napjain, egy választmány által szigorúan 
tartatott vizsgálat elöze meg. — Jelesen: az em-
lített hó 2 9 - i k napjának reggelén Sebestyén 
János oktató lépett a' vizsgálat terére, 18 első 
évi nyelvész, 's 13 kezdő, — összesen 31 tanít-
ványival. Csín, illedelmes viselet, nemes bátor-
ság, mindenektől megérthető élénk előadás, pon-
tos készültség jellemzé egyiránt a' jól indult t a -
nítványokat. Azon ügyesség pedig, mellyet a' fe j -
beli számadásban kitüntettek, minden várakozást 
felülmúlt. Délután a' Lossonczy László oktató 
által betanított, még igen gyönge éneklő-kar 
mulattatá az igen számos vendég-koszorút, köz-
ben-közben fölváltatva a' Király József helybeli 
orgonás, és Eltér Ferencz zenész vezérletük mel-
lett, iskolánk növer, dékiböl alakult zene-társaság, 
ügyesen játszott darabjaival. — Más napon Bé~ 
kásy Antal oktató, 19, negyedik, ismét 19, har -
madik, és 24, második éves nyelvész, — össze-
sen 62 tanítványit állítá s ikra ; ki vizsgálat v é -
gével a' gyermekeik előmenetelén örömittas 
szülék s a ' növelés ügye barátinak harsány meg-
éljenezésében nyeré terhes — a' szigorú f a g -
gatások nyomán csak jelesnek bizonyult — szol-
gálatja legszebb jutalmát. Délután Sebestyén J á -
nos oktató, 86 rajzoló tanítványi rajzmutatvá-
nyaikat tevé ki köz-szemlére. Minden példány 
megannyi kiáltó bizonysága a' tanító erélyes f á -
radozásának : de kivált, a' rajzolásban egymás-
sal versenyző Rózsa János és Kemenczky János 
tanítványoknak, ugyanazon példányról rajzolt v i -
rág-bokrétáik (mik a' tanítónak 's tanítványnak 
egyiránt becsületükre válnak annyira, hogy ne-
héz elhatározni, mellyiké legyen az elsőség) von 
ták magukra a ' figyelmet. Ugyanekkor, ugyan 
ezen oktató, 12, zongorázást tanuló tanítványit is 
bemutatá, kik alapos játszásukkal az illetőket 
édes reményre jogosíták. — A1 harmadik nap, 
Lossonczy László oktatónak nyujta alkalmat szá-
molni 10 másod évi, és 20 első évi, — összesen 
3 0 tanítványiról. Ezek — a' tanító méltó dicsé-
retére, — a' görög nyelvtanbani készültségük-
kel tünteték ki magokat. Minden egyéb tanulmá-
nyaikban is elég jártasságot tanúsítottak, a' szám-
tant kivéve , mellyben nagyon, de igen na -
gyon, gyakorlatlanok valának. 

Az elősorolt vizsgálatok, a* mint egy felől is-

kolánk előmenetéről győzének meg bennünket : 
ugy más felöl több kívánni- valókat hagyának 
magok után, annak érdekében Ezeket elmondani 
tulajdonkép az iskolai gyűlésben lett volna h e -
lyén : de mivel ez meg nem tartatott, — azonban 
iskolai ügyben keletkezhető bármi megjegyzé-
seknek, indítványoknak, tervezéseknek 'stb., e ' 
lap saját organuma : az említendők itt is helyö-
kön lesznek. 

1 - s ö hát a z , hogy a' hazai nyelv tanítására 
több gond fordíttassák; mert ugy, mint jelenleg 
taníttatik, a' hazai nyelvnek intézetünkbeni taní-
tása, nem czélszerü, nem alapos, nem kielégítő 
tanítás. Elmúlt idejük azoknak, kik ugy ítélnek, 
hogy mivel a' született magyar a' hazai nyelvet 
ugy is érli, azt tanítni szükségtelen. Azok p e -
dig, kik annak tanítását csak azért, 's annyiban 
igénylik, mer t , 's a' mennyiben a' hazai nyelv 
alapos ismerete kulcs, eszköz az idegen nyelv 
megtanulására: méltánytalanok édes nyelvünk 
iránt, azt idegen nyelvek szolgálójául alacsonyít-
ván le. A' hazai nyelv fő-tényezője a' lélek 
minden oldalú képezésének, nyilatkoztatója a' 
szellemi életnek, — conditio sine qua non-ja a' 
nemzetiségnek. Ez hát több figyelmet érdemel, 
semhogy csak odavetve, tanmódszer 's szellem 
nélkül,taníttassák. Ide járul az, hogy csak ezen é v -
ben is 32 idegen-ajkú volt iskolánkban, 123 t a -
nítvány közt, ide leginkább azért j á ró , hogy itt 
anya-nyelvünket, — Istennek hála! neki annyira 
szükségest, — elsajátíthassa. Be szép alkalom, a' 
magyar nyelvnek , 's azzal együtt a ' magyar 
iránti sympathiának idegen, tőlünk húzódozó 
elembe csepegtetésére! 

2- ik az, hogy a' nyelvészeti három fensöbb 
osztályok egymástól elkülöníttessenek ugy, hogy 
a 1 4- ik nyelvészeti osztály, mint elébb, a' szónok-
költészi osztály oktatójának tartozzék édes gond-
jai közé. Más volna, ha, mint többször sürgetém, 
a' két szónok-költészi osztály egymástól külön 
taníttatnék (ámbár ezt sem tenném soha a' nye l -
vészeti osztályok rovására). De most, midőn a* 
két szónok-költészi osztály együtt, 's egyet tanúi, 
's nem többet, de annyit sem, mint mikor még 
a' 4 - i k nyelvészeti osztály a1 szónok-költészet 
tanítójának volt osztályrészében : igazságtalan-
nak, de károsnak is látom, egy ugyanazon taní-
tóra három, legnehezebb munkával járó, 's k ü -
lön tanítandó osztályt erőtetni, 62 tanítványnyal 
akkor , mikor két, de tulajdonkép, (mert egy órán, 
egyet tanulnak) egy osztálylyal bíbelődik az 
aránylag jobban fizetett tanító. Igazságtalan, mert 
megfordított arányban áll a' tereh a' fizetéssel; — 
káros a tanítóra nézve is, mert az illy túl terhe-
lés a' vas-egészséget is megrendíti, — a' tanít-
ványokra i s , mert bár-mit mondjanak azok, kik 
valamikor, más körülmények közt, a' három osz-
tályt elgyözték tanítni, azt a' mostani rendszer, 
's Bocsor rendszeresen minden szabályokon gya— 



1 0 0 7 íooa 
korlatilag keresztülvezető kézikönyve mellett, 
egyiket a másik hátramaradása , vagy pedig 
terhelése nélkül , elömenetelesen tanítni szinte 
lehetlen. Pedig bármit beszéljünk, csak nagy sze -
repet játszik a' tudományos életben az az i sko-
lákból sokak által kiostoroztatott latin nye lv ; b i -
zony-csak kell azt tanítni, még pedig jól kell 
tanítni! 

3 - i k az, hogy a ' szónok-költészek Ízlelnének 
egy kissé többet a' classicusokból! mert bizony 
nyolcz rövid Elégia, egypár Ecloga, vagy 200 
sor Aeneisböl, félév alatt két évi szónok-költész-
nek,ha kivált elömenetelesen taníttatik, csak a n y -
nyi, mint hat medvének egy vaczkor ; a' classi-
cusok szépségeinek megismerésére pedig k e v é s -
sel több a1 semminél. 

4 - i k az, hogy a ' tanítványok latin olvasásban 
jó hangoztatáshoz szoktattassanak. Ugyanis a ' l a -
tin nyelvben jártasnak olly fülsértő a' roszul e j -
tett s zó , minő gyakorlott zenésznek , a ' hegedü-
czinczogtatás, klárinét-visítattás, trombitarecseg-
tetés. 

5 - i k a z , hogy az éneklés ne gépileg, hanem 
alaposan, hangjegyek szerint, 's nagyban tanít-
tassék. A ' tisztán összeegyező hangoknak egy szép 
egészszé olvadásából alakuló éneklés ég magasb 
világába ragadja az érző szívet, a' lelket szép 
ízlésre fe j leszt i , 's a' vallásosság, nemzetiség 
meggyökerezte tése- 's terjesztésének nem utósó 
eszköze. Lossonczy oktató urnák e ' nemben utóbbi 
időkben tanúsított buzgalma sok j ó t , szépet r e -
méltet. 

6 - ik az, hogy a1 legfensőbb osztályok a ' s z á m -
tanban gondosan gyakoroltassanak. A' számtan 
elhanyagolása volt mindég oka annak, hogy mi 
magyarokul számolni sem akartunk, sem tudtunk, 
(holott az egész emberi élet csupa számolás),—ez 
pedig a n n a k , hogy annyiszor csalattattunk 's 
csalatunk. A' számtan tanításának elhanyagolása, 
vagy hamarkodása , oka annak, hogy közölünk 
aránylag olly kevésnek van kedve 's feje a ' f e l -
séges mathesíshez. Saját tapasztalásom után, egy 
Péterífy Albert (megenged a ' j e les féríiu, kire, 
mint volt derék taní tómra, a ' többek közt , 
mindenkor hálásan emlékezem, — hogy öt pé l -
dául felhozom) soha nem ernyedett tanítói s zo r -
galma, alapos tudománya, — mint más nemben 
tudott, — a' mathesisben több kitűnő egyéneket 
fogott volna közölünk formálni, ha a' be lü - szám-
vetésre elég képességgel bírtunk, 's a' malhesis 
iránt elfogultak nem voltunk volna ; minek e g y -
szerű oka, az akkori idők hibája mia t t ,— mint 
másutt, ugy a ' mi iskoláinkban is elhanyagolt 
számtanításban keresendő, — vagy tán oktató ur -
nák sem sok kedve, vonzalma van a'számtanhoz ? 
Legyen szives az intézetért magát megtagadni ; 
mert ha a ' szép kezdet 's folytatás e' tekintetben 

i l lő befejezést, — mi az ő gondja, — nem talál,— 
igen fájdalmas. 

7-ik 's utósó az, hogy a* tanítványok szálláso-
lása iránt czélszerü intézkedések tétessenek. B i -
zony sem egészség, sem erkölcs tekintetéből nem 
helyeselhető, több , kivált felnőtt tanulónak 
egy szobába, ' s egy ágyba összesrófolása; nem. 
helyeselhető, hogy a ' szállásolási telhetetlenség-
nek tárt kapu hagyassék. — Míg a ' t. cz. iskolai 
szék e ' tekintetben rendelkeznék , az iskola ' s 
szülék iránti hajlamomból magamra vállalom, 
hogy a kik bizodalmukkal megajándékozandnak, 
(miután a ' szállást adni akaró gazdák neveik 
összeírás utján előttem tudva vannak) , azoknak 
szükséges utasítással szolgálni mindenkor kész 
leszek. P e r e m a r t o n i N a g y Z s i g m o n d , 

lelkész. 

K ü l f ö l d : 

Apróságok. A' boroszlói hgpüspök m. é. k ö r -
levelében nevezetes annak kezdetén e ' pont : „A* 
folyó egyházi évnek néhány hét múlva v é g e ; a* 
sz. adventi idővel ú j idö közelít, mi anyánknak, 
a ' kath. egyháznak, alkalmat ad, hogy komoly 
intést intézzen hivei sziveihez 's üdvös rendele-
teit és gyakorlatait , a ' kor körülményeihez, képest 
megszelídítve,újra emlékezetbe hozza."(A. K. K.} 
— A' quedlinburgi r. kath. község 1800 tall. k a -
pott a ' lyoni propagandától. (A . K. Z.) — W a a d t -
ban már 21 szabad egyház megalakult. (A. K .Z . ) 
— A' coldenbütteli (Schleswig-Holsteinban) 
megürüli papi hivatalra öszvesen 73 egyén, t. i. 
32 pap 's 4 1 papjelölt jelenté magát. (A. K. Z . ) 
— Tenuyson d Eineurt Károly, Lamberth londoni 
városrész volt követe az alsóházban, családostul 
r . kath. lön. (A. K. Z.) — A' vallásoktatásra 
szánt estórák, mellyeket Uhlieh Magdeburgban 
házánál tartott, rendőrileg eltiltattak. (A . K. Z.) 
— Bécsben Gumpendorf külvárosban az új prot. 
imaház építése már el van kezdve. (A . Ií. Z . ) — 
Hamburgban 26 prot. nő és leány a' szabad egy-
ház gyámolítására egyletté alakult. (A. K. Z . ) — 
Euböában egy szerzetes tengerikalózás miatt l e -
nyakaztatok. ( B A K . Z . ) — Egy franczia r . kath. 
pap levelet írt az athenei sz. zsinatnak, mellyben 
nyilvánítja, hogy a' görög egyházba akar átmenni, 
megjegyezvén egyszersmind, hogy sok rokoné r -
zelmü fogná követni példáját 's hogy a" franczia 
kormány engedelmet adott neki Párizsban t e m -
plomot építeni. (A Z. f. Ch. u. K.) — Azon férfi , 
ki két év előtt Ronge felé Halberstadtban p red i -
káltakor követ dobot t , D. M. , aradi h a -
zánkfia volt QLesek). — Németországban 34 bap -
tistaközség van. (A. K. Z.) — A' bajor-phalziak, 
kérelmökre, híjon rendkívüli főzsinatot ö íöls. ö s z -
sze, megtagadó feleletet kaptak. (A. K. Z.) — 
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A' jó cselekedetek kárhozata, vagy a' iiiegigazulás. 
Bona opera, avvagy az ugy-nevezet t „jó cse-

lekedeteku alatt értetnek e' helyütt bizonyos v a l -
lásos eljárások, mellyek, a 'népek értelme szerint, 
a ' megharagudott Istent megengesztelni és a' bű-
nös embert bűneitől megtisztítani képesek. Enné l -
fogva nem szabad itt értenünk azon nemes és tiszta 
erkölcsöt, a ' melly, Jézus tanítása szerint, Isten 
látására, azaz, örök életre vezet — Máté V. 8 . 
— E" bünbocsánatot-szerzö jó cselekedetek majd-
nem mindenik vallásban, zsidó, keresztyén, m u -
hamed 's pogány vallásokban, kisebb 's nagyobb 
számmal, feltaláltatnak; alakúk ugyan különböző, 
de czéljuk ugyanaz, tudniillik, az istenség meg-
engesztel tetése, és a ' haszon aratása. Én e ' 
helyütt csak a' zsidó, engesztelő jó cselekedetek-
ről fogok szólani : de a* mit ezekről Ítélek, áll 
mindnyájáról. 

1) A körülmetélkedés. A ' körülmetélkedés 
azon szerencsétlen véleményen alapult, hogy á l -
tala az Isten haragja lecsilapúl és kegyelme meg-
szereztetik. E ' tekintetben jó megolvasnunk 1. 
Mós. XVII. 1 0 — 1 4 . A' körülmetéletlen férfiú 
bizonynyal eltöröltetik az ö népe közöl. 2 . Mós. 
IV 24. Es lön az uton egy szálláson, elébe méne 
neki (Mózesnek) az Úr, és akarja vala öt m e g -
ölni v. 25. Czipora azért ragada egy éles kést, 
és elmetszé az ő fia szemérem-testének első b ő -
rét , és Mózesnek lába elébe veté, v. 26. és m e g -
szünék tőle az Ur (azaz, az Isten haragja a' k ö -
rülmetélkedett fiúnak elmetszett teste által meg-
engeszteltetett, lecsilapult, és nem ölé meg Mó-
zest .) Mind ennek ellenére, Mózes e' körülmetél-
kedést nem gyakorol tat ta , mi világos Ján. VII. 
22 . Maga Mózes adá nektek a ' körülmelélkedést, 
nem hogy Mózestől volna, hanem az atyáktól, 
azaz, Mózes könyveiben áll ugyan írva a' körül-
metélkedés, nem a z é r t , hogy azt Mózes g y a k o -
rolta volna, de gyakorolták őseink. Hogy Mózes 

a1 körülmetélkedést nem gyakorolta, meg van 
írva Józsue könyvében V. 5. „Azt a ' népet, a" 
ki született vala a pusztában (Mózes vezérlete 
alatt) az útban, minekutána kijöttek Egyiptomból, 
nem metélték vala körül." 

Jézus e' szertartást eltörölte; azért írva va/i 
1 Kor. VII. 1 9 . : „A' körülmetélkedés semmi, a 1 

körülmetélkedetlenség is semmi : hanem az Isten 
parancsolatinak megtartásuk kívánta t ik , ( tudni -
illik : szeresd Istenedet és fe lebará todat ) — Gal. 
V. 6 . : „ A ' Krisztus Jézusban sem a' körülmetél-
kedés nem használ, séma'körülmetélked enség, 
hanem a' h i t , melly a' szeretet állal cs ekeszik. 

2 ) AB áldozatok. Ezek Mózes könyveiben f ő -
szerepet já tszanak; egész szakaszokban l e í r a t -
v á k ; rendeltetésűk fentebbi, tudniillik : Isten h a -
ragjának lecsilapítása 's kegyelmének megsze r -
zése. Az áldozatok által a' vétkek 's gonoszságok 
szabadalmazva voltak, valamint az egyeseknél , 
ugy az egész nemzetnél. Áldoztak az egyesek 's 
lecsilapult az Isten haragja — 3 Móz. IV. 1 — 1 2 . 
Hasonlatosképen, ha az egész nemzet vétkezet t , 
az is áldozott 's Isten haragja megengeszteltetett , 
a' bűn meg lön bocsátva 3 Móz. IV. v. 1 3 — 2 0 . 
Ez által minden jobb erkölcsi parancsolat hatása 
meggyengíttetett, a' parancsolat megszegésére út 
nyittatott; mert a' vé tket -szere tő , gyarló embe -
riség a* bűnbocsánatot az áldozatok árán m e g -
vásárolhatá. Ehez járult , hogy az áldozatok ha sz -
nai a' papságot telhetetlenségre csábíták el, ú g y -
mint a ' melly az áldozatokból nemcsak élt, de 
gazdagodott i s , és követeléseiben nem egysze r 
szemtelen volt, annyira, hogy az emberek az á l -
dozatokat meg is utálták, a' mint írva van 1. Sám. 
II. 1 2 - 1 7 . Esai. I. 11 — 16. 

Jézus e ' szertartásokat minden bizonynyal lelki 
selétségnek (Ján. III. 19) tekintette 's el is törölte 
azokat ; azért van írva Máté IX. 13 . : „ I rga lmas-
ságot (azaz, szeretetet) akarok és nem áldozatot." 
Mark. XII. 3 2 — 34 . Jól van, mester ! igazán mon-
dád, — mert egy az Isten. 33. És szeretni öt teljes 
Bzívből, és szeretni embernek fe lebará t já t , mint' 
magát, sokkal nagyobb minden áldozatnál. 34 A k -
kor látván Jézus, hogy bölcsen felelt volna, monda 
neki : Nem meszsze vagy az Isten országától. 
Zsid. X. 4. 9. Lehetetlen dolog, hogy a ' kosok ésj 

bikák vérök elvigye a' bűnöket, v. 9. ímhol va~ 
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gyok én (Jézus), hogy cselekedjem, Isten! a ' te 
akaratodat. Eltörli az elsőt (áldozatokat), hogy 
az utósót felállassa (Isten akaratának cselekvését.) 

3 ) Jeruzsálembe való búcsújárások. J e ruzsá -
lem 's annak temploma az Isten lakásának ta r ta -
tott, 's mondatott (Ján. IV. 20.) hogy Jeruzsálem-
ben kell az Istent imádni, 's e' helyütt őtőle a' 
bűnök bocsánatát megnyerni. Ide vonattak az ó 
testamentomnak több h e l y e i , p. o. 1. Kir. VIII. 
5 Móz. XVI. 1 5 . 1 6 . Zsolt CXXIL, mellyek sze -
rint tartozott mindenik férf iú , évenként három-
szor, Jeruzsálembe m e n n i , ott az Istent tisztelni 
's tehetsége szerint egyszersmind adózni 

Jézus e ' búcsújárásokat minden bizonynyal 
lelki setétségnek 's ravasz adóztatásnak tekintette 
^s névszerint ez értelemben szólott : Ján. IV. 21 
(a1 samariabeli asszonyhoz:) Elhigyed, hogy eljö 
az óra, mellyben sem e1 hegyen, sem Jeruzsálem-
ben nem imádjátok az Atyát. 23. De eljö az óra, 
és az most vagyon, mikor az igaz imádók imád-
ják az Atyát lélekben és igazságban.—E' búcsújá-
rásokat, hogy Jézus nem becsölte, világos azon 
egykorifelingerüléséböl (Ján. II. 15), hogy kötél-
ből ostort csinálván, kihajta mindeneket a t em-
plomból, mind az ökröket, mind a' juhokat , és a' 
pénzváltók pénzöket elhinté, és az asztalokat fe l -
fordít á. 

4 ) Böjt, hosszú ima-mondások, s alamizsna-
osztogatások szinte használtattak az Isten ha rag -
jának lecsilapítására 's kegyelmének megnye ré -
sére. Hogy Jézus kortársai felette sokat helyez-
tek ezen vallásos eljárásokban, kitűnik leginkább 
azon harczból, melly e' tárgyban lefolyt 's meg-
vívatott ; névszerint : Máté VI. 1 — 7 . Luk. V. 
3 3 - 3 5 . 1. Kor. XIII 3. Luk. XVIII. 12. 'stb. 

Jézus és az apostolok e ' balvéleményekkel 
szembe-szálltak 's azt tanították, hogy jó a' böjt, 
ha az annak idejében használtatik; jó az ima, ha 
Isten iránti fiúi tiszteletből származik ; jó 's dicső 
az adakozás, ha szeretetből történik : ellenben, 
a ' bűnnek takarója egy sem lehet. A ' vétket meg 
kell bánni, el kell hagyni, 's az Isten i rgalmas-
sága megbocsátja azt merő kegyelemből. Ha a' 
böjt Isten haragját lecsilapíthatja 's bűnbocsánatot 
idézhet elő : mi könnyű az a szegénynek ? és ha 
ugyan azt teheti az alamizsna : mi könnyű az a' 
gazdagnak, a' csalónak, a' tolvajnak 's a' rabló-
nak ? és ha ugyan azt teheti a' hosszú ima: mi 
könnyű az bármelly embernek ? Nem, — I s t e -
nünk bírói méltóságával 's igazságával így j á t -
szanunk nem szabad, 's a' ki teszi, vagy hogy 
történjék, taní t ja: ám vessen magával számot, mi-
kép fog annak idejében, Isten előt t , kárhozatos 
cselekedeteiről számolhatni! ? 

Mind ezekből kitűnik, hogy az ó-testamentomi 
vallásos szabályok 's törvények súlyosan n e h e -
zedtek az erkölcsre, — mert a' tisztábbat 's ne -
mesebbet elfojtották; súlyosan nehezedtek az új 
nemzedék nevel te tésére , melly a ' szabályok 's 

czeremoniáktengerében megfúladt ; súlyosan n e -
hezedtek az istenitiszteletre, kemény adóztatássá 
válván ez a' czeremoniák által;súlyosan nehezed-
tek a' nemzet társas viszonyaira, tiltván a' más 
nemzelbeliekkel való társalgást. Mindennélfogva 
Jézus és az apostolok az ó testamentomot nehéz 
igának tekinték és épen ez értelemben szól Ü d -
vezítönk Máté XI. 2 8 — 3 0 . : Jöjetek énhozzám 
mindnyájan, kik megfáradtatok és megterhel tet-
tetek, és én megnyugosztallak titeket. Vegyétek 
fel az én igámat, mert az én igám gyönyörűséges 
és az én terhem könnyű, — azaz. „Odahagyván 
Mózes számnélküli czeremoniáit, terhes 's káros 
rendelései t , kövessétek tanításomat; tanításom 
gyönyörűséges iga , Istennek 's felebarátodnak 
szívbeli szeretete." Szinte ez értelemben határo-
zott a' jeruzsálemi apostoli zsinat, mondván: Csel. 
XV. 10. 24. Miért kísértitek az Istent, a ' t a n í t v á -
nyok nyakokba olly igát vetvén, mellyet sem a ' 
mi atyáink, sem mi el nem hordozhattunk ? Mi -
velhogy hallottuk, hogy némellyek miközölünk 
valók kimenvén, titeket megháborítottak b e s z é -
dekkel, a ti lelketeket megtántorítván, kik azt 
parancsolták, hogy körülmetélkedjetek, és a' Mó-
zes czeremoniáit megtartsátok, kiknek mi azt nem 
hagytuk volt." 

Ezekből kitűnő továbbá, hogy őseink miért nem 
boldogulhattak a* megigazulási czikkei, a ' jus t i -
ficatioval ? Ok Jézust és az apostolokat nem é r -
tet ték; azért az egyik fél azt vitatta, hogy néma ' 
jó cselekedetekből, hanem merő kegyelemből i g a -
zulunk meg ; másik fél ellenkezőt vitatott; h a r -
madik a' hitet tette alapul, a' nélkül, hogy é r t e l -
mét meghatározta volna világosan ; a ' legnagyobb 
rész pedig, mai napig, külső szertartásokban k e -
resi boldogulását. Pedig beh könnyű és szép ez, 
Jézus értelmében,és rövidke! imígy:,,Jézus mondja, 
hogy Istenemet 's felebarátomat teljesszivböl s z e -
ressem ; ezt hiszem, hogy ha követem, Isten 's 
ember előtt kedves leszek, üdvezülök ; ha e j é -
zusi szeretet ellen vétkeztem, bűnömet meg f o -
gom bánni 's elhagyni; Istenem pedig, mint i r -
galmas atyám, merő kegyelemből meg fog nekem 
bocsátani." 

Világos ezekből végezetre , hogy Jézus és az 
apostolok elválasztó falat vontak az ó és az új , 
a' zsidó és a keresztyén vallás között, — eltörlöt-
ték az elsőt, 's felállították a ' másikat. Mi v a l ó -
ban nem jól cselekszünk, hogy mind a' keltőt e g y -
bekötötten áruljuk, mind a ' kettőt egyformán ajánl-
juk, 's tanításaink alapjául mind a' kettőt veszszük. 
Zsidók vagyunk-e vagy keresztyének ? Vagy 
mind a ' ket tő? Vagy valami ebből,valami amab-
ból ? Igenis igaz, hogy túl menvén Mózes köny-
vein, mellyekröl ezúttal már másodszor eleget 
szóltam,— túlmenvén Józsue,Birák,Sámuel, Ki rá -
lyok, Rúth, Esdrás, Nehemiás 's Eszter — legin-
kább háborúkról 's bálványimádásról szóló — 
könyveiken, — találunk Jób könyvében szép költé-



Szetre, a ' zsoltárokban szép énekekre, a* Példa-
beszédekben szép mondatokra, életbölcseségre: 
de a' többinek kevés hasznát vehetjük. Úgyde, 
Jézus és az apostolok tanításaiban vájjon nem 
ta lá l juk-e szinte, bár egyszerűbb öltönyben, ama 
szép erkölcsi tanításokat? Hogy Jézus és az apo-
stolok az ó testamentomot magyarázgatták, b e -
lőle tanítottak, igaz ; kortársaikat czélra nem ve-
zető voltáról akarván meggyőzni, egyebet nem 
tehettek : de az többé, híveink irányában, fe lada-
tunk nem lehet, — igenis, ha némelly zsidók m e g -
térítésében működnénk. Az sem lehet ok, hogy 
az ó testamentom annyi századokon keresztül a ' 
szentség polczán állt, — mert felette sok más az, 
a ' mi ott állt: de idö jártával súlypontját elveszt-
vén , szent ereklyévé vált, és mint illyen, a ' bölcs 
kezében mindig is szent — legyen az ó tes ta -
mentom. Tenni valónk ezeknél fogva az lenne: 
Adnók népünk kezébe csak az új testamentomot, 
mint a ' mellyben beníoglaltatik Jézus idvezítö 
hite : „Szeressed Istenedet 's embertársadat" és 
a ' ki a' zsidó vallást ismerni kívánná, hadd venné 
magának külön az ó testamentomot. Qui bene di-
stingvit, bene docet. V á l k a J á n o s . 

Buji levelek. 
Tompa Mihályhoz 

Tót Péter. 
I. 

Fontos és érdekes dologról írok hozzád, b a r á -
tom ! — magunk sorsáról : azonban csak készülj 
előre redözni szemöldeidet, mert most nem a ' b a -
ráthoz, nem a1 költőhöz, nem is egészen a ' p a p -
hoz, hanem — örülj a' hallatlan megtiszteltetés-
nek ! — főleg a1 philosophhoz akarok szólani 
benned. 

A* keresztyén papi hivatalnak nincs tekinté-
lye, — az világos; láthatja minden, mi papok azon 
felül érezhetjük is elég sajnosan. A ' múltba v i -
szapillantván, látjuk, hogy ez nem mindig volt 
így, 's királyok reszkettek hajdan a' papi tekin-
tély előtt. A ' borzasztó ellentét kényszerít f e l -
kiáltani : Mi okozta ezt!? 

Sok mindent össze-vissza hordának már a' 
vizsgálódók ez eltagadhatlan tény okául. Mondák 
— ránk protestánsokra vonatkozva — hogy nincs 
törvénykönyvünk, törvényileg rendezett á l l á -
sunk, — nincs pénzünk, jószágunk, — nem v a -
gyunk elég tudományosak, erényesek : söt v a n -
nak, kik külsőségeknek, a* reverenda e lvetésé-
nek, az arezszörök divatozni kezdő meghagyá-
sának, 's átalában a ' világ hangjához alkalmaz-
kodó viseletnek is nem keveset tudnak be. Silány 
felülegesség az egész ! A ' dolog bibéje mélyeb-
ben v a n ; azoknak is veszett és vesz tekintélyök, 
kikre mindez nem mondathatik. Látásom szerint, 
maga a ' tárgy, melly körül a* papi hivatal forog, 
a' keresztyén vallás, vesztett becsében 's tekin-
télyében a' világ előtt, melly hogy vallástalanná 

lett volna, nem mondhatnám, de annyi igaz, hogy 
vallástanainkat jóformán ide hagyta. — Ez 
okoz mindent! A ' honnan, hárítná el csak v a -
laki nekem ez egyetlen akadályt, 's állítná vissza 
a' k. vallásnak hajdani becsét, tekintélyét, — ne 
csinálna egyebet semmit: 's én neki olly papi t e -
kintélyt biztosítanék , minden többi akadály d a -
czára, hogy VH-ik Gergely pápa korát sem lenne 
oka vissza-sohajtani. Ez pedig csak ugy reményl-
hetö, szerintem, ha czáfolhatlanul kimutattafik a ' 
k. vallás alapelveinek igazsága , embereket v a -
lódilag boldogító volta, — a ' világ va'Iásának pe-
dig tévelygése, káros következete. 'S hogy ezt 
tehessük, szükség szembesítenünk és kihal lgat-
nunk a' két ellenfélt. 

A ' k. vallás alapelvei hittanilag ezek : Van I s -
t en , ki örök szellem, egy, személyében h á -
r o m , u. m. atya, fiu, szent lélek. Isten teremté, 
tar t ja fen és igazgatja e' világot. A ' fiu az a t y á -
tól földre küldetett, ki csodás módon itt emberi 
testet vévén föl magára, Isten és ember volt egy 
személyben, Jézus név alatt é l t , tanította a ' k. 
vallást, csodákat tett, felfeszíttetett, meghalt, f e l -
támadt 's mennybe az atyához vissza-ment, h o n -
nan maga helyett alá küldé földre a' szent lelket, 
ki, mint igazság lelke, ma is munkálkodik a' h í v e k -
ben. Vannak jó szellemek, angyalok, — ésroszak , 
ördögök, kik az emberekre némi befolyással b í r -
nak. Az ember két részből, u. m. test- és lélekből 
van alkotva; az első minden rosznak, a' második 
minden jónak eleme. Isten kezéből kijőve, e ' két 
elem az emberben tökélyes harmóniában volt, és 
ö jó 's boldog volt: de mindjárt az első pár ember 
eredeti szabadságával vissza-élvén, megzavarta 
azt 's bűnössé, boldogtalanná lett, 's őutána min-
den maradék. Végczél, mellyért Jézus is m e g j e -
lent , hogy az ős harmónia az emberben ismét 
helyre-állíttassék 's ö jó és boldog legyen. Az e m -
berre a' síron túl új élet vár , 's ha ki e ' földön test 
szerint é l t , ott díja örök kárhozat , — ha lélek 
szer int , örök üdvösség. Valláskönyv a' biblia, 
mellynek tartalma természet -fölött i , isteni k i j e -
lentés ; belőle sem elvenni, sem hozzá tenni nem 
szabad. 

Erkölcstanilag parancsoltatik, mint minden mást 
magában foglaló egyetlen alaptörvény, a' szeretet , 
melly Isten irányában imádás, emberek irányában 
pedig olly cselekvés-mód, mellynek átalános jel— 
leme áldozás,legmagasb foka,— mindent, még m a -
gát az életet is oda áldozni más vagy mások 
javáért . 

S ime itt áll előtted fővonalaiban az egész 
ker. egyház val lásrendszere, mellyet „a ? ki h i -
szen és meg is cselekszik, idvezül, — a' ki pedig 
nem, — elkárhozik." 

Most halljad a' világ vallását! 
Az az idö, mellyben egy hittani betű, szó, vagy 

tétel fölött a' legtudósabb fők legnagyobb e rő fe -
szítéssel vitatkoztak, foliantokat írtak, r égen volt^ 



's a' mint látszik, nem egy hamar lesz ismét. Biz-
tos magány-körökben ki gátolhatná a' k. hittan-
röli vitatkozást ? 's az még sem történik, mintha 
az emberek össze-beszéltek volna, hogy e' t á rgy-
ra a' de mortuis-féle társalgási szabályt alkal-
mazzák Nézzük az irodalmat ott, a' hol teljes 
sajtó-szabadság van,— a 'k . vallás hittanát a 'vi lág 
nem debattirozza, nem bírálja, csak hagyja ugy 
egészben, a' mint van. Ennyi, a 'mit tesz: Nem t a -
gadja, hogy abban igen sok szép, bajokkal kibé-
kítő és nyugalomba rengető eszme rejlik : de 
azért csak hagyja másnak az azzali foglalkozást, 
mert szerinte nem látszik helyén addig velünk 
közvetlen érintkezésben nem álló, láthatlan, é r -
zékelhetlen, 's így megfoghatlan szellemről, szel-
lemi világról ábrándozni, arról még síron-túlra is 
üres vélemény-rendszereket tervezgetni, azok-
bani különbségért egymást kínozni, öldösni : míg 
a ' látható, érzékelhető 's így megfogható test és 
testi világ előttünk homályba burkoltan állván, is-
meretlenségünk, tudatlanságunk miatt minden lép-
ten a' nélkül is keservesen kínoz meg. 'S e' meg-
győződéshez híven, neki semmi hittani rendszere 
nincs. 0 tudni akar mindent, és hinni semmit! 

Erkölcstanunkra nézve, mit tart a1 világ az ab-
ban parancsolt imádkozásról, tetteiből könnyű 
következtetned. Járd el az imaházakat Bejétől 
kezdve egész Londonig, a ' vallásosság magasz-
talt hónáig, 's meglátod, köznapokon minő üresen 
fogod azokat találni; ugy hogy csaknem kény-
szerülsz kétségbeesni azon ügy felöl, mellynek 
tehetetlen aggok és vezeklő magdolnácskák l eg-
erősebb támaszai. Meggyöződésök e' részben az : 
Ha az ima magányeszmélkedés, önvizsgálás: még 
tűrhető, mert ez, mint minden theoretica specula-
tio, ön- és világismeretre vezérli azt, ki elég sze -

sem kell, ö azt sem fogadhatja el életelvül.. 
ÖYé ez : 

Az érzékelhető világ eddigi ismeretéből ax ió -
mai bizonyosságu lön, hogy minden, a1 mi van, 
egyedül 's kirekesztöleg magáért, minden másra 
való tekintet nélkül, létezik, — csupán maga fen-
tartásaért működik,—mindazt,mi vele érintkezésbe 
jő, vagy felhasználni, vagy magára nézve ár tal-
matlanná tenni igyekezvén. "S mégis e' sok önző 
munkásság, e ' valóságos bellum omnium confra 
omnes eredménye egyetemileg nem romlás, nem 
semmisülés, még csak nem is zavar: hanem épen 
a' legfenségesb, legösszevágóbb harmónia.Az em-
bervilág ugyanazon elemekből állván, mellyek-
böl a' többi lények világa, és csak quantitative, 
nem qualitative különbözvén, mint egy igen com-
plicalt gép az egyszerűbbektől, kivételt nem tesz, 
és így ott is egyetlen alaptörvény az egyénnek 
önfentartása, az egyedül magáért élés, a1 másért 
semmit sem áldozás. Szinte axiómai bizonyosságu, 
hogy ezen egyéni önfentartás embernél közvet-
lenül az úgynevezett ösztönökben külekezik, azok 
által követeli jogait, tehát a' ki az egyéni önfen-
tartást alaptörvényül elfogadta, kényszerül elfo-
gadni e' másikat is : Minden valódi természeti 
ösztön jó, és soha nem elfojtandó, hanem mindig 
kielégítendő. 

Itt az űj vallás, mellyhez a ' világ szegült, mely-
lyet a' nagy tömeg öntudat nélkül követ, az ildo-
mosak elhazudva, elpalástolva, és csak kevés 
erösb jellemek merészen bevallva. Különös egy 
vallás! Hittana semmi, imádsága munka, istene 
az ÉN, 's kijelentése az ösztönök. Erény és vétek 
olly értelemben, hogy az valakinek betudathatnék, 
itt nem ismertetik; itt minden szükségesség szü-
leménye gyanánt tekintetvén, az, a' mit mi vélek-

rencsés annak sötét, elláthatlan tunnelét élve ke - nek tartunk,a1 civilisationaktermészetitörvények-
resztül-gázolhatni : de hogy mit használhasson 
szavonként utánhangoztatni a ' templomi imákat, 
— mellyeknek stereotyp tartalma : Istennek rend-
kívüli, szinte hízelgő dicsérete, hálás köszönet az 
eddig elvett jókért, újra többet-kérés, eddigi bű-
nös vollunkoni bánkódás, ezutáni jóságfogadás 's 
több e ' fé le ,— az elöttök teljesen megfoghatlan, — 
hanem igen az okozott k á r ; mert ezzel a' kül -
eröre támaszkodás hajlamának lágy párna adat-
ván, a' hivők nem fejtenek ki sorsuk javítására 
annyi beleröt, mint magokra-hagyatottságuk tuda-
tában fognának. Szóval, e' világ a1 magány-esz-
mélkedésnek, önvizsgálásnak, — ha kellő előké-
szület után tönténik, — nem tagadja hasznát: de 
a ' más által szájába rágott, templomi szerkezetű, 
örökösen kérő imákra nézve, elve : Ingyen nem 
kérni senkitől semmit, hanem munkával kiérde-
melni mindent! 

Szeretet, nemcsak amúgy felülegesen, irgalmi 
és türelmi értelemben véve, hanem felölelve a' 
szót egész tartalomdússágában. . . vájjon lehet-e 
még ez ellen is szólani ? Igen, a' világnak az 

kel nem egyező intézményeiből mondatik szár -
mazotlnak, mint szintén az erény is, és így semmi 
egyesnek be nem tudatható. Ha még is e' n e v e -
ket meg akarná menteni a1 haláltól az ű j vallás, 
véteknek nevezné azt , midőn valaki más vagy 
mások jólétéért sajátából több vagy kevesebb 
részt külkényszer nélkül önkényt odaadna, tehát 
az önfentartási törvény megsértését, és így épen 
a' mi erényünket,—erénynek pedig azt, midőn va-
laki önjóléteért más vagy mások sajátából több 
vagy kevesebb részt erővel elvenne, tehát a' 
természettörvény erélyes védelmét és így épen 
a' mi vétkünket. Valóságos felfordult világ! Azt 
sem tudom,nevessek-e,vagy boszonkodjam!? Kép-
zelheted aztán, barátom! miként vehetik ök p a -
polásunkat, ha mi a' keresztyén fogatom szerinti 
erény magasztalása, vétek gyalázása, testnek min-
den ösztönéveli megfeszítése , lélek uralkodása, 
örök jutalom, büntetés 's több e' féle emlegetése 
által küszködünk őket, mint elromlott embereket, 
teljes megváltozásra birni, 's így az elvesztett 
boldogságot közéjök vissza-varázslani. Don Qui-



xotti vállalat! mondják ök. Nem az embereket 
kell megváltoztatni igyekezni, hanem a' körül -
ményeket, a ' társadalmi, polgári és egyházi i n -
tézményeket, mellyek őket elferdíték 's ez ál la-
potban zsarnokilag t a r t j ák ; ezek jobbra változ-
tával ök ruganyos erejökkel természeti rendes 
alakúkba egyszerre önkényt , sőt gátolhatlanul 
vissza-pattannak. Naturam furca expellas tamen 
nsque redibit. Állítsatok olly intézményeket, hoz -
zatok olly törvényeket, — mondják ök, — hogy 
statustokban az ösztönök teljesítését gátló minden 
akadály lehetőleg elháríttassék 's minden könnyítő 
mód létesíttessék, hogy a ' tagok vagy soha —vagy 
lehető legritkábban, jöjenek olly körülmények kö-
zé , mellyekben vagy magok jólétéből valamit 
másnak oda engedni, vagy másokéból valamit el-
venni kényszerülnének. Ez segít az emberiségen 
és semmi más. 'S ha kétkedünk, hogy az önfen-
tartási elvre, az ösztönökre valami állandó, e g é -
szet boldogító statusalkotmányt lehetne alapítani: 
ök rámutatnak az ezen elven ingatlanul álló min-
denségre. 

'S itt az ok, melly a 'vi lággal humán rendszerű 
iskolák, ker . templomok és theoretica speculatiók 
becsét alább — socialis életét, politicaét, real i ta-
sokkali foglalkozásét fölebb szállította. 

Ha a' világvallás feldönthetlen , akkor mi ker . 
papok készülgessünk a' hajdani augurok sorsára: 
mert ha mindig imádkozunk, mindig prédikálunk 
' s legpontosabban cselekszünk is mindent , mit 
hivatalunk parancsol : még is haszontalan szol-
gáknak fogunk tartatni a' világtól, 's szavunk rá 
nézve pusztábani kiáltó szó leszen , — minthogy 
üres, meddő téren pazaroljuk minden erőnket. 

Tehát mit cselekedjünk, atyámfiai, férfiak! ? 
Ignoráljuk az egészetV az nem lesz okosság; a' 
ba j nem kicsiny, 's ha egészen magára hagyatik, 
ránk nézve bizonyosan halálos. Sero medicina 
pa ra tu r , dum mala per longas invaluere moras. 
Vagy csak mondjuk ki egyszerűen kárhoztatásun-
kat , anathema- 's máglyához ugy sem folyamod-
ha tván , és vessük meg őke t ? Az sem lesz j ó ; 
mai világban csak okadatolt ítéletnek van é r v é -
nyessége. 

Én azt ajánlom : „Ki a' sikra férfiasan, 's o k -
kal ok ellen harczoljunk meg !ft Gyáva, a ' ki f é l ! 
Hiszen meg vagyon írva : „A' mi Istentől szüle-
tett, az meggyőzi a' világot." 1. Ján. 5 : 4 . 

'S ezzel élj boldogul, barátom! Én megyek és 
készülök a ' nagyszerű harczhoz. 

A' kecskeméti egyházmegye őszi közgyűlése. 
F. hó 2 0 - á n Pándon, tisztelt 'sszeretett gondno-

kunk ts Szilasi és Pilisi Szilassy György tábla-
bíró úr házánál tartott egyházmegyei gyűlésünk-
nek néhány érdekesebb, vagy köztudomásra va -
lóbb pontjai ezek : 

Először is, fötiszdő föesperesünk buzgó imája 
után, a ' nt. Szabó Sándor volt kecskeméti ok-

tatónak Laczházára lett menetelével megürült a l -
jegyzői hivatal betöltésére beküldött szavazatok 
bontattak fel, 's a' többséget nyert pándi lelkész 
nt. Benedek László úr azonnal fel is eskettetett. 

Majd előmutatván főesperesúr az egyházkerü-
let pénztárának állapotát, egy a' főtiszt, suptdens 
úr által készített részletes kimutatásban; minekutá-
na abból megértettük, hogy a' kamatokból marad 
valami, szabad rendelkezés alá eshető, összeg : a1 

supldensi fizetést 60,a ' főjegyzőit szinte 60, az első 
aljegyzőit 20,a ' másodikét 10pengő forinttal v é -
leményeztük feljebb emelhetönek; a ' többi részt 
két főbb iskoláink szükségeire óhajtván fordíttatni. 
Ugyan e ' czélra kívánná a ' többség fordíttatni 
azon 200 pengő forintokat is, mellyeket ekkoráig, 
míg az egyház gyengébb lábon állott, a' pesti e g y -
háznak segélypénzül,mellyböl lelkésze fizetését 
pótolhassa, adott egyházkerületünk. 

E ' ponton ekképen általesvén, a1 káplánok 
helyben-maradhatása, vagy is inkább nem m a -
radhatása felöli egyh. kerületi szabálynak e l tör -
lése, vagy módosítása lett a vita tárgya, —^ 's 
a' megállapodás e ' következőkben tör tént : Élő 
lelkész helyén, ha szinte az változnék is, a ' k á p -
lán nem maradhat : de igen is ottan, a' hol ha lo-
más által történt üresedés, és ha a ' lelkészi h i v a -
talnak gyakorlati ágában való okulásra szüksé-
ges két évet már betöltötte. — A' több tárgyak 
leginkább egyes egyházakat, vagy épen m a -
gános személyeket illetvén, azokat elhallgatom. 
— Végül föesperes úr jelentette, hogy a lespe-
resre kíván szavaztatni. A ' szavazatok a' jövő 
gyűlés szine előtt lesznek felbontandók. A ' g y ű -
lés legtöbb tagjai, mint egyszersmind a' tudomá-
nyos választmánynak is tagjai, másnap is ülést 
tartottak, tanácskozásuk eredményét a ' k ö z e -
lebb következő egyházkerületi gyűlésre fö l t e r -
jesztendök. M. Sz. J . 

Dávid és Góliát. 
„Kijőve egy ember a* Filiszteusok táborából 

a' két tábor közé, kinek neve Góliát vala Gáth 
városából, kinek magassága hat s i n g é s e g y arasz 
vala, Dávid pedig jő 's megy vala Saultól az ö 
atyja barmának legeltetésére Bethlehembe. — És 
monda Dávid Saulnak: Ne rettenjen meg senki-
nek szive ettől, elmegy a ' te szolgád és megvív 
ezen Filiszteussal. És monda Saul Dávidnak: Nem 
mehetsz te arra a1 Filiszteusra, hogy ö vele meg-
vínál, mert te gyermek vagy , (utósó pásztor-/2« 
a ' Hel.ésNev. s z e r i n t ' ) ö pedig ifjúságától fogya 
hadakozó ember volt. . . Dávid botját vevé k e -
zébe és a ' folyóból választa magának öt sima kö-
vecskét, és eltevé az ö pásztori szerszámába, és 
parittyája kezében vala, és elközelgeit a' Fi l isz-
teushoz. És mikor a' Filiszteus megtekintette és 
meglátta volna Dávidot, megútálá öt, hogy g y e r -

') Rel. és Nev. 1 8 4 7 . Aug. 1 5 . 14 - ik szám 1 0 5 . I. 



mek 2 ) volna.El-benyulván pedigDávid a ' táskába, 
kivön onnét egy követ, mellyet a ' parittyából e l -
ha j í t a , és a* Filiszteust homlokba találá, és a' 
kő a ' homlokába ragada" 'stb. 1 Sam. XVII. 4. 
1 5 - 4 9 . 

Im ez a' Dávid és Góliát rövid története dió-
héjban, de híven idézve. Mi szükség volt azon-
ban er re , megfejti a ' közben idézett lap, melly 
aug. 15. és 2 9 - k é n az „Útbaigazítások" csatáját 
porba ejtette, megvesztette. Midőn Somogyi Ká-
roly űr utósó p á s z t o r i n a k nevezett , ohajtottam 
volna, hogy, mint főin számadó, azon fenhéjázó 
bírálatban legalább csak egy állítást czáfolt volna 
meg igazán. Mert még hogy felelt, nem követke-
zik, hogy meg is felelt. Úgyde S. úrra nézve, mint 
azt mindjárt ijesztő vázul francziául ki tűzi , a' 
kritika sokszor nem annyira tudomány, mint in-
kább csupa kézmű: azért jobbnak látta csak ugy 
kézművesen, mondhatnám, ököllel bírálni. Megle-
het, azt tartja S. ur a ' Rel. és Nev. feladatának, 
mint az minden lapján látható, hogy a ' szerkesztő 
controle szerepet j á t s zva , mindent igyekezzék 
lesujkolni, mi csak a ' Prot. Egyh. Lap hasábjain 
megjelen. Ez mégis ugy látszik, erőt felülmúló 
feladat S. ura nézve, 's nem csodálom, hogy p a -
naszkodik, hogy neki csak egészség kell és mun-
katürés, 's csak ugy kézmüvileg meglesz bírálva 
a ' Prot. Lap minden czikke. Pedig bírálatot ille-
tőleg máskép itélt ama jeles magyar aesthetikus3) : 
,,A' bírálat — nevelés szokás, példák előítéletétől 
megtisztítoU/dsaw dssnek, (ugy-e , hogy nem kéz -
mű ' 0 czélirányos gyakorlással kifejtett helyes 
i s i s n e k következése." Ugyancsak ö mondja ( 3 -
dik kötet 60.1.): ,,A' szépségnek legméltóbb kísé-
rője a' gratia, 's a1 gratiát cynismus utján keresni 
veszélyes." Illy szempontokból hasonlítsa össze 
csak valaki a' Prot. Egyh. Lap 1847. 31-ik szá-
mát, vagy a ' 3 2 - k e t a' Rel és Nev. 1847. aug. 
15 . vagy 29- ik számaival, 's ítélje meg, ama két 
elsöbbmeg v a n - e a1 két utóbbival czáfolva? Van a ' 
Rel-ban sok szép szó és gratia, mellyek részint 
a ' Danieliktöl aífectált r. kath. ízlést és műveltsé-
get, 4 ) részint a' keresztyén szeretet ad captum 
tanúsít ják: roszfü, bozót, gyom, literatúrai abor-
tus (idétlen szülött, ha szabad megmagyaráznom, 
mint az uzsorát) , fenyítésre méltó vakmerőség, (!) 
h . . .ság, (ki sem meri S. úr írni, önmaga előtt is 
pirulván műveltsége 's aesthetikájaért) , l egmé-
lyebb utálat, (nesze neked szent és kegyes k e -
resztyén szere te t ! ) , elferdítés, utált egyházi i r o -
dalmi a l jasság , (söt még szelet is kiált!) i. .as 
108—ik lap stb. Illy kebel mélyéből származó 
bírálat és czáfolat az, mellyhez S. úr ért , nem 
gondolván meg a' föföszámadó: quid ferre r e c u -
sent , quid valeant humeri. És ha illyen amaz iraU 
mi itészet, melly homlokán a ' kath. czimet hord-

2) Rel. é9 Nev. 1 8 4 7 . 1 0 5 I. és 1 1 0 t. 
3 ) Kölcsey Ferencz Aestlietik. 11 Kritik. muakái 9 5 . I. 
4 ) Rel. és Nev. 1 8 4 7 . Apr. 

ja, nem irigyeljük dicsőségét; felszólítjuk azon-
ban már most egész komolysággal: hogyha c s a k -
ugyan bele-kapott a* nem-kért bírálatba, végezze 
el tőle telhetőleg, okokat, tanubizonyokat állítván 
elö, vagy ha ezt nem teheti, kér jen pardont, mint 
azt a' 113 - ik lapon tevé, 's valamint ott m e g e n -
gedtünk, ugy későbben is biztosítjuk n a g y - l e l k ü -
ségünkröl , ' s hogy saját szavaival éljek : f e n y í -
tésre-méltó vakmerőségét kegyesen megbocsát juk. 

S. úr nem veszi jó neven, hogy ismeretlen l é -
temre utba ;gazítással szolgáltam. Úgyde ö is is— 
meretlen létére épen ezt tevé. Már ezután p a n a -
sza sem l ehe t , mert ugy-e félig-meddig m e g i s -
merkedtünk m á r ? Egyébiránt, ki az ismerkedést 
soha el nem kezdi, örökre ismeretlen marad; e n -
nek hát egyszer , akkor a' mikor, csakugyan meg 
kellett történni. — Van S. úrnak különösen e g y 
konok paripája, az uzsora, mellyen igen örömest 
lovagol. Ennek rövid története ez : Tóth Ferencz, 
volt pápai pap és püspök (görögösen), super in ten-
dens ( lat inosan, ha ezt ismét fogalomzavarnak 
nem nevezi S. ú r ) egy ker. kátét írván a 'dunán-
túli ref. egyházkerület rendeletéből, az interest,, 
vagy kamatot, vagy százbért régi jó öregesen a ' 
latin uzsora szóval teszi k i , 's azt mondja, hogy 
uzsorát (természetesen törvényest) szabad venni, 
ker. embernek kölcsön adott pénzétől. Lehetlen 
föltenni, hogy a' jó öreg azt a' magas százbért 
értette, 's a1 helv. túl a' dunai superintendentia > 
azon uzsorát fogadta volna el néptanító könyvé-
ben, mellyröl olly magával következetlenül g ú -
nyolódik Somogyi úr a' 108-ik lapon, „hogy illy 
érdemek bőségében, az igaz, nem is lehet az eman-
cipatiót kérőktől semmit megtagadni." Édes S. úr , 
mért hajtja magát kelepczébe? hát azon zsidók, 
kik 5 0 — 6 0 — 1 0 0 procent százbért is vesznek, 
az országtörvényét tartják ? De csak nagy baj az, 
midőn az ember szántszándékkal el akar csavarni 
valamit — de nem tud. Mintha nem tudnók, f e l -
hozza S. úr a' vulgátából ama helyet is, melly 
ajánlja, hogy ne adjunk haszonért kölcsön. Vizs-
gálódjunk csak egy kissé e ' téren, meg fogjuk 
látni, hogy S. úr megint csatát veszt. Ha abban 
áll a1 keresztyénség : interes nélkül adni kölcsön: 
ugy ez ismét a' protestánsok malmára hajt vizet, , 
ellenkezőleg Ferger János ama Rel. és Nev. n y i -
latkozatával : Isten a ' kath. egyházban kívánta 
hitkincseit őriztetni, és Fehér Györgynek ama f e n -
söbbek intésére í r t 5 ) könyvével, mellyben mond-
ja : „solam fidem catholicam essesalvificam, o m -
nesque quicunque salvantur in ecclesia catholica 
salvari : Dogma est fundamentale." Melly funda -
mentális hitágazatot ugyan egy lappal hátrább 
igen ildomosán tagad a' tudós szerző , m o n d -
ván : fidei catholicae haud consortes ad aeterna 
condemnari suplicia catholicorum Dogma neuti-
quam est. Ha valaki a ' tökélyt el nem éri is : annál 

^ Rationes Ecclesiae Catholicae adversui matrimonia, 
niixta irrestricta 1 8 4 0 . 9 6 . pag. 



. j obb lesz, minél inkább közelít ahoz. Úgyde a' 
reformált holland, angol, észak-amérikai 4, 3, 
sőt 2 procentre, hallja S. úr ! ad pénzt kölcsön, 
míg ez a ' mi domináns religióju országunkban 
hallatlan, ugy hogy nemcsak a1 törvényes 6 p r o -
centet, de azt magával szorozva is csikarják ki, 
nemcsak az emancipatiót sürgetők, hanem mások 
is. Már ha 2 procentre lehet Angliában pénzt 
kapni, itt pedig hatra 5 minthogy háromszorta k e -
vesb hasznot (no mert ők is emberek, és a ' t ö -
kélyt, ama jézusi parancsot, mellyet S. úr , saját 
czáfolására felhoz, még nem egészen teljesíthe-
t ik) kívánnak : természetesen háromszorta l eg -
alább jobb keresztyének, mint azok, a ' kik akár 
interes, akár uzsora név alatt 6 procentet v e s z -
nek. És itt ismét ki vesztett csatát, édes S. ú r ? Az 
uzsorát, megengedjük, különösen használja a' nép -
nyelv a' törvényesnél nagyobb százbér je lenté-
sére : de az sehol sincs, sem törvényben, sem 
nyelvünkben olly demarcationalis vonallal e lkü-
lönítve, hogy csak az interes jelentsen törvényes 
— az uzsora pedig törvénytelen százbért. Azért 
eme nominale sophismát, melly a 12—ik százba 
csak beillett vo lna , de ma már nem já r ja meg, 
vessük bele a szörszálhasgató scholasticusok tás-
kájába. Egyébiránt meglehet, megteszi a' dunán-
túli superintendentia Somogyi úr kedveér t , hogy 
a ' káté új kiadásában nem uzsorát , hanem másik, 
ugyancsak latin származatu : interest nyomat. 

Ne higye azonban S. úr, hogy ez ajánlat mel-
lett győzelmet aratott, habár tizenegyedfél hasá -
bon philippicázván,olly halomra idézte is az uzsora 
számos törvényeit , bár erre is elmondaná Boc-
caccio : „ E d in brieve le parole furon molte." c ) 
Mert csak épen ezen törvényekre vessen egy fi-
gyelmes pillanatot, meglátja S. ú r , hogy a' s zá -
mos következtetés, melly csupán egy paralogi-
smusából foly, miszerint mutatione status quaestio-
n i s , az uzsorán erőnek erejével törvénytelen 
százbért akar ér teni : törvényinkben épen föl nem 
lelhető, 's itt ismét maga alatt vágta le a ' fá t . L á s -
suk : Art . 26 anni 1622, in quo nonnulla de i n -
teresse fit mentio, ea in parte ila declaratur, ut 
ad justum interesse (van hát injustum is, nemde 
S. úr ? ) sex percentum computando etc. exigere 
liceat. Sőt még világosabban czáfolja S. urat 
ugyanazon törvény 2. § - s a , midőn 6 procentnél 
nagyobb százbért megsemmit, azt nem az affectált 
„ u s u r a " , hanem a' S. úr által megszentelt i n -
teres névvel nevezi : Interesse autem vei super -
in teresse , si quidem legibus regni vetitum est, 
( u g y - e , drága hieroglyphicus úr! az interes épen 
ugy lehet legibus regni vetitum, mint az uzsora?) 
penitus et in toto condescendat. Kíván még több 
bizonyt S. úr ? Na hogy omne trinum perfectum 
legyen : Ad tollendam usurariam pravitatem et 
avaritiam, Benigna Sua Majestate resolvente, s ta -

ö) Hamarjában jól föltelt a' terefere. Boccaccio. 

tutum est, ut a modo in posterum nemini liceat p e -
cunias suas ad interesse ultra sex percentum 
(ugy -e itt is interesnek mondatik az, a1 mi 6 p r o -
centen felül van is ? ) annuatim pendendos e lo-
care. 7) Kinek hát, kérdem, hieroglyphicumok a* 
törvények? Somogyi úr mindezeket idézte, 's ugy 
járt velők, mint a' kis csirke a' szöszszel, mellyel 
játszott,— saját lábára tekergőzött az ; így fogják 
meg a' harist is saját szaván. Ismeri S. úr e ' m a -
darat ? Nyelvzavar, fogalomzavar-e tehát, mivel 
a' Rel. é sNev . szerkesztője vádol? (109 .1 . ) Mel-
lettem áll a' szokás, mellettem áll az ország tö r -
v é n y e ; ám hiszen hatalmas karral gyomlálja ki 
ezeket, mint rosz fü és bozótot, csakhogy magá-
nak consequens legyen ! én nem bánom, ö lássa. 

író pattogós bírálatának egyik legfőbb része a ' 
hamis idézés, ferdítés és h . . .ság, ezen épen ugy 
lovagol, mint az uzsorán, mellybe ugy belecsiin-
pajgózott, mint az alföldi csikófarkba a 'bojtorján. 
Különösnek tűnhetik fel ama nagy tudósság mel-
lett, mellyel író ellenemben hetvenkedik (106 . 
1.), hogy fölöttem 's társaim fölött engedjem meg 
neki, hogy ö tudósabb; hogy a ' d e r é k csatába, 
hogy ugy nevezzem, a' contestatio litisbebe nem 
bocsátkozik , hanem a1 sallangokba kapaszkodik. 
Hogy tudósb, meghiszem, bár midőn ezt maga 
trombitálja, eszembe jut Cicero. 8 ) Deforme est 
de se ipso praedicare, falsa praeser t im, et cum 
irrisione audientium imitari militem gloriosum. 
Mit mondok azonban? ö a' derék csatába is be l e -
kezd, de nincs köszönet benne; mert ha egy -ké t 
szóval a' dolog érdeméhez akar szólni, ama sze-
riszáma nélküli piszkoiódások közben, önnön m a -
gának mond el lent , sőt önmagát czáfolja meg. 
Már így hiszszük, hogy rá nézve a 'bírálat kézmű. 
Hogy hív idézők legyünk, a* sort is megjelöljük : 
Rel. és Nev. 1847. aug. 29. első hasáb, első sor : 
„Tehá t csakugyan tilalmaztatik a 'kath. híveket i l -
letőleg a' szentírásoknak olvasása ? Mi ugyan mi t -
sem tudunk illy tilalomról" és már a? másik lapon, 
ez állításról megfelejtkezve, mondja 139. 1., első 
h a s á b , 16- ik sor : a' félremagyaráztatásnak is 
mindenkor, már az apostolok idejében is, l eg job-
ban kitett könyvnek olvasására csak azért nem 
szabadít fel 'stb. Már hiszen akármiért nem sza -
badítja fel az egyház, nem kérdeztük mi, sem ind -
okolást, sem commentart , sem periphrasist nem 
kértünk, csak azt mondtuk, hogy nem szabad ol-
vasni. Somogyi úr épen ezt mondja; szent hát a' 
)éke ! fogjunk k e z e t ! Mind ennyi ellenmondás, 
önczáf mellett is, ugy zúg S. úr , mint a' P y t h a -
goras 10 sphaerája közöl e g y , mellyröl ö tanítá, 
íogy minél kisebb az, annál harsányabb sikoltás-
sal futja körpályáját. Ellenben a 'nagyobb sphaera 
assabban forog 's tompább hangot ad,^ — 's így 
tészűl ama gyönyörű égi harmónia. En is azért 
elhatárzám, hogy minél sopranobb hangot fog adni 

Lex regni 1 7 1 5 , 5 1 . §. 1. 
8 ) Cic. de Off. L. 1. c. 3 8 , 



S. úr , én annyival inkább lehangolom húromat, 
hogy így a 'magas és gordon vagy alacsony hang 
minél szebb öszhangot alkosson, 's füldugulást 
ne okozzon, mint ama sphaerai zene, mellyröl r e -
gélik, hogy halandó fül nem birja el, mint a' Nil 
kataraktái mellett lakók annak zúgását. 

író továbbá h . . .sággal vádol, azt mondván, 
hogy Tóth Ferenczet pogánynak nem mondta, 
mert az egész 166- ik lapon a' pogányszó elö sem 
fordúl. De hát azért , hogy azon a' lapon elö nem 
jö , következik, hogy vádolva nincs? Nem levén 
szerencsés valami főrangú kegyes pártfogótól 
gyámolíttatni, megvallom, hogy én nem ugy idéz-
tem, hogy a' Rel. és Nev. előttem feküdt volna, 
azon okon ped ig , mert én pásztor fiu, még p e -
dig utósó, azt nem járathatom. Azért csak remi -
niscentiák után írtam egy negyed lapot ama Tóth 
Ferenczi vádról, (meliyet már fönebb tönkre s i -
lányílánk), mellyre S. úr tizenegyedfél hosszú h a -
sábbal felelt, és több számaiban újra meg újra re i -
terál. Most sem levén nálam a ' Rel. és Nev. e m -
legetett számai, azokba nem is pillanthatok, rájok 
nem hivatkozhatom, bár nem ártana illy esetben 
belé-pillantani. Azonban hogy a' Rel. és Nev. 
nemcsak Tóth Ferenczet, söt minden evangyéliomi 
keresztyént, söt más embereket, 8 8 0 milliót v á -
dolt (ha ugyan a' földön lakó 1000 millió ember 
közöl 120 millió rom.k. van) nem egy helyt po-
gánysággal, azt reminiscentiák után is, ha tetszik, 
híven idézve bebizonyítjuk : ,J) Ott van mindjárt 
vagy két levéllel elébb, hol Tóth Ferencz vádol-
tatik az uzsorával : Krisztus a' maga egyházának 
szent lélek gyáinolítása által eszközölt világ v é -
gig tartó rendületlenséget, csalhatlanságot, 's 
minden tévedésbe-esést lehetlenítö vele maradást 
igért. Az ezen egyháztóli elpártolást, hódolat 's 
engedelmesség megtagadását, legnagyobb és Isten 
országából kizáró 's a' bűnöst egészen pogány és 
publicánushoz hasonlóvá tevő vétségnek nyilat-
koztatja. Már pedig Tóth Ferencz csakugyan 
nem hódolt a' róm. kath. csalhatlan egyháznak.— 
Kíván még más bizonyt is Somogyi ú r ? Pillantson 
csak vissza vagy öt évvel , ott olvashatja a' Rel. 
és N e v . - b e n : 1 0 ) , ,A'protestánsok papjait nem t e -
kinthetni ugy, mint istenileg felhatalmazottakat 
és apostoli küldetésüeket, ezért őket tűrni kell 
ugyan polgári lag, de egyházilag tekintve, (ezt 
már nem a ' Jézus mondja, u g y - e ? ) egy karba 
lehet őket tenni a' pogányok 's eretnekekkel." 
íme itt nemcsak Tóth Ferencz, hanem valamennyi 
prot. pap egy karba van téve a' pogányokkal, ha 
szinte szegény feje uzsorát nem tanított is. De mi-
nek tegyünk több bizonyt? Ki szemét behúnyja 
a ' napvilág előtt, hiába beszéljük annak, millyen 
világos van, — neki ugyan sötét lesz. 

(Folytatása következik.) K e n é z y L a j o s . 
9 ) Rel. és Nev. 1 8 4 7 . I-sö félév. 1 6 1 . lap. 
, 0 ) Rel. és Nev. 1 8 4 2 . 2 3 - i k szám. 

I S K O L A - Ü G Y . 
Együtt-foglalatoskodtató leczkerendszer. * ) 

Hétfőn délelőtt. 
Első órában : F é l ó r á i g . Éneklés, imádság. 

A ' j e l e n nem-levők bejelentetnek, és a ' kik i s k o -
lát vagy templomot mulasztottak, kihallgattatnak. 
Panaszok elintéztetnek. Felolvastatik többizben a* 
bibliai történet. 

F é l ó r á i g . A ' felolvasott bibi. történet k ikér-
deztetik , 's a' következő megmagyaráztatik és 
feladatik. Számvetési adatok iratnak fel a nagy 
táblára. 

Második órában: Olvasás. A ' felső osztály m i -
helyt olvasott, számvetési adatokat ír le a ' n a g y -
tábláról palatáblájára és azokat kidolgozza. Ezt 
cselekeszi mind azon olvasó-osztály , melly a* 
számvetök közé tartozandó. 

A ' közép- és szótagoló osztály készül k isza-
bott leczkéjére. 

A ' számvetési adatok kidolgozását bevégzök a* 
betüzöket gyakorolják, vagy a' tabelláknál, v a g y 
azok mellé ülve. 

Harmadik órában: F é l ó r á i g . Szótagolás. A* 
betüzési gyakorlat még most is folytattatik. N é -
metül tanulók olvasnak. A' nagyobbak készülnek 
a' világi tanra. 

F e r t á l y ó r á i g . Felolvastatik többször a ' v i -
lági tanból kijelelt leczke és kikérdeztetik. A ' k ö -
vetkező megmagyaráztatik és feladatik. 

F e r t á l y ó r á i g . Szentírási vagy erkölcsi 
mondat magyaráztatik és tanultatik. Azonban az 
írások átnézetnek. Ezután még a' feladott mondat 
tanulása folytattatik; végre imádkozván, elbocsát-
tatnak Az írók hátramaradván, kivévén a* g y a -
korlott írókat, írnak az iskolában. 

A ' latin tanulók külön órai oktatása következik* 
Hétfőn délután. 

Első órában : Éneklés, imádság és jelentések 
után 

Olvasás. A ' felsőbb osztály miután olvasott,, 
átnézi délelőtt bevégzett vagy felbenhagyott szám-
vetési munkálatit. Utóbb a ' szótagolókat és b e t ü -
zöket foglalkodtatja. Készület a ' számvetés re . L a -
tin olvasás. 

Második órában : Számvetés. Délelőtt a' n a g y -
táblára felírt számvetési adatok nyilván kidolgoz-
tatnak és saját dolgozataik azok szerint m e g p r ó -
báltatnak. 

A' számvetést kezdik az alsóbb osztálybeliek^ 
egy majd a ' nagytáblánál, vagy pedig saját t á b -
lájáról számolván, a' többi azt figyelemmel k isé-
rendő. A ' következő osztályok készülnek a1 n a g y -
táblánál előveendő számvetési adataik kidolgozása 
módjának elraéletilegi ugy, mint gyakorla t i lagi 
megmutatására. 

A ' legfelsőbb osztályzatú számvetök, kik az 
előjövésben az utolsók, készületük mellett a' n e m -

*) Készítette , saját iskolája-számára, N a g y J á n o í ^ 
m agyar-gén esi ev. isk. tanító, Kemenes-aljáa. 



számvetőket is foglalkodtatják. A ' legkisebbeket 
kiállítván egy külön asztalkához, azokkal majd a' 
számjegyek tárczájából számokat rakatnak és 
mondatnak ki, majd a' számokat esmértetö tabel-
lánál működnek velők. Másokkal : palatábláikra 
számokat iratnak, vagy az énekes-könyvben szá-
mokat kerestetnek. — így foglalkodik minden 
egy osztály a' számvetési órában 

A ' számvetést végző osztályok, míg az utób-
biak működnek a' táblánál, készülnek a' fejböli 
számvetésre. 

Harmadik órában : F é 1 ó r á i g. Az első rendű 
számvetöknek „a' számvető gazda" czimü k é z -
iratból a' következő számvetési feltételek m e g -
magyarázhatnak és munkálatul feladattatnak. A ' 
kezdő számvetök a 'számvetés elemeiből felelnek. 

F é l ó r á i g . Fejböli számvetés.Altalános f o g -
lalkodás. 

A ' délelőtt tanult mondat ismételtelik, éneklés 
és imádság után haza bocsáttatnak. 

Kedden délelőtt. 
Első órában : mint hétfőn, azon megjegyzés-

sel, hogy a' számvetési adatok helyett helyesírási 
gyakorlatok tűzetnek ki, felírva a' tárgyakat a1 

nagytáblára. 
Második órában : Olvasás. A' felsőbb osztály-

beliek közöl olvasás után némellyek leveleket f o -
galmaznak, mások valamelly tárgyat körülírnak, 
v a g y tollba-mondás után mindnyájan együtt írnak, 
' s ekkor egy felsőbb osztálybeli folytatja azokkal 
a ' leczkéztetést, kik nem írnak. 

A' közép- és szótagoló osztály készül a' reá 
kerülendő leczkemondásra. A' betűzök a ' nem-
írókkal gyakoroltatnak. 

Harmadik órában : mint hétfőn. 
Kedden délután. 

Első órában : Éneklés, imádság és jelentések 
végeztével 

Olvasás. Az első osztályzatuak, ha olvastak, át-
nézik délelőtti fogalmazásukat, 's azután a' s z ó -
tagolókkal és betüzökkel működnek Latin olvasás. 

Második órában : Helyesírás. A ' délelőtti f o -
galmazások felolvastatnak és rendében átnézet-
nek. A hibák, a ' mennyire lehet, kiigazíttatnak. 
Elsőben is a' gyakorlott íróké vételik f e l , kiknek 
munkáik ha megvizsgáltattak , azonnal a1 k iseb-
bekkeli foglalkozásra rendeltetnek. Ugyanis: míg 
a ' másodrendű helyesírók fogalmazásaikat e g y e n -
ként felolvassák és bemutatják : addig a' nagyob-
bak közöl némellyek a ' kezdő-írókkal palatábláikra 
szavakat, egyes mondatokat í ra tnak, ' s azoknak 
a ' helyesírásban hibáik felfedezésével és k i javí -
tásával utmutatást adnak. Mások :egy külön asz-
talkánál a' szótagolókkal és betüzökkel a ' be tű-
tárczából betűket szedetnek és azokból szavakat 
alkottatnak. 

Harmadik órában : F é l ó r á i g . Ér te lem-gya-
korlat. Altalános foglalkodás vagy bizonyos tárgy 
körül beszéd- és gondolkozó-tehetségeiknek g y a -

korlásával, vagy erkölcsi elbeszélések ismételé-
sével. 

F é l ó r á i g . Fejből szótagol mind a ' három 
osztály; végre ismételtetik a' délelőtti mondat, ' s 
miután énekeltek és imádkoztak, elbocsáttatnak. 

Szerdán délelőtt. 
Első órában : Olvasás. A' nagyobbak olvasás 

után készülnek a' katechismusra, 's a ' mellett 
egymást felváltva a ' szótagolókat és belüzöket 
foglalkodtatják. 

Második órában: Vallástan, a ' k i s katechismus-
ból osztályonként kikórdeztetve. A' katechisinust 
nem-tanulók készülnek a ' keresztyén Abéczére . 
A ' katechismusból következő 's feladandó r é s z -
nek magyarázására mindnyájan figyelnek. 

Harmadik órában : F é l ó r á i g . A ' ker. A b é -
cze többizben felolvastatik 's azután kikérdezte-
tik. A ' következő czikk megmagyaráztatik. Ez is 
általános. 

F e r t á l y ó r á i g . Evangyéiiom magyarázása . 
Mindnyájokra kiterjedő foglalkodás. 

F e r t á l y ó r á i g . Szentírási vagy erkölcsi 
mondat magyaráztatik és feladatik Míg ezt t anu l -
gatják, átnézetnek az írások. Kevés ideig, még az, 
írásoknak bemutatása után is, tanultatik a' mondat, 
— és imádkozván, elbocsáttatnak. 

Honn írnak. 
Szerdán délután. 

Első órában: F é l ó r á i g . Éneklési gyakor la t . 
F é l ó r á i g . Szentírási helyek keresése. 
Második és harmadik : Szünóra. 

Csütörtökön mint hétfőn. 
Pénteken mint kedden. 

Szombaton délelőtt. 
Első órában : Vallástan mind az öreg, mind a* 

kis katechismus szerint. A ' katechismust n e m - t a -
nulók kézikönyveikből leczkóznek azoknak, kik av 

vallástanból feleltek. Készület az ismételési t á r -
gyakra . 

Második órában . - F é l ó r á i g . Ismételtetnek a* 
kisebbek között az egész héten tanult sz. írási 
vagy erkölcsi mondatok. A ' nagyobbak a ' világi 
tanokra készülnek. 

F e r t á l y ó r á i g . A' világi tanok ismételése 
felszólítás utján A ' kisebbek, kik a' világi t a n o k -
kal nem foglalkodnak, részint az éneklésre, r é -
szint a' ker . Abéczére készülnek. 

F e r t á l y ó r á i g . Éneklési gyakorlat. Á l t a l á -
nos foglalkodás. 

Harmadik órában : F é l ó r á i g . Felolvastatik 
többször a' ker. Ábéczéböl feladott rész és k i k é r -
deztetik. A ' következő megmagyaráztat ik , melly 
minthogy általános, tehát minden-egynek figyel-
mét igényli. 

F e r t á l y ó r á i g . Az evangyéiiom felolvasta-
tik és kikérdeztetik. Ez is általános. A' napló m e g -
vizsgáltatik és a1 csintalankodók számadásra v o -
nattatnak. Ének jeleltetik ki s abból nyomban e g y 
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v e r s el is énekeltetik, mellynek folytatása délután 
következik. 

F e r t á l y ó r á i g - . Az írások átnézetnek. V i -
gyázók neveztetnek ki. A ' vasárnapi templomba-
menés meghagyatik, 's imádság után elbocsáttatnak. 

Honn írnak. 
S z o m b a t o n dé lu tán mint szerdán. 

I R O D A L O M : 
A' protestantismus köztörténeti fejleménye. 

Udvardy Ignáez. (Folytatás.) 

34. 35. 1. A' spirai országgyűlés. Az 1529-iki 
végzést összefüggésbe kell hozni ugyan csak a ' 
spirai elsőbb végzéssel, mellynek tartalma szerint 
„vallásos ügyökben a ' fejdelmek szabadon r e n -
delkezhettek, csakhogy a ' teendőkről Isten és a' 
császár előtt annak idejében számolhassanak" és 
azonnal nem fog olly nagy szeget ütni sz. fejébe 
a ' spirai protestatio. Az utóbbi spirai végzés e r e -
deti német nyelven így van szorul szóra: 

„Und aber bey den andern Standén, bey denen 
die andere Lehre enstanden und zum thevl ohn 
merkliche aufruhr, beschwerd und Gefahrd nicht 
abgewandt werden mögen : so soll hinfüro alle 
newerung , bis zu künftigen Concilio — verhütet 
werden. 

„Und sonderlich soll etlicher Lehre und Secten, 
so viel die dem hochwürdigen Sacrament des 
wahren Frohnleichnams und Rluls unseres Herrn 
Jesu Christi * ) zugegenbey den Standén des hei-
ligen Reichs Teutscher Nation, nicht angenom-
men, noch hinfüran zu predigen gestatt oder z u -
gelassen, des gleichen sollen die iimpter des hei -
ligen mess, nicht abgethan, auch niemandt an den 
orten, da die andere Lehre enstanden, und gehal -
ten wird, die Mess zu hören verbotten, verhindert, 
noch darzu oder darvon gedrungen werden ," 

Alább az ujra-keresztelök ellen halálos bünte-
tés mondatik, 's minden rendeknek megtiltalik, 
hogy a' vallás miatt üzöbe-vet t idegeneket pár t -
fogás alá vennimerjék.Reichstag ordnung,Mayntz. 
1615 . 163. 1. Ez új végzés mellé csak egy 
ügyes magyarázó kell, pedig illyen magyarázók 
találkoztak mindegyik országgyűlési végzés után 
honunkban és külföldön, és vele agyon lehet n y o -
matni minden vallásgyakorlati szabadságot, a' 
nélkül, hogy záradékokba kellene a' magyarázó-
nak — mint későbben — fogódznia. — Hogy e l -
lene a' reform, rendek protestáltak, nagyon t e r -
mészetes dolog! 

Pack Ottó titka, mellyet Filepnek a' katholicu-
sok összeesküvéséről fölfedezett, még mindez ideig 
nem egészen koholmány, nem egészen rágalom. 
— Luthernek nyílt vádja 's egyúttal vallomása: 
„Negent , excusent, fingant, ego sciens scio, non 
esse foedus istud merum nihil aut chímaeram. Epist. 
ad Lincium." Maga Packnak rendszerezeit kínos 

*) Ezek nem Sacramentariusok. D. 

vallatása,és Belgiumban későbben történt nyilako-
zata, ottani lenyakaztatása, végre Spalatin-nak 
magának Pack fölötti szánakozása (Hist. M. S. ad 
ann. 1 5 2 8 ) „ D e r arme Mann hat das Breslaui-
sche Bündniss teutscher Nation und der ganzen 
christenheit zu gute gemeldet zu seiner grossen 
Beschwerung, darüber er endlich in Niederland 
um Leib und Leben kommen," — mindezek leg-
alább gondolkozóba ejthetnek, hogy miután egy 
titokban készült oklevelet olly könnyű dolog kéz 
alól örökre ellenni, olly könnyű a ' szegény cseh 
írnoknak — ki itt hiteles tanú lehetett volna — 
veszett nevét köl tve, talpa alá utifüvet k ö t n i : 
vájjon mégis nem vol t -e valami a' dologban ? ha 
kivált azok jellemét ismerjük, kik e ' reformatiót irtó 
tervnek részvényesei valának. Hol vette sz. a ' 
35.1. csillagozott állítását, mellyszerint az 1526-k i 
országgyűlés a ' Saeramentáriusokat eltiltá ? nem 
tudom ; ennek nyoma nincs sehol az 1615- ik i 
Reichslag Ordnungban, nincs Hortledernél, és így 
meglehet, nincs sehol, csak sz. tárczájában, hová 
ö históriai fonákságait olly szorgalmasan f e l j e -
gyezgeti. No de olvassuk magát a' csillag alatti 
j e g y z e t e t : — „Ugyanazon fejedelmek a' spirai 
1526-k i országgyűlési határozat ellen is tiltakoz-
tak, melly a' Sacramenlariusok tanát, kiket L u -
ther maga, mint legnagyobb pestist, üldözött, e l -
tillá. Melly tiltakozásuk által religiójuk imént fö l -
állított egyedül üdvözíthetöségi tanának csak h a -
mar ellenmondottak. Denique mendacium sibi non 
constat." 

Viszont, hol vette sz. a' protestáns egyházban 
az egyedül-üdvözíthetőség vadonnat ultramontán 
tanát ? hogy tudta e' tevét a' protestantismus l ü -
fokán keresztül morzsolni? nem tudom ; viszont, 
hogy e' két mendacium — az egyik történeti, a ' 
másik hitágazati — után, hogy meri religiónkat 
mendaciumnak mondani, ö, a1 ki maga egy csi l -
lag alatt kettőt íillentett ? — e1 kérdést én va ló -
ban megfejteni nem tudom ; majd, mint nem r é -
giben Heine tett, megkérdezek felöle egy con-
vertitát. 

3 6 — 4 1 . 1. Az ágostai országgyűlés. 1530 Ay 

nürnbergi vallási béke 1532. Egészen más, és 
tán szerencsésebb csillagzatok vezérlik az á g o s -
tai gyűlés t , bizonyosan egészen más eredményeit 
olvassuk most, három század múlva, — ha a' c sá -
szárnak föcancellárja Gattinara Merkúr bibor-
nok, szerencsétlenségre útközben meg nem hal. 
— Spalatin (Coelest. l . T . 36. 1.) azt hagyta em-
lékezetben e ' nagy ember felöl, hogy halálához 
közel, többek előtt, így nyilatkozott volna : „ En 
most sem kérek egyebet Istentől ennél, hogy bár 
a 'szász választó fejdelem állhatatos maradna, egy 
hajszálnyit se engedne, és vele együtt társai egy 
keresztyén zsinatot sürgetnének 's tb ." E ' férüu 
elhalt, és a1 cszászár egyenesen Eck és a1 többi, 
apologiát-iró, buzgóságosemberek keze közé j u -
tott, és széke egyenesen Ferdinánd széke mellé 



esett, ki a' gyűlés alatt a1 hányszor észrevette, 
hogy testvére arcza vonásai lágyulni kezdenek, 
a ' füléhez hajlott, mint hajdan Mahomet galambja, 
és őt inspirálta. — A' 36. I. olvasható j egyzék-
ben sz. a' protestáns hitágazatok állandósága fö-
lött kiált fel gúnyosan! E ' gúny nekünk becsü -
letünkre szolgál, kik a' stabilismus földhöz nőtt 
elvéhez még symbolicus könyveinkben sem r a -
gaszkodunk. Melanchton és az Agostában je len-
volt protestáns tudósok egyenesen kimondták: 
„Non esse proponendos alios fidei articulos, sed 
exspectandam donec altéra pars responderit, tunc 
plura proferenda esse ; " 's Hortleder épen innen 
mutatja meg, hogy az ágostai hitvallás nem ugy 
készült, mint valami symbolicus non plus ultra. A ' 
mi non plus ultránk egyes-egyedül a ' Jézus e v a n -
gyel ioma; ennek mély titkai és igazságai mind-
inkább emberiség egyetemes vallásává fejlődve, 
fejtik a' keresztyénséget és fejteni fogják, e m -
beri eröködések daczára , magát a' stabilismus 
nagy capitoliumát I 

Sz. keveset, vagy mitsem mond a' benyomás 
és hatásról, mit az ágostai hitvallás 's annak c z á -
folatának nyilvános elolvasása tett az országgyü 
lós rendei előtt. A 'császár , megszüntetvén Agos-
tában a' reformált vallás papjainak nyilvános szó-
noklatát, végre nagy nehezen engedé meg, hogy 
a ' hitvallás nyilvánosan felolvastassák a rendek 
előtt. Jun. 25- ikén, egy szük teremben, mellyben 
kétszáz embernek alig jutott he ly , csakugyan 
fel lön olvasva. Az ágostai püspök vallást tett a' 
hallottak igazsága fölött, maga Campegius hajlan 
dóbb lett a ' protestánsokká! egyezkedésre, s bár 
mit mondjon sz., Pallavicini után, ezen egyezke -
dés lehetlenségéröl : mégis többször lön megkí-
sér tve azon hat hét alatt, melly a' római ka tho-
licusok felelete megkészültéig eltelt. — Melanch-
ton, ki az egész gyűlés ideje alatt félénk, bús és 
levert vol t , — kiben egyedül Luther rendí thet-
len hite tartogatta a' lelket, többet engedett, mint 
akkor tanácsos volt engednie : de a' másik rész 
csak egy feltét alatt kivánt egyessógre lépni : ha 
t. i. a ' protestánsok mindent oda-engednek. Me-
lanchton a' püspöki és pápai főhatalmat kész vala 
elöbbeni helyére vissza-állítni. Ennyi jóakarat , 
ennyi áldozatok után, szerzőtől azt nyerjük, hogy 
igazságtalanul gyanúsít, azt mondván : hogy a ' 
protestáns theologusok törekvéseinél nem a hit-
tgazsdgok iránti buzgalom, söt egészen másnemű 
érdekek szerepeltek. 

Én nem bánom, mondjuk ki, Pallavicini után,sz. 
meggyőződése szer int , hogy nincs, nem lehet 
egyezkedésnek helye a' római kath. és protestáns 
egyház közöt t ; nem bánom, mondjuk ki, hogy az 
ágostai hitvallás megkészültével a ' stabilismus és 
a ' protestantismus elve örökre meghasonlottak 
egymás köz t ; vessünk el minden reményt a ' f e -
löl, hogy valaha a ' két testvér meglakhassék egy 
födél a la t t : csakhogy vallja meg sz. egész nyílt-

sággal az igaza t : Volt idő, mellyben a' p ro t e -
stáns egyház minden lehető érdekeinek feláldozá-
sával kísérté meg, söt kérte az egyezkedést, c su -
pán a ' ker. egyház iránti nagy szeretetből : mi-
dőn a' másik részen egyet lenegy érdek feláldo-
zása nélkül lön az egyezkedés, az egyetemes ker . 
egyház föüdve, megtagadva, a' nélkül, hogy e' 
másik részen ebben egyéb dolgozott volna földi 
érdeknél. — Mondjuk ki az igazat: Tegyünk b á r -
mit a' kath. egyház irányában; mondjuk Melanch-
tonnal, hogy mi készek vagyunk a 'pápai áldásért 
a' pápának engedelmeskedni; készek vagyunk az 
ordo előjogait megismerni, készek vagyunk m a -
gunkat általa megtizedeltetni, készek vagyunk a* 
földi részt neki engedni, még a' köményből, a' 
kaporból is kiadni a' tizedet : mindegyre megy. 
Érdekeink megtagadása érdekvadászattá b é r -
máltatik, szeretetünk gyanúsíttafik, és míg élünk, 
míg a'világon nevünk valahol meglesz : mint meg-
szökött jobbágyot visszadögönyöznek ama deserta 
sessióra, mellyen vallásunk, keresztyénségünk, 
józan-okosságunk halálra veréj tékezet t! — De 
legyen immár elég a' három-százados, é g r e - k i -
áltó igazságtalanság! Mi kimondjuk Isten és e m -
ber előtt, hogy mi glebae adscriptus szolgák nem 
vagyunk ; ahoz, a" mit mi hiszünk, nincs semmi 
köze többé a' római egyháznak; mi kivívtuk Is— 
ten - , törvényadta jogainkat, 's e ' jogokkal, a ' 
törvény oltalma alatt, élni akarunk, élni fogunk 
háborítatlanul. 

A' 4 0 - i k lapon olvasható jegyzetben Luther -
nek egy leveléből idézget sz. Alzog után, v á d a -
kat, mellyekböl sz. lélek-elleni bűnöket ró a' nagy 
reformátor lelkére; A' levél olvasható Coelest in-
nél a' 3. k. 24. lapján, nem aug. 28-ikáról , mint 
sz. ír ja, hanem elébb. — Hol mondja itt Luther, 
hogy Isten megbocsátja az erőszaktétel e l k e r ü -
lése végett mondott hazugságot? Az emendabi-
mus szó nem azt teszi. Itt még ama hires jesuita 
elv sincs kimondva, mellyszerint a ' czél szente-
síti az eszközöket. — Azil lyen elferdítések k é n y -
szeríthetnék aztán az embert, hogy fungatur inani 
munere, és könyveket írjon némelly szent hazug-
ságokróLmellyek oszlopokul valának oda-hazudva 
sok alku, egyezkedés, későbben kánon alá, mely— 
lyeket későbben emendálni sem jutott eszökbe 
azoknak, kik e' hazugságokban vetették meg l á -
bukat. 

Ugyancsak e ' jegyzetben sz. alaptalan ráfo— 
gásnak mondja a ' koslniczi zsinat egyik v é g z é -
sében rejlő amaz elvet, minél fogva az eretnekek-
nek adott hitszót megtartani nem kell. A' kérdés 
alatti végzés olvasható a' tizenkilenczedik ülés 
második pontja alatt. Idézem az 1500-k i hage-
naui ritka kiadás szerint. Salvo conduclu non. 
obstante , liceat iudici competenti ecclesia-
stico de huiusmodi personarum erroribus i n -
quirere, contra eos debite procedere, eosdem-
que punire, — etiamsi de salvo conductu confisl 
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ad locum venerint iudicii 'slb. — Lenfant Histo-
i re du Conc. de Constance 1. k. 489 . 1. megírja 
e 1 végzést, mellynek végszavai ezek : „et celui 
qui leur aura promis la sureté, ne sera point, en 
ce cas obligé a tenir sa promesse = és az, ki az 
eretneknek biztosítékot igért, ez esetben nem kö-
teles megtartani hitszavát.£í Medicis Katalin nyíl-
tan megmondá a1 pápa követének, hogy a ' p ro -
testáns képviselők csak azon esetben Ígérik meg-
jelenésöket a' trienti zsinaton, ha a'costniczi v é g -
zés eltöröltetik, melly kimondja, hogy az e r e t -
nekeket a ' biztosító levél nem védi. Maga Coch-
leus János megvallja a ' Hussitákról írt tör téneté-
hen, hogy midőn Zsigmond Huss Jánost szabad-
lábra kivánta tenni, a' costniczi atyák egyenesen 
kimondták : hogy az eretneknek adott hitszavát 
nem köteles megtartani. Országgyűléseinken nem 
egyszer volt ez elv nyíltan kimondva, sőt egy fe-
jedelem maga megesküdt erre a lorettoi boldog-
asszony előtt. A* szász választófejdelem küldötte 
kimondá a' trienti zsinat füle hallatára, hogy a' 
protestánsok e ' végzés miatt nem jelentek meg, 
— és akkor nem mondatott ez alaptalan rá fogás -
nak. Ha még ez sem volna elég, ott van Dresser 
Mátyásnak 1580. De Pontificum insidiis per 
Germaniam nevű könyvében bőven példákkal b e -
bizonyítva. Facta clamant. A' szegény zsidókat 
megkövezzük, ha illyesmit rájok olvashatunk a' 
Thalmudból : de hiszen voltak és vannak bűnök, 
mellyek csak a ' zsidón és eretneken bűnök, a ' k e -
resztyén emberen pedig vallásos erények. 

Még csak egy -ké t szót a' hat hét múlva meg-
készült confutatiovagy czáfolat tartalmáról. Szól-
jon helyettem Melanchtonnak egy rövid levele 
Lutherhez : „Tandem audivimus confutationem 
nostrae confessionis, sed audivimus tantum, nam 
nt nobis exhibeatur impetrare non possumus. Sed 
meo iudicio fit certo consilio sapientum , qui v i -
dent eam non satis accurate scriptam esse, et o f -
fecturam existimationi Caesaris, si prodeat, cui 
persvaserant ut eam suo nomine nobis propone-
ret . — Omnes boni viri videntur mihi, audita illa, 
in nostris partibus facti firmiores, et adversarii 
dicuntur stomachari, quod has ineptias obtruserint 
optimo Principi." — A' 42 - ik lapon szerző Bu-
cer t , a ' feddhetlen-jellemű béke emberét r avasz -
nak mondja azért , hogy szelíden akarta az ú r v a -
csora fölötti vitát Iecsendesítni. Ha ez ravaszság: 
U gy vagy nekem, vagy szerzőnek van hibás f o -
galmunk a' keresztyéni erények, a' jézusi s z e -
lídség felöl. 

De ha mindent talpra akarok állítni, mit túlbuz-
góságában sz. felborogatott: ugy bírálatom n a -
gyobbra nő a' könyvnél, mellyet bírálat alá véltem. 
Azér t legyen ennyi elég a ' külföldi protestantismus 
ügyében. — Szeretnék ugyan így bengézve k e -
resztül menni a' munkán, mellynek mindegyik 
lapján kézzelfogható ferdítések, históriai gúzste-
kerések , irgalmatlan sutulások, Ízléstelen ny i r -

bálások, balkézzel suhintott ügyetlen hatvágások, 
kivált keresztyén emberhez illetlen szere te t len-
ségek dulakodnak egymással ; szeretnék, m o n -
dom rajta keresztül futni, ha futni lehe tne ; de a ' 
sok tö r , hurok, a' sok össze-vissza tekeredett 
iszalag és szulák, melly, mint a ' szederinda az 
őszi tarlón, hálózva kigyódzik rajta ke resz tü l -ka-
sul, — minden léptennyomon feltartóztatnak. Nem 
is szorult arra a ' külföldi protestáns egyház, hogy 
itt, a ' magyar egyház földén, Alzog tanár m a -
gyar tokosával nézzen f a r k a s s z e m e t és rákiált-
son, ha németmázos körmeit históriai r agadozá-
sokra méltóztatik kinyújtogatni. Üresek már azon 
dióhéjak, mellyeket sz. a' rágalom nagy asztala 
alól fölszedegetett ; 's bár ő egész tanári figye-
lemmel kandítson beléjök, 's onnan viszont r eánk ; 
járjon bár szája , mintha valamit rágna : mi nem 
hiszünk neki. — Hol is vette sz. e 'képtelen g o n -
dolatot, protestáns egyháztörténetet katholicus 
szellemben és szeretetben megírni? Ez csak 
ollyan képtelenség, mint mikor Majláth János n e -
ki-fogott 's írt nagy hevenyében egy magyar 
történetet, melly csak annyiban magyar történet, 
a' mennyiben Strauss kerengöi magyar lejtök. Nem 
akarván hát egész könyvet írni az egyh. lapba, 
felkiáltok Börnével : Schwamm herbei! Die erste 
Seite der deutschen Eselshaut ist sauber, — ietzt 
zur zweiten! és át-megyek egyenesen a' m a g y a r -
honi dolgokra. í f ) D o b o s J á n o s . 

VEGYES KÖZLEMÉNYEK. 
B e l f ö l d : 

Halálozás. Hajló vagyok hinni, hogy sokak előtt 
kellemetlen újdonságot hirdetek, midőn tudtokul 
adom, mikép Szokolay Sámuel, előbb csepeli, 5 
hónap óta pedig ádándi helv. htsú lelkész n i n -
csen az élők között; ö folyó hó 3 - á n d . u . 7 ó r a -
kor ideglázban elhunyt, 's 6 - á n illő szertartással 
a 'közanyának átadatott.—Születés és halál—e két 
pont közötti időszak az é le t ; erről irnom lehetne 
ugyan sokat, de minek ? hisz kik öt ismerék, azok-
nak felesleges, — kik nem ismerék, k e v é s - é r -
dekü volna. Ennyit mégis : hogy viharos bár, de 
egyéniségéhez alkalmazottan, azon 52 év alatt, 
meddig élete nyúlt, nem egészen munkátlan é l e -
tet élt, 's főleg a' barátság volt földi éltének k e d -
ves tápszere. Ö sokaktól félreismertetett, többek-
től túlbecsültetett, és csak kevesen valának, kik 
erényeit botlásaival együtt igaz mérlegbe ve tve , 
a' túlnyomást pontos számítással figyelembe tud-
ták venni. Kesergik, számos barátin kivül, ö z v e -
gye , két gyenge-koru árvával. Béke lengje k ö -
rü l ! Kívánom Megyeren 1847. sept. 7 - é n 

S z á n t h ó M i k e . 
E ' tudósításhoz Cserki fokszabadi pap ér tes í -

téséből még a1 következőket adjuk pótlékul: 
A' jobb-lé t re , — hol nincs többé küzdelem, nincs 

háborgató ármány, nincs ártatlanság ellen emelt 
*) y folytatást csak későbben következtethetjük. Szerk. 



' s lelket is leverő hatalomkar, — de van győze -
lem, nyugalom, örök béke, — e ' jobb-létre s zen -
derült fölött szónoklott körünkben még ú j lelkész 
t. Szilágyi Antal, ságvári lelkész úr , kire, — szó-
noktársa G. Gy. véletlen bajos házi körülményei 
miatt elmaradni kényszerülvén, — magára nehe-
zült a1 terhes szónoklati fe ladat ; de szónoklott 
jelesen, rajzolta a 'pap 's különösen protestáns pap 
tiszteit 's eléadta a' jutalmat, mit ezért a ' félszeg 
világ ad, melly csak terhekben teszi a' protestáns 
papot osztályos társsá, 's jogokban ritkán: de elé-
adta a ' jutalmat is, mit alapigéje (Ján. XVII. 4 , 5 ) 
nyomán várhat a' megdicsőülendő lelkész. 

Ama páratlan jószívűséget is, mit elhunyt b a -
rátunk beteg ágya körül tapasztaltam, nem lehet, 
nem szabad elhallgatnom. Tekintetes zala-lövöi 
Csapodi Pál ú r , Ádánd egyik lelkes földesura, 
meghalván a' szomorú hírt, a1 lelkész betegségét, 
rendes orvosait nyomon el, 's több izben elho-
zatá, 's szívökre köté, hogy a' jó lelkészt bár mi 
áron mentenék meg nyavalyájától 's a ' haláltól, 
segítségre minden szükségeseket önkényt felajánl-
v á n ; 's bár m. komáromi orvos Encz Ferencz 
úr olly hön 'slelkiösmeretesen fáradozott, hogy a' 
nyavalya lefolyt ideje alatt több beteget gyógyít-
ván, elhunyt barátunk mellett minden nap fele 
részét ott tölté: fájdalom! még is siker nélkül, 
mert a' természet mostohán vonta meg segédke-
zét az orvosi szerektől, 's e ' jó ember az inláz 
áldozatává lett. Hálánkat fogadja el jótetteért a ' n e -
mes-keblü földesuraság! köszönetünket a1 jó o r -
vos ú r ! 

A' bányakerületi papgyámoldára alulírtnál leg-
közelebb adakoztak : 

E g y lelkes honleány 100 pft. 
Dr . Feldinger F r igyes , sept. 8 - k á n , 

mint boldog egybekelése-napján 10 pft. 

Összesen 110 pft. 

Melly öszveg hozzáadatván azon 592 pft. 32 
krhoz, mellyröl a' Prot. Egyházi Lap 38-dik szá-
mában az 1003-dik lapon van említés téve, a ' b á -
nyakerületi papgyámoldának tökéje tesz ezennel 

702 pftot, 32 krt. 
És így nagyon félek, hogy ismét zavarba j ö -

vünk. Ugyanis zavarba jöttünk az idén , mivel 
nem hittük, hogy a ' normális 5U0 pftot egy év 
lefolyta alatt előteremthetjük, 's ezen hitetlensé-
günkben az alapszabályokat kidolgozni elmulasz-
tottuk. Zavarba jöhetünk jövőre, mert az idén t e r -
vezett alapszabályok módosítását azon esetre, ha 
a ' töke 1000 ftra szaporodnék eleve kimondot-
tuk. No de az 1000 pflhoz most már nem hiány-
zik több, mint csak 297 ft. és 2 8 kr. Pedig n a -
gyon hihető, hogy ezen mennyiség a ' m é g há t ra -
levő 11 hónap alatt könnyen be fog gyűlni. 

Mert, ha Bács 2 0 gyülekezet 
után fizetne 3 3 ft. 

Bánát 15 után 25 „ 

5? 

i? 

Bars 5 után 8 ft. 
Békés 20 — 3 3 „ 
Hont 3 0 — 5 0 „ 
Nógrád 40 (nem számítva az e d -

digi még be nem adott mennyiséget) 66 „ 
Pestmegye 25 után 4 1 ,, 
Zólyom 2 0 — 3 3 „ 
Budapest 5 — 8 „ 28 kr . 

A' leggyönyörüebb módon b e -
gyülne a ' 297 ft. 28 kr . 

Azonban tegyünk könnyebb számítást. 
Nógrád, melly még semmit sem 

adott, adjon 60 ft. 
Pestmegye , melly még semmit 

sem adott, adjon 40 „ 
Bács, melly már adott, adjon még 15 „ 
Bánát, melly nagyon keveset tett, 

adjon még 10 „ 
Békés , mellytöl 50 ft. váratik, 

adjon még 10 
Bars legyen bors, melly erős és 

gyors 5 
Hont , melly még nem erőltette 

meg magát, adjon 20 
Zólyom helyett Radvánszky m a -

ga adhat 10 
Budapest a ' többit majd össze-

koldulja, azaz 127 ft. 2 8 kr . 
És így a l eg - és l eggyönyörü-

ségesebbmódon ismét kikerülne a ' 297 ft. 2 3 kr . 
és vele az 1000 forint, 's a' legkellemesb zavar , 
mellyröl emlókezénk. 

Bűnnek tartanám kételkedni a ' fe löl , hogy a' nt. 
esperes urak, már vagy az első vagy a' második 
számítás szerint, az olt kitűzött mennyiségekért 
jót ne állanának. És így magam is szoros t isz-
temnek tartom példájokat követni 's ezennel a1 

127 ft. 28 kr. erejéig jótállásomat sua forma 
megígérem. S z é k á c s J. 

Nyíregyházi evang. tanító-képezde megnyitása. 
A' tiszai löliszt. egyházkerület f . é. julius 1 4 . 's 
köv. napjain Gölniczbánya városában tartatott 
közgyűlésében a' nyíregyházi képezde első taná-
raul t. Emericzy Lajos urat választván, az in té -
zet megnyílását f. é. october 15 ik napjára ha t á -
rozta. Mi is ugy a' tisztelt közönségnek általá-
ban, mint különösen azon i f jaknak, kik az inté-
zetbe mint növendékek belépni óhajtanának, e zen -
nel hivatalosan tudomásul adatik. — A' képezde 
ügyében működő egyházkerületi állandó választ-
mány nevében G e du 1 y L a j o s, s. k. 

válaszlmányi jegyző. 

Nevelési pályakérdések.A' f. é. aug, hó 9-ík és 
1 0 - k é n , valamint tavai Pes ten , ugy az idén S o -
pronyban összegyűlt prot. tanítók, a 'nevelés i ügy 
előmozdítása tekintetéből, a' hazai nevelöknek 
figyelmébe és megoldásul ajánlják a' következő 
pályakérdéseket : 



1-ször. Fejtessék meg hazánk különféle nyelvi 
és vallási viszonyaira alkalmazotton i mellyek mi-
nálunk eddigelé a tanító képezésének, hivatalra 
képesítésének és abbani eljárásának szokott mód-
jai és gyakorlatai — és mi uton volnának azok 
legezélszerübben elintézendök, jó elemi, pol-
gári, gymnasialis és felsőbb tanodákra nézve ? 

Jutalma 12 darab arany. 
2 -szor . Adassék rajza: milly működése vagyon 

hazánkban az elemi és néptanítónak a' minden-
nemű hatók (pl. szüle, község, egyház 's megye -
hatóság, nyelv, vallás, más tanodák és tanítótár-
sak) irányában. 

Jutalma mostanáig (mert mind az előbbi k é r -
désre, mind erre , még folyvást adakozhatni) 14 
darab arany. 

3 - szor . Készíttessék terve a? magyar prot. ta-
nítók nevelés-tanítási köztanáeskozmányának. 

Jutalma 5 darab arany. 
A ' pályamunkálafok — az illynemtí munkák 

szokása szerint — idegen kéz által tisztán Íratva 
és jeligés pecsétes levelkétöl kisérve — melly-
ben a' szerző neve rejl ik,— küldessenek be Pestre 
a ' j ö v ö 1848-ik év aug. hó elején tartandó és 
előlegesen kihirdetendő tanítói tanácskormány-
hoz, vagy ezt megelőzőleg Dr. Tavassy Lajos, a' 
pesti prot. gymnas. tanára és igazgatójához, a' ki 
által e' munkák a' tartandó tanítói gyűlésnek be 
fognak adatni, és egy, a' gyűlés által kinevezendő 
öt tagból álló biráló választmány állal — a' mel ly-
ben mindenesetre legalább is egy falusi n é p -
vagy elemi tanítónak is kellend lennie — meg 
fognak biráltalni. Két hó lefolyta után a' birálmányi 
eredmény közhírré fog tétetni, és a ' jutalmat nyert 
szerző ezt ugyancsak Pesten Tavassy Lajosnál 
fel fogja vehetni, ollyképen, hogy még munkája 
is saját ja maradand. Ellenben, ha ezt az ismert 
„Nevelési emléklapokban" engedné kinyomatni, 
e&ye&y nyomtatott ívért még e g y - e g y aranyat 
fogna kapni. Hogyha egy munka sem fogna a ' j u -
talomra méltónak tartatni : akkor az nem fog k i -
osztatni, hanem az ajánló által — ha t. i. már ez 
évre is nem gyűlnék össze a' két első kérdésre 
összesen husz-husz arany — két-két aranynyal 
megszaporítva, újból fog kihirdettetni 1849- r e . 
— Kérjük ezeknélfogva a' pártoltatást adakozá-
si tekintetből; hogy munkák hiányában nem le-
endünk, arról biztosít a' hazai nevelök munkás-
sága , kik,a' mint tudva van, a 'm. t társaság utósó 
nevelési kérdésére összesen 1 4 - e n pályáztak. 

Dr. T a v a s s y L a j o s . 

K ü l f ö l d : 
A' francziaországi prot. egyház jelen állapota 's 

„LeLien." Az 1 8 1 4 - k i délfranczhoni Gard m e -
gyei szomorú események és vallásos mészárlá-
sok óta, mellyek kivált Nismesben követtetének 
el, Napoleon seregeinek kitakarodta után, a sze-
gény protestáns lakosokon, — nem hallottunk 

ujabb szomorú híreket a ' franczia protestáns e g y -
ház felöl. Ki h inné!? Még 1814-ben a1 müveit 
Franczhonban a' protestánsokat tűzzel-vassal i r -
tották, házukat lerombolták, szüzeiket megszep-
lösíték, a' családot-védö apát megnégyelték, — 
és midőn a' kormánynak 4 0 0 0 embere szállásolt 
a' megyében, a" protestánsok halottaik sirukból 
vonczoltattak k i ; Lagarde tábornok orozva m e g -
lövetett ; nyilván kikiáltatott, hogy a ' protes tán-
sok a' thronnak és oltárnak született ellenségei. 
XlV-ik Lajos már régen meghalt és mégis 1 8 
hónapig tartott a ' fanatizált üldözés. * ) Adná I s -
ten, hogy ez lett légyen utolsó véres korszaka a* 
franczia reformált egyháznak ! ez lett légyen 
végső égre-kiá l tó szenvedése az olly iszonyúan 
gyűlölni tudó uralgó egyháztól! — Jelenleg s z é -
pen fejlik az önvérébe fojtott franczia p r o t e -
stáns egyház. Tudtomra négy egyházi lap képezi 
orgánumát ; egy közölök a' Le Lien czimü, melly 
nevét Eféz. 4 3 . szentirásbelihelytől kölcsönözé. 
„Igyekezzetek megtartani a' lélek egységét a 
békesség kötele által." — E' lapból szándékom n é -
hány érdekes közleménynyel kedveskedni k o r o n -
ként magyar protestáns egyházunknak. Vegyék 
szívesen tisztelt olvasóim, ha itt is tenni akarok 
valamit, mit csekély erőm és sokszor erőmet ha -
ladó foglalkozásim engednek ! Napom már h a -
nyatlik, és mennyi még a ' munka! — De legyei*! 
meg Isten akarata, hogy ha majd ma, vagy hol-
nap az én halálom napja is elközelget, elmond-
hassam, hogy a' több munkások között én is dol-
goztam egy óra hosszát. D o b o s J á n o s » . 

A' protestáns egyházi béke Francziaországbaa. 
, ,A' különböző vélemények és irányok között,., 
mellyek a' mai franczia protestáns egyházban 
tisztára verekedtek, egy van, melly darab idö óta 
feltűnő folytonosságban nyilatkozik, melly saját 
alakban teremvén m e g , természetesen hatással 
van a ' szellemre Ezen irány az örök, az általá-
nos theologiai béke, a ' vallásos tárgyak körül J ó -
akaratú férfiak vannak közöttünk, mégpedig s z á -
mosan, kiket kellemetlenül bánt minden feleselési 
zaj , minden vitatkozási vörös fonál, melly, a' po-
lémiánál fogva , a ' vállásos életen keresztül k i -
gyódzik. Azt hiszik, hogy e ' zenebonák alatt maga 
a' vallás szenved legtöbbet Forró óhajtásuk az, 
hogy feleselés nélkül lássunk hozzá a' nagy m u n -
kához. Ez valódi keresztyén óhajtás, egy-ut ta l 
dicséretes szándék. Egyedül az a 'ké rdés , ha v á j -
jon e ' nagy béke tisztelt baráti nem kívánnak-e 
a' tökéletlenség és romlottság állapotában valami;, 
ollyat az emberi természettel, mi meg nem állhat 
most, meg nem állhat jövendőben? * * ) 

A szerfölött nagy átalánosságok mitsem bizo-
nyítnak, velők kevésre lehet boldogulni. Ezér t 
néhány gyakorlati nézetben, minden hosszasabb 

* ) Lit. Conv. Blatt. 1 8 2 2 . 2 1 . szám. 
Ezeknek hihetőleg nincs bajuk a' Religio és Nevelés-

sel . 



előbeszéd nélkül, közelebb megyünk a' franczia 
protestantismus jelen házi-viszonyaihoz. — A' 
két különböző iránynak, melly egyházunk tagjait 
felezi, két egészen különböző induló-pontja és m e -
nete van. E'különbözéseknek egyike ez, hogy a ' 
methodisticus irány és színezet megtámadó. Ez 
iránynyal maga dicsekszik. E ' czimet ő hivatalo-
san felvette, Némethonban leplezetlenül ki je lent-
vén, hogy míg a ' gustáv-adolphi társulat e g y e -
nes czélul tűzte ki magának az ellenséges moz-
galmak nélküli csendes működést: az alatt ö, e l -
lenkezőleg, megtámadólag, kihivólag — a g r e s -
sive — lát dolgához. E ' kihívó irány nálunk f r an -
cziáknál darab idö óta megvan; ez hordta ol tá-
rainkra és tűzhelyeinkre az egyenetlenségek és 
zavargások üszögét ; ezen iránynak túldogmás 
jellemében már magában megvan ez a ' nyughat-
lan fészkelődés. Például: legközelebb a' franczia 
evangyéliomi társulat, egy bizottmányi tag által, 
tudatá Némethonnal ama dogmaticus, szigorú n é -
zetét, melly szerint örök kárhozat edényének vall 
minden franczia anyától szülöttet, legyen az p ro -
testáns, pápista vagy zsidó, már magáért azért, 
mert ők protestánsok, pápisták és zsidók. Már ha 
van és lehet illyen protestáns theologia, lehet ily— 
lyen hit : ez bizonyosan minden uton és minden 
áron térítni fog ; söt ezen nagyon is következe-
tes zelusnak izzó tüze áthágatja vele a' felebaráti 
szeretet határait, mint szinte amaz ultramontan 
eszme, hogy minden, ki az ö hitöktöl Iegkevésbbé 
is eltér, legyen az pap, vagy nem pap, — már 
csak annálfogva sincs helye a ' hivők között, — 
nemde szükségesképen megtermi a ' kirekesztés-
nek szomorú gyümölcseit, 's elvezet amaz ismere-
tes ösvényekre, mellyeken kárhoztatás, rágalom, 
eretnekítés rikácsolnak és feszítnek Isten n e v é -
ben. — Ezen irány igazolni szokta magát ama 
borult hitben is, a' többek között, hogy mindegyik 
franczia pap, kinek meggyőződései mások, nem 
lehet egyéb bűzhödt holt testnél. Erre példái idéz-
hetünk, ha kell. Mindenki tudja, a' többek között, 
hogydieppei lelkész Reville úr, a ' k i ügyes, t evé-
keny egyházi szolga, kinek világos, türelmes 
szelleme többek fölött kitűnő, — e1 derék lelkész 
irányában kérdezősködött nem rég egy n e v e z e -
tes angol methodista,ha vájjon a' dieppei lelkész 
folyvást a' halál árnyékában jár-e ? E ' kitételt, 
minden különössége mellett, csak azért idézzük, 
mert ez is híven másolja ama türelmetlen feleke-
zet szellemét. Vagy velők tartsatok, vagy m e g -
haltok halálnak halálával! 

Más oldalról megvallja mindegyik részrehaj-
latlan i té lö, hogy az ellenkező irány emberei 
mindent, mi embertől telik, véghezvittek a ' béke 
kedveért . Minden alakban ajánlották, kínálták a' 
békessége t ; mint tölök telhetett, a1 régi egyet len-
egy bibliai társulat meghasonlását akadályozták 's 
nem állott rajtok Iecsitítni a' botrányt, melly a ' 
franczia protestáns egyházban egymás mellett 

keletkezett két bibliai társulat megterméséből t á -
madott volt. Mit véghez nem vitt a* methodista 
irány siralmas-emlékezetű proclamatiójának meg-
akadályozása ügyében,mellynek elve azvolt, hogy 
a' franczia papok között csak azok lehetnek b i -
zottmányi iagok a ' társulatnál, kik régi dogmati-
cftsok, — minden más ki lesz rekesztve 's e ' m e g -
tiszteltetésre nem számolhat, — tudja az egyház. 
Pedig ez nem egyéb, mint a ' régi dogma hátán 
nyilván ünnepélyesen behozni a' f rancz. p ro te -
stáns egyházba az inquisitio gonosz szellemét. El 
akarták az inquisitio elvét palástolni ama szép 
ürügy alá, hogy, az igazgató-választmány kebe-
lében, illő homogén dogmákat megáWapítni. A' szó 
nem vala helyesen választva, mert hiszen maga 
az inquisitio szent hivatala nem akart hajdan e n -
nél egyebet, hogy egész Spanyolhonban homo-
gén hit alkottassék. — Végre , a1 mi a' homogén 
dogmának nem nagy becsületére válik, a' metho-
dista párt nem elégelve azt, hogy Montaubanban 
kizárólag ö parancsol a' theolog tantárgyak és 
tanmód ügyében: szemünk láttára szövetkezik a ' 
genevai demagóg istentagadókkal; hogy a' f r a n -
czia alapítványokat mind elhalászsza maga r é -
szére, melly csak azért szálka szemében, hogy 
nem tisztán az ö nézetei szerint osztatik ki. A' 
pápisták, a' radicalok ellen, söt tulajdon pro te-
stáns testvérei ellen lázít, országgyűlési pápista 
képviselővel irat ellenök czikkeket; nincs f e g y -
ver, mellyet szabadosan ne használhatna e' szent 
keresztes-háborúban! 

Ennyiből áll rövid és hü kivonata jelen e g y -
házi mozgalmainknak. Egyébiránt e' kivonat n a -
gyon tartalmatlan, — nem egyéb képrámánál, 
mit napi eseményekkel, töredék, életből-vett r a j -
zokkal az olvasó maga megtölthet.Mmdez így levén 
— pedig lélekismeretünkre mondhatjuk, hogy 
nagyítva nincs — ké rdés : „Mint lehet a' békét 
föntartani a' methodisták seregével '?" A ' békét 
ajánlani, a' békével kínálkozni lehet, a' nélkül, 
hogy módunkban volna magát az ajánlatot e l fo -
gadtatni. Béke nem lesz, ha csak mind a' két t á -
bor békét nem óhajt. E ' feltétel mulhatlan, ez — 
mint a' legisták mondják — két-oldalu e g y e z -
íedés, melly egészen érvénytelen, ha csak egyik 
rész írt alá; legalább annyit megvárhatunk, hogy 
valami biztosítékunk legyen adva a ' felöl, hogy 
mi békében maradhatunk a' párt mellett, melly-
nek elve a' folytonos megtámadás. E k ivánság-
j a n kifejezve nincs, mintha mi nem ohajtnók látni 
az egyházi béke felszámíthatlan áldásait; e' k ívá -
nat tiszta keresztyén kivánat, nem feledve, hogy 
ez jelen helyzetünkben egyúttal politikai ovatos-
ság is lenne. Mindegyik ke re sz t j én embernek 
symboluma tartoznék lenni Jézusnak íme k i v á -
na ta : „Arról ismernek meg titeket, hogy az én 
tanítványim vagytok, ha egymást szeretitek." — 
Miért nincs és nem volt béke soha a' katholica 
egyházban ? Mert e' megváltói intés el lön f e -



ledve az élére állított dogmatica miatt! — Min-
den bizonynyal belebb-belebb kell hatnunk ama 
kibékítő keresztyén hitbe, mellytöl olly tova v e -
tének a' vallásba tolakodott földi érdekek és szen-
vedélyek ; bárha nem adatott az emberi t e r m é -
szetnek, hogy vett sértéseket ne érezzen és ne 
viszonozza ; kenyérrel dobni pedig vissza azok-
nak, kik vallásos tartozásnak hiszik mindig kővel 
dobni vissza a' kenyérér t , — vajmi nehéz dolog ! 
Hiszszük azonban, hogy ez a' protestáns egyház-
nak csak já rvány betegsége, és minden bizony-
nyal eljövend az idö, melly a' keresztyéneket J é -
zus tiszta szellemében kibékítendi. 

Bizalommal várva e ' rég-ohajtott időszakot, 
nem kell mindazáltal írtóznunk az értelmesség ha -
tárain belül mozgó vitatkozástól: ez minden k é t -
ségbe hozott igazság megállapításának mulhatlan 
feltétele. Azok, kik annyira ócsárolják a' va l l á -
sos feleseléseket, vájjon pogányok maradtak vo l -
n a - e csak azon okból, hogy Celsusnak és az e l -
lenzéki zsidónak Origenes által megirt vi ta tko-
zásait ne olvassák? Vagy örömest maradtak vo l -
n a - e a ' római nehéz járom alatt, csak azért, hogy 
Luthernek éles epigrammjai a' teljes bocsót áruló 
barát ellen őket édes nyugalmukból valahogy fel 
ne ver jék ? Csak egy kis keresztyénség kell a' 
nagy felekezetesség helyébe; e* keresztyénség-
nek kivált ott kell nyilatkoznia, hol protestáns házi 
bajainkon és viszonyainkon kell igazítni, hol a' 
két testvér egyességéröl van szó. *) Miért ne 
lehetne a' nagybani egyességért kisebb érdeke-
ket áldozni ? miért ne lehetne inkább az egyező, 
mint a' különböző kevés pontokat tartva szem előtt, 
munkálni e ' nagy testnek a' Krisztusban történendő 
egyesülését? Hiszen ez olly édes tennivalója a1 

szeretetnek, olly könnyű munkája a ' keresztyén-
ségnek ! Uram! jöjjön el a ' te országod, legyen 
meg szent akaratod! (Le Lien.) 

Történeti adatok a' római egyház viszonyairól 
a' protestáns és katholicus kormányok ellenében. 
A' münsteri kath. püspök a' porosz kormány e l -
lenében magának követeli a ' jogot , mellynél fogva 
megyéjében, a ' protestáns kormány befolyása né l -
kül, nevezhessen közoktatókat. Az ultramontán 
lapok pártolják. — Egy würzburgi almanachban 
a ' würzburgi érsek neve elébe van nyomatva a' 
bajor király nevének. — A' bajor katholicus prae-
latusok nem akarnak imádkozni a fe jedelem-
asszonyért, csak azért, mert protestáns, t. i . szász-
altenburgi herczegnö Therezia. — Miksa bajor 
királynak 1841-ben meghalt nejét, (Carolina, ba -
deni herczegnö) a' passaui püspök nem akarta 
Landesmutter-nek nevezni, míg az ágostai püs -
pök imádkozott és imádkozlatott érette ; miért is 
a ' római udvar megfeddette az ágostai püspököt. 

- (Le Lien. 95 .1 . ) 
*) Halljátok, unió emberei! D. 

Lelkészi eskü. A ' szent Hippolyti egyház új p a p -
ja , Dussaut, így esküdött fel hivatalára : „ E s k ü -
szöm az Isten és a' jelen gyülekezet előtt, hogy a'mi 
urunk Jézus Krisztusnak evangyeliomát tisztán 
tanítom, a' hit és az erkölcstan egyedüli s z a b á -
lyának csak az Isten igéjét fogadom, ugy a ' mint 
ezlsten igéjében, az ó és új szövetségi szent köny-
vekben foglaltatik; köz és magányos tanításimnak 
egyedüli alapja csak ez leend." (Le Lien). 

Figyelmet-érdemlö új könyvek a' franczia reform, 
egyházban. 1) Le christianisme experimentál par 
AthanaseCoquerel,l 'un des Pasteurs de l'Eglise r e -
formée de Paris. I. vol. — p r ix : 3 fr . 50. c. 

Coquerel, párisi egyik reform, pap, szerzője 
e ' maga nemében saját tudós munkának. Magát a* 
munkát nem, de tartalmas kivonatát, bírálatával 
együtt, olvastam. A ' könyv hat részre van osztva. 
\ ) Ember, Isten és a1 teremtés. 2 ) Az emberi s ze l -
lem előkelő föladatainak vizsgálata. 3 ) A ' m e g -
váltás problémája. 4 ) A* revelatio theoriája. 5 ) 
A ' revelatio methodusa. 6 ) A' keresztyénség 
jövendője. Az egész munkán végig, így szól a* 
bíráló, csak két elem uralkodik, — egyfelől a ' 
kijelentés, másfelöl az élénk, merész emberi okos— 
ság ; iskoláról, felekezetről nincs benne szó, — 
mindenütt a' tiszta evangyéliom. Szerző e lzár -
kózott evangyéliomával mély gondolkozása r e j -
tekébe, 's ott kelt ki a ' nevezetes munka 'stb. 

2 ) Instructions et meditations sur diverses 
textes des saintes ecritures par J. Peyran, Pasteur 
de 1' Eglise reform, de Sedan 1. vol. 5 f r . 5o cent. 

3 ) Histoire du concile de Trente par. L. 
Bungener. 2. vol. — 7. f r . 

4) Sermons et Prieres par Char. Grawitz. 
vol. 6 fr. 

5 ) Sajtó alat t : Principalesdifférencesde 1' E g -
lise protestante et de 1' Eglise catholique. Ju t a l -
mazott munka. A ' nevezett munkák több helyen 
dicsértetnek és ajánltatnak. (Le Lien). Saurin, 
Superville, Chatelain munkáit apáink ismer ték; 
Hunyadi, Péczeli, Tormási, Göböl, Fodor, Kovács, 
és több hires egyházi szónokaink többnyire e z e k -
ből dolgoztak egyházi szónoklatunk ujjá-születése 
korszakában : azóta szónoklataink valami csodá-
latos német-magyar habarékok. Bizony mondom, 
a' magyar kevesebb erőszakkal sajátítja el a ' f r a n -
czia szabatosságot és tüzet, mint a ' német á r ado -
zásokat. — Ezért , mennyire ismeretem terjedhet^ 
a ' j obb , ujabb franczia munkákat említni, v a g y i s -
mertetni is fogom. D. J. . 

Apróságok. A* sziléziai bibliatársulat fená l lá -
sának 2 1 éve óta 3 4 6 8 2 bibliát 's 2 ^ 4 1 2 új t e -
stamentomott terjesztettel. ( A . K. Z.) — A ' k ö -
nigsbergi szabad ev. egyháznak ministeri leirat 
által tudtára adatott, hogy mint „ e g y l e t " türetni 
fog hasonló j ogok- 's kedvezményekkel, mint a' 
ném.- katholikusok. ( A . K. Z.) — 
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Akeresztyén akol. 
Szeressed uradat Istenedet teljes szivedből, teljes l e l -

kedből, minden erődből, — és felebarátodat, mint 
magadat. Monda pedig (Jézus) r jól felelél, azt mi-
veld, és élsz. Luk. X. 2 7 , 2 8 . 

Katholicusok, görögök, evangelicusok! Mind-
n y á j a n , a ' kik megkeresztelkedtetek, söt még ti 
zsidók, törökök, pogányok is! Jertek mind ide, 
ide a' szeretet zászlójához! Jer tek, ez Jézusnak, 
a ' Bölcsnek, a' Krisztusnak, az Isten fiának zász-
lója ! Jertek , mert ti is mind Isten fiai vagytok, 
— Jézus a ' ti tes tvéretek! Jer tek, a ' szeretetnek 
ezen zászlója alatt, éljetek boldog társas é le te t ! 
A ' szeretet vezérlete alatt tiszteljétek 's imádjá-
tok közös mennyei atyátokat, tegyétek, a' mint 
legjobban tudjátok! A' szeretetnek ezen zászlója 
alatt legyetek egyek ! És fogtok minden bizony-
nyal üdvezülni, földi életetek boldog lesz, mert 
örömetekben fognak veletek sok mások is örülni, 
és balsorsotokat a' közös szeretet fogja enyhíteni, 
édesíteni, vagy megsemmisíteni: mennyei a tyá tok-
nak pedig, tirajtatok n a g y , kimondhatlanul nagy 
öröme lenni; ö halhatatlan lelketeket, a ' síron túl, 
atyailag fogja boldogítani. Ti missionariusok! kik 
arra adtátok magatokat, hogy a 'keresztyének szá-
mát szaporítsátok, oh hallgassatok meg engemet, 
és a' dogmák serege helyett, vigyétek a' n é p e k -
nek Jézus isteni 's felebaráti szere te té t ! Nézze -
tek csak a' történetek könyvébe, — épen ez th i r -
deték valaha Jézus ós az apostolok, — oh l egye -
tek követőik! A ' szeretetnek ez országában örö-
mest lakozik Istenünk, közös atyánk. Időnk a p o -
stolai ! ezt prédikáljátok az egész világnak, e b -
ben legyetek egyek, ebben tántoríthatlanul e r ő -
sök : különben cselekedvén , munkátok haszon-
talan, — és bár ezer életet adtatok is oda áldo-
zatul, érdemetek nincs. 

Kedves olvasóm! Én Jézus nevében, a ' k e -
resztyén egységre , söt az emberiség egységére , 
e ' jézusi szeretetet kívánom ; e' mellett sokat e l -

tűrhetek ; e ' nélkül semmire rá nem állhatok: t e -
neked azonban más kivánataid 's fenakadásid l e -
hetnek. Je r , hideg vérre l hallgassuk meg egymást I 
Képzelem, miképen forgatod elmédben, több má-
sok között, a1 következő kérdéseke t : 

1) Elegendö-e az üdvességre egyedül I s ten-
nek 's felebarátunknak ezen szeretete ? T ö k é l e -
tesen elegendő. Ha az Istent szeretjük, szívesen 
is fogjuk imádni; szent nevét tiszteletben fogjuk 
tartani; kívüle semmi mást, Isten gyanánt, nem 
fogunk tartani, és ö atyailag fog minket, v a l a -
mint síron innen, ugy síron túl is, szeretni 's m e g -
áldani. A ' felebaráti szeretetből pedig minden 
egyéb emberi kötelességeink, a' legszebb r e n d -
del folynak k i ; a ' magzatokra nézve, nincs a ' 
szüléknél közelebb rokon ; a' szeretet meg fog 
bennünket akadályoztatni , hogy embertársunkat 
ne gyülöl jük, életén csorbát ne e j t sünk ; a* 
házasságban hívek legyünk, 's bujaság által senki 
becsületének ne ártsunk; más jószágát inkább m e g -
tartsuk, mintsem őtőle eltulajdonítsuk; szere tve 
felebarátunkat, mindig igazságot fogunk szólani ; 
roszat sziveinkben nem fogunk gondolni, vagy a ' 
szeretet által a' rosz gondolatot el fogjuk fo j t an i ; 
szeretetből embertársinkat szívesen fogjuk s e -
gíteni ; szóval : a ' szeretet minden emberi k ö t e -
lességeinknek foglalata; olly erkölcsi elv, me l ly -
nél tökéletesebb más nincs. Névszerint: ezen elv 
tökéletesebb Mózes tiz parancsolatánál, mellyekbe 
felelte sok kötelességeket be kell okoskodnunk; 
tökéletesebb a ' tökéletesség (perfectio) elvénél , 
mert ez inkább csak az észt, mintsem a' szivet 
működteti: fentebbi, jézusi elvünk ellenben, észre 
is, szívre is, egyiránt hat Bölcsen cselekedtek 
tehát Jézus és az apostolok, hogy egyedül ez e l v -
hez ragaszkodtak, mondván: Máté XXII. 3 7 — 4 0 . 
Szeressed uradat Istenedet teljes szivedből, teljes 
lelkedből, és teljes elmédből; 38. Ez az első és 
nagy parancsolat. 39. A második pedig hasonla-
tos ehez. Szeressed felebarátodat, mint temagadat. 
40. E ' két parancsolattól fúgg az egész törvény, 
és a' próféták írásuk. Róm.XUI. 8—10. A ' t ö r -
vény betöltése a' szeretet. — E ' figyelmeztetés, 
egyszersmind a' káték készítőinek is jó szo lgá -
latot tehetne; mert van ugyan hivatkozás az ú j -
testamentomban Mózes tiz parancsolatira, de e l -
vül felállítva a ' szeretet van, és ez egy e lvnél 
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Szükségtelenek a' részek, — vagy ha igen, ám 
lássák a ' káté í rók! — Kérded továbbá, ke resz -
tyén atyámfia! 

2 ) A' különböző hinni való tárgyakkal , hitval-
lásokkal, dogmák egész seregével , vájjon mi te-
vők legyünk ? Ezeket szeretetben tűrjük el. J é -
zus és az apostolok, túlemelkedvén koruk szám-
talan dogmáin (p o. körülmetélkedés, J e ruzsá -
lembe való búcsújárások, áldozatok, 'stb.) , meg-
nyugodtak az Isten 's a1 felebarát szeretetén, 's 
annak jeléül, hogy valaki hívőik közé tartozik, 
azt megkeresztelték Ok ennél fogva új dogmákat 
nem csináltak, bölcsen azért, mert szükségtelenek, 
mert a' lelki világot, melly láthatatlan, földi nye l -
vünkkel le nem rajzolhatni. Nyelvünk szavai itt e' 
fö'dön egyedül öt érzékeink alá esö tárgyakra 
vonatkoznak : a ' lelki világban más tárgyak v a n -
nak, mellyek kifejezésére szavunk nincs. Jézus 
ennélfogva, felette bölcsen, Isten 's a1 lelki világ 
leírásába nem bocsátkozik; nevezi atyánknak, 
és ez elég, — ezt ö fiúi mély tisztelettel imádja; 
ezt teszik az apostolok is, és gyermeki hálából, 
minekünk is tenni kötelességünk. Épen ez oknál 
fogva nem bocsátkozik a' jövő, sírontúli élet l e -
írásába, mert földi nyelvünkön ezt megírni lehe-
tetlen ; Isten a' mi jóságos atyánk, bízzunk benne 
' s hagyjuk reá , hogy halhatatlan lelkünkkel mi 
boldogítási szándéka vagyon; Jézus megtevé, az 
apostolok is megtevék, legyünk tehát hív köve-
tőik. — A' dogmákat 's hitvallásokat buzgó ke -
resztyén zsinatok fogalmazták ; egyiket a ' mási-
kára rá -kényszer í te t ték ; patakokban folyt miat-
tuk az emberi v é r ; dühödött az embertelen g y ű -
lölség ; kihalt közölük Jézus hite, — és így fog az 
ezentúl is maradni, mindaddig, míg az emberek 
nem szűnnek meg a1 hitvallások készítésétől. — 
E ' baj tudniillik onnan támad, hogy az Isten nem 
egyforma gondolkodásuaknak teremtett bennün-
k e t ; a ' hány ember von a' világon, pedig felette 
sok van , az mind különbözik egymástól külsö-
és belsőképen ' snincs egyformaság: minél fogva 
a ' bölcseség tanácsa a z : „gondolkodásunk t a r k a -
ságát szeretetben tűrjük e l ! " 31ajd eljö azon óra 
is, mellyben a ' valót meg fogjuk látni : mindad-
dig pedig Jézus szeretetében nyugodjunk meg. 

Fenakadásod továbbá, keresztyén atyámfia! 
3 ) Miért nincs, legalább a' külső istentisztelet-

ben, keresztyén egyfo rmaság , egyforma ének, 
egyforma ima, papság, templomok? 'stb. Ezek 
kitüntetnék legalább a1 külső keresztyén egysé -
get . Felelet : Valamint a ' lelki világban, a' gon-
dolkodásban, az egyformaság lehetetlen; mert 
leremlönk ugy teremtett bennünket : hasonlatos-
képen a' külső világban, az egyformaság lehe-
tetlenségek közé tartozik. Az istenitisztelet-körüli 
eljárások ízléstől függnek ; az izlés pedig gondol-
kodásunk kifolyása, — ez pedig változó : ennél 
fogva más ízlése volt a' hajdani apostoli kornak, 
más ismét majdnem mindenik következett s z á -

zadnak, időnkig: Jézus és az apostolok, e' t ek in-
tetben, a1 legbölcsebben cselekedtek, hogy e' k ü l -
ső eljárásokat körül nem írták, meg nem h a t á -
rozták, hanem a' mindenkor élők értelmére h a g y -
ták, — mert hitök csak ugy lehetett világ v a l -
lása. De hogy is lehetne az istenitisztelet egy fo r -
m a , midőn érzelmeink 's felfogásúik különbö-
zők ? Mást szeret énekelni a' müveit, a ' tudós, 's 
ismét más ének felel meg a1 tanulatlan ember é r -
zelmeinek. Hasonlatosképen van a' dolog a' pap-
ság egyformaságával, — ez a' fizető kormányok 
dolga; minél fogva, ugyanazon országban v a n -
nak gazdag érsekek, püspökök 's más papok : 
másutt ellenben csak szegény prédikátorok. Éz az 
illető kormányok dolga ; függ ez számtalan k ö -
rülményektől. Itt az egyformaság lehetetlen. •— 
Azonban az egyformaság talán nem is k ívána-
tos, mert az emberiség haladni 's tökéletesedni 
akarván, felette jó hasznát veheti e ' különböző 
állapotoknak ; és nemde, a ' természet szép, mert 
Isten változatosnak teremtette ? És e' változatos-
ság miatt, vájjon ki fogjatagadni a' föld egységét ? 

És így, keresztyén és nemkeresztyén a tyám-
fiai ! Jer tek, szeressük mi csak az Istent, ama k ö -
zös atyánkat, teljes erőnkből, 's felebarátunkat 
mint önmagunkat! Mi egy vagyunk, egynek kell 
lennünk; mert teremtönk mindnyájunkat e m b e -
reknek teremtett. Embertársam! Én szentségeid-
nek, dogmáidnak és szertartásaidnak bármellyi-
két, ha Jézusnak fentebbi szeretet- törvényével 
össze nem ütközik, tiszteletben tartom, — tégy 
mint én ! A ' világ dogmáin nem kell búsulnod; 
könyvek szülék ezeket, a' könyvek fogják ismét 
felemészteni; mert állandósággal egyedül az bir, 
a ' mi isteni; a ' Jézus szeretete istenig ezt m e n y -
nyei atyánk mélyen sziveinkbe oltá, kívüle nincs 
üdvesség! V á l k a J á n o s . 

Birtokaránylagos egyházi adózás 's szabad is-
kolázás. *) 

Elvesz az én népem, mert tudomány nélkül való. 
Hoseas IV. 6 . 

Ne nézze kiki a' maga hasznát, hanem minden az e g y e -
bek hasznukat is nézze. Filipp II. 

1-sö szakasz. 
A népoktatás rövid története. 

Az ember, ez az isteni kéz legremekebb mive, 
minden hasznosb ismeretek tudása nélkül , ' s szinte 
minden teremtmények közt , a' legügyetlenebb 

* ) A' békés-bánáti n.t. egyházmegyei tanács, mellynek 
mi, a' kebelbeni helv. h. egyházak, a' vallást 's nevelést i l -
lető tárgyakban, közvetlen felügyelése alatt állunk, évek óta, 
oda irányzá, hivatásához i l lö leg , minden törekvését, hogy 
az alsó néposztály közt az é r t e l m i s é g fejlődjék, a1 

t i s z t a e r k ö l c s i s é g 's v a l l á s o s s á g gyarapodjék ,— 
tudva, mikép e1 kettős alap az a' taipkő, mellyen mint e g y e -
sek, ugy a' status vagy ország jóléte is, nemcsak fölépülhet, 
de ingatlanul meg is állhat; míg a' nép értetlensége 's val-
lástalansága, ha nem is eszközöl a' mai müveit korban rab-
igát, mindenkor idéz elő erkölcsbeni sülyedést's vagyonbani 
pangást. E1 ezélból nevezett ki 1 8 4 4 . tisztelt egyházmegyei 



állapotban jö e ' világra. Ámde keblében vannak 
elrej tve a' nemesb tehetségek csírái, mint ková-
ban a ' tüzszikrák, mellyeket czélszerü nevelés s 
oktatás fejthetnek ki 's érlelhetnek meg egyedül, 
így tehát az embernek nevelés 's oktatásra, azaz, 
a ' benne rejlő nemes tehetségeket kifejlesztő i n -
tézetekre, vagy iskolákra van mulhatlan szüksége, 
mellyek nélkül ő Isten képét viselő erkölcsi v a -
lósággá, emberré, nem képződhetik. 

Kezdetben, minden egyes család külön 's f ü g -
getlen társulatot képezvén , a' családfők vagy 
pátriárkák voltak házuknépeik oktatói 's n e v e -
lői, — részint jó példaadás, részint történeti 's 
erkölcsi elbeszélések által pótolván a ' tanítói 
intézetek, vagy iskolák hiányait; s ebből láthatni, 
hogy a1 gyermek 's ifjúkor mikénti neveltetése 
egyedül a ' családfők értelmisége 's val lásossá-
gától föltételeztetett. Majd idők multával a ' több 
egyes családok társaságba szövetkezvén, e ' s zö -
vetkezés ál tal , egyéb hasznos intézményeken 
kivül, kifejlett köztök a ' közoktató 's kormány-
zói hivatalok szükségessége is. Azonban még m i -
után iskolák állíttattak is a' régi idö népeinél, 
átalános népoktatás nem volt szokásban ; a' p a p -
kormányunk egy iskolai választmányt,*) hogy az, föltárván 
az iskolai nevelés hiányait 's akadályait, a"1 népiskolák czé l -
szerü rendezése , 's a" népnevelés fölvirágoztatására tervet 
készítne. A' közhelyeslést nyert választmányi munkálat nyo-
mán az egyházmegyei tanács több czélszerü intézkedést tett, 
jelesen az iskolai rendőrségi szabályokat, fenyíték-rendszert, 
kerületi felügyelőséget (decanatust) azonnal életbe—léptette ; 
a' kisdedóvást, vasárnapi iskolázást, küldöttei által, a1 k e -
belbeni egyházak figyelmébe hathatósan ajánlta. A' tanítást 
gátló akadályok közt kettő vonta magára különösen a' vá-
lasztmány figyelmét, u. in. az i s k o l a i k é z i k ö n y v e k 
h i á n y a , 's azon szokás, hogy helv. h. egyházainkban, a' 
t a n í t á s - b é r f o l y v á s t a' g y e r m e k e k r e l e v é n 
r ó v a , a'szegényebb-sorsü , kivált több-gyermekü szülék 
a ' l eg jobb akarat mellett sem képesek , főleg szük évben, 
gyermekeiket taníttatni. A ' kézi könyvek hiányát, nevezett 
választmány pótolni igérkezék, 's már eddig, több rendbeli 
tanulmányok kidolgozva 's megbírálva vaunak. A' második 
föakadály megszüntetésére nem talált a' választmány más 
utat, mint a1 b i r t o k a r á n y l a g o s e g y h á z i a d ó z á s t , 
's az ezzel összekötött s z a b a d i s k o l á z á s t . A' választ-
mány e-1 nézete is átalános helyeslést nyervén, az egyház-
megyei tanács elhatározta , hogy a-1 birtokaránylagos e g y -
házi adózás életbe-léptetésére, minden hatalmában levő sze -
líd eszközt megkisértend , mielőtt az iránt felsőbb helyre 
folyamodnék. E ' czélból rendelé el ezen értekezés kész í té-
sét, ennek ajánlat utjáni kinyomatását, 's a"1 nép közt ingyen 
leendő szétosztását. — Méltányoljuk, kedves olvasóim ! 
egyházmegyei felsőbbjeinknek a' m i , gyermekeink 's az 
utókor java eszközlésére tett 's teendő minden intézkedé-
se i t ! Bontakozzunk ki az előítéletek 's szűkkeblű önzés k ö -
telei közöl! P á r t o l j u k a' b i r t o k a r á n y l a g o s e g y -
h á z i a d ó z á s t 's a' s z a b a d iskolázást! így virágozni fog 
köztünk az értelmiség 's val lásosság, és az ezekkel mindig 
együtt-járó polgári jólét , 's biztosítva lesz a1 személy- 's va-
gyonbátorság. H. Á. 

*) A' választmány tagjai t. cz. E l e k e s A n d r á s , b é -
k é s i , B o g d á n L a j o s , szeghalmi lelkipásztorok; T o r -
m á s y J á n o s , békésmegyei főjegyző , S í p o s S á n d o r , 
megyei esküdt, 's jelen értekező. 

ság, ki kezelte a' vallást 's általában a1 tudomá-
nyokat, csak a' leendő papokat 's az úri rend 
gyermekeit vélte szükségesnek oktatni; elzárván 
az iskoláktól az alsó néposztályt,— így a ' l e g n a -
gyobb részt. 

A ' zsidók közt, Mózses törvénye szerint, a* 
szülékre volt bízva a 'gyermekek oktatása, s c s a k 
a' babiloni fogság után, Esdrás 's Nehemiás ide-
jében, állíttattak iskolák, de a' mellyekben, a' több 
népek példájaként, a' papokon kivül, a' leendő 
polgári hivatalnokok képzésére fordíttatván fö f i -
gyelem, az átalános népoktatás föl nem v i r á g o z -
hatott, ' s így az alsó néposztály, a ' zsidók közt 
is, értetlen, tudatlan 's babonára hajló volt. 

A ' keresztyén vallás föltetszésekor — mint 
maga idvezítö Jézusunk, ugy tanítványi is sze r te -
j á rva oktatván a 'népe t — kezdett éledni a' n é p -
oktatás. Azonban a' pogányok még ekkor ha ta l -
masbak levén a ' keresztyéneknél, ezekkel nem-
csak kegyetlenül bántak, de templom 's iskolák 
építésében is gátolták. Majd Nagy Konstantin r ó -
mai császár, Kr. sz. u 3 2 5 - b e n a' keresztyén v a l -
lásra térvén, kezdtek a' keresztyének templom 's 
iskolákat építni. A ' szép kezdet, Nagy Konstan-
tin vallásos-keblü fiai alatt,naponta virágzóbb fokra 
emelkedett : de Julián fe jére tétetvén Kr. sz. u. 
3 6 1 - b e n a' császári korona, ez a' keresztyén v a l -
lást elfojtani 's a' pogány vallást, mellyre maga 
visszatért , régi fényére vissza-állítni tiízó ki 
czélul. E ' tekintetből elszedte a' keresztyénektől a* 
templomokat, bezáratta az iskolákat, tudva, hogy 
hol ezek bezárva állnak, ott elhal minden é r t e l -
miség, olt a' vallásosságon nem lehet hogy felül 
ne emelkedjék a ' babonás tudatlanság. Julián k e -
vés idö múlva meghalt, 's halála, a' világosság 
terjedésére, nagy nyereség volt, mert templomok 
's iskolák építtetvén, az értelmiség 1s vallásosság 
ismét növekedésnek indult. Azonban nem sokára, 
az oktatás 's nevelés ügyére újra a* hanyatlás 
szaka következett e l ; a' néptanítói székek az el 
nem pusztult iskolákban is holmi kóborló 's n é p -
csábító egyénekkel töltettek be ; az í rás- taní tás 
megtiltatott; még a ' papi hivatalra menendőkre 
nézve is, az olvasás 's éneklés tudása e legendő-
nek tartatott ; predikátzíók készítésére a ' papok 
teljesen alkalmatlanok voltak. Az eláradt tudat -
lanságot 's megromlott néperkölcsöt Nagy Károly 
császár Kr. sz. u. 8 0 0 - b a n iskolák építésével v é l -
vén egyedül meggátolhatónak, roppant birodalmát, 
a' szó teljes értelmében, behintette iskolákkal : 
de még alig voltak láthatók az üdvös intézkedés 
gyümölcsei, már a' következő császároknak i s -
kolák iránti figyelmetlensége, a' népiskolák czé l -
szerütlen kezelése, a' tudósoknak haszontalan t á r -
gyak feletti vitatkozása, az iskolákban pangást, 
az értelmiségre nézve hanyatlást, a1 vallásban 
babonás tudatlanságot idézett elő. 

A* eallástisstitás vagy reformatio Kr. sz. u . 
1517. évben fölélesztő a ' már behamvadzott n é p -

* 



nevelés eszméjét ; a ' halhatlan érdemű Luther 's 
társai a1 fejedelmeket népiskolák fölállítására s e r -
kenték, magok azok czélszerü rendezése körül 
lelkiösmeretesen fá radozván; 's mivel ezen idő-
ben a ' nép vallásos ismerete, mint látók, igen 
csekély volt: az iskolákban egyéb, az életre ta r -
tozó tudományok mellőzésével, minden igyeke -
zet a' tiszta evangyéliomi vallás oktatására f o r -
díttatott. Ezen, akkor legszentebb irányból fejlett 
ki később az a 'népnevelési botrány, hogy a ' n é p -
iskolák inkább vallástudósokat, mint megannyi 
apró theologusokat képző kezdő intézetek lettek, 
mint valódi népiskolák ; a' növendékek leendő 
életmódjára semmi figyelem ; ök czéljokra l e g -
kevésbbé tartozó tudományok tanulásával terhel-
tettek. — A' közelebb mult század másodfelében ért 
meg az az eszme, hogy a1 status vagy országnak 
nem a1 latin nyelvet imígy's amúgy értő féltudó-
sokra, de értelmes, hasznos, ügyes polgárok, mes-
teremberek 's földmivelőkre van szüksége; 's e ' 
tekintetből el kell különítni a ' felsőbb tudományok 
tanulására szándékozó növendékeket azoktól, 
kik mint egyszerű polgárok, mesteremberek 's 
földmívesek akarnak élni 's használni a' hazának; 
' s ezeket, a' valláson kivül, az életre szükséges 
tudományokra oktatni, azaz, a' népiskolákat czél-
jokhoz illöleg rendezni. A' népiskolák illy czél-
szerü rendezése körül munkálnak jelenben m a -
gya r hazánknak minden, nemesb-gondolkozásu 
t ag ja i ; ez kitűzött iránya, buzgó törekvés ' s ó h a j -
tása egyházmegyei felsőbbjeinknek is. Mivel pe-
dig a ' legczélszerübben elrendezett népiskolák is 
csak akkor nyujtandnak kedvező sikert, ha azo-
kat a ' nép minden osztályzata, és így a ' l egsze-
gényebb-sorsuak is megkereshetik, azaz, ha azok 
szabadokká, díj-mentesekké tétetnek; ez azonban 
az egyházi adónak birtok-aránybani kivetése 's 
hordozása nélkül nem is képzelhető: egyházmegyei 
felsőbbjeink ezért óhajtják, mindenek előtt, a' bir -
lokaránylagos egyházi adózást a1 nép által elfo-
gadtatni, hogy azután legüdvösb czéljukat, a' s z a -
bad iskolázást, létesíthessék. (Folyt következik.) 

H a j n a 1 Á b e l . 
Dávid és Góliát, (Folytatás.) 

Azon egy állítás ismétlése 's illetőleg bebizo-
nyítása van még hátra, mellyet S. űr t a g a d , 's 
mire való megfelelésre secundansa Kovács József 
úr is fölkéri szerkesztőt. Ez pedig abból áll, hogy 
„a ' biblia-olvasás nincs megengedve a ' r. kath. 
világiaknak, ha csak nemcsak a' plébános, de a' 
püspöktől is, nemcsak szóban , hanem Írásban is 
fölhatalmazást nem nyernek." Ezt azonban S. úr 
nem hogy megczáfolná, sőt körülkerengésekben 
ugyan, de csakugyan elismeri igaznak ( 1 3 9 . 1. 
első hasáb). Ugyanazon lap másik hasábján pedig, 
kegyes tanácsot ad, hogy a' biblia-olvasási f o -
gyatkozást hogy pótolhatja ki a' r. kath. ember, 
azt mondván, hogy ,,a' szent í rás tartalmát olvasás 
nélkül is megér the t i , mivel a' templomban 's 
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egyébütt hallhatja az Isten igéjét hallgatni ősz in -
tén akaró ember." így hát semmi baj , édes S. úr! 
mind a ' ketten ugyanazt állítjuk. Hogy azonban 
ama tiltott könyvek lajstroma 4-ik szabálya mellé 
olly bö commentárt csatolt, — non erat his locus; 
nem az indokokat, mért nincs megengedve az 
olvasás, vitattuk mi, hanem csak azt, hogy m e g -
engedve nincs, sőt a ' legnagyobb büntetés van a ' 
t i lalomrontóhozkötve: „peccatorum absolutionem 
recipere non potest." És ha ezt maga is elismeri: 
milly ellenmondás az , mit a ' 137 - ik lap első h a -
sábjában Doederleinról állít, hogy t. i. ez megta-
nít, mikép meg van engedve a ' biblia olvasása r . 
kath. népnek. Épen az illy egyes írók ellen j a j -
dúl fel V. Károly 1 ' ) , „hogy nem lehet itt szó a r -
ról, mit állít ez vagy amaz író, hanem mit tanít 
az egyház." Azért is mi, minthogy ugyancsak V. 
Károly azt mondja (és ez is egy kis haladás), 
hogy a ' római pápa csalhatlansága nem az egyház 
közhite, nemcsak IV-ik P ius ,V- ik Sixtus, VíÍI-ik 
Kelemen, V- ik Pius, XVI-ik Gergely 1 2 ) , IX- ik 
Piust állítjuk amaz ugy mondott Doederleini t a n ú -
ság el lenébe: hanem ha a ' pápák bizonya nem 
elegendő, az ugy-nevezet t ekklézsia, vagyis a ' 
trienti zsinat határzatára hivatkozunk. És ha t r i -
poszáról olly harsány hangon dörög le Somogyi úr , 
hogy „ki nemesb ültetvényit a' rosz fű 's bozót á l -
tal egészen elnyomatni nem akarja , százszor is 
kitépheti az uton, útfélen buján-termö gyomot, 
melly ismét és ismét ( ' s a'mi csodálatos, örök-min-
dig ugyanazon egy hitvány fa j ) megtörhetlen aka-
ratossággal ütögeti föl magát a' már valahára k i -
tisztítottnak vélt földben." Jól mondja, hogy k i -
tisztítottnak e l m e r t hogy itt is tabula rasát k é -
szítsen amollyan spanyol tribunal alakra, annyira 
a' jó Isten csak nem engedi menni a ' dolgot. A l -
kalmazzuk azonban S. doctrinair philippicáját v i -
tánk tárgyára. Én azt mondom : Nincs m e g e n g e d -
ve a' biblia-olvasás a' r. kath. népnek : Somogyi 
azt mondja : megvan. Úgyde én mellettem trienti 
zsinat, IV-ik Pius, V-ik Sixtus, VIII-ik Kelemen, 
V- ik Pius, XVI- ik Gergely, IX-ik Pius 'stb. á l la-
nak, 's ha S. úr csakugyan rosz füvet, bozótot 
akar kertemből, mint fel nem fogadott kertész, 
gyomlálni? ha magával következetes akar l enn i : 
váljon nem ezen adataimat kell neki gyomlálnia. 
Hát nem felfordult logika-e ez ? kérdem ismét. 
Mert lássa, ez a ' dolog combinatiója. 

n ) Rel. és Nev. 1 8 4 7 . II. félév 1 1 7 -ik 1. 
1 2) Lettre encyclique adressé par le Pape Gregoire XVI. 

aux Evéques. A1 franczia érsekek-,püspökökhöz szóló 1 8 4 4 -
ki körlevél magyarul : A' gonoszok ármánya után minden-
felé elterjedt ama felfordult vélemény , hogy az örök üdvét 
bár melly hitvallásban föl lehet találni, csakhogy az ember 
jó erkölcsű 's becsületes legyen. A1 közönyösség ezen 
forrásából foly ez az ostoba (absurde) és tévelygő 
elv, vagy inkább őrjöngés, hogy mindenkinek meg kell adni 
és biztosítni a' lelki ismereti szabadságot. — Nektek nem 
lesz nehéz a" gondotokra bízott néptől elűzni ezen szeren-
csétlen tévelygést 'stb. 



Ha azonban theoriával, törvénynyel, mit e g y -
háza szab elébe S. úrnak, meg nem elégszik: t é -
nyekkel is szolgálunk. , 3 ) Le Cardinal Sfondrate 
ainsi que Molina son maítre ont taxé le P. Ques-
nel d 'étre un faux prophéte, un maitre de men-
songe et un séducteur parcequ'il avait enseigné 
qu' il était utile et nécessaire d 'étudieret de con-
naitre Tesprit, la piété et les mystéres de l ' éc r i -
ture, que la l ec tu redeces divins Üvres était pour 
tout le monde, que de lui en interdire la leclure 
c'était interdire Tusage de la lumiére aux enfants 
de la Iumiere 'stb. Magyarul : Sfondrate bibornok 
mint tanítója Molina kárhoztatták Quesnelt? hogy 
ö hamis próféta, hazug tanító és tévelyítö, mert 
azt tanította, hogy hasznos és szükséges vizsgálni 
és ismerni a' sz. írat szellemét, kegyességét , és 
t i tkait ; hogy annak olvasását megtiltani annyi, 
mint a' világosság fiainak a' világosság használa-
tát megtiltani; hogy ezen sz. könyvek olvasása 
az egész világot illeti 'stb. Söt Sfondrate bibornok 
tovább megy, 's a' biblia nem olvasását jó té t - 's 
kegyelemnek nevezi. 1 4 ) Ugy-e S. úr, hogy b i -
zonyok ezek, még pedig fogasok ? 

Törvény-sér tésül rójja fel nekem S. úr, hogy 
római vallásut írék néhol. Azt mondja: ez g ú n y -
név. És ö jó nevünkképen említi, hogy mi helv. 
vallásúak vagyunk (106 . 1.) Ugyan kérdem S. 
urat , mellyik cantonban gyárt ják szertartásinkat? 
dogmáinkat? vagy pápánk hol lakik? vagy miért 
nevez helv., debreczeni, vagy pápai vallásunak? 
A római vallású nevezetnek ellenben reális a lap-
j a 's nominális logikája van : 1) Ott lakik az e g y -
ház feje a' pápa; 2 ) ott határoztatnak meg a' v a l -
lás szertartási, dogmái 'stb. Nominális alapja az, 
hogy könnyebb fából csinált vaskarikát képzelni, 
mint különös közönségest a ' logicusnak. Már p e -
dig ha Róma hét dombon fekszik, a ' Tiberis mel -
lett: biz akkor nem az egész földet teríti be, ' s így 

utf ob]v yt]v•/. az egész földön elterültnek, k ö -
zönségesnek sem realiter , sem nominaliter, sem 
logice nem nevezhetn i , mint azt Bretschneider is 
mondja : 1 5 ) „Römisch-katholisch heisst heut zu 
Tage die römischeParticular-AlIgemeine-Kirche, 
was ein wahrer Widerspruch i s t . " Hogy azonban 
én csak római vallásunak hívnám a ' mi szerető 
atyánkfiait, nem igaz. Nézze meg csak S. úr Prot. 
Lap 1847. aug. 1. 7 6 1 1. ez áll : , ,a ' római k a -
thoíicus rendeknek gyönyörű igazság-szerete te ," 
hol nemcsak a' törvényes nevet megadom, hanem 
az igazságnak is megadom a' magáét, Elmond-
h a t j a - e ezt S. úr i s? Aligha, mert ö egyebet nem 
tud, csak gyalázni, gúnyolni, pedig, mint az ős-
korban tör tént , a ' jövőre nézve is betelhetik 
Strabo 1 6 ) szava: „Hajdan minden ugy telve volt 

, 3 ) La Doctrine et la conslitution du Pape Clement XI. 
pag. 5. 

14) Sfondrate nod. praed. dissol. part. t . § . pag. 1 5 2 . 
1 5) Bretschneider Heínr. und Ant. 1 8 3 1 . pag. 9 9 . 
l b ) Strabo Libro X V - t o ubi Calanum Indum inducit Io-

quentem. 

búza- 's árpaliszttel, mint most porral, — némelly 
folyókban víz, másban tej, másban ismét bor és 
méz folyt. De az emberek e ' dolgok bősége miatt 
élvezésök közepett gyaldzkoddsra fajultak; melly 
körülményt Isten megutálván, mind azokat s e m -
mivé tette, és az embernek más é le tnemet , igazi 
munkában töltendőt szabott elibe." Ajánlandó 
volna azért, hogy ama riasztgató modorral, melly 
gyalázkodással van egybe-kötve, hagyjon fel a* 
Rel. és Nev., nehogy rá illjék Bona bibornok azon 
prosopopoeas mondata: Nihil gloriosius esse chri-
stianis cum loquuntur, nihil miserabilius cum ope-
ran tur . " , 7 ) Hogy az egyházi iralomról e l re t ten-
tésemre ijesztő vázat tett ki a' Rel. 's Nev . -ben , 
illy vázaktól már ma nem az ember, de veréb sem 
f é l ; 's a' nagy szavak olly formán járnak ma, 
mint ama tóba csattanó lécz, meliyet Jupiter a ' 
békáknak vetett le királyul. Hogy utósó pdsztor-
fíunak nevez ki S. úr , ne féljen , teljesítem t isz-
temet, s ama Rel. ésNevelésbel i i . .ast (lap 108) , 
ha félre vezetné a' nyá j a t , vagy sok szelet kiál-
tana, amúgy virgoncz bojtár módjára, majd m e g -
megabajgatom. K e n é z y L a j o s . 

I S K O L A - Ü G Y . 
Tanévnyítás. — Aratási nagy tansziinet egyidő-
benisége. — Elmélkedés a' köz- és nyilv. tanításról. 

Emlékezzünk ismét tanodai dolgokról. Nyi lvá-
nos és köztanodánk e 'hazában igen sok van és a' 
nyilvános lapokban mégis olly gyéren van rólok 
szó. Miért ? mert tanodáink nagyobbára csak h e l y -
beli körülmények közt forognak és így az e s e -
mények is, mellyek körülöttük és bennök t ö r -
ténnek, nagyobbára csak helybeliek 's ennél -
fogva nem igen számolhatnak a1 nagyobb 
hazai közönség érdekére . És ha néha-néha 
mégis valamellyik tanoda felszólal és m a -
gáról emlékezik , sokan azt azonnal hiúságnak 
mondják, hirlesztési ingerből keletkezett dolog-
nak vallják. Am legyen, de mi a' nyilvánosságot 
és hiúságot nem vallhatván egynek, ol lykor-ol ly-
kor mégis ki merünk lépni tanodánkkal a' közön-
ség eleibe, elmondandók azt, mi körében történik, 
így keletkeztek volt a ' tanodai hirlök is vagy t a n -
hirlemények, a' mellyek a ' közönséget a ' t anodák 
feletti folytonos ellenörködésre felszólítják, azon-
kívül, hogy egyszersmind számolnak is a ' k ö z ö n -
ségnek. 

Jelenleg, ugy mint septernber hóban, csaknem 
nagyobb részében a' két hazai tanintézeteknek, 
új tanév nyilt meg. Az illy megnyitás itt-ott kisebb-
nagyobb ünnepélylyol szokott történni,de még nem 
emlékszem, hogy csak egyszer is szó lelt volna 
e' lapokban tanévnyitásról. Évrekesztésrol és t a n -
évet befejező nyilv. vizsgálatokról igenis volt 
szó, de nyitásról nem. Pedig az évnyitás, bármelly 
tanoda körül is, nem kevésbbó fontos és érdekes 
időszak , mint maga az évrekesztési esemény. 

J 7) Manuductio ad coelum pag. 2 7 8 . 



Szóljunk hát ezúttal tanévnyitásról vagy t a n é v -
kezdetről. 

A* tanév — mint mondám, — hazánk nagyszámú 
tanodáiban september havával kezdődik; egy r é -
szében octoberre l , és ismét más részében csak 
novemberrel . Már minek e' különbözés? v a n - e 
ebben valami okszerűség? Az ifjú, ki juniusban 
végez , a' novemberben megnyíló tanodába men-
ve tanfolyamatát folytatni, négy havig szünetez: 
ellenben az, ki septemberben végez, nem is l ép-
het be veszteség nélkül, azon tanodába, melly már 
septemberben nyitja meg futását. És így ez utób-
binak szünete nem is lehet. Ez nagy egyenlőt-
lenség és ez a' köznevelésnek bizony nem igen 
nagy egyeztetését árulja még el közöttünk. — 
A ' juniusban végző, szünetez julius és augusz-
tus hóban, a' forró nyárban, a' midőn lelki mun-
kát, de különösen tanulást, bizony csak erötetve 
képes végezni az ember : ellenben a' september-
ben végző, szünetez a ' szüret alatt 's a ' nyár de -
rekát szundikálva töltvén az iskolában, mulatozik 
a ' borszürés természeti ünnepekor. Tehát néhol a 
nagy szünet aratásra, másutt szüretre esik. Mely-
lyik már az alkalmasabb ? a ' n y á r - vagy az ösz -
s z a k í - e ? vagy pedig mind a' ket tő? Én részem-
ről, de korántsem a ' sok szünet kedveért , a1 nyár i 
vagy aratási nagy szünet és rövid szüreti szü-
net mellett nyilatkozhatom legőszintébben, de az 
utóbbi mellett természetesen csak ott, a' hol a' 
bortermesztésnek helye van. Az aratási nagy t a n -
szünet melleit, okaim következők: 1) Igen t e r -
mészetesnek találom — és ezt a ' tapasztalás is 
bizonyítja, hogy az ember elméje ŰT forró és tik-
kasztó nyári napokban kevésbbé alkalmatos, ke-
vésbbé fogékony az észmüvelésre, mint a? liiis idő-
szakban. A' midőn a' test a ' hőségtől le van t ik-
kasztva és bágyasztva, mint feszüljön akkor a1 

lélek ? A 'mérsékle t t éghajlat alatt mindig t e r -
mékenyebb és teremtöibb az ész a' hivesebb é v -
szakokban, mint a' forró nyári időben, ez va la-
mennyi teremtői írónak a1 vallomása. Már pedig 
a ' tanodának csak inkább azon időt kell válasz 
tania a' tanulásra, a ' mellyben az elme is inkább 
megnyílik és megnyilhatik, mint ennek e l lenke-
zőjét Ezt — mert elme nincs a' testen kivül — 
egészségi szabály is kívánja. Vagy pedig, mívelni 
aka r juk-e az észt a ' testnek kárán ? — 2) Kí-
vánja és inkább ajánlja az aratási nagy szünetet 
mint bármelly más időt nagyszünetül, az emberek 
soeialis viszonya is. Akkor szokott a' szüle — a' 
ki teheti,—-utazniés gyermekét is utaztatni, vagy 
pedig fürdöLe menni és magzatját is magával vin-
n i ; más szüle pedig — a' ki az kívánja, hogy 
gyermeke, — a' mennyiben ere je bírja, a' nagy 
tanszünet alatt már neki is segítsen, — akkor van 
elfoglalva legtöbb dologgal és így akkor szorúl 
leginkább és akkor veheti leginkább hasznát f iá-
nak. Ide nem értve azt, hogy a' természetbeni 
aratásnak kezdetével eshetik meg legjelentéke-

nyebben ésleghasonlóbb kifejezéssel, az e lmemü-
velési aratás is. — 3 ) Sürgeti a* tanszünetnek 
aratáskori tartatását az is, hogy <*' tanítók, a1 kik 
az éven át csakugyan legtöbbet munkálkodtak, 
akkor üdülhetnek és szórakozhatnak leginkább, 
vagy fürdők látogatása, v a g y utazás, v a g y r o -
konaik körében való időtöltés által. A ' ki pedig 
akkor is észfeszítéssel munkálkodnék, ám inkább 
fog találni az egy , egymagára nézve hüs és á r -
nyékos helyet, mint az egész tanulóság. A ' nagy 
tanszünet ugyanis, nemcsak a' tanuló, de e g y -
szersmind a' tanító kedveért is van rendelve, és ez, 
utóbbiért tán még sokkal inkább, mint amazért . 
Miért nem akarnók tehát azon időt engedni a' t a -
nítónak, melly a ' növendéknek is legkevesebb 
hátráltatása- és legkevesebb mulasztásával tör-
ténhetik meg ? Ide járul még azon körülmény is, 
miszerint épen aratási időben szoktak tartatni 
hazánkban leginkább a' tudományos gyűlések és 
összejövetelek, de különben akkor tartatnak azok 
nagyobbára a' külföldön is, — miért akarnók 
azoktól a' tudománynyal ós nagyobb soeialis k i -
fejlődéssel haladni kivánó tanítóinkat v i s sza ta r -
tóztatni ? Vagy pedig a k a r j u k - e engedni, hogy 
ők ezen gyűlésekre hivatalos munkájuk h a n y a -
golásával járhassanak csak ? — Mind ezekhez 
számítanám még azt is, hogy a' tanodai épületek 
tisztogatása és fejérilése is legezélszerübben es-
hetik meg nyáron, már nem annyira nedves őszi 
időben. — Némelly tanintézetnél a ' n a g y szünet -
kor szoktak a' tanulók kiküldetni iskolára v a g y 
iskola kebelébeni tápdára való kéregetés ( s u p -
plicatio) végett . E ' tekintetben is, azt gondolom,, 
miként az iWynemükéregető tanulók többet gyűjt-
hetnek a ' tanoda gydmolitására aratáskor, a ' m i -
kor bövségéböl mindenki könnyebben cseppent 
valamit a' tanodának, mint bármelly más időben* 
Megengedve e' mellett természetesen azt is, hogy 
a' hol a' kéregetésnek szüretkor is van helye, ott 
— a' mennyiben és a' hol szüret van, akkor is 
mehessenek a' tanulók kéregetni. De szüret k é t -
ségkívül az országnak kisebb részében van, mint 
aratás és így aratáskor általában ezen tekintet-
ben is többet remélhetni, mint csak szüretkor is* 
— Végre pedig egyik föoka véleményemnek az 
aratási szünet mellett — julius és augustus hó -
ban, — az, hogy a ' két haza prot. tanintézeteinek 
nagyobb számában ez a ' bevett szokás, E r d é l y -
ben ugyanis minedenütt, N. Enyeden, ugy mint 
Kolosvártt és N. Szebenben; hazánkban a ' prot . 
ágostaiaknál mindenütt, a' reform, egyházkerüle-
tekben részben, a ' falusi tanodákban pedig o r -
szágszerte. E ' szerint pedig, mindenesetre köny-
nyebb a' kisebb eltérő résznek a ' többséghez s i -
mulnia, mint ennek amazt követnie! — A' prot . 
tanítók 1846- ik évi Pesten tartott köztanácskoz-
mányából felszólíttattak e' tárgyban az eltérő k e -
rületek közértelmüen, hogy a két felekezet óhaj-
tandó nagy összesimulása legalább külsőleg is 



kezdessék meg és az ifjúságra nézve az egymás 
tanodájába való járhatás könnyítessék, — a ' p r o t . 
tanítók az idén Sopronban tárták gyülésöket, de 
e ' tekintetben választ egy kerülettől sem vettek 
még. A ' választ azonban kérni és várni, tán sza-
bad lesz esztendőre is, az újból Pesten 1 8 4 8 - b a n 
tartandó tanítói köztanácskozmány alkalmakor. 

Ezt akarám most könnyű tollal 's mintegy b e -
vezetésül elmondani, a' pesti prot. gymnasium 
kebelében f. é. sept. 6 - á n tartott tanévnyítási ü n -
nepély megemlítéséhez és az ugyanakkor az alul-
írt által elmondott elmélkedés közléséhez, a' köz 
és nyilvános vagy tanodai tanításnevelésről. Az 
elmélkedés, tanszéki beszéd alakjában,következő : 

T. gyülekeze t ! Őszelő 6 - k a van ma ; kün a' 
természet már őszül, gyümölcseit most szedik, és 
az elmemüvelés intézeteiben tavaszlik. Ott vége 
v a n az aratásnak, itt pedig a' vetés kora most áll 
be. Milly különösek az emberi intézmények! a ' 
természettel gyakran ellenkezők és mégis olly— 
annyira a' természethez vezetők. Mintha a' m e -
zőkről bearatott élet egyenesen a1 szellem v e -
téskorára figyelmeztetne. Szülék! szántóföldeitek 
most puszták, a' csűröket is bezártátok és az élet 
a ' vermekben h e v e r ; fiaitokat pedig behoztátok, 
hogy számukra most nyíljék meg a' mező és hogy 
ra j tuk a1 tudománybeli szántásvetés most k e z -
dődjék el.ÜdvÖzlek, kik ezt tétetni, üdvözlek, kik 
ezt tenni jöttetek, kik gyermekeitek közre vágyódó 
elméjébe a' tudománynak magvait hintetni, és t i -
teket , kik fogékony kebletekbe e ' magvakat f o -
gadni akarjátok! Itt is hasonlót mivelendünk ahoz, 
mit a1 szüle mivel és miveltet otthon, csak a ' tér 
lesz különböző és különböző a' t á rgy , — a' czél 
azonban mindkét téren majdnem egy, u. m. g y ü -
mölcstermesztés itt, mint gyümölcstermesztés ott. 
Az anyagi mivelés gyümölcse élet, az anyagi l é t -
nek fentartására; a ' szellemi mivelés eredménye 
is élet, de élet az örökségre. A* czél különbsége 
tehát, ott a ' puszta fentartás, itt a ' haladás az 
örökségre. Mert a ' mint az anyagi gyümölcs 
veszendő, ugy veszendő az, a* ki pusztán csak a z -
zal táplálkozik ; és a' mint a' szellemi gyümölcs 
enyészhetlen, ugy a' mulandóságnak kitéve nincs 
az, ki e1 gyümölcscsel táplálkozik. E ' szerint az 
e' téreni működés, a' mellyre most indulunk, 
enyészhetlen kincsek szerzése, gyarapodás a1 tu-
dományban, szilárdulás az erényben, valósítása 
az ember valódi rendeltetésének. Az emberi t á r -
saságban e1 czélhoz vezető egyik és föintózet, 
a ' tanoda. A' tanoda a' szellemnek szántásvetési 
mezeje ; mivelési tére az ember szellemi termé-
szetének ; előmozdító eszköze az ember lelki t e -
hetségei kifejlődésének; érlelője az ember t á r -
saslényi vol tának; a' tanoda az emberiség kert je 
Az egyén, kit a' tanodába léptetünk és fogadunk, 
kénytelen már e ' lépése által elismerni, mit k ü -
lönben tagadnia sehol sem volna szabad, hogy ö 
az emberitársaságnak részese, t a g j a / s hogy, mint 

illyen, az emberi társaság közczéljainak meg i s -
merésére kiván vezettetni, és a* kik öt fogadják, 
kell hogy az emberi társaság közczéljai felé n e -
veljék. Helytelen gondolkozás tehát az, miszerint 
az ember csak önmagáért élőnek mondatik, he ly -
telen, mert ez az igazságnak csak egyik része, 
csak fél igazság; mert másrészről az ember a1 

társaságért is él, az összes emberiség czéljainak 
előmozdítása és valósításaért. És innen van, hogy 
az embernek, ha lehet, mentül korábban kell fel-
karoltatnia az egész társaság által, be kell a v a t -
tatnia abba, mi mindnyájunknak volta, mi mind-
nyájunknak föladata, mi mindnyájunknak rende l -
tetése. E ' szer in t az embernek társian és t á r saság-
ban kell felnőnie, társian és társaságban nevel te t -
nie, embertársai között emberülnie. A' természet 
hasonlót mutat tökéletesebb növényeiben, hasonlót 
tökéletesebb állatteremtményeiben, és ezt mutalja 
az emberre nézve a'történetis minden korszakában. 
Vagy azt gondolod-e,hogy az ember épen e 'magas 
teremtményi voltánál fogva különségesen és e g y -
legesen fejlődő l é n y , ki egymaga külön t e r m é -
szeti, ki egymaga külön szellemi czélt létesítsen? 
Ha az t : ugy annyi földkerekségre volna szüksége 
azÚristennek, a' hány a ' világon az ember,— a n y -
nyi menny és annyi külön földre, a' hány emberi 
lélek lehel. De Isten ezt nem tevé , Isten embert 
adott az embernek apául és azt anyául,— embert ad 
neki társul, embert előde és embert utódául, és 
mindezek együtt teszik az emberiséget, és ez 
egyben az egy, csak annyiban külön, a' mennyi-
ben külön időben, és önmagára nézve külön h e -
lyen valósítja az egésznek isteni eszméjét. Neki 
tehát mások közölt és másokkal együtt kell e m -
berré neveltetnie, közelednie az együtt és egy 
helyen élőknek közczóljához. És ebből nemde 
nem az következik-e , hogy az ember, miután az 
egész földkerekségen élőtársaival közvetlenül 
együtt nem nevelkedhetik , mert tenger- és fö ld-
határ választja el őket egymástól és ők, ha csak 
az egész földet egy tanodává, Istennek nagy n e -
veidéjévé nem teszik, közös tanulmányokban nem 
részesülhetnek — tehát, nemde nem az követke-
z ik-e , hogy legalább kisebb körre nézve és szű-
kebb hatások között, az emberek még is — a* 
mennyire lehet, — együtt neveltessenek ? Az e m -
beriség kisebb körei , az országok, az egy közös 
múltnak birtoka, az egy és közös jövendőnek r e -
ménye által összekötött emberi társaságok. Az 
erdő fá ja , növénye ugyan a' föld hátának, de k ü -
lönséges példánya a' bizonyos béreznek é skü lön-
séges vidéknek : így az emberis , fia ugyan egész 
fa j tá jának , de tagja különösen egy nemzetnek, 
egy és bizonyos polgárzatí köztársaságnak. És e b -
ből következnék, hogy az ember ez egy közös 
környezetben, ez egynek közös czéljafelé n e v e l -
tessék. De történik és történhetik-e ez minde-
nüt t? vagy tán van az embernek még közelebb 
környezete is, a' melly neveltetését határozza ? 



Én részemről, közelebb környezőket ismerek 
ugyan, de ismerem őket csak mint a 'nevelés köz-
nemzeti és társadalmi czéljának alárendeltjeit, 
mint befolyó tényezőket, de nem mint határozó-
kat. És a' mennyiben a' neveltetésnek műhelye, 
nem országosan nyilvános és nemzetien társias, 
annyiban azt — megvallom őszintén— embertár-
sasági czélunkkal megegyezőnek nem találom. 
Ha közczélra való neveltetésnek helye a' tanoda, 
és ha általában a' nevelésnek ezélja emberien és 
polgárian közös : ugy menteni nem tudom azon 
intézkedést, miszerint az ember a' pusztán csalá-
dias vagy netalán egyoldalúan felekezeties k ö r -
nyezetben is, a ' társaság közczéljainak előmoz-
dítására neveltetik; menteni nem tudom azon e l -
járást, mellyszerint ember embertől, kora és ereje 
társától elkülönítve, önleges vezettetés mellett, 
önleges czél felé törekszik. És ez mégis, nem-
csak hogy történik, hanem korunkban és különö-
sen hazánkban, épen ez van leginkább divatban. 
Engedjetek erről, — miután a' tanodát, mint tár— 
salmian közneveltetési intézetet, röviden már jel— 
lemzém— engedjetek erről még egy pár szót szó-
lanom. Tudom ugyan, hogy az titeket, kik mag-
zatitokat e' közhelyre hoztátok, nem illet : de 
érdekelhet netalán, ha tudalmasabb meggyőződést 
igyekvendünk szerezni azon tényről, melly sze -
rint ti e' gyermekeket ide adtátok és a' mellysze-
rint mi őket e' köznevelö intézetbe fogadjuk. — 
Hiszen ti e' magzatokat otthon is tarthattátok 
volna, hiszen a' családi laknak bármelly szobáját 
lehet tanodává változtatni, és tanítók, vagy ti ma-
gatok, vagy bármelly jó barátotok, vagy e' végre 
felkért külön, saját magatoktól függő saját maga-
toknak felelős egyén is lehetett volna ; otthon fia-
tok netalán egymaga részesülhetne ennyi tanítá&i 
áldásban és még részletesebb vezetgetésben, mint 
a' mennyit itt kénytelen lesz másokkal és pedig 
igen sokakkal és nem is testvérekkel megosztani 
és a' mennyi felügyelés öt itt , tán nem is fogja 
mindig menthetni, nem fogja mindig megóvhatni 
a' botlásoktól; és ti, mint szülék, a' közellevö 
gyermeket több szeretetben is vagytok képesek 
részesíteni, mint netalán az idegenek, a' távolle-
vők, a' tanítók ? Hogy tudtok ennyi jót feláldozni 
a* némellyek felfogása szerinti annyi rosznak ? 
Pedig ti gyermekiteket szeretitek, 's tán épen a' 
szeretet a z , a' melly a' tölök-válásra bír! De 
min alapszik tulajdonképen áldozatotok vagy kö-
telességlek, a' midőn ezt teszitek, épen ennek az 
okait szeretném kissé vizsgálni. És ha ezen okok 
győzők , akkor önkényt következik amazoknak 
kárhoztatása, a' kik ez okoknak nem engedve, 
ellenkezőt tesznek. 

A ' szüle, ki gyermekét tauodába küldi és így 
köznevelés alá adja, ugy hiszem, hogy már ez á l -
tal is elismeri, miszerint fiának, mint a' társada-
lom körében egykoron élendő és a' társadalom 
czéljaira müködendönek — mint már feljebb is 

mondám — társian és társadalmas szerkezetű kör- f 

ben és téren kell neveltetnie. Ha a 'czél igaz, ugy 
a' czélhoz vezető, azzal megegyező, söt arra 
egyenesen elkészítő út sem lehet hamis. Innen van v , 
hogy a' tanodát némileg már kis országnak is s z o k -
ták nézni és nevezni, vagy legalább azzal összeha-
sonlítani, azok, a1 kik e' tanoda társas működésé-
ről és czéljáról meggyözetvék. Itt ugyanis töb-
ben egyesülnek, egy akarat szerint, közös esz -
közökkel, közös czél felé indulandók, közös f e l -
adatot teljesítendök. Az egyes, alá van rendelve 
az egésznek, hódol az egésznek, elismeri felette 
való hatalmát. De vájjon e hatalom mi ? tán ön -
kénye a ' tanítónak? tán változó indulata a' tanít- , 
ványok kívánságának? tán véletlenies rendelete 
az elöljáróknak ? vagy tán puszta szokás által 
szentesített szabályok ? Korántsem, mert ha csak. 
az volna, ugy a' tanodának nem volna szabad köz -
intézetnek lennie többekre nézve; ugy nem ál l -
hatna fen csak egy napig is; ugy nem érdemlené 
annyinak bizodalmát, ugy nem lehetne benne b iz -
tosíték a' társaság épfenállására, 's ugynem esz-
közölhetné többeknek egyesülte által, a v a l a -
mennyi tagjának közös czélját. Az, a' mi a ' tano-
dában hat, az a' tudománynak szelleme, mint az 
összes emberiség legfőbb tudata, mint olly tudat, 

mellyet mindnyájan együtt, de a' mellyet külön 
és egészben egyik sem bír, de nem is bírhat; e ' 
tudatnak fegyvere az igazság; és a ' tanodának 
tiszte e' fegyvert mindenkinek kezébe szolgáltat-
ni, elismerni és elismertetni azon szerzeményt, 

mellyet bár ki is e' fegyver által kivív. A' t a -
noda tért enged, hogy ember emberrel találkozva,, 
észküzdelemre szálljon,tudatának kicserélését k í -
vánja, de mindég csak az igazságnak érdekében. 
Ki mint küzd a' szerint nyeri elismerését; ki mint 
győz , a' szerint üli diadalát. Örökség gyanánt 
száll reánk az emberiség tudományhagyománya, 
de ez örökséget mindenkinek újra kell megsze-
reznie, az emberek mindenikének újra kell l é te -
síteni az emberiséget.De ez épen nem történhető 
elzárkozott magányban, nem szük családi falak 
között, a' hol az embernek viszonylagos a' tekin-
tete és tetteinek viszonylagos a' becse; a' hol a ' 
nevelendő egyén, mint a ' háznak gyermeke, é r -
deme nélkül is örökös és a' cselédség irányában 
úrfi , vagy az uraság irányában szolga; ennek 
csak olly helyen is olly körülmények között lehet 
történnie, a' hol egyedül az általános emberlét-
nek van becsülése és csak a' viszonylagosság-
nélküli fénynek tündöklő ragyogása és elismerése. 
És nemde nem ez-e az ember neveltetésének fe l -
adata? megértetni vele rendeltetését, és annak, 
a' ki azt el akarja érni, engedni alkalmat, mutatni 
utat és szolgáltatni odavezető eszközt, — tenni,, 
hogy mindenki erejéhez képest emberüljön, vagy 
tudományosabb nyelven szólva,szellemüljön. Mert 
nem szállnak az emberiség szellemkincsei örök-
ség gyanánt reánk munkánk és tettleges hozzá-



járultunk nélkül: azokat meg kell szereznünk, t i -
tani munkának az árán leküzdenünk, mint P r o -
metheus leküzdte a' tüzet az égről. „Laboré Dii 
mortalibus omnia vendunt" — ezt vállá már az 
ős költő, ki magáról elmondhatá : „ E x e g i monu-
mentum aere perennius." — De ninc9 is, és nem 
is lehet az emberi társaságban ü d v , míg ez nem 
fog általánosan elismertetni, míg ez nem fog min-
denkinek engedtetni, míg mindnyájan az egy czél 
felé, egy és közerejüen nem fogunk törekedni, 
míg mindenkiben nem fogjuk az egyenlő emberi 
jogot és emberi méltóságot tisztelni; míg embe-
rültét az egy, nem az egészben, hanem csak saját 
magában fogja keresni ; üdv csak az egészben 
v a n . ' S ugyanazért kell a1 növendéknek illy sze l -
lemben felnőnie sok embertársával , együtt és 
egylelküen azokkal , a ' kikkel haladottabb k o r á -
ban, mint külön kornak fia és örököse, együtt l é -
szen képviselendő és előmozdítandó hazájának 
és az emberiségnek ügyét és üdvét. Kérdjük meg 
a ' tapasztalást és ez befogja vallani; kérdjük meg 
sajátmagunkat és mi nem fogjuk tagadni, milly 
sok tekintetben üdvös, hogyha azok, a' kik egy 
és közös nagy munkára hivatvák, hogy ha azok 
már korán, egy és közszellemüen, egy és közös 
eszközök által avattatnak fel éltök munkájának 
viselésére. Spárta és Róma fiai, a ' kik a' közha-
zának tűzhelyét valának védendők, mindnyájan 
ez egy tűzhely körül nőttek fel, mindnyájának 
lelke ez egy tüzholy lángjain melengült. Közszel-
lem , hazai és emberi közlélek, csak is illy uton 
fejlődhetik; a' magány- és osztály-érdekek l e -
gyözetése csak is illy uton történhetik; nemzeti 
közeszmény csak is illy uton létesül és csak is illy 
uton oltható annak tisztelete és hódolata az ifjú 
sarjadék szivébe. 'S er re nézve nem egyebet, 
mint meggyőződésemet mondom ki, a' midőn b e -
vallani merem, hogy hazánk és nemzetünk sok-
nemü bomladozottságának, száz meg száz érdekre 
szakadozottságának, épen ez egyik föoka és f o r -
r á sa , hogy fiaink annyi meg annyi felé , annyi 
meg annyiféleképen neveltetnek. Nálunk minden 
egyes család tanoda, és minden tanoda külön csa-
ládot képez. Innen nem csuda, hogy annyiféle 
nevelés mellett annyiféle az érdek, és csaknem 
annyiféle a' nevelés czélja is. 

Mindezen vádak által azonban, nem mondom 
mégis, nem is kívánhatni, hogy a' család mond-
jon le gyermekéről ennek még zsenge és i f júko-
rában, a1 midőn az erőtlen és testileg is fejletlen 
lény még anyai karokra és atyai vezetgetésre 
s zo rú l ; nem mondom, hogy a' szüle már akkor 
tépje le kebeléről élte örömét és utódi reményét , 
és tegye világpolgárrá és adja hazájának és b o -
csássa szeretetlenül oda, a' hol ö csak fel tétele-
sen részesíilend szeretetben, — ezt én nem v a l -
lom, mert tudom, miként az ember, ha szülőjét 
egyszer elhagyja vagy elveszti, második szülét a ' 
földön nem talál, és tudom, hogy az embernek t e r -

mészet- és Isten-rendelte első nevelőháza, teste 
és szelleme ringató bölcsője a' család; és hogy 
minden apa és minden anya. a' legjobb gye rmek-
nevelőnek is legméltóbb társa, sőt hogy ennél is 
több, mert a ' gyermeknek egyenesen csak is ö 
lehet igazi nevelője De megengedvem ndezt ,nem 
vallhatom ismét, hogy a' gyermek még azon k o r -
ban is, a ' midőn vele hazát kell ismertetni és sze -
rettetni, a ' midőn öt a' tudományhoz, mint az e m -
beriség közbirtokához,kell vezetni, és ennek m e g -
szerzésére tanítani,— a' midőn benne az erénynek 
általános tiszteletét, a ' szép, jó és igaznak e s z -
méjét kell meggyökereztetni — netn vallha'om, 
hogy még akkor is, a' midőn ö reá e' szellemi 
közhatalmak működése vá r ,—nem vallhatom,hogy 
még akkor is, pusztán a1 szük csaláJi körben, a ' 
magányos tűzhelynél tartassék, hogynékie a ' v i -
lág csak mintegy szemüvegen mutattassék és 
hogy öt az emberiség közlehellete csak az egy 
szüle vagy bármelly más egyes embernek lehel— 
lete által illesse. Ez nem rendes menete a' valódi 
emberi fejlődésnek. Mit várhatunk azoktól az é le t -
ben, a' kiket az élettől elzárunk ? Mint segí t se-
nek azok embertársaikon, a ' kik embertársaikra 
szorulni nem tanultak ? a ' kik az emberiség ö r ö -
mét és bajait csak egykét emberen tanulták i s -
merni, a kik csak önmagokért tudnak örülni, e l -
lenben legcsekélyebb szenvedésöket is mások 
által szeretnék sajongtatni ? Ha csak az volna az 
ember rendeltetése; és ha neki a" család bol to-
zatán kivül más érdeke és más teendője nem 
volna, —és ha haza és emberiség,tudomány és m ű -
vészet és minden közhatalom, csak ábránd v o l -
nának és így az embernek feladata nem más, mint 
csak az volna, hogy faj táját fentartsa és s z a p o -
rítsa, nem pedig, hogy éltével az egésznek s z e l -
lemi örökségét előmozdítsa, és a' közboldogság-
ban az egyéni boldogságot keresse: akkor m e g -
engedem, hogy a' nevelésnek is, a' családon k í -
vüli nevelötérre szorulnia, ehez folyamodnia és 
ennek hódolnia szükségtelen volna. De mivel több 
az emberiség, mint a' család; több a' haza, mint 
csak két szülének társasága, több a1 tudomány, 
minta ' magányháznak szelleme : azért kell l é -
teznie intézetnek, melly mindezeknek érdekét 
képviselje, melly mindezeknek fenmaradását és 
haladását eszközölje Én ezeket feladatul a t a n o -
dának adom, én a* tanodát, mint a' közneve l t e -
tésnek helyét, nézem illy intézetnek. És ebben, 
hogy mennyiben van igazam, er re az emberiség 
története is felel, — bár okulnánk feleletéből! 

De hogy a' tanoda korunkban még nem az, a ' 
minek lennie kell, hogy sok szüle — hahogy a ' 
felebbmondottaknak kész is volna engedn i , a' 
tanoda, mint közneveltetési intézet iránt még mé l -
tán bizalmatlan, azt sem akarom másrészről t i t -
kolni ,—csupán csak azon különbséggel, hogy ők 
e' bizalmatlanságnak okát a' tanodában, én meg 
egyenesen bennek keresem. Ök már az által is, 
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hogy gyermekeiket a" tanodától elvonjuk, hogy | 
őket külön neveltetik, növelik a ' tanoda iránti bi-
zalmatlanságot; ők sok jeles egyént, kik hozzá-
járultukkal, a ' tanoda körében 's ennek üdvére 
működhetnének, e1 működéstől elvonnak és e g y -
két magzatnak neveltetésére szorítják azt, ki 
egész községnek a ' lelke lehetne ; ők, a ' kik a n y a -
gi tehetöségök mellett, mivel képesek a1 g y e r -
mekeketotthon neveltetni, a' közneveltetésnek te-
ré t csak a' szegényebbeknek vagy csak bizonyos 
néposztálynak intézetévé teszik és ez által — a1 

helyett , hogy közszükségü és társadalmias inté-
zetté emelnék — kényszerítik egyoldalúvá vagy 
félszeg irányúvá fajulni; és mind ezeken felül 
még pártoltatásukat is megszokták a' tanodától 
vonni, azon ürügy alatt, hogy az intézetnek hasz-
nát nem veszik. Ez így nem jól van, ebből ön-
kényt következik, hogy a' tanoda még nem is l e -
het olly intézet, a 'minőnek azt a' szülök óhajt ják, 
mert magok sem akarják még ollyanná tenni, és 
még is ök teszik a 'ki fogást , ők panaszkodnak, b i -
zalmatlanságukat alaposnak vallva. — De j á ru l -
jatok csak ide mindnyájan, segítsétek a ' közne-
ve l é snek helyét tágítani, a' tanítók állását és be-
folyását tekintélyesbíteni, őket az anyagi szük-
ség küzdelmétől megóvni , tanító és gyermek 
számára, a ' nevelési és tanítási eszközök szerzésén 
munkálni,— tanuljátok csak a1 tanodát közhazai és 
közszükségü intézetnek tekinteni és mint i l lyen-
nek, közhasznú virágzatát előmozdítani, a' taní -
tóknak pedig, a' midőn gyermekeiteket hanyagság 
vagy engedetlenség bűne miatt feddik vagy f é -
kezik, és a midőn azt törvény és igazság szelle-
mében atyailag tenni kötelesek — igyekezzetek 
segédtársai, nem pedig ellenzői lenni, a' kik a' szi-
goruabb nevelési eljárást boszuállásnak vagy 
részrehajlásnak merik nevezni ,— tegyétek mind-
ezt egyesekként és — virágozni fog a' tanoda, mint 
az összesség intézete, minden egyes gyermek 
pedig nyerni fog és élvezendi az egésznek á ldá-
sát. És csak akkor leend a' tanoda tágított c sa -
ládi kör, a1 nyilvános hazai éleinek előcsarnoka, 
és az ifjú nemzedék legvonzóbb hajléka." 

Ezek után az elmélkedő szóló, még a' j e l e n -
volt tanodai elöljárókhoz és tanítótársaihoz for -
dulva, előadásának néhány eszméjét a' helybeli 
tanodai viszonyokra és körülményekre alkalmazá 
és utóbb felolvasá az illyenkor felolvastatni 
szokott osztálybeli tanulóknak névszerinti fe l jeb-
beztetését (translocaiioj magasabb osztályokba. 
Ebből kiviláglott, hogy a' pesti prot. tanoda : 

E l i ö e l e m i f i u - o s z t á l y első évéből átlép a1 má-
sodik évfolyamba : 59 . 

E l s ő e l e m i f i u - o s z t á l y 2 - ik évfolyamaiból átlép 
a1 2 - i k elemi oszt. első évfolyamába : 4 5 . 

A' m á s o d i k e l e m i f i u - o s z t . első évéből átlép a' 
2 - i k évfolyamba : 4 2 . 

A' m á s o d i k e l e m i f i u - o s z t . 2 - i k évéből átlép az 
első latin és polg. oszt. első folyamába 4 6 . 

Az a l s ó b b g r a m m , é s p o l g . o s z t . első éréből á t -
lép a' 2 - i k évfolyamba : 5 0 . 

Az a l s ó b b g r a m m , é s p o l g . o s z t . B- ik évéből 
átlép a' felsőbb gram. 5 polg. oszt. első folyamába : 2 8 . 

A' f e l s ő b b g r a m . é s p o l g . o s z t . első évéből á t -
lép a' 2 - i k évfolyamba : 3 9 . 

A' f e l s ő b b g r a m . é s p o l g . o s z t . 2 - i k évéből á t -
lép a' humanit. oszt. első évébe : 3 3 . 

A' h u m a n i t . v. s z ó n o k k ö l t é s z i o s z t . első é v é -
ből átlép a' 2 - i k évfolyamba : 2 5 . 

A1 h u m a n i t . v. s z ó n o k k ö l t é s z i o s z t . 2 - i k évé-
ből kilépendő növendék : 2 7 . 

A' l e á n y t a n o d á k a t i l l e tő l eg : 
A z a l s ó l e á n y t a n o d a i o s z t á l y első folyamából 

átlép a' középsőbe : 3 0 . 
A z a l s ó l e á n y t a n o d a i o s z t á l y közép folyamá-

ból átlép a1 felsőbe : 1 5 . 
A' f e l s ő b b l e á n y t a n o d a i o s z t . alsó folyamából 

tép a' középsőbe : 2 5 . 
A1 f e l s ő b b l e á n y t a n o d a i o s z t . középső fo lya-

mából lép a' felsőbe : 1 7 . 
A1 f e l s ő b b l e á n y t a n o d a i o s z t. felső folyamában 

folytatva marad : 7 . 
A' t ó t e l e m i t a n o d á t illetőleg : 
A' fiuk kezdő osztályából átlép a1 haladókéba : 2 3 . 
„ „ haladó osztályában marad 4 . 
, , ,, , , osztályából kilép 5. 
A' leánykák kezdő osztályából feljebb lép 1 5 . 
„ , , felsőbb osztályában marad 1 0 . 
Mind ezekhez járulnak még az idén belépett és 

belépő űj növendékek, a ' kik némelly osztályt 
annyira megtöltének m á r , hogy a ' tanodát tartó 
gyülekezet sikeres lépéseket indúl tenni, részint 
az osztálytermek tágítására, részint pedig űj t a -
n í tó-egyének alkalmazására nézve. A ' teljesülés-
ről tudósítandja a ' t. közönséget 

Dr. T a v a s s y L. 
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Mondj igazat és piríts az ördögre! . . . 
B u 1 w e r. 

E ' könyv — és a ' név, mellének birtokosa azt 
összeállítá, nem ismeretlen a' magyar o lvasókö-
zönség előtt. Szerző a' szépirodalom terén mint 
bajnok működik, 's szóban levő szellemi t e rmé-
két az Életképekben levelenként már kiadá. E* 
mű — néhány hamis és sok igen becses d r á g a -
kővel ékítve — a' nőnevelés koronáját vázolja, 
a' mennyiben tanácsot ad férjesülendöknek a' h e -
lyes választás- , nőknek a1 csendes háziasság- és 
férjeikkeli czélszerü bánásmód-, anyáknak g y e r -
mekeik derék, becsületes és józan-gondolkozásu 
honpolgárokká képezésében. 'S bár a' szép-nem 
számára íratott : haszonnal böngészhetnek abban 
ifjak ugy, mint családapák, nevelök ugy, mint 
nyilvános oktatók. Különösen ez utóbbiaknak igen 
ajánlható annak átolvasása; mert bár k e n y é r k e -
resetökké tevék az ember második t e remtésé t : 
ezredik , ki fel birja fogni felséges hivatását , ' s 
nem alacsonítja a' keze alá bízott növendékeket 
szeszélyes indulatai hitvány bábjaivá. — Va ló -



ban azt kellene hinni az embernek, mikép ok-
tatóink — mély tisztelet a' kevés kivételnek! — 
azt sem tudják: mi az ember, vagy legalább mi-
nőnek kellene lennie, s mi a ' kötelessége egyik 
halandónak a 'másik iránt? különben nem bánnának 
olly baromi, még ebeikhez is több szánalmat 's 
gyöngédséget mutató módon szegény növendé-
keikkel. . . Oh! a* fájdalom és iszony szállja meg 
keblemet, ha visszaemlékezem gyermekéveimre 
's elgondolom, milly irtózatos dolgokat kelle lá t -
nom, 's miket átszenvednem ! 

Már első tanítóm — egy, Isten balkezével testileg 
meglátogatott egyén — szeszélyének ujjnyi v a s -
tag mogyoró-fegyverével edzé gyönge tagain-
kat a ' bölcseség útjára, gépileg belénk vervén az 
alapot, mellyre a' tudományok lesznek le rakan-
dók. És ha szigorú őrködése 's atyai gondos sze -
retete egynémelly vitéznél ollykor-olly kor hajó-
törést szenvedett, — azaz r vezéri botjától r e t -
tegve, előle megszöktek : kötözve hozatá vissza 
a'delinquenseket's jövő boldogságuk fejében r end -
re muzsikáltatá őket, hogy azután nagyobb k e d -
vük legyen körében maradni. — Én bizonyosan 
burokban születtem, mert a' sorsnak különös gond-
ja volt mindig reám. Már itt olly kitüntetésben 
kezdtem részesülni, mellybe nem mindenkinek 
váshatott foga ; de nem is mindenki apja volt ám 
barát ja a' hadvezérnek. Káplárrá lettem t. i. a ' 
hadseregben, 's mivel először félénk voltam és 
jó-szivü bolond : sziverösítésül padra mérték tes-
temet 's a' v^res-pecsétü oklevelet kiadták. És 
én — jól emlékezem — megokosodtam.. . 

Második tanítóm — ki szegény a' megye h á -
zánál szabadult meg lelkétől — mogorva, k ü -
lönben szép, markos, ennél fogva végrehajtó h a -
talmat nélkülöző ember volt, ki szőlőskertét j o b -
ban művelte nálunknál, 's azérl ha mégis meg 
kelle bennünket látogatnia, egy nyikkanásra, vagy 
a1 leczke-felmondásnál egyetlen szóbani m e g -
akadásra egész századunkat meglovagoltatta; mert 
illyenkor csak azt kérdezte sugárzó szemekkel : 
tudod-e ? 's ha a' kérdett, reszketve — te rmé-
szetesen a' boldogságtól, hogy ö is figyelembe 
vetetik,mondá : Nem—kikapott ; ha mondta: Igen! 
— és bele-esett a ' kátyúba : a ' hazudság (?!) is 
beszámíttatván, kétszeresen örvendett a ' jutalom-
nak. Voltak olly napjai is, mellyeken, minél in -
kább czinczogtatók •— mint ö mondá — az e g e r e -
ket : annál jobbizüen kaczagott. — Az írást is 
igen lelkiösmeretesen ve t t e ; 's csupa jószándék-
ból, hogy t. i. máskor még jobban igyekezzünk, 
meleg pogácsák visicatori hatását verte botjával 
markunkba , 's körmeink feleslegét visszalapítá 
ujjainkba. — És mindemellett csak az a' fá jda l -
mas vigasztalásunk vol t , mikép egyetlen szelíd 
gyermekét mindegyikünk felett legjobban szereté 
— kínozni. . . Azonban voltak áldott perczei is 
ez úri embernek, mellyek ha utolérték, sajátságos 
mulatság élvezetében részesítteténk. Volt ugyanis 

köztünk két sarjadéka azon osztálynak, melly még 
most is azt hiszi, hogy öt az Úristen csak é l v e -
zetre teremté, habár mások véres verítéke adja is 
meg az árát. Derék szálas két fiu volt túlterhelt 
fejekkel (túlterhelteknek kell mondanom ; mert ha 
üresek lettek volna, véletlenül is csak csúszott 
volna beléjök valami). Emancipálva voltak ök az 
iskolai szájkoptatás alul, 's e' helyett, vagy ha 
későn jöttek — mi, ha jöttek, mindig megtörtént 
— magyar solot kelle előttünk tánczolniok. És 
ezek voltak az érintett perczek, mellyek kéjeiben 
oktatónk velünk együtt ollykor uszdogáit. 

Most komolyan kérdem : Oktatónak való e az 
illy ember, vagy csak ember-e az illyen oktató? 
A' mi engem illet : kutyámat sem biznám illyen 
emberre, nemhogy szeretett, gyönge magzatomat. 

Harmadik tanítóm — egy öszbe-csavarodott , 
becsületes, de indulatrohamos kis ember — k ü -
lönös 's ritka sajátságokkal bövölködött, mel lye-
ket mi kis barátai 's gyámoltjai csalhatlan h é v -
méröjeül tekinténk. Midőn t. i. az óra jelen volt, 
mellyben be kelle hozzánk jönie : mindenkinek 
szemei az ajtóra valának függesztve, kilesendök, 
vájjon a ' pásztor, mellyik lábát teszi előbb a' kü -
szöbre? Ha a' balt tevé, vagy kurta üstöke (mit 
mi successio utján egész naivsággal sörtének n e -
vezénk) égre-kiáltólag meredezett megfélemlék 
a' nyáj 's lön gyáva rettegés a' szivekben, és ki -
szökdösés a1 padokból. 'S különös ! leczkéjét i l y -
lyenkor egy sem tudta becsületesen. Agyunkat 
fátyol fogta el 's a ' legegyügyűbb kérdésekre 
sem tudánk becsületesen megfelelni, — min mi 
felette csudálkozánk magunkban. Pedig milly köny-
nyen kitalálhattuk volna okát, ha psychologok l e -
endénk! — És a' rettegés nem volt alaptalan; 
mert — mivel (nagyon helyesen!) semmit sem 
adnak ingyen — mielőtt Socratesünk az e g y -
szerű kérdéseket önmaga megfejtené : karom, 
mint ismét káplárrá avangirozotté, kifáradt a' n e -
mesisi javításban. — Itt eszembejut , mikép e g y -
szer — miután már a' büntető igazság vesszeje 
forgatását csupa szánalomból olly művészeti fokra 
emeltem, miszerint a 'nagynak látszó ütést is c s e -
kély fájdalmunak érezte a' bűn fia — meglehetős 
ügyes fortélyosságomban utolérettem ; 's egy jó 
barátomnak hátára kellvén másznom, a' büntetendő 
által, elég érezhetöleg, tudtomra adatott, miként 
kell az ítéletet lelkiösmeretes^szigoruan v é g r e -
hajtani. Természetes, hogy az okos, azonban ta -
pasztalatlan emberen fog aztán a' jó szó. (!) — 
Nem kevésbbó különös és kedves sajátsága volt 
az is, hogy, reám különös gondja levén, va la -
hányszor csak írásgyakorlatot kelle bemutatnunk 
— bár, igazat szólva, legjobb és legszebb irásom 
volt a' sereg köz t— rendesen rám tette v a g y t é -
tette atyáskodó karjait. „Neked szükséged van 
arra, hogy jobban is írj, — mondá vigasztalás-
és megnyugtatóul, haragjának tanítói phrasisával 
anyámat is belekevervén a1 dologba. — A' te 



apád becsületes szegény ember, — akarja, hogy 
te is derék ember légy "De azért én mégsem tudlam 
megfogni , váljon miért is bánik folytonosan olly 
szivrehatólag ve lem? Végre sok haszontalan k e -
serű tűnődés és férfiatlan fájdalmas-szégyen közt 
azt sütöttem ki, hogy bizonyosan nagyon szeret, 
' s ezt nem akarja előttem titokban tartani. És e b -
ben töredelmesen meg is nyugodtam. — Azon-
ban ezen sajátságok mellett — mellyekhez az 
apróbbak közöl a1 méltányosság érzetében azt is 
meg kell említenem, mikép régi jogánál fogva hu-
manissimenelí szeretvén magát hivatni, az ezen 
tisztes szót kimondani nem tudókat gyakran igen 
érzékenyen megfeddette; 's mellyeket a ' fogalom 
lépcsője szerint különfélekép fognak olvasóim 
megité 'ni — voltak a' lisztes urnák elvitázhatlan 
árnyoldalai is. Nevezetesen: Hogy „kedves g y e r -
mekei" meg ne sántuljanak , leginkább szereté 
őket képen czirógalni, gyakran egész a ' megkö-
véri tésig (ha ugyan a' pöfl'edést kövérségnek l e -
het nevezni) és üstökön ragadni. Ez utóbbira 
leginkább emlékezem; mert szegény tes tvé r -
öcsémnek, kinek nagyobb kedve volt a ' j á t é k - , 
mint észnélhüli magolásra, legtöbbször hozta f e -
j é t üstökénél fogva közeiérintkezésbe a ' kegye t -
len fallal. — Továbbá : gondos keze alatt nem 
volt fiu, kit csúfosan többfélekép el ne bérmált 
v o l n a ; még az iskolai fögondnok és főpap g y e r -
mekei sem szenvedtek kivételt ; pedig ezek már 
ugyancsak derék fiúk lehettek, miután a' nélkül, 
hogy más ember fiaként törték volna fejőket, 
mindig elsők valának a' gradusban. Én ugyan 
nem tudom megítélni, ha e' helyet csakugyan rneg-
érdemlelték e ? ámde azt mindnyájan felette szá-
nalomra-méltónak tartottuk e ' fiúkban, hogy n a -
gyon szemérmesek voltak, úgyannyira, hogy i s -
kolai látogatások- és vizsgálásokra — mellyek-
fcel ugyan, hála Istennek! nem igen háborgatta-
tánk — betanított pár kérdésre sem mertek ke l -
lőleg megfelelni. És Istenem! mi mégis milly go-
noszul kaczagtunk, ha szeretett oktatónk sajná-
la l ra-mél lólagizzadva mondá illyenkor ezek va-
lamelyikének : „No ne félj , hiszen tudod te azt! 
E j n y e látd, miért nem vigyázol? még azt g o n -
dolhatná uradatyád, hogy semmit sem tudsz" — 
' s több eféle. . . De meg is lakoltunk e jó ked-
vünkér t ! . . 

Hát így kelle mind ennek történni ? ! í g y b i -
zony ! biz í g y ! 's így is folyt ez — a' szónok-
költészi osztály derék, becsületes 's tudományos 
oktatóját kivéve, ki tanítványival mint emberek-
ke l bánt, a ' miért is ezektől szinte imádtatott, míg 
lizonyosczéhbeliektölgyiilöltetett , 's kinek egyet-
len hibája a ' tudományos melancholia volt — 
mondom, így folyt ez a ' többi, gyrnnasialis oktató 
alatt is, kik közöl egynek — a' többieknek k ü -
lön-külön 's szinte szereletre-méltó sajátságait 
az olvasók iránti kegyeletből mellőzve — csak 
azon egy kedélyes tréfáját említem meg, hogy 

midőn tanítványait szemtül szemben feddette, azok 
melleit mindig ujjain forgatott szobakulcsával 
csintalanul bökdösgette, 's ugyancsak megha ra -
gudott (de hogyis ne!), ha valaki ezt tőle rosz n é -
ven találta venni. 

Most kérdem ismét komolyan: E z - e az ut, 
mellyen a ' gyermeket vezetni kell, hogy szelíd és 
józan-becsületessségü ember váljék belőle ? e z - e 
az eszköz, mellyel a ' hazának derék és békés 
polgárokat nevelhetni? e z - e a 'mód, mellyel e m -
bernek emberhez (díjazás nélkül i s ! ) viseltetni 
kötelessége? Vagy talán azon nemes szándéktól 
vannak az illy oktatók áthatva, hogy igaztalan 's 
baromi bánásmód által a1 kegyetlenkedéstől visz-
szarettentsenek ? Dicső ! fölséges!! Csak raj ta ! 
lám nálam e' czéljukat elérték. . . Szerencsétlen 
botozási rendszer ! szembeszállanék veled, ' s 
megbirkózván, talán lábaim alá t ipornálak— mi -
ként az Istenember az ördögöt tiporá, — ha jelen 
sorok korlátolt höre elegendő tért nyúj tana ; de 
így megvetésem egész undorával csak azt mon-
dom Bulwerrel : E m b e r , „őrizkedjél a1 férfiutói, 
kivel mint gyermekkel durván bán tak!"— E g y é b -
iránt ki csak a' fenebb lelkiösmeretes igazsággal 
érintett oktatók eljárására is kezét szivére nem 
teszi, némileg magába nem szál l , söt a' helyett, 
hogy a1 dolgot mélyebb fürkészetre érdemesnek 
tartaná, csinosan elmosolyogja magát :ar ra nézve 
minden szó kiáltó hang a' pusztában, 's az szint-
olly nyugodtan folytatandja botozási mütevését, 
mint minő nyugodtan 's minden commentar nélkül 
jelenté e1 lapok folyó félévi folyama 33. számában 
egy esperes, mikép L—don a' botozás a' l e g g y ö -
keresb javítási rendszer. Azonban ezt ne csudálja 
senki, mert a' botozás kikerülése fáradságba is 
kerülne, a' mennyiben különböző egyéniségek-
hez képest különféle büntetésmódokat kellne az 
észnek ellesnie vagy kiokoskodnia; és ki fogná 
időjét erre vesztegetni!? nem legméltányosb és 
czélirányosb-e, ha mindenki egyformán büntette-
tik ? Ki tehet arról, hogy a% emberi érzemény 
nem egyforma! ? Szentséges Úristen I milly tiszta 
igazság ! Felette kár, hogy én is illy józan véle-
ményen nem vagyok! de hiába, a' nevelésügy 
szörnyű kárára! már én nem is lehetek, miután 
segédoktató koromban meggyőződtem, miszerint 
egynémelly gyermekből nevetséges potornsággal 
is ki lehet a legveszedelmesebb pajkosságot és 
bűnt is irtani, ha az ember lelkiösmeretes fá rado-
zás- és szeretetlel jár el t isztében; miután m e g -
győződtem , mikép a' bot a' legsikeretlenebb 
gyógyszer a' gyermekek javításában, — melly 
a1 mellett — mint Szabó Richárd is mondja — 
hogy lealacsonyító, szemtelenné teszi a' pajkos 
gye rmeke t ; 's miután, végre , önmagamon valék 
kénytelen tapasztalni, mikép oktatóm komolyan-
feddö szavaira jobban vádolt a ' lelkiösmeret, s 
inkább nyugtalanított és szégyenített,mint ha meg-
botoltatott; söt ez utóbbi esetben végre neme a1 



dacznak foglalkodlatta a1 gyermeki kedélyt. — 
J a j az oktatónak, de százszorosan j a j a ' g y e r m e k -
nek, kinek oktatója bot állal akar magának tekin-
télyt szerezni! *s a' tanítványba nem emberi é r -
zést , hanem minden előtt és minden áron tudo-
mányt (!) sujkolni ! ! ! 

És mit mondjak neked, te a' becsületérzést 's 
emberi gyöngédséget megfertőztető undok lehel-
lete az emberi kebelnek — neked, mellynek k ö -
zönséges neve csúfolódás ? ! Te voltál az, melly 
— tanítónk ajkairól jöve — megmételyezéd a' 
gyermeki kedélyt, 's gyűlölség- és harpia- indu-
lattal töltéd el a' pajtások kebelét, 's tartózkodás 
és megvetéssel keserítéd az együtt-növekedett 
i f jak szivei t ; te voltál, melly a' „chínai válasz-
falakat" leromboltatásuk helyett emelni segítéd, 
a ' felebaráti szeretetet bölcsőjében megfojtád 's 
a ' farkast báránybőrbe öltöztetéd; te valál az is, 
melly, a ' kétkedés és zárkózottság magvát szór -
va el szeretet után epedő keblembe, a ' t á r sasá-
got velem megvettetéd 's a' magányt olly k ívá-
natossá tevéd, — szóval : te valál, melly a' c i -
vilisatiot, haladásának gátokat vetve, átkos i rány-
r a tévesztéd! . . „Meglátogatom az apák álnok-
ságát a' fiakban" azt mondja a ' tiz parancsolat. És 
az oktatók- 's nevelöknek nemde a ' legjobb apák-
nak kellene növendékeik ellenében lenniök? Á m -
de ök többnyire — hogy hímezés-hámozás né l -
kül 's miként érdemlik, olly kíméletlenül k i -
mondjam — durvák, és azok is lesznek mind-
addig, míg szeretve nem vezérlik a ' leikökre bí-
zott gyermekeke t ; míg maguk is nem örülnek 
azon , hogy embert alkothatnak lelkileg, 's míg 
v é g r e szívből fel nem kiálthatnak Szabó Richárd-
dal : „ L e h e t - e nemesebb rendel te tés , mint adni 
' s nevelni a' v i l ágnak?" 

Fájdalom és iszony szállja meg keblemet, ha 
gyermekéveimre visszaemlékezem! . . 

'S a' mondottak után senki sem csudálkozhatik, 
ha a ' felsőbb tudományokra szánt ifjú a' megvál-
tás perczét látja elközelgettnek,midőn a'bölcsészeti 
tanszék alá kell magát írnia, hol asylumát találja 
a ' bot elöl. Szegény szerencsétlenek ! pedig beh 
megcsalatkoznak álmodott paradicsomukban! Itt 
vár ja csak még őket a valódi lelkitorlura! Avagy 
mi egyéb az, midőn a' szenvedések sziklái közt 
ennyire jutott, gyakran legkitűnőbb hallgatót, csu-
pán azért , mivel bizonyos érdekek miatt a' p r o -
fessornak nem tetszik hozzá rokonszenvvel visel-
tetni , — epével „lábmüvész" kaptafájához 
utasítja , kaszakapa-kerülönek nevez i , bottal, 
csengetvü alatti megcsapatással fenyegeti a1 he-
lyett, hogy diját megérdemelve, vagy mint hideg 
beszélőgép dictálná le a* szóról szóra bemagol-
tatandókat, vagy mint oktató, érdemessé tenné 
magát , hogy joggal embernek neveztessék, vagy 
végre — mint jogosan várható, söt követelhető 
— a' tanulókhoz nem leereszkedve, hanem magát 
rájuk érdemesítve, mint náluk crösebb, baráti k a r -

jaira fűzve- szelíd társalgás közt vezetné őket a* 
tudomány Parnassusa felé ?. . . Mi egyéb az, m i -
dőn kétségbeesett picanteriával , ,kend"nek c z i -
mezi a" tanulót — a' tanulót, kiből — egy d iák-
nak professori méltatlankodás-idézte túlheves 
szavai szerint — még Isten is lehet? !. . . 

Mit mondjon minderre a' nemesen érezni képes 
kebel ? Egyesítve fájdalmát a' hazáéval ( e ' jó , 
kedves anyáéval, kinek tápláló emlőin önfiai mar -
czangolva rágódnak 's mint kígyók, fogaik m é r -
gét eregetik a' fájdalomdúlt kebelbe) átokban t ö r -
jön -e ki 's önmagát fojtsa meg, hogy ne lássa 
Izrael népének végenyészetét ? vagy tovább is 
sírjon és rimánkodjék , hogy prophetiái meghall-
gattassanak? — Oh bájos reménység! fordítsd 
szelíd arczodat fe lénk , hogy a ' kétségbeesés s ö -
tét labyrintjébe ne tévelyedjünk ! És jöjön el, oh 
boszuló Nemesít! a' te országod és szabadíts meg 
minket a' gonosztól! Amen. 

íme, kedves olvasó! így volt néhány évvel e z -
előtt 's — mint hallom — így van ez többnyire 
még most is egy, e' helyhez, hol a' fönebbiek 
keblemből följajdulának, közeli városban, mel ly-
nek határai egyenesbek, mint az ott lakók sze l -
lemi és anyagi sáfáraik keblei, 's mellyre sok o l -
vasó megnevezés nélkül is reá ismerend; söt így 
van, fájdalom! — mint részvevő fürkészgetéseim 
után meggyőződtem — kevés kivétellel, falusi 
ugy, mint városi, kisebb 's nagyobb, f iu- és l e -
ányiskoláinkban. Fel kelle mutatnom a' kó ranya-
got, hogy azt ne csak egyesek , de ismerje a1 

nagy közönség is, 's hogy ez által lelkeket n y e r -
jek a' tanító-képezdék és emberi leg-nevelés 
ügyének. 

E"1 kitérés után fordítsuk ismét szemeinket az 
előttünk fekvő könyvecskére. (Vége következik.) 

VEGYES KÖZLEMÉNYEK. 
B e l f ö l d : 

Országgyűlési pap. A' dunamelléki egyházke-
rületnek, mint sorosnak, sept. 2 9 - k i ker. g y ű l é -
sén, országgyűlési pappá Dobos Jánosiéczeli l e l -
kész, lön szavazattöbbséggel elválasztva. 

Gusztáv-Adoífl segély. A1 Zille M. A. által k i -
adott Christenthum und Kirche czimü egyházi lap 
70-d ik száma szerint, a' Guszt .-Ad. egyesület 
plaueni főága a' magyarhoni Laaz gyü lekeze t -
nek 600 , a' lőcseinek pedig 232 tallért küldend, 
azonkívül valami Geisa nevű gyülekezetnek is, 
melly legalább magyar nevűnek látszik, 1 0 0 0 
tallért. 

Csőd. A ' helv. hitvallású, belső somogyi e g y -
házmegye csurg 'i közép iskolájában az első o k -
tatói hivatal, mellyel a1 szónoklat és költészet ta-
nítása, ugy szintén a' csurgói papság is, együtt 
jár , a' jövő év tavaszával megürülvén : minden, 
ki magában hajlamot és képességet érez ezen 
kettős hivatalra, és magát kész a ' szükséges v i z s -
gálat alá adni, ezennel felhivalik, hogy az a l e s -



peresi hivatalnál, Kadarhúton, mellyhez az utolsó 
posta állomás Öreg-Lak, vagy személyesen, vagy 
bérmentett levél által, az 1848. év jan. 1 n a p -
jáig, magát jelentse; hol egyszersmind a' fizetés 
és minden más kérdés iránt fölvilágosítást n y e r -
hetni. Költ Kadarkúton, 20 sept. 1847. 

M a t ó i e s i S á n d o r , 
alesperes. 

Az evangyélmi egyetemes egyházi névtár ügyé -
ben van szerencsém jelenteni, hogy annak kiada-
tására elhatározván magamat, a' minták, mellyek 
szerint az egyes gyülekezetek felöli tudósításokat 
készítve lenni óhajtanám, már készen vannak 's 
az ágost. hitv. négy egyházkerület nt. esperes 
urai által tőlem elvitelhetök. Ezzel nem azt a k a -
rom mondani, miszerint megvárom, hogy e lv i -
gyék, hanem csak annyit, hogy ha épen biztos a l -
kalmat tudnának, melly hozzájok szállíthatná azo-
kat, szíveskedjenek hozzám utasítani azt. A' du-
nántúli nt. esperes urakat, még leveleim vétele 
előtt, bátor vagyok tisztelettel figyelmeztetni, 
miként, ha 1844. óta, mellyben legutószor jelent 
meg jeles és ritka pontossággal szerkezeit n é v -
táruk, tetemes változások nem történtek, m e g -
elégszem azzal is, ha egyedül ezen változásokat 
közlendik velem, egyebekben aztán majd csak a' 
névtárt követem. Testvéri bizalommal kérem min-
den-rendü,szeretett tisztitársaimat,kiváltképen pe-
dig egyházunk magasabb tisztviselőit, hogy vál-
lalatomat az adatok pontos és gyors közléseivel 
gyámolítani szíveskedjenek. Ezen lap utján, — 
mint a' nt. esperes urakhoz intézett leveleimben 
is jelentém — azon nt. esperes urnák neveit, k ik-
nek küldeményét veendem, nagyobb bátorság 
végett közzé teendem, hogy így kiki meggyő-
ződhessék adatainak kézhez lett jutása felöl. 

S z é k á c s J ó z s e f , 
pesti ev. magyar lelkész. 

K ü l f ö l d : 
Franczia nézet a' porosz zsinat fölött. Nekünk 

sem ártana nagyobb figyelemmel és tanulsággal 
kisériii a' külföldi protestáns egyházak ujabb mű-
ködéseit és eseményeit.-Zsinatot sürgetünk, — 
vigyázzunk, nehogy az egyház ügyét e lhamar-
kodva, mini a' budai zsinat előtt, más előkészü-
letek hiján, vagy önszegénységünkkel álljunk 
fel a' törésre, vagy valami schlachtitzos szellem-
ben készült egyházi-szerkezetre rögtönözzük rá 
a' magyar protestáns egyház hires autonómiáját. 
Ezér t közlöm egy elsasi papnak f rancz ia-sze l le -
mü nézeteit a1 közelebbi porosz zsinat fölött; nem 
azért , hogy tőle tanuljunk, de mindenesetre azért, 
hogy mi is hasznát vegyük a' porosz egyház e lő-
munkálatának. — E ' közlemény csak töredéke 
leend egy terjedelmes levélnek. 

„Aíalános pillanatot vetve a' mult század végi 
európai keresztyén egyházra, — egybehasonlítva 
azt korunk európai ker. egyházával : nem tagad-

hatjuk, hogy a 'különbség nagyon feltűnő, és hogy 
hálával tartozunk a' ker. egyház nagy fe jede lmé-
nek. Tagadhatlan, hogy kivált húsz év óta a ' v a l -
lásos öntudatnak szeme felnyílt. A ' régi salakos 
hit megtisztultával, maga a* ker. tan szabadabb 
és tágasb tért nyert , a' tudományok segedelmé-
vel. A' theologia mindenütt elébe-vágott a' régi 
symbolumoknak E ' vallásos ébredésnek két oka 
van ; első : a népek vallásos öntudata, — máso-
dik : a' szent könyvek részrehajlatlan m a g y a r á -
zata. A' XVIII. sz. végével az egyház elhányta 
evezölapátjait, szárnyaszegetten elhagyta magát 
végképen, szomorúan ült és gubbasztott az európai 
forradalom nagy romai fölött: már ma másként van 
a' dolog. Az egyház magához-jött , ráismert önma-
gára, és hajdani erejé t össze-szedve, itt áll é l e t -
vidámon, kiterjesztett szabad szárnyaival csapdos 
keleten, nyugoton, dél-észak felé. Gondosan á t -
tekintő dogmái történetének egész múltját és b á t -
ran kimutatá az avas helyeket, mellyeken v á l -
toztatnia ke l l ; mint szabad egyház itt áll Isten o l -
talma alat t ; jelszava a türelem és a' másként 
gondolkozók iránti szeretet. Igaz, hogy ezen e s z -
mék csak a ' német egyházban vertek mély g y ö -
keret : de bizonyos mértékben nyilatkoztak ezek 
a' franczia egyházban is. Igenis, húsz év lefolyta 
alatt, ezen egyház is egyesült számban és nyi la t -
kozott szabadságban. Mint Némethonban, ugy itt 
is e löre-mentünk a' keresztyén szeretetben. 

A ' protestáns nagy németföld tanulságos képet 
mutathat mindenesetre a' franczia protestáns e g y -
háznak. Egy részről igaz, hogy számos rat iona-
lista lelkész szállta meg a' nevezetesebb he lye -
ket : másrészről az is igaz, hogy szinte számos 
orthodox collégák ülték meg az egyes egyháza-
kat, kik nem mozdulnak a' reformatio a l a p - d o g -
májától, a ' hit általi megigomlástól. E' két egy-
más-elleni vélemény szépen megvan, meglakik 
egymás mellett, és ketten alkotják együtt a1 p r o -
testáns egyház nagy testületét. Mi ebből a' tanul-
ság nekünk ? Ez, hogy a' protestáns egyház ma 
már lemond azon véleményekről, mellyek r é g e -
nében hitágazati formaruhában jár tak-kel tek a ' 
symbolicus könyvekben; nem akar többé v i s sza -
térni ama hajdani kopott-útra — voie surannée 
— hol apáink egymást dögönyözték, végre k i á t -
kozták ; nem akar többé bele- tévedni a' hitval-
lások, a' confessióknak Roma felé vissza-vezetö 
homályos ösvényébe. Látnivaló, hogy újra bemártá 
magát, újra megkeresztelkedett az isteni igazsá -
gok örök forrásában. Mellőzve az avult kor v i -
táit és symbolumait, evangyéliomi egységet óhajt 
létesítni, — széles, nagy, élő, mindent szerete t -
lel átfoglaló egységet, mellyen belől, a' szeretet 
és a' ker . jog védő szárnya alatt, békével m e g -
élhessen egymás mellett mindenféle vélemény. 
Ez ama nagy czél, mellyen túl lesznek majd a ' 
szeretet nagy egyházának teendői, az egyetemes 
emberiség boldogítása körül. Vissza kelHérni a / 



egyháznak az első századok keresztyénségéhez; 
vissza kell térnie az ante-symbolicus korszakhoz, 
mellybe még a' niceai zsinatié nem rakta tojásait. 

Szóval, az eszmék terjedése hozta létre e ' n e -
vezetes tüneményt: hogy a ' theologiát nem lehet 
többé azonosítni az egyház tanával és nyilatko-
zatával. Ez amaz elv, mellyen nyugszik a ' b e r -
lini zsinat esküformája, és a* porosz király l eve-
lében kimondott elvek. * ) — Nitzseh, Dorner, 
Müller Julius és számtalanok a' Glaubige Theo-
logie **) űj iskolájához vallják magukat, melly, az 
e g y evangyeliomot tisztelve, mellőz minden s y m -
bolumot, minden hitvallást. — A' rationalisták 
egyházat kívánnak és akarnak, symbolum nélkül : 
az orthodoxok symbolumot akarnak egyház né l -
kül ; kettöjök között állott fel az ú j iskola, melly 
evangyeliomi egységet akar, a' lehető vé l emé-
nyek és magyarázatok minden különbségeivel. A' 
rationalisták a' XVIII. század terén, az óhitűek a' 
XVI. század terrenumán állnak; ugy hiszszük, a' 
XIX. század is megérdemli , hogy saját-jellemü 
theologiája legyen. 

Dornerről így nyilatkozik : Az ö elve szerint 
— ugy mond—az egyház, mint testület, meg van 
határozva, vagy is fokozva van a' korszakos sym-
bolumok és hitvallások szavaiban : de az igének 
predikálása függet len , az egyházi szónoklat a' 
lelkész egyéniségétől függő szolgálat, melly nincs 
szorosan oda-kapcsolva a ' hitvallás saját ki té te-
leihez; hogy vigyázni kell, nehogy a ' normális 
hitnek lermészetes nyomása alá fúladjon a ' l e l -
késznek Jézus felöli szabad és önkénytes nyilat-
kozata. Saját eszméje még Dornernek ez is : hogy 
az ordinatio irott formulája nem egyéb, mint az 
evangyéliomi hitnek minimuma, vagy más szók-
kal : hogy az ordinált lelkész, szive lelke val lá-
sos meggyőződése szerint, túlmehet a' formulák 
határán, és tehet ú j felfedezéseket. Míg ezt nem 
teszszük, míg a' protestantismust át nem viszszük 
a ' szabad keresztyénség országába : mindaddig 
nem lehet menekülnünk a' katholicismus titkos 
befolyásától , mellynek avult fonalai a ' kötelező 
symbolumokban mind e ' mai napiglan keresztül 
nyuladoznak a' protestáns egyház szabad szö-
vegén. 

A' papi ordinatiók főbb vonásai, az illető egy-
házak tanának szinte mindig főbb vonásai marad-
nak. Ezért kívánták némelly kegyes német embe-
rek , hogy a' formulában szórul-szóra benne l e -
gyen a' Jézus Krisztusnak természet fölötti f o -
ganzása és születése 's a ' t. — Ha a' poroszhoni 
zsinat leplezett kedvezményeket kívánt volna ad -

*) Uhlich-hoz intézett levél apr. 3 0 1 8 4 7 . — Mind Uh-
lich levelét a' királyhoz, mind a' király feleletét szeretném 
a' lapokban közölve látni. Ezek igen nyomatékos oklevelei 
maradnak sok ideig a' porosz egyháznak. D o b o s . — Szán-
dékunk adni mind a1 kettőt. Szerk. 

Illyen névért megvernének a1 magyar nyelvészek, 
azért le sem fordítom. D. 

ni vagy Schleiermaeher iskolájának, vagy a1 r a -
tionalisták különnemű színezetének : hallgatással 
kelle vala mellőznie a' feltámadásról, az Atya 
jobbján való ülésről, és az ítéletről szóló cz ikke-
ket. Más rész rő l , ha ugyanazon zsinat magáévá 
tette volna a ' r é g i formulák saját kitételeit; ha 
szót tett volna az Athanasius-féle trinitásról, a' 
Krisztus kettős természetéről és akaratáról, az 
elégtételről : nem tartott volna az igazsággal, a ' 
mennyiben ezen és más tanok, illy-nemü k i t é t e -
lekben nem találtatnak többé a' protestáns e g y -
ház közönséges hitében. Az efféle sulyegyenzé-
sek — balance — egyenesen kizárták volna az 
egyházból a ' protestáns egyház előkelő férfiait,— 
kik meg vannak nevezve. — Mindezekből vi lá-
gos, hogy a ' véleményszabadság nagyon ki van 
szélesítve a1 német protestáns egyházban. Ugyan-e 
tennivalója van a1 franczia egyháznak i s ; söt n á -
lunk épen kikerülhetlen, a mennyiben törvény 
által megszabott dogmánk 's egyházi hivatalos-
kodásaink nincsenek. Ez a ' nagy különbség a ' 
franczia és német protest. egyházak belszerke-
zete között. Ez utóbbi, a ' berlini zsinat új formu-
lájánál fogva , felszabadult az ágostai hitvallás 
nehéz, lelkeltörö járma alól. A ' franczia egyház-
nak nem is kell Calvin vagy a ' rochelle-i hitval-
lás jármát elzuznia; e' franczia hitvallás ugy is 
rágen dugába dölt már. A' hit theologiájának földe 
itt kész." * ) — Le Lien után D o b o s . 

Szándok. Berlini lapok írják : Míg hazánk más 
tartományaiban a' ker. tan szabad felfogása több 
meg több követőre talál 's magok a papok a ' 
doírmatismus szoros bilincseiből bontakozni k e z -
denek : Pomeraniában hátralépés naponként l á t -
szik ter jedezni ; mert mintegy 100 pomeraniai 
pap akar kilépni az egyházból, ha a1 symbolkény-
szer nem fog szigorúbban fentartatni s ha az 
egyházkormány a' berlini fözsinat által ajánlott 
útra lépne. Ebben tartományunk különbözik n é v -
szerint a' szomszéd Neumarktól, melly általában 
szabadabb irány felé hajol. Mindez hova v e z e -
tend a ' jelen évben, nehéz átlátni. Csak annyi igaz, 
hogy az egyházi elöljárók- s hatóságoknak a* 
mindig nyíltabban kitörő szakadások közt nagyon 
súlyos állásuk v a n ; mivel ezen ellentétek kibé-
kítésére gondolni sem lehet, — elvkülönségen a l a -
pulván azok,mel lyet csak az idö győzhet le. Ha 
pedig, a' mostan alakuló szabadabb egyházak pé l -
dájára, nagyobb szakadás nyilvánulna a1 prot. e g y -
házban : Pomerania legott ellentétleg lépne föl 's 
tán csak nagyobb városokban egy kis szám a l a -
kulna szabad egyházakká. (A. K. Z.) 

Súrlódás. Boroszlóból ír ják: Fötörvényszékünk 
's a' hgpüspöki consistorium (illetőleg hgpüspök) 
közt fontos súrlódás keletkezelt. A1 fötörvényszék 

A' franczia tüzesebb elem így digerálja a' német n e -
hézkességet. — Valóban annyira saturálva van agyunk, 
nyelvünk, szónoklatunk németségekkel, hogy szinte jól esik 
illyen színben is látni a1 protestáns egyháii jeleneteket. D. 



hatalmához tartozik t. i . ,hogy a 'kerületéhez ta r -
tozó valamennyi sziléziai törvényszékre felügyel. 
Mult év végén tehát táblázatos lajstromot kivánt 
a ' hgpüspöki consistoriumtól minden általa t á r -
gyalt 's eldöntött tá rgyról , de kivánala megta-
gadtatott. Erre a* fötörvényzszék még egyszer 
kérte a' táblázatot, de a' consistorium válaszolá, 
hogy felügyelő hatóságaul csak a' hgpüspököt i s -
meri el. A' főtörvényszék azonnal egyszerűen 
r ende lé , hogy a ' táblázat executiv hatalommal 
szereztessék meg. Ha a* végrehajtással megbízott 
hivatalnok ellenszegülésre találna, sziléziai tö r -
vények szerint hatalmában áll megbízatása tel je-
síthetésetil katonai erőt használni. A' hgpüspök 
ez ügyet valószínűleg trón elébe terjesztendi. (A. 
K. Z . ) 

Apróságok. Gentben 1845. — 1846 -ban e g y e t -
lenegy vegyes házasság sem köttetett r. kath. 
templomban, valamint vegyes házasságból szü-
letett egyetlenegy gyermek sem kereszteltetett 
meg r. kath. pap által. (A. K. Z . ) — Azon v é -
lemény van elterjedve, hogy a ' jezsuiták növen-
dékei végtelenül jobb oktatásban részesülnek, 
mint a' világi iskolák- vagy athenaeumokéi. Mióta 
a ' malonnei (Belgiumban)jezsuitacollegium szá-
mos növendéket veszített, némellyeket szüléik a' 
tournayi athenaeumba vittek. 'S mi volt a ' követ-
kezmény ? csaknem mindnyáját egy, söt néhányat 
két osztálylyal alább kelle tenni. (A. K. Z.) — 
A ' königsbergi szabad egyház alapítása évnap-
jának ünneplésekorfíw/?/? urvacsorát szolgáltatván 
ki, előbb kehelylyel, aztán kenyérrel járt körül 
hivei közt. (A . K. Z.) — Schaumburg-Lippében 
a ' reformátusok ellen 1746 ki mart. 22-ke , és 
így 100 év óta még fenállott korlátozó tö rvé-
nyek csak m. é. dec. 9-kén lőnek megszüntetve. 
E ' szerint a' reformátusok csak 1846-ban tétet-
tek jogokban azon ország r. katholikusaival egyen-
lőkké. (A. K. Z.) — Marburgban szabad egyház 
alakult. (A. K. Z.) — Waldeckben a 'papok 's ta-
nítók fölmentettek a' katonáskodás kötelessége 
alól. (A. K. Z.) — Londonban társulat alakult, a' 
Nagybritaniában, névszerint Londonban tar tóz-
kodó idegenek közt az evangyéliom ismerését 's 
megszentelő befolyását terjesztendő. (A. K. Z.) 
— A' magdeburgi bibliatársulat 1846-ban m. é. 
pénztármaradványnyal együtt bevett 1872 ' s k i -
adott 1504 tall. Elterjesztett 2436 bibliát 's 26 
új test., fenállása óta pedig öszvesen 2 4 8 9 0 bi-
bliát 's 3 0 8 új test. (A. K. Z.) — A' porosz ki-
rály a1 rajnai missiotársulafnak Chinába két térítő 
küldhetésére 1000 tall. ajándékozott (A. K. Z.) 
— A' szászországi missiotársulat jövedelme aug. 
22- tö l 1845. aug. 2 2 - i g 1846-ban 12 ,670 tal l , 
6 g. 6. fill., költsége 10854 tall., 8 g. 8 fill. (A 
K. K.) — A ' baseli missiotársulat m. é. csak W ü r -
tenbergböl közel 100000 fiot kapott. (A. K. Z.) 

— Nép- és elemi iskolák közt elosztásul egy h.-i 
hölgy sok bibliát küldött Königsbergbe, mellyek 
mintegy 20000 tall. kerültek (A. K. Z.) — M a g -
deburgban száznál több nő járult Göschel consi-
storiumi elnökhöz, arra kérve öt, hogy Uhlrich ne 
fosztassék meg hivatalától. (A. K. Z. ) — A ' k ö -
nigsbergi szabad egyház 12 — 1 5 0 0 lélekből á l L 
(B. A. K. Z.) — Az orosz czár egyik gyónta tó-
jának unokahúga egy porosz prot. nemeshez ment 
nőül 's prot. templomban esketék meg. (B. A . K. 
Z.) — A' propaganda felszámítása szerint E u r ó -
pában van 1 2 5 0 0 0 0 0 0 r. kath. lakos, 108 érsek , 
469 püspök; Ázs iában: 1200000 r. kath., 2 5 
érs., 34 püsp.; Afrikában : 8 0 0 0 0 r . kath., 9 püsp.; 
Amerikában: 2 6 0 0 0 0 0 0 r. kath., 12 érs. , 6 7 
püsp.; Oceaniában : 3 0 0 0 0 0 r. kath., 2 érs., 5 
püsp. Ehez járúl még különféle apostoli v ica r ia -
tus és praefectura Európában 3 1 / 2 millió, Ázs iá -
ban 240000 , Amerikában 1 }/2 millió, Oceaniában 
6 0 0 0 0 r. kalholikussal. E ' szerint a' r. kath. ösz-
ves száma mintegy 160000000 . (B. A. K. Z . ) -
A' franczia oktatási minister legújabb tudósítása 
szerint Francziaországban 1843. vége felé volt 
1080 prot. iskola, köztök nyilvánosak : 702 fiu-, 
59 leányisk.; magánosak : 163 fiu~, 156 l e á n y -
isk. A ' nyilvános fiúiskolák közt csak 2 volt f e l -
sőbb népisk. 's a' 163 magánintézet közt csak 
egyetlenegy. Összehasonlítva e' tényállapotot az 
1840-kivel, az iskolák száma 25- te l szaporodott, 
de egy iskola még csak 1850 lakosra jut . Nem 
kell azonban figyelem nélkül hagyni a' vegyes 
iskolákat, mert ezek közt volt 1841. nyilvános : 
948 fiú-, 107 leányisk.; magánosak : 326 fiü-„ 
450 leányisk. 1840-ben iskolába járt 8 1 4 0 8 prot . 
gye rmek ; 1 8 4 3 - b a n : 92 ,230 , köztök 5 2 , 2 8 4 
fiú, 4 0 0 3 2 leány; az arány a prot. népességhez 
képést katholikusokhoz csak V, 0 , zsidókhoz 
pedig '/5 . Prot. tanítók száma tett 1 5 6 0 ; 931 t a -
nítót 's 8 1 tanítónőt nyilvános iskolákban, 2 5 5 
tanítót 's 2 9 3 tanítónőt magániskolákban. (B. A . 
K. Z ) — Az altenburgi hgség népessége 1846. 
elején : 127450 lélek 2 5 6 8 0 családban, 4 0 4 7 4 
városokban, 8 6 9 7 6 falukon, 2 1 7 5 0 házasság, 
1333 esketés 1845-ben , 2 5 házasságelválasztás, 
5342 gyermek ( 6 2 5 fattyú), 134760 communi-
cans ( 2 8 2 9 3 városokban, 106467 falukon; 4 6 8 3 -
mal több, mint 1844-ben . ) (B. A. K. Z.) — Ábel 
bajor minister leléptekor Lassaulx oktató ( isme-
retes ultramontan) indítványt tőn az academiai 
tanácsban, hogy ez feliratiíag egyetértését c se -
lekvésmódjával tudassa a ' lelépettel. Moy, Dollin-
ger, Phillips és Görrespártolák az indítványozót, 
de annak következtében hivatalaiktól fölfüggesz-

Lassaulx pedig nyugalmaztatok, (B.A.K.Z.) 
— Ö szentsége körlevélben tudatá minden kolo-
stor- , kegyes a lap í tvány-és seminariummal, hogy 
apostolilag meg fogja azokat látogatni. (A . K.Z. ) 
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TABTALOM : A' reformatio áldásai. T. M. — Birtokarány-
lagos egyházi adózás 's szabad iskolázás. H a j n a l Á b e l 
— Gyámoldai alapterv a' helv. hitv. dunántúli egyházke-
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A' reformatio áldásai. 
1) Hit- és lelkiösmeret-szabadság. Az e v a n -

gyéliom szerint megtisztított vallás és egyház a la -
pítói elsőben is a ' lelkiszolgaság ész-kötöző b i -
lincseit törték szét , 's visszavezették a ' p r o t e -
stáns egyház híveit az ö lelkök főpásztorához. 
Ma már minden keresztyén embernek, ki ezen 
egyház tagja , vissza van adva azon kótlen joga , 
hogy mind azt,mit hinnie 's cselekednie kell ,önsze-
méiveHöneszével is megvizsgálhatja. Vakon hinni, 
vakon engedelmeskedni senkinek sem köteles, 
' s nem kényszeríttethetik semmi szín alatt e lfo-
gadni azt, mit a' szent írásból, kivált az új szö-
vetség világos szavaiból, megmutatni nem lehet. 
Ezér t van prot. egyházunkban a' biblia mindenki 
előtt nyitva, 's mindenki szabadon járulhat a ' lelki 
vagy mennyei jók e' gazdag, ez élő forrásához: 
sőt kötelezve van mindenki innen merílni azt, mi 
a ' lélek fölbátorifására, akarat-szilárdítás, és szív 
vigasztalására szükséges. Szent írás egyedül p r o -
testáns ember hi te- 's életének zsinórmértéke, 
nem pedig a 'szenvedélyes zsinatok önkényes p a -
rancsaik. Milly sok gyarló emberi hagyományok-
tól tisztult meg az evangyéliomi vallás! Hasonlít-
suk össze a 'XVI - ik század elejét a' XIX-ik s z á -
zadéval , — két különböző világ áll előttünk. A' 
XVI- ik században Európa népei között áll Krisztus 
helytartója,ki magát szolgák szolgájának nevezi, 
—és mégis az egész keresztyén világ törvényadó-
j a - ' s bírójának adja ki magát, azt állítván, hogy a' 
mit ö megköt e ' földön, meg lesz kötve az égben, 
a ' mit ö megold e' földön, meg lesz oldva menny-
ben is : a ' XIX. században pedig tiszteli ugyan 
még majdnem fél világ a' római pápát , de 
nem középkori vak hódolattal, ellenben a ' ker. 
világ más fele Rómáról és annak törvényeiről mit 
sem kiván tudni. — A ' XVI-ik században az 
egyedül-üdvezítő egyház hitétől eltérni halálos 
bün volt, ' s a' hitegység a' szeretet megölésével, 
hitnyomozó b i r ák , börtönök békói , 's máglyák 

lángjai által tartaték fön : a' XlX-ik században, 
mennyire az evangyéliomi egyház határai t e r -
jednek, egy embernek sem szabad a 'más ik hi té-
nek birájává lenni, 's tévedéseiért mint eretneket 
vádolni 's kárhoztatni; sőt, hála érette az e g e k -
nek ! ott is, hol még e ' század kezdetén h i tnyo-
mozó birák székei állottak f en , ott is kihullott 
azoknak kezeikből a ' kard , ' semberégetö f á l d y á -
jok kialudott. — A ' XVI-ik század hitébe pogány 
és zsidó babonák valának vegyülve , gonosz l e l -
kek leseitől, személyességgel biró ördögtöli f é l e -
lem, tisztító tűz gyötrelmeitőli ret tegés, foglalta 
el egészen a' lelkeket : ellenben a ' XIX- ik s z á -
zadban az éjszaka elmúlt, a ' nap feljött 's új v i -
lágosság fénylik a' lélek egén. 

2 ) Az erkölcsiség tisztább elteinek elterjedése. 
Ha a' XVI- ik században azt hitte a1 ke resz tyén-
ség nagy része, hogy a ' böjtölések, búcsújárások, 
olvasók, templomok és zárdáknak tett kegyes h a -
gyományok a bün büntetését eltörleszthetik—melly 
emberi találmányok által a' valódi erény, a ' tiszta 
erkölcs alapelvei keserűen kigunyoltattak: ellenben 
a ' X l X - i k század uralkodó erkölcsi hitvallása az , 
hogya' szív belső tisztasága az egész ember m e g -
szenteltetése, az egész élet feddhetlensége, szóval 
az erkölcsi tökélyhez közelítés nyerheti meg az 
égi atya jó tetszését, az örök üdvességet. Ha 
a' XVI- ik század kezdetén, őseink is mindnyájan 
szinte megistenített embereket mint védszen t je i -
ket hívták segítségül, — vagy az oltár felé tek in-
gettek , hol az áldozó pap állt, 's idegen nyelv 
érthetlen hangjait hallgatták : ma ellenben a ' 
X l X - i k században utódaiknak egy nevezetes 
része lélekben ós igazságban imádja a ' fö , 
a' láthatlan valót , kinek léte v i lág í t , mint 
égő nap , de halandó szem bele nem t e -
kinthet; azon eredeti egyszerűségben mindkét 
szín alatt szolgáltatja ki a' prot. egyház az u r v a -
csorá já t , mint a' hogy Krisztus kiszolgáltatta^ 
megtörve a ' kenyeret és kitöltve a' bort, — nem 
pedig engesztelő áldozatul, mellyet az e v a n g y é -
liom megszüntetet t , — nem áldozó papok, de 
lelkipásztorok, vallástanítók állnak fel a ' prot. e g y -
ház gyülekezetiben, 's együtt könyörgenek a ' 
híveiktől is érthető nyelven — a ' nemzeti nyelven.-

3 ) Családi és polgári jóllét gyarapodása. 
Hol és mikor laktak annyi polgárisodolt né-* 
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pek , annyi alkotmányos nemzetek szabadon 
és független egymástól 's egymás mellett, mint 
a ' három utolsó században? Mikor hágott t u -
domány, művészet, műipar, kereskedési forgalom 
olly magas fokra ? Mikor alapíttattak annyi n e -
velő ós oktató intézetek , mellyek által e g y e -
nesen a ' nagy néptömegben terjedt az ismeret, 
tisztult az izlés, lágyult az erkölcs ? Mikor hatott 
az emberi ész mélyebben a' természet titkaiba ? 
Mikor vettetett több -oldalú komoly birálat alá min-
den fenálló, minden történeti j og ? Bár melly alant 
álljon még e' jelennemzedék is polgári, mint e g y -
házi tekintetben; bár melly sokszor eltérnek még 
ma is nemzetek mint fejedelmek, bölcsek mint 
vallástanítók az igaz ú t ró l : de az csakugyan e l -
vitázhatlan tény, hogy az európai emberiség elébb 
ha ladt , hogy a' három utolsó század l eg ragyo-
góbb fénypont a 'vi lágtörténeteiben. Úgyde mind 
e ' haladások igen nagy részben a' reformatiónak, 
's az általa ápolt és érlelt lelki és polgári szabad-
ság gyümölcsei. Szabadságát adta ez vissza a' 
fogva tartott léleknek,— hol pedig szabadság van, 
ott van élet és előmenetel. 

Ha azért a' prot. egyház az, melly egyedül a' 
szabad meggyőződés csendes hatalmával aí arja 
megnyerni a' lelkeket; ha a1 prot. egyház az, 
melly a' haladó kor műveltségével halad elő és 
tökéletesedik; ha a' prot. egyház az, mellynek 
egyszerüen-fenséges istentiszteletében uralkodó 
ének, ima és szónoklat , ugy a' természet e g y -
szerű gyermekének, mint a ' legmagasb műveltség 
fiának erkölcsi , vallásos szükségeit kielégíti; 
szóval, ha a' prot. egyház az, melly— az irás nye l -
vén szólva — ai1 próféták és apostolok funda-
mentomokon építtetett, mellynek szegletköve a? 
Jézus Krisztus : nemde hivatva 's kötelezve van 
minden igaz protestáns szeretni és becsülni ez 
egyházat? Szeretnie és becsülnie kell ezt, tiszta 

je l lem és feddhetlen erkölcs által, mellyet ez egy -
ház komoly szelleme kíván; szeretnie és becsül-
n ie kell ezt meleg egyháziasságáltal; mert ki v a -
lamelly társulat tagja, ha annak becse van előtte, 
ahoz ragaszkodását küljelekkel is tanusítnia kö-
telessége ; szeretnie és becsülnie kell minden p r o -
testánsnak egyházát, ennek intézetei gyarapítása 
5s jogai védelmezése által. Vannak, fájdalom! m a -
g y a r prot. egyházunkban is számos ekklézsiáink, 
mellyek templomaikban nemcsak ho.^y minden 
külfény és pompa hiányzik, mi nélkül el is l ehe -
tünk, de hiányzik minden jobb izlés, minden külső 
csin, hiányzik a1 szükséges dísz, a ' komoly mél-
tóság is, mellynek még az evangyéliomszerü i s -
tentiszteletre rendeltetett házban sem szabad hi-
ányzani . Vannak olly sokáig nyomatott prot. e g y -
házunkban számos egyház - és iskola-tanítóink, 
k ik szorongató szükségben élnek, melly őket g á -
to l ja , hogy egész kedvvel teljesítsék hivatásuk 
tiszteit, hogy tudományos művelődésük eszközeit 
időről időre megszerezhessék — 's hivatalukban 

a' vallás méltóságához illő diszszel forgolódhassa-
nak. Gazdagság az egyház hivatalnokinak, prot . 
elvek szerint, nem szükséges: de igen is szüksé -
ges, hogy a ' háztartás gondjai nélkül , mérsékelt 
jó állapotba tétessenek a z o k , kiknek a' kor m ű -
veltségével haladniok k e l l , kik b e - és kimennek 
a ' nép előt t ; kiktől kivált a1 jelen nemzedék 
igényli, hogy szellemi és erkölcsi műveltség min -
tái gyanánt tündököljenek, 's kik a ' szere te t mun-
kái gyakorlására gyakrabban hivatnak fel mások-
nál. Szeretnie és becsülnie kell tehát minden p r o -
testánsnak lelki tanítóit, kik nem kívánnak ugyan 
uralkodni a ' lelkiösmereten , de munkások 
kiki hatásköréhez képest az Úr szőlejében, ' s 
küzdenek a' lélek fegyverével a' lelki s z a -
badság ellenségei ellen. Vajha mind ezen ind-
okok a ' kor kiáltó szózataként hassanak el k ö -
zelebb a' magyarhoni prot. egyház hatályosb t a g -
jaihoz, hogy az idö jelei és intésére figyelve tart-
suk. meg azt, mi nálunk vagyon, hogy senki el ne 
vegye a' mi koronánkat. Jel. 3 , 1 1 . T . M . 

Birtokaráiiyiagos egyházi adózás 's szabad is-
kolázás. (Folytatás.) 

2-ik szakasz . 
Birtokáránylagos egyházi adózás. 

Az egyház, ebben az isteni tisztelet, 's a ' nép 
vallási, erkölcsi oktatása, eleitől fogva, a ' népre 
rótt rendes adóból tartatott fen. Az adó ezen n e -
me, Mózes által kiadott isteni rendeleten alapszik, 
a1 20 évesek 's ezen felül levők, és így a ' l e g -
idősbek is — 2. Mós. XXX. 14. szerint — fél-
siklust, azaz, 30 krt köteleztetvén, egyházi adóul 
évenként fizetni. Bár e' rendelet szerint, a ' pénz-
beli egyházi adóra nézve, egyformán voltak min-
den egyes zsidók terhelve : a ' sz. végre ford í -
tandó egyéb nemű adóval birtokaránylag te rhe l -
tettek. Mert mint ma, ugy r é g sem levén az e m -
berek közt birtok 's vagyon tekintetében teljes 
egyformaság ; a ' midőn a ' zsidók a ' bor, búza, 
olaj, szóval, a ' föld minden termésének tizedét 's 
a ' barmok első fajzatát a' templomnak, azaz, i s -
tenitisztelet fentartására, 's a' papok, mint nép -
oktatók fizetéseül köteleztettek törvényszerüleg 
adni 's szentelni : látnivaló, hogy a' több vagyon-
's birtokuak,és pedigMózes által kiadott isteni r e n -
deletnél fogva, több adóval voltak terhelve, mint a* 
szegény-sorsuak. Ezen birtokaránylagos adózást 
megerősíti, szentesíti Jézus vallása, a' keresztyén 
vallás is. Midőn ugyanis Lukács XII. 48. az a l a -
kult ?s alakulandó egyházaknak ezen intést köti 
szívökre: „mindennekpedig, a ' kinek sokat adtak, 
sokat kívánnak elő tőle, és a1 kinél sokat tettek 
le, többet kérnek elő tőle; midőn 1. Pét. IV. 10. 
e1 szavakat intézi sz. Pál az ú j egyház tagjaihoz: 
„a* mint minden ember vette az ajándékot, azon-
képen sáfárkodjatok abból egymásnak, mint Is-
tennek különféle ajándékának jó sáfáriu : vájjon 
nem amaz igazságos elv, a' teher, adó arány-



lagos viselését ajánlják, sürgetik-e ? És mivel 
az igazság- szavát megérteni nem akarók minden 
időben találtattak: vájjon nem az illyeneket akar-
j a - e ugyan csak sz. Pál jobb véleményre bírni 
Filipp. II. 4. mondott ezen arany szavaiban : „ne 
nézze kiki az o hasznát, hanem minden az egye-
beknek hasznokat is nézze." 'S ha sz. könyvünket 
vizsgáljuk, számos adatokra fogunk találni, me ly -
lyek az első keresztyéneknek, Isten dicsőségére 
vonatkozó áldozatkészségüket bizonyítják. Igen, 
nem vonakodtak ők, á l -okok 's haszontalan k i -
fogásokkal, az adó, e' szent tartozás lerovásától; 
lelki készséggel megadták a ' császárnak, a ' mi a1 

császáré; Istennek, a ' mi Istené. íme ama k a p e r -
naumi gazdag századost — Luk. VII. 5. — épen 
az Úr oltára gyámolításaért dicséri meg Üdvezítönk 
előtt a ' nép, ezen nyilatkozatával : szereti ő a' 
mi nemzetségünket, és a' zsinagógát — akkor 
egyszersmind iskolát — is, ő építtette nekünk. 

Nehogy értekezésem sokra ter jedjen: szabad 
legyen egyedül magyar hitfeleink szent végre 
való adakozási készségüket bizonyító t e t t e - 's 
példáikra hivatkoznom. A'reformát io kezdetekor, 
sőt azután is sok ideig, vetekedő készséggel siet-
tek helv. h. birtokosaink 's vagyonosbjaink, mint 
Isten ajándékinak jó sáfári, áldozatot vinni az Úr 
o l tárára ; száma-nélküliek voltak, kik, sok tétet-
vén le nálok, sokkal kívánták elömozdítni, v i r á -
goztatni Isten dicsőségét; tisztelték az Urat az 
ő marháikból; 's a' mellett, hogy az egyházi r e n -
des kiadások fedezéséhez örömest járultak, t e m -
plom 's iskolák helyett — mellyeket a' vakbuz-
góság, vagy a ' barbar dühösség elvett 's le ron-
tott — ujakat, pompásbakat építtettek ; a ' s z e g é -
nyebb-sorsuak is nye re ség ' s dicsekedésekül t e -
kintvén, ha részint vere j ték-cseppje ik- , részint 
fíllérkéikkel gyámolíthattákaz egyházat, öregbí t-
hették Isten dicsőségét. 

Ah, de a ' vallásos, 's Isten dicsőségéért min-
den áldozatra kész ősök elhunytak, és vallási buz-
góságuk, sz. végrei adakozási-készségök nem 
szállt örökségül az unokákra ! Nem! mert a' t em-
plom, iskola 's paplakok, mellyeket őseink a ' v i -
haros időkben, egyház 's vallás-iránti szeretetök 
emlékeülemeltek, építtettek, — ím a1 béke idején, 
az unokákszeme láttára, rongyolnak 's pusztulnak 
el, a ' nélkül, hogy erő 's tehetség egyesülnének, 
azok tatarozása, vagy újbóli fölépítésére. Nin-
csenek-e egyházaink, mellyek, szegény 's g a z -
dagtól azon arányban, és pedig a ' lehető l egna-
gyobb pontatlansággal fizetett évi jövedelmeikből 
nemhogy valamit az elkövetkezhető nagyobb 
szükségre megtakarítni, de rendes kiadásaikat is 
fedezni alig képesek ? Nincsenek-e egyházaink, 
hol az egyházi hivatalnokok részére , az ősöktől 
alapított, 's ma már meglehetősen körülnyirbált 
évi fizetés sem adathatikki mindenkor pontosan? 
Nem legtöbb-e csaknem minden egyházban azon 
hívek száma, kik az egyházi évi adót, nem is 

mint rendes tartozást, de inkább mint alamizsna -
's ajándékpénzt tekintik, 's épen ezért, annál, ÍC 
legutolsó pásztorbér lefizetését is fontosb köteles-
ségüknek ismerik ? Vájjon fölviszik-e ma a' h í -
vek az egyház pénz- 's magtárába évi t a r t o -
zásaikat, mint fölvitték zsidók, évi rendes adó-
jukat, a1 fél siklust a' templomba ? nem, — az 
egyháznak kell azt, a ' hívektől, egyházfiak állal, 
legtöbb helyen összekéregetni, 's a ' szó teljes 
értelmében összekoldulni. Vájjon a ' föld t e r m é -
sének első zsengéjét v iszik-e ma a ' hívek á ldo-
zatul — egyházi tartozásuk lerovásául — az Ú r -
nak ? nem, — a' hívek által az egyház fen ta r -
tása, Isten dicsőségére ma adatni szokott gabna-
tartozások a m a , szemetes búzából tett első á l -
dozatot juttatják eszünkbe, mellynek füstje nem 
hatott föl az egekbe. 

És honnét e' keserű panaszok? honnét az ősi 
jó szokások illy elfajulása ? A' vallás 's egyház 
iránti közönbösség, hideg részvétlenségen kívül, 
onnét , mert „nem birtok aránylag adózunk az egy-
ház pénz-'smagtárába, hanem ama szerencsétlen 
kulcs, cC pár-szám szerint. Igen, az egyházi adó -
nak pár-szám szerinti kivetése, oka, kútfeje, p ro-
testáns egyházunkban, minden ba jnak , minden 
keserű panasznak! E ' fonák adórendszer miatt 
— mennyiben a ' szegény 's vagyontalan a' g a z -
daggal egyforma arányban terheltetik — r o n g y o -
sok templom-, iskoláink ;ezért fizetetlenek sok he -
lyen lelkipásztor- 's tanítóink; ezért maradnak 
kint, és sokszor örökre, az egyházi tartozások, 
mint megvehete t lenek; ezért buknak el e g y h á -
zunk 's iskoláink virágzását , a ' népnevelés 
emelését tárgyazó minden hasznos indítványok 5 
ezért sínlik, pang — hogy mindent egy szóval 
kifejezzek — protestáns egyházi 's népnevelési 
ügyünk. De nézzük meg azon okoskodást, m e l y -
lyel a" vallás 's egyház iránt h ideg-részvét lenek, 
's ezenfelül Önzők, ama szerencsétlen adókulcsot, 
a ' p á r - s z á m szerinti adózást védik: Azt mondja 
N. N. ház,föld,kert,malommal bíró g a z d a g : „Én 
és nőm épen úgy két helyet foglalunk el a ' t e m -
plomban, mintN. N. házas, vagy házatlan zsellér 
's ne je : igazság tehát, hogy mindketten egyforma 
arányban élvezvén a' lelki idvet, hallgatván az 
igét, egyforma arányban vigyük az egyház t e r -
heit is." Söt „én — folytatja a1 gazdag — m e n n y i -
ben csak két gyermekem levén, öszvesen is n e -
gyedmagamma! járok templomba, N. N. szegény 
ember pedig hat 's hetedmagával megyen a' sz. 
házba: még akkor is áldozatot teszek, ha N. N. 
szegény emberrel egyforma arányban adózom 
az egyház pénz- , 's magtárába! Hisz a' föld-
szőlő- 's malmokat, mint a ' mellyek sem lelki 
idvet nem szomjuznak, sem templomba nem j á r -
nak , csak nem róhatni meg egyházi adóval 'stb. 
Oh ál-okoskodó barátom! hol van illy gondolko-
zás mellett amaz evangyéliomi tanítmány: „a ' mint 
kinekkinek adatolt, akkép sáfárkodjék ! Nem kiált— 



j a - e kebledben a'fölébredt lelkiösmeret az igazság 
ama szavai t : „a ' kinél sokai tettek le, többet lehet 
's kell attól élők érni! Megtaposnád- e ezen fe l -
hívó isteni intést, azon néhány fillérnyi haszonért, 
mellyet az igazságtalan adórendszer által éven-
ként megtakarítasz! ? Olvasd meg, kérlek, a' k e -
zeidnél levő sz. könyvből Márk XII. 4 1 — 4 3 , L u -
kács XXI. 1 — 4 . tanulságteljes helyeket, im maga 
mondja ezen helyeken Jézus, hogy „az Úr ládá-
jába két fillérkét vetett özvegy asszony többet tett, 
mint azon gazdag, ki abba sok pénzt hányt. V a -
lóban itt az ideje, hogy kibontakozzunk a ' szűk-
keblű önzés kötelei közöl; felöltözzük, őseink sir-
lialmainál, az LJr háza iránti szeretetet ; ne enged-
jük az Úr templomát, a ' nevelés szent ügyét v a l -
iásosb-keblű dajkálók után sovárogni. Itt az ideje, 
hogy méltányosok, igazságosok legyünk szegény-
sorsú, eddig túlságosan terhelt hitfeleink i ránt ; 
megtapossuk eddigi egyházi adórendszerünket, 
mint Isten parancsolatja, lelkiösmeretünk sugallata 
szerint egyformán igaságtalant, 's létesítsük egy-
házainkban a' birtokáránylagos eyyházi adózást, 
melly nélkül bajaink gyökeresen orvosolva, szük-
ségeink pótolva soha nem leendnek; melly né l -
kül egyházunk fölvirágozni, köztünk a' szabad 
iskolázás lé t re- jöni soha nem fognak. Ne néz-
zük — mindenre, a' mi szent, kérlek, hitfeleim! — 
ne nézzük egyedül a' magunk hasznát, hanem egye-
beknek hasznokat is nézzük, — melly isteni sza-
vaknak akkor teszünk eleget, ha egyházainkban 
a1 birtokaránylagos adózást létesítendjük, azaz, 
azon pénz- ' s gabna mennyiséget, melly egyházunk 
's iskolánk fentartására évenként megkívántatik, 
önmagunkra, birtok-aránylag kivetjük. 

3-ik szakasz . 
Szabad iskolázás. 

Az embernek Isten képe 's hasonlatosságára 
való teremtetése nem a' külső vagy testi a l ak -
ban — az Isten nem test, hanem lélek levén, — 
de az értelmi 's erkölcsi tehetségek kifejtése, azaz, 
a ' sziv 'S lélek nemesítésében áll. A ' mi a' kü-
lönbség a ' sötét s világító t e s t , a' vad 's m e g -
szelídített állat , a' faragatlan tönk 's mesteri k é z -
mív közt : az, az iskolai nevelést nyert 's a ' 
nélkül felnőtt ember közt is. Ha tehát az iskolai 
nevelés 's oktatás képezi az embert emberré : tel-
j e s erővel azon kell lenni, hogy abban a1 status 
minden polgára, az egyház minden tagja részt 
v e g y e n 's vehessen. Ah, de ki nem tudja, mi k é -
véssé feleltünk meg mi helvét hitvallásuak — 
mert egyéb hitfelekezeteknél a ' szabad iskolázás 
r é g életbe léptetett — e* részbeni tisztünk 's k ö -
telességünknek? Naponként panaszkodnak a ' s zü -
lék, gyermekeik hálátlansága, — a1 testvér 's r o -
konok, testvér 's rokonaik hidegsége,— kormány-
zók s elöljárók a' nép engedetlensége, — gazdák 's 
gazdasszonyok,cselédeik hűtlensége 's mindnyájan 
az eláradt bűn 's erkölcsi romlottság el len: és a' 
ha j t kútfejénél orvosolni, a' szabad iskolázást l é -

tesítni, még mindég mulasztjuk; holott a' baj o r -
voslása, a ' veszélyes nyavalya gyógyítására, a* 
szabad iskolázáson k ivü l , nincs orvosság. Míg 
helv. hitv. egyházaink, f a lu - , városainkban, száz 
lélek közöl az első elemi iskolában is alig 5, 6 , 
vagy kedvező esetben 1 0 ; a' másodikban 3 , 4 ; a* 
harmadikban már alig egy 's kettő, a' negyedik 
polgári iskolában pedig 300 közöl is alig egy r é -
szesül az iskolai neve lés - 's oktatásban, a' többi 
90 , 9 5 'stb. lélek, mint teljesen értetlen 's tudat -
lan nevekedik f ö l : addig az említett panaszok 
megszűnni 's elenyészni soha nem fognak. Nem 
mondom én, hogy a' társas-élet , súrlódás, az i s -
kolázatlan maradt emberen is, nem simít valamit, 
mint a* képfaragó műhelyébe helyhetett kö d a r a -
bosságán a' körülte já rók érintése : de azt á l l í -
tom, hogy a' formátlan köböl, művészi véső n é l -
kül, szép szobor vagy kép,— s az emberből r e n -
deltetési czélját teljesen ismerő erkölcsi lény i s -
kolai nevelés 's oktatás nélkül soha nem képződ-
hetik. Mi az ember ? mi az ö, mint családfő, h á -
zaspár, polgár, keresztyén tiszte ;s hivatása? mi 
a' társas-élet czé l ja? mi az I s ten , ' sva l lás? mi a ' 
nagy természet ? hol találhat vigasztalást az e m -
ber a' keserű napokban, 's hol bátorítást a1 halál 
óráján ? mik a' levegői látszatok 's tünemények, 
villámás, égzengés , szé l ,bo lygófény ? mi okozza 
a' különböző évszakokat, télt, tavaszt,nyárt , őszt? 
'stb., mind idegen hangok, mind ismeretlen k é r -
dések az iskolázatlan, buta ember előtt. — De t o -
vábbá a' nép értetlensége 's tudatlansága szülő-
oka, kútfeje, a ' nyomorú helyzet 's zsibbasztó 
szegénységnek is. Ülhet az értellen nép kormá-
nyán a' becsületes lelkiösmerelesség, a1 kiművelt 
értelmiség : község javát czélzó legjobb szándoka 
is gyanusíttatni, az értetlenség által akadá lyoz-
tatni fog. Hát azon siralmas körülményt, hogy 
sokszor e g y - k é t értetlen 's roszakaratú ámítva 
izgató szava inak , egész falu s város lakosa! 
előtt, több hitele van, mint a' nép javát szívén 
hordozó 's tiszta igazságot szóló becsületes é r -
telmiségnek, — honnét lehet kimagyarázni, h a -
nemha a' nép értetlen tudatlanságából? Miért 
hogy a' tapasztaltabbak ipar 's kereskedés é b -
resztésére, mesterség 's földmivelés tökéle les-
bítésére czélzó utasításaik kiáltó szóként hangoz-
nak el ? azért , mert az iskolai nevelés 's oktatás 
nem érlelte fogékony- 's hajlékonynyá a1 nép é r -
telmét 's szívét. 

Mennél veszély esbbé mérgesült el a ' seb, a n -
nál hatályosban működő orvosi szer szükséges a n -
nak további ter jedése meggátlására : illy ha t á -
lyos 's gyökeresen javító eszközhöz kell nyu l -
nunk, ha akarjuk, hogy az értetlenség népünket 
meglabolhatlan veszélybe ne döntse, 's hogy bo 
ne teljesedjék raj tunk Hoseáspróféta ama j ö v e n -
dölése: „el vesz az a' nép, a' melly tudomány nél-
kül való. És ezen egyedüli eszköz, a' már emlí-
tett, birtokaránylagos egyházi adózással k a p c s o -



latban álló szabadiskolázás 1! I gen ! tért keli en -
gednünk , alkalmat kell nyujtanunk a' szegény-
sorsú 's sok-gyermekü szüléknek, gyermekeik 
i skoláz ta ta tására , azaz, föl kell oldoznunk a ' 
gyermekeket a' rajok rótt tanításbér fizetése alól, 
szabadokká kell tenni iskoláinkat. — Ámde mint-
ha hallanám, e' mindnyájunkra nézve üdvös elv 
sürgetése 's ajánlásakor, följajdulni a' szűkkeblű 
önzést, a ' hideg részvétlenséget, 's kiáltozni illy 
k i fogás ' s el lenvetéseket: „Mi gondom nekem más 
gyermekére ? én nem fizetek senki gyermekeért; 
taníttassa mindenki saját gyermekeit, mint én ta-
níttattam az enyéimet. Megállj, keresztyén bará-
tom 's káromlásra ne nyisd föl tovább ajkaidat! 
ad j helyet inkább kebledben a ' vallás 's az ész 
szavának! Azt mondja a' vallás 's az okosság: „Ne 
nézze kiki egyedül a' maga hasznát, hanem min-
den az egyebeknek hasznokat is nézze-,'s továbbá: 
„a1 mit akarsz, hogy mások cselekedjenek teveled, 
te is azont cselekedd másokkalNézz szét csak 
az életben, nem lá tsz-e a ' mostani szegények, sőt 
épen a ' koldúsok közt ollyanokat, kiknek elődeik 
egykor , szinte, mint te most, vagyonban gazda-
gokvoltak !? — 's im a1 szerencse kereke fordult, 
's a1 gazdag elődök unokái ma nyögnek az inség 

szükség vasigája alat t! 'S most kérdezd meg 
tenmagada t : Nem lehetnek-e a ' te harmad ' s n e -
gyed izigleni unokáid, szinte szegények 's a' m á -
sok könyörületességeért esdeklő szükölködök ? É s 
ha jó l -esnék még a' te elhamuhodott poraidnak 
is, ha szegény tieid, az Isten ismerete- 's tiszta 
erkölcsiségben ingyen oktatást nyerendhetnek: 
miért lennél te ma gátlója a' szabad iskolázás-
nak ? Nézzd, ott egy szorgalmas, de sok-gyermekü 
a tya , ki napi béréből 4, 5, 6 kedvelteket táp-
lál ' s ruház , — szinte ugy óhajtja azok vallásos 's 
értelmi öregbedését , mint te gyermekeidét ; oh, de 
a ' legjobb akarat mellett sem képes — ijesztetve 
a ' reá nézve terhes tanításbér meg nem adhatá-
sától — gyermekeit iskoláztatni: megtagadnád-e, 
kér lek, tőle, e' szent törekvésében, a' segédkéz-
nyúj tás t ! ? Vagy tán ti elleneznétek a' szabad i s -
icolázás létesítését, magtalan házaspárok ! kikre, 
mint mondani szoktátok, abból semmi haszon nem 
hárúll? Kér lek! ne legyetek illy elfogult v é l e -
ményben ! — Hát nem haszon-e az reátok nézve 
is, ha istenfélő 's értelmes polgárok közt lakhat-
t o k ? Azonban, nincsenek-e szegény rokonaitok, 
n incsenek-e köztünk nagy számmal az atya 's 
anya-nélkül i árvák, kiken pedig segítni a ' ti l e g -
szebb hivatástok, legszentebb kötelességtek, — 
mert különben, az egek czélja, akarata ti benne-
tek nem teljesedhetik be, 's nem lehettek, mint az 
egek akarják, magtalan létetökre, sok gyermekek 
atyja 's anyjaivá. Minden, a ' szabad iskolázást 
gátló ellenvélemény megczáfolásaul, szabad l e -
gyen végül a' szelíd szeretet hangjain ezen föl-
világosítást adnom:„Nem az kívántatik tőlünk, hogy 
mi Péter vagy Pál gyermeke tanításáért fizessünk, 

hanem ez: Vegyük le szegény hitfeleinkről a túl-
ságos terhet, rakjuk ollyanok vállaira, kik azt el-
bírni képesek, azaz: megértvén a ' vallás, az igaz-
ság szavát, létesítsük egyházunkban a ' birtok-
aránylagos adózást,igyekezzünk másokat is a'szent 
elv elfogadására birni, — és ezen igazságos adó-
rendszert elfogadván, ennek elválhatlan társa, d ' 
szabad iskolázás, azonnal életbe-lépend, — 's ha 
ezt teszszük, olly emlékoszlop felállításában n y u j -
tánk segédkezet, mellynél, századok múlva is, á l -
dani fogja emlékezetünket a késő maradék. 
(Vége következik). H a j n a l Á b e l . 

Gyámoldai alapterv a' helv. hitv. dunántúli e.-
kerületben. 

A1 dunántúli főt. e . -kerület folyó évi nyárelő 
14- ik 's több napjain Győrben tartott közgyűlése 
alkalmával, a' végett kinevezett választmány, 
hogy a ' Székesfehérvárot t , szinte folyó évben 
létre-jott első magyar kölcsönös életbiztosító inté-
zet igazgatósága ál tal , két kebelbeli e . -megye 
fölszólítása következtében készí tet t , 's nagyobb 
terjedelemben, jótékonyságát többekre lehető k i -
árasztása végett a' főt. e .-kerületi gyűlésre fö l -
terjesztett lelkészi, tanári és iskolatanítói özvegy -
árva-pénztár t illető tervet a ' tárgy fontosságá-
hoz illő komoly figyelemmel megvizsgálná, ' s 
vizsgálata e redményé t , minél e lébb, a' főgyülés 
eleibe fölterjesztené : összeült ugyan a' fönírt n a -
pon, a' gyűlés helyén, Ori Szabó Gábor táblab. 
és segédgondnok elnöklete a la t t ; jelenlevőn a ' 
minden kebelbeli e . -megyékből kinevezett tagok 
közöl : Sdrközy József, tábl. és segédgondnok, 
Tarczy Lajos, és Bocsor István, főiskolai t a n á -
rok, Seregély Dániel, Tóth Pál, Matolcsy Sán-
dor és Nagy József, esperesek, Tüdős József, 
Nagy János , Csekő Péter, Sarkady Károly , és 
alulír t , mint választmányi j e g y z ő , ' s e . -megyei 
képviselők; fölkéretvén a' fönebb érintett é le t -
biztosító intézet igazgatósága megbízottai: táblab. 
hodosi Karácsony Antal, és h. ügyvéd Hamvassy 
Emér urak i s , a' tanácskozásokban részt venni 
s kellő fölvilágosítást nyújtani. 

Fölolvastatott tehát, az egy előszóból — melly 
a' terv eredetét, czélját 's jótékonyságát s z e r é -
nyen rajzolja — egy több részekre *s kacsokra 
oszlott, a ' tárgyat lényegesen kimerítő a lapsza-
bályzatból, egy az eredményt példában kimutató 
számításból, és egy zárszóból álló i r o m á n y ; ' s 
miután az, az igazgatóság megbízottai folytonos 
fölvilágosítása mellett, mind részletenként megvi -
tattatott , mind egészben megbiráltatolt: némi 
apróbb, és a terv folytában kiigazított módosítá-
sok után, e' következendő, részint áltolánosb — 
's magát az életbiztosító intézetet, mint illyet i l -
lető — részint különösb — 's egyenesen a ' g y á -
moldát tárgyazó igénytelen észrevételekkel k í -
vánja azt a ' választmány a1 főt. e .-kerület i gyűlés 
eleibe alázatosan fölterjeszteni, mikép 



1) A' kölcsönös életbiztosító intézet, nézetünk 
szerint, olly jótékony, melly messze háttérbe szo-
rít minden más, bármi névvel nevezhető, részvé-
nyeken alapult, nyerészkedő társulatokat; mind 
azza l : hogy itt igen apró őszietek — még a' tő-
kék rendes kamatainál is föltünölegkevesbmeny-
nyiségek — rakatnak be, mik a' tehetlenebbektöl 
is könnyen kikerülketök, 's a ' tehetösbeknek sem 
esnek tetemesb maguk 's pénzállapotuk meg-
erőltetésére, — és mégis igen szép őszietek fizet-
tetnek k i ; mind azzal : hogy nem csupán a' b e -
rakott apró 's észrevehetlenül elenyészendő ősz-
ieteket — mi már maga föltűnő nyereség — tőké-
síti, híven megőrzi, 's biztosítja : hanem hogy 
épen arra a' véletlenre, mire legkevesbbé v a -
gyunk rendesen előkészülve, t. i. a' végpillanatra, 
családunk számára egy ohajtott, de különben, sem 
takarékpénztár, sem semmi jótékony intézet hasz-
nálata mellett, meg nem szerezhető öszletet ké -
szít : mi által az elköltözendöre ugy, mint az élet-
ben maradiakra nézve, a ' legvigasztalóbb hatást 
gyakorol. 

2J Midőn bátran állítjuk, hogy nincs olly he ly -
zet, mellyre az életbizt. int. a'legboldogitóbb nem 
volna : ugyan akkor nyíltan kimondjuk , mikép 
alig van élet neme, mellyre az jótékonyabb- hatá-
sú lehetne, mint a' papoké, kiknek helyzetükhöz 
mérve, igen csekély jövedelmök épen nem min-
denkor engedi meg, hogy egyszerre nagyobb 
őszieteket félretehessenek ; ellenben, némi nélkü-
lözések mellett, bármi csekély egyházban is, k e -
vesest bizonyosan megkímélhetnek. — Lehetne-e 
hát nagyobb jót, józanon, csak kívánnunk is, mint 
a z , hogy ezen intézet azt az egész tökét, — 
mellynek, évenként, csak fele kamatját nélkülöz-
hetjük, 's minden nagyobb magunk megerőltetése 
nélkül megtakaríthatjuk, — utódinknak biztosítja, 
elhunytunkkor kezökbe szolgáltatja; 's olly álla-
potba helyhet bennünket, hogy, bármelly kora ha -
lálunk esetében is , egy 's két ezer pengőt igen 
könnyen hagyhatunk kedvesink számára; és azt 
fölök, sem tüz, sem víz, sem gondtalanság, sem 
vesztegetés, szóval, semmi kedvetlen körülmény 
el nem idegenítendi. — De különösebben, ez é le t -
bizt. intézettel kapcsolatba hozandó gyámoldát 
illetőleg : 

3) E ' közfigyelmet igen méltán igénylő g y á -
moldai alapterv magában foglalja mindazt, vala-
mit köriilményeinkkez képest e' részben alaposan 
óhajthatunk. Mert igen kevés erővel, 's mindenki 
legkisebb terheltetése nélkül, mind a' most kez -
detben leendő özvegyeknek, árváknak, 's hivatalra 
önerkölcsi hibájuk nélkül alkalmatlanná lett h iva-
talnokoknak, igen szép öszletet biztosít; mind j ö -
vőre olly alaptökét állítand, mi nem csupán az 
özvegyeket 's árvákat fogja a'legtisztességesebb 
nyugdíjjal ellátni: hanem — ha megszűnés nélkül 
fölytatandik — sok más, és nagyszerű intézmé-
nyeknek is alapul fog szolgálni. — Mi lehetne 

pedig a' szűk marokkal mért jövedelmű egyházi 
hivatalnokokra nézve jótékonyabb, mint egy olly 
intézet , melly csak fele kamatját sem kívánja 
évenként befizettetni azon tökének, mit halálozá-
sunk esetében, utódaink, vagy más hivataltársaink 
számára kifizetend. — És vájjon mellyik egyházi 
hivatalnok volna az, ki, mint a' szeretet, feleba-
ráti részvét fölszentelt papja 's folytonos hirde-
tője, saját övéitől, vagy hivataltársai gyámoltalan 
utóditól illy csekélységet megtagadni merészelne ? 
— De továbbá nemcsak minden életkorú e g y é -
nek résztvevő tagjai lehetnek ez intézetnek: h a -
nem azokra nézve i s , kik talán az évenkénti 
berakogatás gondjától menekülendök, a' biztosí-
tandó tökét egyszerre , vagy részletekben kíván-
nák befizetni — kiterjeszti figyelmét: szóval, mind 
a' csekélyebb- jövedelműek által könnyű szerrel 
teljesíthető módot, mind a' tehetösbek által, saját 
kényelmükre használandó utat fölmutatja; mint 
ezt maga a' terv, egész terjedelmében, elő fogja 
sorolni. De 

4) Midőn a' választmány illy jótékonynak 's 
illy ajánlandónak látja ez érintett tervet, már azon 
alakban is, mellyben az intézeti igazgatóság által 
előterjesztetik : ugy vélekedik, mikép sokszorozva 
fog annak jótékony hatása 's boldogító eredmé-
nye növeltetni, ha az, mit az intézeti igazgatóság 
csupán egyes e.-megyékre nézve, külön-külön 
tervez, az egész e. kerület keblebeli minden lel-
készekre, tanárokra 's iskolatanítókra összesen, 
ugy fog kiterjesztetni , hogy az e.-kerületben, 
nem a' kilencz e.-megyékhez képest kilencz k ü -
lön gyámolda, hanem az egész e.-kerületben, 
csupán egy közönséges, de ollyan fog fölállít-
tatni, mellynek minden e.-kerületünkbeli le lké-
szek, tanárok és iskolatanítók résztvevő tagjai 
leendnének. Tagadhatlan ugyanis, hogy minden 
e'féle intézmények, annál több 's nagyszerűbb 
eredményüek, mennél szélesebb kiterjedésük, 
's mennél számosb résztvevőket számlálhat-
nak; ugy hogy épen abban az arányban nö -
velkednek jótékony hatásaik, mellyben sza -
porodnak résztvevőik. — Tagadhatlan továbbá 
az is, hogy mikor az igen apró részletekre földa-
rabolt erő vagy semmi, vagy csak igen parányi 
eredményeket mutathat föl, s a' nagy egész töm-
kelegében, többnyire, nyom nélkül enyészik el : 
ugyanakkor a' bár apró, de öszpontosított 's egy 
czélra működő erők óriási müveket létesítnek.— 
Tagadhatlan végezetre az is, hogy mind va l lá -
sunk szelleme, melly az egész emberiséget átka-
rolja, — mind hivatalos állomásunk, melly bennün-
ket vallásunk közelebbi képviselőivé avatott, 's 
mikor ez, másokban mindenekben, elhibázta is, 
avagy csak magunkban, magasztos irányát, meg-
pirító lealacsonyításunk nélkül, el nem hibázhatja, 
— mellözhetlen kötelességül írja elönkbe: minél 
több hivataltársinkkal egyesülni e ' magas czélra, 
részint, hogy kedves mieinken annyival inkább 



segíthessünk, részint hogy ezen jótékony intéz-
mény boldogító eredményét minél több feleinkre 
kiterjeszthessük. — Mind ezen alapos indokokra 
nézve , az egész tervet, minden részleteiben ezen 
nézeteihez idomítva, 's a 'szükségesnek látott mó-
dosításokat magában a' szövegben is végrehaj t -
va , — fönhagyván minden egyházmegyének e d -
dig saját kebelében fönállott eféle intézményeik 
külön kezelését, — azzal az alázatos kére lem-
mel bátorkodik a ' választmány, minden a' t e rvre 
vonatkozó irományokat ide visszacsatolva, a' föt. 
e. kerületi főgyülés eleibe fölterjeszteni, misze-
rint : 

a ) Méltóztassék ezen, szük körülményeinkhez 
képest olly czélszerü és gazdag eredményeket 
biztosító tervet , egész terjedelmében, minden k e -
belbeli egyházmegyékben, annyivalis inkább kö-
röztetni , mivel teljesen meg vagyunk győzetve 
az iránt, mikép e1 terv , ama több évek figyelmét 
's munkás törekvéseit fölhasznált szönyegkérdést, 
a ' gyámolda czélszerü fölállíthatása módját, min-
den eddig, e téren fölmerült terveknél már csak 
annyiban is sokkal kielégítőbben fejti meg : hogy 
tekintetbe vévén helyzetünk szigorúságát , kiki 
által csak annyi segélyt igényel nyújtatni, mi 
egy tagnak is megerőltetésére nem eshetik ; 's 
ennélfogva, a ' jószívűség 's keresztyéni jó i n -
dulat,— melly csak önkénytes tények eredménye 
's a ' szabadakarat mezején tenyészik — bárk i -
nek is terhére nem válhatik 's erkölcsi becsét 
nem vesztheti. 

b) Hívjon föl minden, saját utódai, hivatalos t á r -
sai, 's azok maradéki boldogságát, hivatalos ál lo-
másánál fogva, kétszeresen szivén viselni köteles 
egyházi hivatalnokokat, hozzájárulni e ' felettébb 
csekély áldozattal járó jótékony intézethez; 's 
azon megalacsonyító gyanút, mintha a' kegye l e -
tek legtöbb sürgetőiben, leglényegesb jellem — 
t. i. a ' kegyelet — saját keblökben is haldoklanék, 
magukról tettleg elhárítandók, 's szent vallásuk 
szelleme jótékony hatását önszemélyökben e r é -
lyesen tanusítandók , siessenek egy igazságos, 
vagy is mindenkit egyaránt terhelő 's segélyező, 
egy igen keves áldozattal j á r ó , ' s még is g a z -
dag eredményt biztosító, — 's a' szenvedő hitro-
konok 's hivataltársak gyámoltalan utódi szeme-
ikről, idővel, sok keserű könyeket letörlendö 
ö z v e g y - á r v a - pénztár megalapítására annyival is 
inkább segédkezeket nyúj tani , mivel, midőn k o -
runk minden-rendü 's rangú müveltebbjei, áthatva 
a ' keresztyénség igaz szelemétől , 's az elméleti 
vallás kopár 's harczias mezejéről a' tettek t e -
r é re lépvén, egymással vetélkedve állítanak: o r -
vosi, ügyvédi megyei 's uradalmi tisztviselöségi' 
stb.- 'stb. gyámoldákat: ugyanakkor az egyházi hi-
vatalosoknak — az igaz vallásosság ezen első h e -
lyen állani kellő képviselőinek, e' téren h á t r a - m a -
radni, maguk 's állomásuk lealacsonyítása nélkül, 
n e m lehet, nem szabad. 

c ) Méltóztassék szintén az iránt is minden k e -
belbeli lelkészeket, tanárokat 's iskolatanítókat 
fölszólítani: miszerint a' terv — talán módosí-
tására nézve néze te ike t ,—minden esetre p e -
dig el, vagy nem fogadása iránti — mit a z o n -
ban csak gyanítni is méltán véteknek tartanánk 
— szokott mód szerint készítendő egyéni zárt 
szavazatukat közelebbi e. kerületi gyűlésre a d -
ják b e , a ' mikor a ' szavazatok általános többsége 
határozza el ez itt mindjárt következendő a lap-
terv jövendőjét 's folyamatba veendését. * ) 

(Vége következik.) Közli F á b i á n i s t v á n . 

Papavatás és közgyűlés A. Vadászon. 
A' tiszáninneni egyházkerület kormányszékét 

egyik Miskolczon tartott közgyűlésében azon p í -
rospünkösti lélek szállta meg, hogy az u g y - n e -
vezett papszentelést megelőzni szokott templom-
bani közvizsgálaton egyszer-valahára segítsen. 
Fölkérte hát az illető egyh megyék véleményeit 
e' t á rgy- java l la t ró l ; 's hála a' kornak ! mindenütt 
helybehagyást nye r t , azon határzat tal : hogy f e l -
avatandó papjait minden egyh. megye szigorún 
megvizsgálván, tegyen jelentést az egyh .ke rü-
letnek. í gy háta1 vasárnapi leczkézésnekszemér-
met 's önérzetet ölő betűi alól felszabadult papif-
jaink sept. 26-kán az a. vadászi egyházban meg-
jelentek 's Dr. Ferenczynek a' „lelkitanítói s z a -
badságról" ( 1 Thes. 5. 19 — 21) mondott nem 
annyira nép - , mint avatottak malmára való j e -
les egyházi beszéde után, tiszteletre-méltó agg 
püspökünk lépett a 'szónokszékbe, 's legelső s z a -
vaival is megindította a' gyülekezetet, mondván: 
„Hatvan esztendeje most, hogy ezen a l só -vadá-
szi egyházban pappá szentelteltem! — azon p á -
lyatársaim közöl, ha széttekintek, egy sincs már 
jelen — mindnyájan sírban nyugosznak, 's e g y -
magam az élők közt." Majd a' keble gazdag t á r -
házából ót és ujat előhozott főpásztor a' vallásos 
buzgóságnak és gyermeki hálának olvasztó hang-
jain így kiáltott f e l : „Imádlak Istenem ! ezen ú j -
jászületésem 's megszenteltetésem he lyén! — 
Imádlak t éged ! ki szemem sírástól, lábamat e sés -
től megótalmaztad ' s t b ! " A'hallgatóság meg volt 
lepve és hatva egész a' szívdobogásig, mit annyi 
könybe-lábadt szemek tanúsítottak; 's eszünkbe 
jutott, hogy az emberi élet fagypontján is sokszor 
működik a1 hévmerö, ha azon élet kies tavaszának 
's gazdag nyarának gyümölcsein éli le v é g n a p -
jait. Majd megemlítette az egyházfönök: hogy 
kerületünkből 12 lelkész költözött örökéletre, 's 
annyi felavatásra várakozó lépett helyökbe. E l so -
rolta az eddig gyakorlatban volt közvizsgálat t ö r -

*) A' gyűlés a' választmányi munkálatot egész terjedel-
mében helyeselte, és csupán ez utolsó pontot módosította 
oda : mikép — ha talán többen lennének is,kik e' tervezett 
gyámolda [jótékonyságát{élvezni nem kivánnák: a' hozzá 
járulandókra nézve, a ' jövő fögyülés alkalmával, azonnal é l e t -
be fog léptetni. ^ 



vényes eltörlésének rövid történetét ; felszólította 
az ifjú lelkészeket Krisztus vallása hivésére, e v a n -
gyéliomi é l e t r e , 's egy pár kérdésére adott ugyan -
annyi nyilvános felelet után az egyh.kerületi fő-
jegyző az urasztalához álltakat megeskette a' b ib-
liára, 's papi kötelességeik hü teljesítésére. E k -
kor a' gömöri egyh.megye elválasztott esperese, 
a ' „Lélek gyümölcseinek" tudós szerzője, a' tem-
plom közepére terített szőnyegre térdelvén, püs-
pöke 's esperestársainak fején nyugodt k e -
zeik alatt vette a ' kibocsátás és áldás igéi t ; 's 
utána az ifjú lelkészek két csapatban, hatával, 
mindössze 12-en ,—köztök Tompa Mihály, a' jeles, 
's még szebb-reményü költő, kinek társaságunkba 
jöttén méltán örülhetünk, 's örülnünk kell, hogy 
pályakezdetének habtorlata közöl biztos n y u g -
partra szállt, kinek, és 11 társainak óhajtjuk, hogy 
protestáns egyházunk virágzására apostoli erély-
lyel igen soká munkálkodjanak. 

Az ünnepély után föpásztorunkés Lónyag Gá-
bor segédfögondnok elnöklelök alatt megkezde-
tett a ' tanácskozás, 's világi elnökünk legelébb is 
a ' megyék küldötteitől kért credentionalist, 's az 
erröli intézkedésre hívta fel a' gyűlést, minek 
teljesítése után a' felsőbb intézvények tá rgya l -
tattak , neveze tesen : a ' kis-dobronyi 18 éven 
aluli áttérés, mit a' n. m. kir. h. tanács, régibb 
törvényekre hivatkozva, tilt. Az egyh.ker. e1 t i l t-
ványt nem fogadhatja el, ' s ebbeli sérelmét föl 
is terjeszti, már csak azon okból i s : mivel az elébb 
hozott törvény a' későbbit meg nem gyengítheti, 
mert nem a ' helyt, tanács, mint végrehajtó, h a -
nem országgyűlés magyarázhat törvényt. 'S 
noha az 1844-diki évi orsz.gyülés a ' 18-dik 
éven aluli átmenetről nem emlékezik i s : de v a l -
lásos törvényczikkeit mindenesetre azon viszo-
nyosságra építette, mellyet a' legjobb-akaratú f e j -
delem ugyanazon hongyülés kezdetével kimon-
dott. A ' törvényhozás nem is álmodhatolt illyes 
kivételekről, mellyek magával a ' természet tö r -
vényével is ellenkeznek. 'S ki kívánhatja azt, hogy 
egy vegyes házasságu róm. kath. nő, fér je va l lá-
sára térvén, lánygyermekeit 18 éves korukig, 
protestáns són és kenyéren róm. kath. vallásban 
nevelje , vagy karjai közöl akárkinek is kiadja ? 
És ha a1 kormány illyen áttéréseket-tiltólag 
lép föl, okot ad, hogy ezek sem egy, sem más va l -
lásban ne neveltessenek, a' mi mindenesetre az 
álladalom kárára fog gyümölcsöt hajlani. 

A ' dunántúli egyh.kerület az ismeretes pápai 
föiskolaügyben hozzánk is megküldte óvástételét, 
mi ismét eleven szén volt árva fejünkön. A' ko r -
mány törvény-adta jogainkat sértette meg, midőn 
egy töredéknek, a ' pápai résznek, az egyh .ke -
rület határzata miatt telt petiliója nyomán bírás-
kodott ; — bíráskodott iskolaügyeinkben, mely-
lyeket keserves garasainkon tengetünk, és mó-
dot nyújtott jövőre is, hogy egyh.kerületi határ-

zatainkat egyes fractiók megdöntsék. S é r e l e m -
nek veszszük 's óvást teszünk. 

A ' sok magán- és pénzügyek mellett l e g i n -
kább két tárgy feszítette még meg a' gyűlés fi-
gyelmét : a' zádorfalvi papválasztás, és a ' s á -
rospataki oktatóügy. Az elsőn csakugyan m e g -
tette a' gömöri egyh.megye a1 hatvágást. Ugyan-
is: Zádorfalva, elhalt papja helyébe, egy jó-készü-
letií ifjút hitt meg a'főiskolából; az egyh.megyeel 
nem fogadta, 's folyt a 'pör hosszan és tüzesen, és 
az ifjú az alatt segéd lön más egyh.megyében. 
A ' mult, pataki e.ker. közgyűlés, folyamodvány 
következtében, engesztelés végett, ismét v i s sza -
küldte a' pört az illető egyh .megyének , 's ez 
megint levágta, 's régi állásába tette. A ' szabad-
választástól elüttetett egyház egy kikeseredett p a -
naszolmányt terjesztett egyh.kerületünk elébe, 
mellyben kijelenti :hogy az excommunicatiotis e l -
szenvedi , de választásától el nem áll. Az e g y -
ház írmodora határzatilag roszaltatik, kérelmétől 
elüttetik , 's felszólíttatik az egyh. megyétől, hogy 
minélelébb vigyen rendes papot, addig pedig idö-
töltö végezze a' szolgálatot. Törvény! — urak! 
— tö rvény! és törvénytartás, hogy iskolából ne 
vihessenek papot: de e ' törvényt nem k ikese re -
déskor, nem egy ifjú feje fölött, hanem átalános 
szélcsöndben kell hozni. Ekkor nem akaratoskod-
nak az egyházak, nem veszélyeztetik az esperesi 
gyűlés tekintélye, minden rendes kerékvágásban 
fog mozogni. De most ujjal lehet mutatni a k á r -
mennyi papot egyenesen az iskolából , lehet 
nem régit magában a' gömöri egyh . -megyében 
i s ; és aztán illyenkor bajos erősen állni a' résen. 

Előterjesztette segédfögondnokunk: hogy a ' 
mult pataki közgyűléskor az észtani oktatószékre 
elválasztott Szeremley Gábor helyére 4 egyén 
jeleltetett ki, 's a ' 3 első levél által fel is szólítta-
tott, de s ikeret lenül , sőt ugy értesült elnök úr , 
hogy ,,a' kijeleltek közt egyik még tiltó 's i jesztő 
leveleket is kapott névtelenül." A ' gyűlés mind-
jár t belátta, hol fekszik a ' nyú l ; 's a' sajátságos 
ijesztő rendszer elébe sánezot vetni szükséges-
nek vélte. Visszaemlékezett a' mult kihágásokra, 
rendbontó eseményekre ; combinalt , vádolt és 
itélt, mint parancsolta a" körülmény. Említette : 
hogy a' 4-d ik jelölt, mint a1 hajdani mozgalmak, 
rugótolla, nem elválasztható; hogy a1 3 elsők s o -
rozatához csak véletlen, csak néhányak által b i -
gyesztetett. Ekkor egy elhatározó szózat vágta 
kelté a' kellemetlen tűnődés fonalát: „az oktatók 
— mond szónok — nem fizettetnek rendesen, 
közelebb is, más-rendeltetésű pénztártól kellett 
számukra bizonyos összeget kölcsönözni : h a g y -
juk még most ürességben a' kérdés alatti tanszé-
ket 'stb. ' s tb ." Ez indítványt fölkarolta a ' gyűlés 
's a ' további intézkedést jövő tavaszra tartotta 
föl, 's kimondá: „hogy az üres helyet csödülés 
útán kívánja betölteni." Az anonym-levelek s z e r -
zői meggondolhatták volna, hogy épen annak tesz -



nek kárt , kinek használni ál-utakon törekedtek ; 
meggondolhatták: hogy az elhamvadt tüzet így 
felszítni eszélytelen káröröm nélkül alig lehet. 

Az egyházak és patronusok állását, valamint 
a ' díjleveleket is — bizonyos czélból — bek iván-
ván az egyh.kerület : a' határzati szöveten n é -
melly erösbek, mint szoktak, átrontottak, a ' g y ö n -
gébbek felakadtak. íme egy példány, az e rede-
tivel hív párban: 

A zombori ref. egyház állása 1847. sept. 15. 
Az egyháznak egy fillér jövedelme sincs sem-

miből, a' tagosítással sem kapott semmit. A' le l -
kész a ' tagosítással kapott 8 köblös földet a' 16 
köblöshöz, és így most már van 24 köb. földje 
két nyomásban ; ezt már maga mivelteti a ' lelkész, 
— a' tagosítás előtt volt 16 köblöst pedig a' g a z -
dák mivelték, mikor ráértek, ugy — ahogy. A' 
termését is a' gazdák hordták be tarlószabadu-
lás után; most pedig vasárnap délben mennek azért, 
' s akkor nap estvére haza is hozzák, kétszer hoz-
ván minden gazda. Kaszáló rét je van a' le lkész-
nek 10 láncz, azaz: annyi kaszás, de ha a1 t avak-
kiszáraztatnak, lesz az 13 kaszás is ; ennek a' 
termését is a ' gazdák hozzák be, kétszer kétszer 
hozván minden gazda két kijárt marhán. Kaszálni 
két nap tartoznának a' zsellérek, de azok miatt 
örökre lábon veszne, — ennélfogva maga kaszái-
tat ja , takartatja a' pap, — több részét hordatja is 
haza. A' lelkész fizetése e z : Minden féltelkes g a z -
da ad a' tagosítás óta két véka gabonát; azelőtt 
adtak hármat, kiki a' maga vékájával. Eddig ad -
tak egy esztendőre két öl fát, de a' melly másfél 
sem volt, 's 3 esztendeig sem adták meg, söt egy 
öllel még a' 1843-dik esztendőre is adósak. Most 
a ' lelkész maga hozat magának ; két öl fának az 
árát, 10 ftot, adnának egyszerre öszszel, de ez is 
csak puszta hang A' stólát bankóban fizetik, mi -
kor az történik. Fél sessios gazda van öt, zsellér 
négy. A' le lkek száma huszonhét. - Földes urak— 
ts R —i Zs—d és P—1 urak — bírnak mint-
egy 80 köblös földet 's ugyanannyi r é t e t ; ts B. 
F . úr bir maga 9 0 köbl. földet, annyi k a -
szálót; ts P.-család bir több mint 100 köbl. 
földet; b. V. M. űr bir egy telek földet, de 
igen sok rétet. Egy sem tart magyar tisz-
tet , mind árendást. Iskolaház nincs, sem iskolata-
nító külön, hanem a' pap tanítja télben az ö felet-
tébb kis hajlékában a' gyermekeket , mikor mennyin 
vannak. 

Jegyzés. Az uraságok száraz conventiós c se -
lédeiket, kik most hárman vannak, nem számol-
tuk a ' lelkek száma közé, mert ezek esztendőt is 
alig töltenek egy helyben, ' s valamint azúrok , ugy 
ök is csak a' számot többitenék. A' lelkész neve 
Migléczi József. 

Bajos hirtelen megmondani, vájjon sírni vagy 
nevetni va ló-e e' comico-dramaticus rajzolat ? — 
A ' jámbor egyházszolgán még a' tagosítás is ke -
veset segített : de reményijük, nem messze azon 

megváltási idő, mellyben kínos szegénységgel 
küzdő lelkészeink a ' gyengébb egyházak t agos í -
tása által fognak biztos lábra állni. V á 1 y i P á l . 

I R O D A L O M : 
Nók világa. Irta Szabó Richárd. Pest, 1847. 
Kiadja Heckenast Gusztáv. Ára 1 ft. 4 0 kr , p. p . 

(Vége , ) 

Felette nagy hiba szerzőben, hogy e ' müvét 
pártérdeküvé tette, a' mennyiben itt legelőbb is 
a' házasság felbonthatlansága csatlósául lép fel. 
Illy mü pedig mindenesetre megérdemlené. hogy 
benne minden vallásfelekezetességrei tekintet szi-
gorúan mellőztessék. 'S én nem is hiszem, hogy 
ezen, szerintem, eszélytelen kezelésnél az akarat 
játszotta volna a1 főszerepet ; mert bár n e k i - k é -
szülve kezdett is (III. levélben) szerző a' házasság 
felbonthatlansága védelmezésébe : mégis ha m e g -
gondolom, mikép nincs író, ki minél több olvasót 
vagy legalább vevőt ne kívánna müve számára, 
's ki, midőn emberboldogítási eszmék szállják meg , 
készakarva kisebbítené az ájtatos hallgatók k ö -
rét ; ha meggondolom továbbá, mikép sz. jelen 
könyvecskéje — kivéve belőle a' 111. levele t , 
melly különben is ugy illik az egészre, mint v ö -
rös folt fehér nadrágra — bármelly vallású h ö l g y -
nek kezébe adható ; 's ha meggondolom v é g r e , 
mikép abból a ' legjobb akarat, szabad szellem 's-
valódi emberi érzemény sugárzik az olvasó elébe: 
lehetlen szerzőt szándékos pártérdekességgei v á -
dolnom. A' tudatlanság — épen az általa dühösen 
védett tárgy körüli tudatlanság tehát az , minek 
vádja öt e ' részben súlyosan terheli. Ugy látszik, 
sz., helyzetéhez képest, nem sokat bíbelődött e g y -
háztörténetek- 's dogmákkal, "s még kevesebb 
időt pazarolt a r ra , hogy más vallású felekezetek 
hitformájáról 's egyéb vallásos szertartásukról t u -
domást szerzett volna magának, különben nem 
állítaná a1 házasságot az egész „keresztyén v i -
lágra" nézve felbonthatlannak, — 's tudván, hogy 
nemcsak katholicus keresztyének vannak a ' nap 
alatt : nem mondotta volna ki olly vaktában e ' 
s zavaka t : „Ismeretes az egész keresztyén v i l ág -
ban, hogy az egyszer érvényesen, mind vallási- , 
mind polgárilag követelt kellöségekkel megkötött 
házasság felbonthatlan. A ' legtulzóbb szabadelmü-
ségnek sem jutott még eszébe, ezt megtámadni ' s 
felforgatni akarni" 'stb. ( 26 . 27 . 1.) Különben 
meggyőződhetett volna , mikép igen is vannak 
hitfelekezetek, mellyeknél a ' házasság — még 
pedig teljesen — törvény szerint felbontható, ' s 
voltak szabad e lmüek, kik (áldás poraikra!) a ' 
felbonthatlanságot megostromolván, felbontható-
vá tették. 

Egyébiránt lássuk, mint felelt meg sz. é r d e k -
szerepének. A' fönebb említett tudatlanságnál fog -
va a 'közép-ut mellöztével két szélsőség közt c s a -
pong sz., a' felbonthatlanságágyuját a' meghatá-
rozott időn tetszés szerint felbonthatóság ellenébe 
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szegezvén. É s itt elmondja, mikép „a' házasság-
nak felbonthatatlanságát mind az embernek egyéni 
méltósága, mind a házasságnak szent czélja k ö -
veteli" 1 - s z ö r azért , mivel „egyik fél a ' másik-
nak eszközévé aljasúi," „ha a' házassági szövet -
ség csak bizonyos szerződésileg meghatározott 
évekig tartó, 's ezeken túl felbontható l enne ; " 
2 - s z o r mivel „minden józan-ész 's minden szent 
érzéssel ellenkező lenne a' házasság szent czé l -
ját (sz. szerint ez „a ' legtökéletesebb jónak t e r -
jesztésében áll, mi az emberiség szaporodása és 
a ' világra jött új egyéneknek erkölcsös emberekké 
való kiképezése által érhető e l " — és így a' h á -
zasságnak szerintem valódi czélja — eszköze egy 
határozatlan kifejezésnek) létesíthető barátságot 
é s szeretetet egy meghatározott bizonyos ideig 
íartó korlátok közé szorítani. " — Én ugyan nem 
vagyok barát ja a ' „meghatározott bizonyos ideig 
tartó házasság inak ; mert én a' középúton szere-
tek haladni, azaz : megnyugszom abban, mint e' 
részben a' protestáns szabadság, tö rvénykezése-
ink rákmenete gyorsíttatása mellett, híveinek nyújt: 
de minthogy sz. olly kérkedő önhittséggel számít 
— nem akarom mondani : ál-, de minden ecetre 
íóvokai győzelmére: szükségesnek látom érU sére 
adni, mikép a1 védelmezte-ügy nem köszöni meg 
iigyvédkedését. A ' diák e' helyeit azt mondaná : 
„Si tacuisses e tc . " — Vegyük csak sz . -nek f ö -
nebb idéze t t , ugy látszik, legnagyobb hatásra 
számított 's talán ép ezért különféle mondurba öl-
töztetett gymnasticus védokai elsejét, 's ké rdez-
zük sz . - tö l : Vájjon aljas dolog-e eszköznek len-
ni ? Ha igen : ugy j a j szerzőnek 's ja j az egész 
emberiségnek, söt mi több: ja j a' felbonthatlan h á -
zasságnak i s ; mert valamint anyagi lag, ugy a' 
legtisztább szerelemben is csak egymás eszközül 
használása által tarthatjuk fen magunkat. — És 
ha szerző szerint is csak akkor a l j a s , ha nemte-
len czélok elérésére vagy önkényileg használta-
tunk másoktól : váj jon a l jas -e eszköznek lenni 's 
veszélyezte tve v a n - e az e n b e r méltósága akkor, 
midőn a' házasságnak sz. szerint föczélja létesít-
hetésére segítő eszköznek (melly e ' szerint , a ' 
természet rendelvén annak, nem lehet nemtelen, 
mert a' természet öléből minden nemesen jő ki, 
' s a' mi nem az, az emberi kezek között válik n e m -
telenné) az érzéki gyönyörnek nemesen élvezve 
használásában egymás megegyezésévé 's kölcsö-
nös biztosítékkal élünk ? 'S hogy mondhatja sz., 
mikép ez „ e g y szelídebb neme a' rabszolgaság-
n a k ? " Sz . -nek különös fogalmai lehetnek a ' r a b -
szolgaságról, hogy ott is létezhetönek hiszi azt, 
hol az érdekek egyenlők, az akarat kölcsönös. 
Hiszen józanul csak ott képzelhetni annak lé tezé-
sét , hol egyik elem, a' másikat túlsulyozva, ereje 
hatalmában csak egy akaratot ismer , t. i. önma-
gáé t , 's ennek feltétlenül hódolni mindenkit k é n y -
szerít . Ezen esetet pedig a1 meghatározott időre 
Jsötött puszta szerződés még nem feltételezné, | 

mivel az kölcsönös egyezésen és — sz. szerint 
— alkun alapulna; nem pedig — sz. csudálatos 
következetessége szerint — illy oroszos modor-
ban készülne : „ te szép vagy (nő avagy férf iú) , 
szeretlek, azért veled akarok élni, de csak addig, 
míg arczbájaid virulnak, ezentúl nem ke l lesz ." 
A ' mi pedig később, az együttélés alatt történnék, 
az nem a1 szerződésnek, hanem az egyének é r -
zeményeinek lenne kifolyása. — A' szerződés 
szintúgy köttethetnék szerelem által, mint a' fe l -
bonthatlan házasság, — a' mint hogy köttetnék 
is, 's talán még több, mint sz. által védett házas-
ság. És vájjon e k k o r — ha a' szerződéses h á z a -
sok egymás szerelmében találnák fel mindenöket, 
egymásért élnének halnának; ha továbbá csak t ő -
lük függene, hogy a' szerződés — kiteltével újra 
köttethessék : veszélyeztetve l enne-e „ a ' s z e -
mélylyel összekötött méltóság," „különösen (!) 
az asszony méltósága ? " Sz. maga sem hiszi ezt, 
csak ugy mondja; különben a 1 2 8 . lapon nem okos -
kodnék — elég csudás logicával — illyképen : 
„ Igaz , a' nő, midőn a ' férjnek adja magát , veszít 
méltóságából, de a' veszteség ki van egyenlítve 
az ál tal , hogy a ' fé r j viszont neki áldozza fel 
méltóságát, 's így kölcsönösen adnak egymásnak 
kárpótlást ." Nemhogy lealázná tehát a' házasfe-
leket a' szerelem-kölöt te szerződés, söt ennek, 
szerintem, még előnye volna a' felbonthatlan-
ság felett, — az által t. i., hogy a1 szerető felek 
több gyöngédséggel viseltetnének így egymáshoz, 
nehogy szeretettjöket elidegenítsék maguktól. 
Csak képzelje sz. — ha képes e1 tárgyban k é p -
zelni — : a' szerződés határnapja közelgtével 
mit elkövetnének a ' társaikat szerető felek, hogy 
azokkal újra szerződésre léphessenek! 

De ha, sok felbonthatlan házasságként, egyéni 
érdekeken, apa 's anyai önkényen alapulna is az 
érintett szerződés: még ekkor is nyerne ez a ' f e l -
bonthatlanság fölött az által, hogy a' szerencsét-
lenült félnek reményt nyújtana átkos sorsától me-
nekülni, 's nem lennének olly sokan áldozatai a ' 
borzasztó kétségbeesésnek — áldozatai az ezt 
követő öngyilkosságnak. Én kimondom ez t , bár 
koczkáztatom is sz. előtt elveim erényességét. E n -
gem festett ördög még el nem ijeszt , 's valódinak 
meg nem hiszek. Kimondom továbbá, mikép igen 
különösnek 's makacs részrehajlásnak találom a' 
kérdéses levél e' zá radéká t : „. . . komoly m e g -
fontolás . . . vezessen mindenkit a1 házassági f r igy 
megkötésére, mert a' l épés , mit (meliyet) ekkor 
lesz, nem mától holnapig, hanem az élet f ák lyá-
jának végső ellobbanásaig terjed, mi ha balul tör-
tént, megbánni, keserűen megsiratni l e h e l , de 
megváltoztatni nem!" — mondom, igen különös-
nek találom, miután fölebb, t. i. a' 30. lapon a* 
bizonyos időre kötött házasságot sz. többek közt 
e' szavakkal is ostromolja: „Kiszámítható-e előre, 
meddig fog a1 szeretet tartani ? " Az Is tenért! ha 
már nem vagyunk igazságosak, legalább k ö v e t -



kezetesek legyünk ! különben azon gondolatra j ö -
hetne az ember fia, mikép sz. amaz ismeretes la-
tin elvet állítá fel párhuzamában : „A* mi szabad 
Jupi te rnek" 'stb. Ez valóban fájdalmas volna, 
ámde nem visszariasztó! A ' tekintélyek kora l e -
já r t , most már szembe mondhatjuk egymásnak az 
igazat 's az ész fegyvere kivívja a' magáét. Illy 
gondolkozással bátor vagyok szerzőt a ' fönebb 
idézett különösség nyomán kérdezni : Vájjon a' 
felbonthatlan házasságban n e m - e szintúgy kiszá-
mithatlan, meddig fog a' szeretet t a r tan i , mint a' 
szerződésesben leendne ? És ha ez így van : a ' 
komoly megfontolásra utalás elég biztosítéka-e 
a ' felbonthatlanságnak a r r a , hogy az meg ne s i -
rattassák ? Hát nem tudja sz., mikép a ' szerelem 
vak, 's hogy e ' szerint a ' legnemesebb kedélyüek 
is, ha valódian, azaz : szerelemmel szeretnek, a ' 
legiszonyúbb csalódásoknak lehetnek martalékai? 
Nem tudja -e , mikép a' szerelem — ha nem vesz -
szük is ezt a' költök által meghatározott minőség-
ben, melly szerint mihelyt számítani kezd, m e g -
szűnik szerelem lenni 's a' legjobb esetben sze -
retet té változik — a' szerelem, mondom, mindent, 
mi tárgyát illeti, rózsaszínben lá t , 's kellemetlen 
érintkezéseknél a ' legjobb sophista , 's így meg 
sem ítélheti részrehaj latlanul kedvesét, ki a 'maga 
részéről is — öntudattal vagy öntudatlanul — 
mindent elkövet, hogy legszeretetreméltóbb szín-
ben álljon amannak szemei előtt ? És ha illy k ö -
rülmények közt a ' csalódás egyik vagy másik h á -
zasfélnél előáll : kinek kelljen ezt tulajdonítani? 
kárhoztatandó-e a ' csalódott, mert nem volt k é -
pes sz . -ként hidegen számítani? „Éle t fák lyá já -
nak végső ellobbanásaig" bűnhődjék és kínoztas-
s é k - e a ' miatt, mit a' természet-adta indulatok 
őbenne vétkeztek ? Nem emberi leg-méltányos-e, 
hogy a' házasfelek, ha egymásiránti engesztelhet-
len gyülölségök bebizonyítható — mint a ' p ro te -
stánsoknál, örökre elválasztassanak egymástól ? 

Sz. alkalmasint maga is elismeri mindezek igaz-o o 
ságát s megbánta — vagy talán elfeledte ? — 
általam fönebb idézett szavai t ; mert később, a ' 6 2 . 
lapon, ekkép szól : „Ki hazudott szépséggel akar 
valakit lebilincselni, söt felbonthatlan viszonyba 
keverni , annak szive álnok, az alakoskodó, és 
egy jellemes embernek barátságára érdemetlen; 
( igaz ; 's nem is érdemesítjük, ha álarczát l e rán -
tottuk, — de addig, addig ?) a' csalatott fél csak 
megvetéssel, undorral tekinthet az illy csalóra, 
( lám! — 's a 'csalódás, többször mint nem, a1 há-
zasság megkötése után üti fel medusafejé t , ' s e k -
kor mi tevő legyen a ' csalatott ? ) és ha hidegen 
fordúl el attól, (bizonyosan érti sz,, hogy a ' m e g -
kötés után is ?), ki az élet boldogságát elhatározó 
lépésre illy alakoskodással csalogatta, kárhoztatni 
nem lehet.44 (És mégis örök kínra kárhoztatja sz. 
azt, ki férjesülve csalódott. Furcsa!J 

Sz. itt azt mondja talán, mint az Életképekben 
is mondá: Hisz vannak esetek, mellyekben a ' s z . 

székek a' felbonthatlan házasságban élőket asz ta l -
és ágyra nézve elválasztják egymástól. Töké le -
tesen azért nem választják el, hogy a' házasfelek 
's így a' társaság közti demoralisatio minél inkább 
gátoltassék. Én pedig azt mondom : mikép felette 
csalódik sz. 's csalódik minden olly, sz.-féle e m -
ber, ki valóban illy véleményben lélekzik, vagy 
illy véleményt akar másokra is tukmálni; mert 
épen a' csak asztal- és ágytól elválasztás által 
idézik elö a' demoralisatiót. Hogyan? Megmondom. 

Ha az elválasztott egyén olly helyzetbe tétetik, 
hogy ismét házasságra léphet valakivel : m e g -
utálván előbbi viszonyát 's mindenesetre jobb so r s -
ra , szeretetteli, csendes, irigylendő — ha nagyon 
anyagi az egyén, tehát gyönyördúsabbb h á z a s -
életre vágyván : minden igyekezetét arra fordít ja, 
hogy most már higgadt megfontoltság- és e l ő r e -
látással, minél előbb választhasson magának e g y 
olly lényt, kivel a' boldogtalan helyzetében g o n -
dolatiban annyiszor 's olly vágygyal ölelt b o l -
dogságot élvezhesse, ' s kinek feláldozó szerelme 
és jósága nyújtsa neki az atyai szeretet kedves 
tárgyait. Ezen állítás nem önámítás; hogy ez több-
nyire így van, a' tapasztalás, az élet bizonyítja. 
— Ellenben a' csak asztal és ágytól választott 
egyének egész vágya csak az lehet, hogy a' n y a -
kukon ülő átoktól, rosz házas-feleiktől mielőbb 
szabaduljanak. Ok egész jövőjüket elvesztik, — 
legszebb polgári kötelességeik, minél több hon -
polgár nevelhetése tekintetében meghalnak a ' t á r -
saságra, meg a' honra nézve. Nekik — ha e r é n y e -
sek — boldogságról még csak álmodniok sem 
lehet többé. És most kérdem szerzőt : Hányadik 
az, ezen szerencsétlen házasok közöl, ki — miután 
a' testi gyönyört megizelíté — annyira ö n m e g -
tagadó, érzékein annyira uralkodó, hogy arról 
örökre lemond ? U g y - e bizony, az embereknek 
alig ezredike ? — A ' könnyelmű nem is gondol 
illyesmire, — lepkeként virágról virágra repül , 
— mindig azon töri fejét , miként találhatna fel 
egy olly bűvszert, melly által a' legvonzóbbakat , 
a ' Iegerényesebbeket is hálójába keríthesse, — 
minden alkalmat nyakon ragad, hogy é lvvágyá t 
kielégíthesse, — alattomos leselkedövé, b á r á n y -
bőrbe öltözött farkassá válik, hogy a' becsületes 
szerető házasok körébe csempészhesse magát , 
azok békeföldébe konkolyt hinthessen 's a ' g y ö n -
géknél titokban a' f é r j vagy nő rovására h i t v á -
nyul élvezhessen. És a1 mi legfájdalmasabb, 
mentve hiszi tettét azon sophisma által, hogy ö as 

végkép el nem választás által nyilvánosan e r r e 
van utasítva, söt feljogosítva. — A' komolyabbak 
's eddig becsületben élők nagyobb része pedig 
haragra ingerül, mint hiszi, természet-adta joga 
elrablására, 's a' társaságon magát megboszulan-
dó, azon rendszer daczára, mellyetö nem s z e n t -
ségnek, hanem a ' társaság szükséges roszának 
tart, — olly viszonyokba bonyolűl,mellyek, s z á -
mításán kivül, demoralisatiot terjesztve, m á s o k -
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tiak is szerencsétlenségét, megvettetését okoz -
zák. 

Ha mindez így van — mit sz. sem tagadhat — : 
nem valószínű-e, mikép az á g y - és asztaltóli e l vá -
lasztás nemhogy gátolná, söt elősegíti a demo-
ral isat iot : míg a' tökéletes elválasztás, vagy a ' 
szerződéses házasság jótékonyan hat és hatna az 
emberiség közös erkölcsösségére ? Söt a ' felebb 
mondottaknál tovább megyek, 's azt mondom, 
hogy ha az életben kissé vizsgálódunk, f á j -
dalom! ugy találjuk, mikép a1 keblet mélyeiben 
megrázó 's emberi méltóságot valóban sárba tipró 
legborzasztóbb események : a ' n ő - és fé r jgy i l -
kolások, nagyobbrészint a' sz. által védett házas-
s ág irtózatos szüleményei. Állításom bizonyítására 
a ' történet 'apok is elég szomorú tanúságot n y ú j -
tanak. 

A* mi pedig a' szerződéses házasságbeli g y e r -
mekek nevelését illeti: nézze meg sz. a ' prot. h á -
zasok törvényes elválását, vagy ha erről tudo-
mása nincs: ne resteije a ' fe lbonthat lanházasság-
ban élők á g y - és asztaltóli elválasztását figye-
lemmel kisérni: látni fogja, hogy a' törvéuy gon-
doskodik a' gyermekekről szellemi u g y , mint 
anyagi lag, — szülőik javait letartóztatván ' s n e 
velésöket az arra alkalmasabb félre bízván; és 
önmaga visszahuzandja szavait, miszerint a' m e g -
határozott idejű szerződés kötésénél egyik fél így 
szólna vagy szólhatna a ' leendögyermekekre nézve 
ÍI' másikhoz: „a1 gyermekekről , kiketnemzendünk, 
ezeknek neveléséről, testi 's lelki szükségeiknek 
kielégítéséről — azontúl (hogy arczbájaid e lv i -
rulnak") tudni nem akarok" (32 . 1.); mert ha el 
nem hiszi is sz., mikép kettőn áll a' vásár , még 
pedig okos, önálló lényeken: nem tartja talán a' 
statust olly ostobának, hogy a' szerződés kö tése-

megtartására is, mint létkörébe vágó dolgokra, 
n e ügyelne, 's a ' visszaéléseket törvénynyel ne 
korlátozná ? 

Egyébiránt — hogy végét szakasszam e' k é -
nyes tárgyfölötti vi tának, mellyböl már eddig is 
meggyőződhetett az olvasó, milly gyönge lábon 
állnak sz.,általa győzőknek hitt védokai, — 's melly 
közben ha itt-ott ismétlés vétkébe keveredtem, sz. 
lévokai többféle mondurban elö-elöbukkanó por -
tyázásait hűn szemmel kisérni akaró jószándékom-
n a k tulajdonítandó — én az olly féle lényeket, mint 
sz. , nem tarthatom a ' házasság competens bíráinak 
Hogy mégis azok, az állomány hibája. Ahoz csak 
polgárok szólhatnak, kik benne élve, családot k é -
pezve , ismeretesek annak üdvét-adó, mint p o k o -
l i lag kínozó körülményeivel, 's kik alkalmat v e -
hetnek magoknak a' körül búvárkodni ; nem ugy, 
mint az olly egyének, kik még természetes k o -
pasz állal vagy suttyókorukban elkülöníttetnek az 
ember i társaságtól 's később is ha ebben meg je -
lenhetnek , állásuknál fogva hideg tartózkodást 
ger jesz tenek maguk iránt a ' családokban, mely-
lyek körébe ollykor-ollykor belépnek. . . Hejh! 

sok nem ugy van még a* nap alatt, mint lennie 
kel lene! . . . 

A* mü többi részében is, mellyekben igen sok 
jó van elmondva, szinte vannak árnyoldalak, 
mellyeket azonban megbocsáthatóbbaknak tartok, 
semhogy azokkal a ' könyv érdekét csökkenteni 
akarhatnám. 'S e ' nyilatkozatom szolgáljon men t -
ségemül a ' mü szépségei felmutatásának mellőzé-
sében. 

A ' mi sz. irályát (styl) illeti : az nyilt, e rő te l -
jes és folyékony, bár vannak helyek, hol az o l -
vasó göröngyökbe ütközik; ámde ez csak figyel-
mének bűne. Bűne továbbá, még pedig szigorúan 
megrovandó, hogy a' nyelv szabályai ellen is t é -
tetnek kihágások. így többek között az 56. lapon 
ez áll : „Pedig a 'h iva tásának betöltésére vezető 
nevelésnek lassan-lassan ekkor kellene csak még 
megkezdetnie" — e' helyet t : csak ekkor kellene 
még lassan-lassan megkezdetnie. 59 . 1.: „midőn 
az, ki e lépést elérte, mind test-, mind lélekben 
a' megkívántató érettséget elérte" — e' h . : a* 
megkívántató érettséget mind tes t - , mind l é l ek -
ben elérte. 66. lapon a ' figyelmetlenségnek e* 
megbocsáthatlan zűrzavara : „ E g y erőteljes v i -
rágzó ifjú egy elaggott korbeteg nő mellett bol-
dogságotwem élvezhet, 's ezért az években a r á n y -
talan álló házasok között igen ritkán lehet az igazi 
boldogságot feltalálni, — és ha köttetnek is illy 
házasságok, azokat soha nem szivszövetség, de 
mellékes anyagi érdekek szülik." Mit itt egyik 
sorban tagad, a1 másikban megengedi, azután oly-
lyat állít határozottan, mi csak hypothesis. A' 67. 
1. illy értetlenségre találni: ,,a* személyt eszköz-
képen tekintik, vagy anyagi érdekek utolérése 
(talán végett?)magokat eszközzé tétetni engedik ." 
147. 1.: „ a ' nőt pedig . . . mi serkentsen önural-
kodásra." — e ' h . : mi serkentse. 161. 1.: „de 
azért, hogy alap, mellyre — e' h.: hogy az alap. 
163. I. „de azért egy érettebb korúnak szive is 
. . . tiszta lehet" — e ' h.: egy érettebb korúnak is 
tiszta lehet szive 'stb. 165 . I.: „Boldog egy illy 
nő oldala melletti f é r j " — e' h.: Boldog az egy illy 
'stb. 169. 1.: „miért, a ' csábok ingereinek ellen 
nem állhatva, olly sok nö lelántorog az örvény 
szé lé rő l?" e ' h . : a ' csábok ingereinek ellen nem 
állhatva, miért tántorog le olly sok nö az örvény 
széléről? 171 .1 . : „ E g y illy állhatatlanság lehe t -
len, hogy bárkinél i s " — e ' h . : Lehetlen, hogy 
egy illy állhatatlanság bárkinél is. 172. 1.: „mit 
ha elkerülni a k a r " — e' h.: mitha el akar kerülni. 
186. 1.: „és ha mindegyik önök közül szerencsés 
lehetne" •— e ' h.: és ha önök közül mindegyik sze-
rencsés lehetne. 206 .1 . : ,,el v a n d ugyan fogla l -
v a " — e ' h. el van ugyanő foglalva. 207. 1. egy 
helyett e' két tagadás: „annál kevésbbé pedig 
szokott és szükséges higgadtságukból romboló t ü -
relmetlenségre, ki fakarfásokra ne lázadjanak," 
'stb. 211. I.: „ m e g fogja ő majd tudni ítélni az 
erényességnek részleteit, és minden magában k e -



letkezö vágyat , óhajtást, érzést, tudni fogja, e r é -
nyessége tökéletesítésére táplál jon-e magában, 
Vagy elfojtson." Különös nyelvészi elrendezése 
a ' szavaknak. 231 . 1.: „annyi lenne, mint kétel-
kedést mutatni azon , hogy önök nem tudják fö l -
fogn i " — e* h. : kételkedést mutatni azon , hogy 
önök fel tudják fogni. 266. 1.: „ I la mindig's min-
denben azt tennénk — tennők helyett. — Szinte 
megrovást érdemel szerzőnek, valamint íróink na-
gyobb részének, a ' számot jelentő szók körüli fi-
gyelmetlensége ; például idézek néhány illy v é t -
séget : „Minden más esete&ben — minden külső 
körülményei? behatását akként fogadjon — minél 
több ismerete/cet — annyi szabályod — még több 
v o n a l a s a i — sok teendö/rnek elsorolása" 'stb. 

A ' könyv kiállítását tekintve : csinos minta és 
tiszta nyomás kedvessé teszik a' szem előtt; ' s 
betühibáktól is ment ugyan az olvasó szeme, de 
annál inkább boszontva van a' nyomó legény fi~ 
gyelmetlensége-okozta hibák által. — 

Hazám leányai! vegyétek 's olvassátok e' köny-
vecskét ; mert bár nem hibanélküli is az, tőim 
világot nyerhettek be lő le , hogy sem árát a' 
kevésbbé tehetős is sajnálhatná tőle. Nem v a g y -
tok kötelesek mindent, mit olvastok, el is fogadm, 
ámde a ' gondolkozásaitokkal ellenkező eszmék is 
hasznotokra vá lha tnak, a ' mennyiben itélöte-
hetségtek erejét fejlesztik. Azonban biztosít-
lak benneteket , hogy találkozandtok e ' műben 
olly elvekkel i s , mellyeket gyönyörrel tesztek 
sa já ta i tokká, — találandtok eszmékre, mellyek 
ha kebletekben éltek is : azok öntudatával 
talán nem bírátok. 'S milly jól esik a' l é -
leknek, ha valaki bevilágít annak sötét re j te l -
meibe! — Legfőbb igyekezetünk l egyen , hogy 
tiszta fogalomra fejtsük elménket, 's az erkölcsös, 
valódi emberi érzeményt sziveink mélyére g y ö -
kereztessük ; mert minek becsét nem ismerjük, 
könnyen engedjük azt a' kajánság által elrabol-
tatni. . . Az általam megvitatott III. levelet k ö n v -
nyen mellőzheti, kinek szinte hite *s elve ellen 
Íratott, s épen ne vonjon az le a* könyv többi r é -
szének érdemeiből, 's bizonyosan nem is von az-
előtt, ki velemekkép gondolkozik : 

A' méh nem minden virágból 
Hordja mezét rakásra; 
Ámde tápját dudva közt is, 
Keresvén, feltalálja. 

í rám Budapesten septemberhó 2 0 - á n 1847. 
S z i g o r . 

VEGYES KÖZLEMÉNYEK. 
B e l f ö l d : 

Templom-szentelés Budán. A ' budai evang. 
egyházban sept. 26 -kán reggel 9 órakor hallot-
tuk először az új templomban az Isten igéjének 
éltető beszédét. Az egy év alatt megkészült t e m -
plom fölszentelésére főtiszt. Szeberinyi János, b á -
nyakerület i püspök úr hivatott meg, ki miután az 

ünnepélyre egybegyűlt lelkész urakkal 's a ' g y ü -
lekezet előjáróival sormenetben az ú j templom 
ajtaja elébe járván, ezt megnyitotta, bement 's az 
isteni szolgálatra való edényeket a* kép-nélküli 
csinos oltárra letevén, rövid imádság és a ' 8 4 - i k 
zsoltár felolvasása után, német beszéddel az ü n -
nepélyt megnyítá. Fogalmazásban egyszerű 's k e -
netteljes beszédében az ünnep jelentőségét sz ívre -
hatólag festé 's megindulva szólt az Úr Istennek, 
a' k i rálynak, a ' meghalálozott boldogult József 
föherczegnek, 's honunkat el nem felejthető fens. 
nádor özvegynönek, ugy szinte az ország felsőbb 
hatóságainak 's különösen a* budai nemes városi 
tanácsnak 's egyéb elfelejthetetlen sok jóltevöink-
nek tartozó örök háladás és tisztelet kötelességé-
ről. Aztán az Agendából az ünnepélyre való 
imádságot és áldást elmondván, magyar ének és 
egyházi beszéd következett b e , mellyet nagyt. 
Székács József, e. i .esperes úr I. János 5 r. 4. 5 . 
versei fölött tartott. „ A ' világ és a' hit; 's mint 
győzi meg a' hit a' világot ? " ez volt előadása 
tárgya , mellyet közfigyelem és tetszés közt a* 
gyülekezet életéből választott adatokkal ügyesen 
fejtegetett és bebizonyított. Miután tiszt. Lang 
Mihály, pesti lelkész úr , tek. Kiss Ferencz t áb -
labíró úrnak leányká já t , Mária Dorothea névre 
keresztelte volna meg, (dicséretére mondhatjuk, 
hoíjy röviden 's az ünnepélynek megfelelöleg) 
Schneider Károly, apáthii lelkész úr vegyes h á -
zas- társakat eskedtetett meg 's jeles beszédével 
a' dunántúli hosszú agendát velünk elfelejtető. — 
Utána nagyt. Kollár János, pesti lelkész ú r , az 
Úr szent vacsorájára készülök számára tartott 
még egy német beszédet , ' s jóllehet már a' 12-tőt 
elharangozták volt, mégis tarlalomdús 's szel le-
mes előadásával a ' már fáradt lelkeket ujonan 
felkarolván, köztetszést nyert . Az egész ünnepélyt 
főtiszt, püspök úr imádsággal és áldással fejezte 
be. — Az egész protestáns egyházra nézve n e -
vezetes volt 's marad ez ünnepély az által, hogy 
azon az ország legfelsőbb hivatalnokai szíves 
részvétükkel megörvendezteték a* gyülekezetet, 
um. gr. Keglevich Gábor , t á rnok , gr . Szécsen 
Miklós a ' magyar k. u. kamra elnöke, gr. Almásy 
Móricz, k. kamrai másod elnök, és gr. Széchenyi 
István, v. belső titkos tanácsos Ö excellencziái ; 
a' görög nem egyesültek t. cz. püspöke; a ' kir . 
katonai hatóság két tábornoka 's egyéb fő t iszt-
viselői; a ' magy. k. h. tanács és kir. kamra több 
tisztelt tanácsosai; az irgalmas barátok főtiszt. 
Pr ior ja , a ' Buda fővárosi várbeli lelkész és cz. 
kanonok főtiszt. Reuter úr , nagyt. Török Pál, ref . 
testvér és tiszttársunk 's az angol szabad reform, 
egyháznak két jeles lelkészei: Smith és König 
urak 'stb. 'stb. 

Az ünnepély után szokás szerint a' budai g y ü -
lekezetnek kegyes pártfogói és ez ünnepélyben 
részt vevő számos tagai az országház nagy t e -
remében vendégelteltek meg, hol a' f eneml í -



tett o rszág-nagyok jelenléte és részvéte ebédün-
ket kétszeresen jóizüvé tevé, ugy hogy a' f e l s é -
ges király és az uralkodó háznak, István, magyar 
kir. helytartó ö fenségének , a' gyülekezetet 
anyailag ápoló Mária Dorothea fenséges nádor-
özvegynönek 's egyéb jótevőinknek hozott „é l je -
nek" örömteljes ajakakról és szivekből hangoztak 
vissza. 

Egy házfedél alatt van már most a' templom, 
a ' paplak és i sko la , a' vár közepén, majdnem 
legkivánatosb helyen. Áldást az Úrtól minden mi 
jótevőinkre, mind a1 mult, mind a' jelen, mind a' 
jövendő időre nézve ! Áldást 's köszönetet külö-
nösen Kimnach Lajos a' derék építész 's curátor 
urnak ' s egyéb azon tisztviselő uraknak, kik, mint 
gyülekezetbeli tagok, sem időt, sem költséget, sem 
fáradságot nem kíméltek, mígczélt é rve egy s z ív -
vel lélekkel azt nem mondhattuk : „Az Űré l e -
gyen a1 dicsőség." 

Átmeneti életkor. Lejövén Gömör megyéhez 
egy nmélt. m. kir. helyt, tanácsi intézmény, melly 
V. kishonti evang. papnak azon tettét rendeli ro<-
szalandónak, miszerint az egyházához áttérő r . 
kath. egyént, 18-dik éve előtt kebeiezé be : sept. 
1 4 - é n a ' R. Szombatban tartott megyei közgyű-
lésem felolvastatása után, felszólalt egy megyei 
hivatalnok.A' vallás dolgában, úgymond , valódi 
igazság, csak a' már országgyűlési tanácskozá-
sokban is sürgetettviszonyosságban rejlik. Ez e l -
len megy minden olly intézkedés, melly egy f e -
lekezetnek kedvez, a' másikat nyomja. Ott fen el-
nézik azt, hogy a' r . kath. papság vegyes háza-
soktól. reversalisok által, részére kötelezhesse a ' 
gyermekeket , még minekelőtte anyjok méhében 
fogantatnának; elnézetik, hogy bármi-koru, más -
hitüek ezen egyházba felvétessenek : a ' pro te-
stánsok papjaik pedig, ha 17 éveset (millyen a' 
kérdéses egyén) törvényesen gyülekezetökbe fo-
gadtak , ez roszaltatik. Ez nem viszonyosság. 
Ezért szónok , — és minthogy a' felvett intéz-
mény az evang. papot törvényes felsöségével, 
melly a' jelen esetszerinti eljárást helybenhagyja, 
ütközési állapotba hozza, — ezen felolvasott i n -
timátumot félretétetni kívánja. 

Egy országos nevű tbiránk az 1843 /4 évi III. 
t. czikkben három külön 's egymástól elválasz-
tott főtárgyat Iát. Az 1 - s ö § evang. vallásban 
nevel tekről , a' 2—ik már vegyes házasságokról 
*s csak az 5. §-tóliak szólanak az áttérésről. 
Egyedül az elsőben van szó évekről ; nem f o g -
hatja tehát meg, hogy a ' n.m. helyt, tanács, tör-
vényen kívül, mikép parancsol 18 - ik évet az 
utolsóra nézve is. Aztán a ' tisztelt tanácsot saját 
fegyverével győzhetni meg az ellenkezőről. Hisz 
emlékezhetnek még a' RR. görög nem egyestilt 
atyánkfiaihoz lejött 's nálunk is tárgyalt intéz-
ményéről, mellyben a'protestánsokra hozott l e g -
újabb vallástörvény reájok is kiterjesztetik. De 
ebben csak az áttérést tárgyazó 5 - tö l 11-k ig írott 

§ - s o k jelöltetnek ki, mellyekben korról szó s i n -
csen ; miből az következik, hogy hozzájok b á r -
melly-koru r. katholicus általtérhet. Hogy lehet 
ezt a' mostani intézménynyel össze-egyeztelni ? 
Nem lehet ezt elfogadni, mit, az okokkal együtt , 
a' n.m. h. tanácsnak megíratni kíván. 

Két m. hivatalnoknak elseje a' felolvasott i n -
tézményt hiánypótolónak tartja. Nem levén a* 
törvényben az átmenő kora megállapítva, a ' n.m. 
helyt, tanács, nehogy áttérések könnyelműen t ö r -
ténjenek, a' 18-ik évet szabja meg. A ' második 
szabálynak tart ja a' t. czikkelyek magyarázásá-
ban, hogy a' mi az l - s ö § - b a n mondatik, a ' t ö b -
biekre is értendő. í g y vette fel a 'helyt , tanács az 
1 8 4 3 ^ - k i Il l- ik t .czikket, és szerinte nem roszul. 

Ezekre az elsőbbek egyike felelt a' m. t iszt-
viselőknek. A ' protestánsoknak, kivívott szabad-
ságaik útába, mond, mindég tudtak bizonyos b e -
folyások akadályokat gördíteni. így m a g y a r á z -
tatott el 1606- ró l az „absque praejudicio relig. 
catholicae;" így később a' „sine praescitu do-
mini te r res t r i s ; " így az 179° / , - k i 26. t . czikkböl 
is a ' „ t emere . " Az 184 : í / 4 - ik évi vallástörvény 
alól ez intézmény szerint nyílnék a' kibúvó ajtó : 
a' lelkiösmeret szabadságának baráti azonban b i -
zonyosan azon lesznek, hogy a ' törvény-adta j o -
got pártérdek ne korlátozhassa. 

De felelt egy tbiró is : Az 184V 4 -k i va l lás -
törvény , véleménye szer int , sem hiányos, sem > 
homályos : sőt szóló benne a' törvényhozás ph i -
losophi bölcseségét leli. Bölcseség volt az á tme-
netre nézve kort nem szabni 's az élet legszebb 
korának morális szabadságát megőrizni. Szóló a ' 
gyermek, az ifjú kort fogékonyabbnak ismeri min-
den kegye le t re ; ragaszkadóbbnak ez vagy ama 
sz. vallás szertartásaihoz ; valljuk meg, érdekeink 
később, kivált jelen, annyira anyagi- irányu időnk-
ben nem olly t iszták; lelkesedésünk a' hit iránt, 
mellyben neveltettünk, nem olly hő ós kitartó : 
tisztelettel félreteendö tehát az intézmény, mert 
az évek megszabásával az élet legromlatlanabb-
érzelmü korának szabadságát szorítaná meg. É s 
kimondaték végzésileg, miszerint Gömör megye 
nagy többsége az intézményt el nem fogadja 's e ' 
határzatát támjaival a ' h. tanácsnak megírja. 

Közli H a v i á r . 

Csőd. A ' helv. hitvallású, belső somogyi e g y -
házmegye csurgói közép iskolájában az első ok -
tatói hivatal, mellyel a' szónoklat és költészet t a -
nítása, ugy szintén a1 csurgói papság is, együtt 
j á r , a' jövő év tavaszával megürülvén : minden, 
ki magában hajlamot és képességet érez ezen 
kettős hivatalra, és magát kész a* szükséges v i z s -
gálat alá adni, ezennel felhivatik, hogy az a l e s -
peresi hivatalnál, Kadarkúton, mellyhez az utolsó 
posta-állomás Öreg-Lak , vagy személyesen, vagy 
bérmentett levél által, az 1848. év jan. 1 n a p -

elentse ; hol egyszersmind a' fizetés 



és minden más kérdés iránt fölvilágosítást nye r -
hetni. Költ Kadarkúton, 20. sept. 1847. 

M a t ó l c s i S á n d o r , 
alesperes. 

Az evangyélmi egyetemes névtár ügyében. Min-
dent el kellvén köveinem, hogy az adatok minél 
előbb beérkezzenek, jónak tartám a' nt. esperes 
urakhoz intézett levelek és függelékek tartalmát 
lapunk utján is közzé-tenni , hogy így az egyes 
lelkész urak előre elkészíthessék az adatokat 's 
tán be is küldhessék az illető esperes urakhoz. 
A ' nt. esperes urakhoz így írtam : Pesten 1847. 
sept. 2 -kán . Nagytiszteletü esperes úr, igen tisz-
telt u ram! Az 1847-dik évi egyetemes gyűlés 
jegyzökönyve 41-d ik pontja értelmében a' m a -
gyarhoni ágost. hitv. evangyélmi egyház név tá -
rának saját költségemeni kiadásával bízatván meg : 
teljes bizodalom és tisztelettel van szerencsém 
felkérni nagytiszteletü Kegyedet, hogy az ide 
mellékelt első minta szerint az egyházmegye, a ' 
második szerint a' gondjára bizott egyházmegyei 
gyülekezetek állapotját, velem e 'folyó év végéig, 
v a g y legfölebb a' jövő 1848-k i pesti Józsefnapi 
vásár ig 's ha lehet, jóval előbb közölni méltóztas-
sék. Azon esetre, ha tán alkalomhiány miatt a1 

beküldés késleltetve volna, késznek nyilatkozom 
a* postabér kifizetését is magamra vállalni; noha 
ugy hiszem, hogy ha megtartatik a'hivatalos alak, 
a ' cs. k. postahivatalok ingyen is át fogják szál-
lítani ezen csakugyan hivatalos leveleket. Óhaj t -
ható egyébiránt, mind a' postahivatalok, mind az 
én zsebem iránti kíméletből, hogy magánúton é r -
kezzenek be a' tudósítások. Minden küldeményt, 
mellyet veendek, a' Protestáns Lap levelezései-
ben meg fogok említni, hogy így kiki meggyő-
ződhessék küldeményének kezeimbe lett jutása 
felől. — Ki is 'stb. 

Az első, azaz, egyházmegyei (esperességi) név-
tárminta i l lyen: 1) Az egyházkerület (superin-
tendenlia), mellyhez az egyházmegye tartozik. 
2 ) Az egyházmegye (esperesség) neve. 3 ) El-
nöke i : Esperes, alesperes, fő- és másodfelügye-
lö. 4) Tisztviselők: F ő - és aljegyzők, pénztár -
n o k , egyházmegyei ügyvéd, dékánok 'stb. 5 ) 
V a n - e állandó consistoriuma ? Ha van, kik elnö-
kei és tagjai ? 6 ) Micsoda intézetei vannak ? van-e 
például egyházmegyeikönyvtára,papi özvegy- és 
á rva -gyámoldá j a , hivafalra-képtelen papokra 
v a n - e a lapí tvány? 7 ) Egyéb tán szükségeseknek 
látszó észrevételek ; például: az elszórt 's a ' g y ü -
lekezetektől távol eső hívekhez küldetnek-e pa-
pok ? Az egyéb egyházmegyéktől eltérő sa já t -
ságos intézkedések, mellyek eltörlendök vagy 
mindent:ve behozandók volnának. 

Általában, minél körülményesebb tudósítás, ha-
bár szorosan a' névtárba nem tartoznék is, de a' 
minek valahol hasznát vehetnök. 

A ' második, azaz, gyülekezeti névtárminta pe -
dig a következő: Az egyházmegye, mellyhez a' 

gyülekezet tartozik. 1) Gyülekezet: Melly m e -
gyében fekszik ? Postahely-e vagy sem ? ha 
nem, mellyik utolsó postahelye ? ki a' földesura ? 
mikor vette kezdetét ? (Egyéb szükségeseknek 
vélt észrevételek.) Mi nyelven tartja istenitiszte-
letét? mi a' tanulószám? mi a ' lé lekszám? 2) Le-
ánygyülekezetek : Ezek pusztán soroltassanak elő 
's egyedül a' lélekszám jegyeztessék fel mellet-
tök. Ha templomuk van £ jegy tétessék mel lé-
j ö k ; ha iskolájok, a' tanulók száma közöltessék. 
3 ) Hivatalnokok : Lelkész, felügyelő ós tanítók 
nevei, mind az anya- , mind a' leánygyülekeze-
tekben. 

Példa Békési egyházmegye. Tiszaföldvár, 
falu Heves megye déli részében; utolsó po 
stája Szolnok; Podmanitzky báróké; ke le t -
kezett 1 8 0 7 - b e n ; az istentisztelet nyelve 
magyar, néha t ó t ; tanulók száma 7 5 ; l é -
lekszám 450 . 

Leány gyülekezetei: Csépa $ , 120 lélek, 
15 tanuló; Öcsöd £ , 40 lélek ; Inoka 3 0 
lélek; Várkony28 lélek ; Vezseny 10 lélek. 
Lélekszám a' leánygyülekezetekben 228 . 

Tanulók összes száma 90. . . . Lelkek ösz-
szes száma 678 . 
Lelkész : Vajas János. Ügyelő: Jobbágyay Péter . 
Tanítók : Szekercze Lajos és Baltay Jonathán az 
anyában; Sárközy András Csépán. 

Most már miután a' levelek útnak vannak i n -
dítva, névszerint a' dunáninneniek és tiszamelló-
kiek a' főtiszt, püspök urakhoz elküldve, a' d u -
nántúliak alkalomra várnak, hogy Győrbe szál l -
janak, a' bányakerületiek, a 'pestmegyeit kivéve, 
mind uton : arra kérem egyes szolgatársaimat, 
hogy az alatt is, míg a ' hivatalos felszólítást v e -
endik illető nt. espereseik részéről, készítsék el 
gyülekezeteik névtárát 's küldjék be esperesük-
nek, ki bizonyosan jó néven veendi ezen m e g -
előzést. De minden esetre oda küldjék, ne pedig 
máshoz, különben a* zavarnak vége hossza nem 
lesz. S z é k á c s J . 

K ü l f ö l d : 
Egyházi fenyíték. Az oerebroi (Svédországban) 

egyházban egy gonosztevő negyedízben vonako-
dik kiállani a ' reá kimondott nyilvános egyházi bün-
tetést, ámbár a1 miatt már néhányszor kenyér és víz 
mellett ült a'tömlöczben.Most már 20 napig kell k e -
nyér 's viz mellett ülnie. Svéd törvény szerint 
annak is, ki tolvajlást követett el, nyilvános e g y -
házi bűnbánatot kell tennie, 's az, ki e' nyilvános 
egyházi büntetés alá nem akarja magát vetni, 
vagy vonakodik vétségeért egyházi t ö r v é n y - p a -
rancsolja mé 'on Tsten- 's a ' községtől bocsánatot 
kérni, első ^lien 8 , másodízben 14 napi bör tön-
nel büntettetik kenyér és viz mellett. Ha tovább 
is makacskodik, biróra van bizva megsulyosbítani 
a' büntetést; ennek megállapítása azonban a ' k i -
rály kegyétől függ. A ' svéd törvényben továbbá 



azon rendeletet találjuk, hogy azon gonosztevő, 
ki nem a' svéd föegyházhoz tartozik 's e ' szerint 
nyilvános egyházi vezeklés alá nem vettethetik, 
templomajtó előtt kalodában üljön, miként az az 
egyházi törvényben megállapítva van, büntetést 
álljon tehát ki, melly puszta becstelenségeért a' 
svéd törvényből minden más esetben száműzve 
van egészen. (B. A. K. Z.) 

Papok és nempapok. Sok pap 's istenész van , 
kik a' nempapokat 's nemistenészeket egyház-
ügyekbeni szólhatási 's tanácskozhatási joguktól 
örömest megfosztanák, a' nempapokat csak hall-
gatóknak tekintve 's a ' régi közmondásra: „va rga 
maradj kaptafádnál"emlékezettve.Nagyon jól van! 
Épen e* hasonlatosság hagy néhány pillanatot a' 
valódi ügy viszonyba vetnünk. A3 varga megvarja 
a ' csizmát: de a' megrendelő,a ' nemvarga, mondja 
meg, a' csizma illik-e lábára? A ' papok 's is te-
nószek a' vargához hasonlítanak ; ők tanítanak 's 
istenitiszteletet rendeznek : azonban bölcseségök 
alkalmazható-e az életre, oz istenitisztelet épüle-
tes, megható 's emelö-e a ' szeliem- 's kedélyre 
nézve?a r ró l a' nempapoknak kellszólniok. Ha a ' 
megrendelő azt mondja : , ,A ' csizma nyom!" a r -
ra a ' vargának ügyelnie és kérdenie kel l : „Hol 
nyom ? " A ' csizmán változtatnia kell. Ha a'riempa-
pok szóvalvagy tettel ismételve mondják:„Ez vagy 
amaz istentiszteleti alak nem épületes 's kiűz b e n -
nünket altemplomból," er re a papságnak ügyelnie 
*s ezen istentiszteleti alakot meg kell változtatnia. 
A ' csizma egész művészet- 's gonddal lehet meg-
varva , de ha nem illik a' lábra — mitsem ér A' 
régi egyháziság nagy mesterség- 's tudományos-
sággal van elkészítve: de a' most élő keresztyén-
ségre nézve, melly h i t - 's hitvéleményekért v i -
tázni többé nem akar, nyomó csizma; e' nyomó 
csizmán, a1 régi hitvallás mellett buzgókodó e g y -
háziságon tehát változtatni kell. — Vannak, ki-
ket e' csizma nyomva, szólnak: „Nekünk csizma 
nem ke l l ! " Nekik egyház, papok nem kellenek. 
Ok mezitlábfutosnak. Sokáig fog -e az nekik t e t -
szeni ? Kételkedünk raj ta . A' hegyes kövek s e -
besítenek, a1 havas és jeges télhideg a ' mezít-
lábuakra betegséget és fájdalmakat hoz. Röviden: 
egyház 's papság nélkül nem lehetünk. De az 
egyház 's papság ne becsülje magát 's ne emel-
kedjék túl.' A ' papok tiszteljék 's hallgassák a' 
nempapokat , 's a ' nempapok tiszteljék 's hallgas-
sák a' papokat! Igy minden jól lesz "s annál j o b -
ban fog megalakulni; az egyház vigaszt 's áldást 
hozand az élet fájdalmai 's örömei közé, és mint 
munkás és tevékeny előmozdítója a ' legbensőbb 
's örömtelibb szelleméletnek álland fen. (A. Z. f. 
Ch. u. K.) 

Testgyakorlás. Szász tartományban a ' tes tgya-
korlás egyre örvendetesb elöhaladást tesz, egyik 
város és iskola a' másik után fogadván azt el. 

így a' naumburgi elöljáróság 's városképviselök 
gyűlése víintézet felállítására alkalmas és nagyon 
kellemes fekvésű víhelyet szerzett 's e l rendezé-
sére és a1 szükséges víszerek megszerzésére 
ideiglen 6 0 0 tall. rendelt. A 'vá ros i hatóság g o n -
doskodásából a ' wittenbergi polgáriskola növen -
dékei számára is első vígyakorlatok hozattak be. 
E ' czélra az elöljáróság egyet a ' tanítók közöl 
vítanbani kiképzödésül 6 hétre Berlinbe Eiselen 
intézetébe küldött 's víoktatásra költséget rendelt. 
(A. Schztg.) 

Nyári iskola. Ahrensboeck holsteini helységben 
jobb iskolázás behozása 's e ' tárgybani e l lenör -
ködés végett azt rendelé a' kormány , hogy házi 
munka miatt semmi iskolás gyermek 10- ik éve 
előtt nyári iskolába já rás alól sehol föl nem m e n -
tethetik ; hogy fölmentés 10 éven fölüli g y e r m e -
kek számára is csak akkor adathatik, ha olvasás- , 
í rás - , számvetés- és vallásban némi gyakorlatot 
's ismereteket szereztek magoknak; hogy továb-
bá a' fölmentett szolgáló gyermekek hetenként 
kétszer, mindenkor 2 óráig ismételjék nyárban a* 
tanultakat 's uraik oda utasíttassanak, miszerint 
ezen időt szabadon hagyják nekiek ; hogy iskolai 
szolga fogadtassék, ki erre a ' szülőket emlékez-
tesse 's a' gyermekeket iskolába vezesse ; v é g r e 
hogy azon szülök, gyámok 's urak, kiknek g y e r -
mekeik okadatlanul hiányoznak, minden elmulasz-
tott iskolanapért 1 — 8 /?-re szoríttassanak. 

Apróságok. Boroszlóban 1846-ban meghal t 
2270 ev., 1210 r. kath., 2 5 óluth., 148 ném. -
kath., 148 zsidó; szü l .2191 t ö r v é n y e s , 4 6 5 z a b -
gyermek az evangélikusoknál, 971 törv., 2 6 4 
zabgy. a ' r . kath., 2 8 törv., 1 zabgy. az óluth., 
158 törv., 45 zabgy. a ' ném.-kath. , 2 0 5 törv., 
1 zabgy. a' zsid.; házasságra kelt 794 ev. , 2 9 2 
r. kath., 9 óluth., 139 ném. -ka th . , 56 zsidó pár. 
(B. A. K. Z.) — Drezdában 184ó-ban megáldo-
zott 3 7 4 8 0 a1 luth., 6 0 0 a' ref . , 422 az angol, 
13406 a1 r. ka th . ,250 a 'ném. -ka th . templomok-
b a n , öszv. 5 2 1 5 8 , 1136- ta t kevesebb, mint 
1845-ben . (B. A. K. Z . ) — Königsberg n é p e s -
sége 75246 , 7 1 0 2 8 egyes. , 2 2 6 5 r. kath., 8 g ö -
rög, 133 menn., 1782 zsidó. ( B . A. K. Z.) -
Oífenbach népessége 11247, 4956 luth , 2 8 6 1 
ref. , 1 egyes., 1955 r. kath., 3 7 5 ném.-kath., 1 
menn., 9 angol, 1 0 8 9 zsidó. (B. A. K. Z . ) — 
Drezda népessége 8 5 7 0 7 , 79720 luth., 529 ref . , 
4 5 0 8 r. kath., 246 ném.-kath. , 54 gör., 6 5 0 
zsidó. (B. A. K. Z . ) — Abbé Genoude, ki r é g -
óta nem végez már papi foglalkodásokat, gazdag 
földbirtokosnövel lép házasságra. (B. A. K. Z. — 
A ' szászországi bibliatársulat m. é. jövedelme tett 
7334 tall., 5 g. 9 fill., költsége 6449 tall., 27 gr . , 
9 fill. 's 6720 egész német, 3 8 8 vend bibliát, 4 3 ^ 
ú j testam., öszvesen 1098 példánynyal többet 
terjesztett el, mint 1 8 4 5 - b e n . ( A . K . Z . ) 



P R O T E S T Á N S 

EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 
42. szám. Hatodik évi folyamat. October 17. 1847 . 

Megjelenik e' Lap 2 íven, minden héten egyszer: vasárnap. Előfizetési ár félévre Budapesten házhoz-hordással 3 f t . 4 0 k r . , 
postán borítékban küldve 8 f t . pengő pénzben. Előfizethetni Pesten hatvani-utczai Horváth-házban 483. szám alatt földszint 

Landerer és Heckenast könyvnyomdája ügyszobájában és minden magyar- és erdélyországi kir. postahivatalnál. 

• TARTALOM : Pótlék a' magyar prot. lelkipásztorok polgári 
állására tett pillanathoz, mint felelet az ellennézetekre 
P a p I s t v á n . — Gyámoldai alapterv a1 lielv. lútv. dunán-
túli egyházkerületben. F á b i á n I s t v á n . — Birtok-
aránylagos egyh ízi adózás ' s szabad iskolázás. H a j n a I 
Á b e l . — I s k o l a - ü g y : Emlékbeszéd. Csécsi Imre 
tanár fölött. — V e g y e s k ö z l e m é n y e k . 

Pótlék a' magyar prot. lelkipásztorok polgári állá-
s ira tett pillanathoz, mint felelet az ellennézetekre. 

Minél érdekesebb feladat előttem mind sze l -
lemileg, mind anyag i lag , ezen k é r d é s : V a n - e 
honunkban a ' prot. lelkészeknek polgári állásukra 
nézve észszerüleg ugyanazon joguk, mellyel b í r -
nak a1 más-hitfelekezetü lelkészek? 's illő, igaz -
ságos és jó t e r v - e az, hogy ők is az álladalom 
javaiból, vagy közkincstárból fizettessenek? a n -
nál élénkebb s buzgóbb figyelemmel kisérek min-
den lépést, mi ezen tárgyban tétetik, 's a' n é z e -
teket, bár az enyémekkel ellenkezzenek is, rész-
rehajlást nem ismerő indulattal v izsgálván, vagy 
tisztelettel elfogadom azokat, ha okaik reám nézve 
meggyőzök, vagy ellenkező esetre ellenokaimat 
k ö z z é - l e s z e m , hogy elveket cserélve, a' jog 's 
njéltányosság eszméjét minél inkább megközelí t-
sük , és ne mi győzzünk, mit akarni is nagy lelki-
erőtlenség, hanem általunk győzzön az igazság. 
Azonban alig tettem meg részemröl 's mondhatom 
az első lépést ezen tárgyban a' magyar prot. lel-
készek polgári aliására tett pillanatommal : már 
nyomban a' Prot. Lap következő ( 2 8 ) számában, 
az „Evangyél iomi szabadság44 czime alatt, nem 
ugyan az én pillanatom ellen szegezett, *s nem is 
egyenesen az ezen tárgyban írt értekezésben, 
hanem az ez alá tett mellékes jegyzetben, olly 
nyilatkozatot olvasók, mi az én nézetemmel el len-
kezik 's erre felelni azzal a ' tisztelettel, minővel 
az evangyéliomi szabadságot a ' papi renddel 's 
polgárzattali viszonyában jelesen fejtegető é r t e -
kezőt olvastam, felhívottnak érzem magamat. 

A' tudós szerző ( T . M.) féltvén az evangyé -
liomi szabadságot 's a' polgárzat önkényétől m e g -
sértethető önállását a ' ker . egyháznak , azon j a -
vaslatot, miszerint a ' prot. lelkészek slátuspénz-
tárból fizettetnének , mielőtt elfogadtatnék, k o -
molyan megfontolandónak javasolja : söt, mint az 
egész jegyzet folyama 's irányából kiviláglik, a' 
javaslatot nem javasol ja , mert a ' ki fizet, az jogot 

is gyakorolni k ívánván , félő, hoí»y az egyház 
érdekei alárendeltetnek a' világi fejedelemség é r -
dekeinek 's a' s tátuskormánynak, és a ' fizetését 
statuspénztárból vevő papság a' kormánytanács-
tól olly rendelet végrehajtására kényszerí t tetnék, 
mellyet az egyház körében lelkiösméretesen nem 
teljesíthet, — 's erre a1 skót egyházat és waadt i 
papságot hozza fel például. Tar t attól is, hogy 
valamelly eset által elvesztvén a ' papság ezen 
fizetését, ekkor nehéz , söt lehetetlen lesz ismét 
egyházhoz fordulni fizetésért. Ide megy ki r ö v i -
den T. úr okoskodása. 

De kérdem: Hát most, midőn nem fizet az á l l a -
dalom, nem kötelezheti s nem kötelezi- e az e g y -
házat 's papságot valamelly rendeletének te l jes í -
t é sé re , és n incs-e joga e r r e ? Hát mondhat ja -e 
bár mellyik czéh is az álladalomnak : engemet 
nem fizetsz 's azért nem is parancsolsz ? Allítí ia-
tunk-e statust a statusban a z é r t , hogy a ' status 
nem fizet? Észjog szerint a' status parancsolhat -
ja , ha nem fizet is, azt, mit joga van parancsolni : 
ellenben nem parancsolhat, ha fizet is, ollyat, mi 
vé t ek , mi ellenkezik az emberiség j o g a i v a l , ' s 
akár az egyes személyek, akár a' társulatok ö n -
ál lásával ; mert a ' mint a ' természetileg, ugy az 
erkölcsileg lehetetlenre is senki sem köteleztet -
hetik. És ha magának az álladalomnak s az ezt 
képező föhatalomnak fogalmából önkényt k ö v e t -
kezik , hogy ennek minden lehető és törvényes 
dologban engedelmeskednünk kell : kérdem : 
Mellyiktöli függés könnyebb 's édesebb ? azétól-e 
ki ápo l , vagy azétól , ki nem ápol bennünke t? 
Ingyen szolgálni súlyosabb e, vagy fizetésért ? 

Az a' jövötöli félelem, mit a ' tudós szerző f e l -
hoz, nem más , mint a consequentia petitum a r -
gumentum, mi nem többet tesz, mint ezt : Hátha 
így, vagy amúgy lesz? a' mire viszont mondhat-
juk : Hátha nem ugy lesz ? és így az okoskodás, 
mint visszafordítható, magában elenyészik 's már 
csak elméletileg is nem érvényes. De még k e -
vésbé helybehagyható gyakorlatilag, mint a' tiszta 
erkölcstannal meg nem egyeztethető, mellynek 
elve szerint a' következésre nézni 's nem az 
igazságra — erkölcsi bálványimádás. A ' tiszta 
moralista így szól : Fiat iustitia, aut percat mun-
dus, 's nem f é l , hogy elveszszen a' világ, épen 
azért , hogy van igazság. A' hát a ' k é r d é s , és fő 
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feladat: Van-e jogunk, van-e bármellyik magyar 
ker. egyháznak is joga arra, hogy papjai, mint a' 
hon polgárainak vallásos erkölcsi nevelői a' köz-
kincstárból fizettessenek? 's különösen a' prot. 
lelkészek, észjog szerint, szinte ugy az egyházi 
rendhez tartoznak-e, mint más lelkészek, 's osz-
tozhatnak-e ezek jogaikban? És ha ezen kérdésre 
igennel kell felelnünk : van jogunk, söt köteles-
ségünk ezt sürgetni 's követelni is ; — a' conse-
quentia Isten dolga. Ezen jogot csak azon eset-
ben nem követelhetnök erényi leg, ha ez által a' 
méltányosság sértetnék meg. De épen ez a' mél-
tányosság is azt k ivánja , hogy a1 prot. lelkészek 
is egyházi rendnek elismertessenek, és mint illye-
nek rz egyházi rend jogaiban részeltessenek. 

Nem is tartok én attól, hogy ha az álladalom 
valaha visszavonná a* lelkészek közkincstárbóli 
íizetését illető rendeletét, a1 nép is megvonná a' 
fizetést, mint a' mellétől már elszokott, papjaitól. 
Söt bizonyosabban hiszem azt, hogy még buzgóbb 
lenne a' fizetésben , a' tapasztalás 's történetek 
könyvei ellenmondhatatlanul tanúsítván, hogy még 
az üldözések is nem csökkentették, hanem inkább 
nevelték a' vallásos nép buzgóságát 's még é l e -
tét is kész volt vallásaért feláldozni. A'skót e g y -
ház példája is, mit a' tudós szerző állítása erőssé-
géül felhoz, ugyanezt tanúsítja 's az én része-
men van. 

Azt pedig fel nem tehetem e' felvilágosodott 
századunkban egy keresztyén álladalomról is, 
hogy, mint a tudós szerzömondja értekezésében, 
hitet is parancsolna az egyháznak. Lám franczia-
országban a' zsidó rabbik is közkincstárból fizet-
tetnek *) : de nem hallottam, sem nem olvastam, 
hogy a' mósesi hitről lemondani, 's keresztyén, 
vagy más, az álladalomtól parancsolt hittant hir-
detni kényszeríttetnének. A' lörténettan pedig ta-
nítja ellene mondhatatlanul,hogy volt idö, mel ly-
ben erre kényszerittettek, bár nem veitek is fize-

* ) Részemről óhajtóm honunkban is a1 zsidó le lkészek-
nek státuskincstárbóli fizetését; mert ezek is , ha ugyan 
megfelelnek igazi rendeltetésöknek, 's nem csupa tespedő 
talmudisták, a1 polgárzat erkölcsi nevelőinek tekintethetnek. 
Ki ne örülne azon, bogy van L ő w L e o p o 1 d honunkban ? 
és ki ne fájlalná azt, hogy ezen lelkes férfiúnak azok miatt 
kell sok keserűt nyelni, kik dicsőségüknek tarthatnák 's áld-
hatnák az isteni gondviselést azért, hogy illy próféta, reform 
embere támadott közöttok, 's nem elébb reményihetik 
a1 régen várt, de roszul értett Messiás eljövetelét, mint 
a1 midőn minden rabbik L ő w L e o p o l d lelkével b i -
randanak. Valóban illő dolog, hogy azokat, kik az állada-
lom szellemi ereje fe le i tőrködnek, söt nevelik azt, bármi 
felekezetből valók legyenek, az álladalom is védje azok e l -
len, kiktől akár értetlen buzgóságból, akár gonosz indulat-
ból üldöztetnek. — Éljen e' nemzetsége mivelődését túlha-
ladott munkás férfiú, kitol mi ker. papok is tanulhatunk 's 
vehetünk erős l e lket ! Éljenek vele együtt mindazon zsidó 
le lkészek, kik a' zsidóság nagy reformátora Mendelsohn 
példáját követve, hasonló lélektől vezérelletnek, 's a' mél-
tatlanságok felett fölemelkedve önmegtagadással is vi lágos-
ságot terjesztenek, — áldják azokat, kik őket gyűlölik 's 
jó l tesznek azokkal, kikiöl háborgattatnak! P. J. 

lést az álladalomtól, hanem a' zsidó egyház f ize-
tett ennek; söt a' prot. keresztyének is kénysze-
ríttettek visszatérni a' római hitre, bár papjaikat 
nem fizette is az álladalom Ne féljünk mi annyira 
az álladalomtól, mint magunktól, hogy magunk el 
ne adjuk magunkat 's szabadságunkat; hogy ne 
találkozzanak közöttünk ollyanok, kik mint a tu -
dós szerző a' papi vagy lelki uralkodásról meg-
jegyzi, lekötik az emberi nyelvet 's lelket f é l e -
lemre, meghatározzák az egyház hitét 's vallását, 
mintha ugyan ők közbenjárók volnának Isten s 
emberek között, és a 'szent lélek rendkívüli a ján-
dékainak egyedül ők volnának birtokában, 's 
uraivá, törvényadóivá lesznek az egyháznak : 
hanem legyünk mi csupán lelkitanítók, kik holtig 
tanulunk és tanítunk, kik között semmi zártkörű 
főnöki hatalomnak helye nincs, és mint reformá-
toraink megteljesedvén apostoli tüzlélekkel, együ-
gyű tanításunkkal, ezzel a' lelki fegyverrel szét-
törjük mi is a' lelki uralkodás nyomasztó bilincseit. 

De tán ha hitet nem parancsol is az álladalom, 
parancsolhat ollyat, mit a' papság lelkiösmérete-
sen nem teljesíthet, 's illy esetben vala a' waadti 
papság. Megvallom, hogy ha az álladalom ollyat 
parancsol, mit lelkiösméretesen nem teljesíthe-
tünk, annyi,mintha hitet parancsolna; mert egyik 
szintúgy, mint a' másik lelkiösméreten való ural-
kodás, 's ezt teljesítni nem köteleztetünk, akár 
fizet az álladalom, akár nem. Tegyük fel például, 
hogy honunkban azt parancsolná a' polgári felsö-
ség, hogy győzzük meg hallgatóinkat arról, melly 
igazságos dolog a z , hogy a' ki csinálja az utat, 
az fizessen az u lér t ; hogy a' kinek nincs birtoka, 
az fizessen adót 's tb. ; már ezen tekintetben a' 
waadti papság példáját kellene követnünk, 's ek-
kor lennénk valódi értelemben Isten szolgái. O v -
nók ugyan hallgatóinkat a ' lázadástól, biztatnók 
boldogabb jövendő reményével, hirdetnök előttök, 
hogy minden lélek a felsőbb hatalmasságnak en-
gedelmes legyen, 's ezzel ugy hiszem polgári kö-
telességünknek eleget tennénk: de a' bünt e r ény -
nek, 's azt, mi ellenkezik az észjoggal, jogszerű-
nek nem hirdetnök, mint a' mellyel nemcsak hi-
vatalunk szentségét mocskolnók be,hnnem az ál-
ladalomnak is hasznos szolgálatot nem tehetnénk. 
Ja j annak az álladalomnak, melly hamis prófé-
tákra szorul! De megjegyzem, hogy az illy kép-
telen parancsolat okát, ha az megtörténnék is, 
nem az álladalom általi fizetésben kell keresni, 
hanem abban, hogy az álladalom vissza él hatal-
mával 's működése határát á thágja , mit tehet 
(physice), hanem fizeti is a' lelkészeket. 

A' mi hát a' waadti papság példáját illeti, ez 
nem hogy elrettentene engemet a' lelkészek köz-
kincstárbóli fizetésének elfogadásától, söt e' pél-
dában látom én, lelki örömmel, mind a' papi erős 
lelket, mind az isteni gondviselést megdicsőíttetni. 
Amazt azért, hogy bár a' státus fizette is a' lel-
készeket , inkább kívántak ezek Istennek tetsze-



ni, mint embereknek. Emezt azért, mert hiszem, 
hogy az illy esetek által a' működése határát nem 
ismerő , 's még az isteni jogok felett is felemel-
kedni akaró álladalmat, ha most nem is, idővel 
észre fogja hozni, 's a1 gonoszból is jó jő ki. Va j -
ha a' waadti papság lelke lakoznék bennünk is 
mindnyá junkban ! nem azért, hogy ez a' jézusi lé-
lekkel biró papság sokaktól 's jelesül az angol 
papságtól i s , dicséretet aratott : hanem azért, 
hogy Id vezitönk biztatása szerint hegyeket is moz-
díthatnánk ki helyökböl, győzne a' lelki erő a' 
testin, a1 vallás a' vallástalanságon. De fájdalom ! 
vágynák papok, kikben a' világ 's nem a' Jézus 
lelke lakozik, kik szeretik 's bálványolják azt, a1 

mi fényes ; békességet hirdetnek ott 's akkor is, 
a' hol 's a' mikor nincs békesség; csupa eszkö-
zökké magokat lealacsonyítják és gátolják az Is-
ten országának eljövetelét. — Nem a' íizetéstöl, 
vagy nem íizetéstöl, hanem az álladalom felvilá-
gosodásától 's még inkább a' papok lelki e r e j é -
től vagy erőtlenségétől függ itt minden, ugy hogy 
az alacsony-lelkű 's magokat áruba bocsátó csa-
podárok, még ha nem fizettetnek is, mennek arra, 
merre a' világ megy: a 'nemes-érzésü 's rendel-
tetésüket ismerő lelkészek pedig, még állati éle-
tök 's boldogságuk koczkáztatásával is mennek 
arra, merre az igazság kívánja , hogy menjenek. 

Azon véleménye is a' tudós szerzőnek, hogy 
ha az álladalom fizet bennünket, szolgáivá leszünk 
annak, meg nem állhat; mert így a' gyülekeze-
tektől sem kellene vennünk fizetést, hogy ezek 
szolgáivá ne legyünk. És nem volna-e ez v e -
szélyesb amannál ? Ki merné azt a' bűnöst meg-
feddeni, ki öt fizeti, és azt a' bünt, mi az öt fizető 
gyülekezetben uralkodik, megtámadni, ki méré-
szelné? A* felhozott sz. igék (Róm. 6 : 16. Mát. 
6 : 24) ide nem alkalmazhatók; mert ezekben 
bün szolgálatáról van szó, nem pedig azon szolgá-
latról, mellyel egymásnak tartozunk, 's tartozik 
a ' polgár is az álladalomnak, 's az álladalom vi -
szont a ' polgárnak. Ha az álladalom fizeti a' le l -
készeket , ezek bőven visszafizetik ezt az által, 
mi lelke az álladalomnak t. i. a' polgárok erköl-
csi nevelése által , mi bizonyosan több embert 
megjobbít , mint a' sok költségbe kerülő tömlö-
czök, 's még több költségre, hajdúkra, katonákra 
'stb. volna szükség, ha az erkölcsi törvényeket, 
mint egyszersmind isteni törvényeket hirdető lel-
készek nem volnának. *) 

*) Ezt nem tudják vagy nem akarják elhinni azok, kik a1 

lelkészi hivatalról alacsonyan gondolkoznak, 's nekem is 
kedvetlenül kelle hallanom egy, a' papi hivatalt ócsárló 
egyén szájából, többek közöt t , azon Íté letet , hogy egy 
sárga-nadrágos hajdü többet tesz a' bűnös megjobbitására, 
mint a' papok predikátziója, — mit azonban a1 tapasztalás 
is megczáfol ; mert ez sokszor bebizonyította már, hogy a' 
tömlöczökból kikerültek ravaszabb 's vakmerőbb gonoszté-
vökké lettek, mint voltak az e lö l t ; hogy a' bűnös csak ad-
dig nem lopott, mig a' sárga-nadrágos hajdú a1 kiszabott 
pálczát rajta elverte ; és igy a' fenyitö intézetek csak bün-

Azért fel nem tehetem egy józan-gondolkozásu 
álladalomról azt is, hogy azért, mivel fizet, cselé-
deknek nézné a' lelkészeket 's cselédi viszonyo-
kat ezen tételen alapítaná : a1 ki fizet, az az úr. 
Hiszen az álladalom polgárok nélkül, kik össze-
sen teszik az álladalmat, üres hang És így a' mi-
dőn a' törvényhozó hatalom, mint az összes pol-
gárzat képviselője elismeri a prot. lelkészeket is 
egyházi rendhez tartozóknak, 's mint illyeneket 
az álladalom egyházi javaiból, vagy más közkincs-
tárból fizetendőknek : csak azt a' jogot jelenti ki, 
mi a' prot. lelkészeket azálladalomban szinte ugy 
illeti, mint a' kath. lelkészeket, 's a1 jogot, vagy 
mindenkinek az övét megadni, nem béresi fizetés, 
hanem az igazság kiszolgáltatása ; mi szolgaságot, 
e' szót szoros értelemben véve 's cselédül g o n -
dolva, maga után nem vonhat. Különben minden 
biró urává lenne annak, kinek igazságot szolgál-
tat : söt magok a' törvényhozók 's minden t iszt-
viselő az elsőtől az utolsóig cselédek volnának, 
és így az álladalom is cseléde volna magának; mi 
ha igaz, 's jól értve igaz is, ebből önkényt követ -
kezik, hogy ^ inden polgár cseléd, 's egyik c se -
léd a' másik fe l^ t úri hatalmat nem gyakorolhat, 
hanem a' egyenlőség jogával kivétel 
nélkül birnak. Más úr nem lehet, mint az ezek 
által, vagy ezeknek képviselőik állal közakara t -
tal hozott törvény, — vagy ennek végrehajtója 
a' fejedelem, mint személyesített 's tettleg ny i -
latkozó törvény, kinek mindenki engedelmeskedni 
tartozik, nem fizetésért, hanem emberi 's polgári 
kötelességből; söt (Rom. 1 3 : 1 szerint) vallási 
indokból is. A ' mit lehet mondani az egyes s z e -
mélyről , hogy ö ura is, szolgája is magának : 
ugyan azt lehet mondani az álladalomról is , mint 
erkölcsi személyről. 

Az álladalom ezélja a"1 közbátorság 's boldog-
ság , és ez, a' legújabb publicisták ítélete szerint 
is, mindenek felett erényen 's az ezzel szoros 
kapcsolatban levő vallásosságon alapúi, és szük-
sége van ezen czélból lelkészekre, kiknek segí t -
ségével a' vallásos erkölcsi nevelést eszközölheti, 
's ezekkel önkényesen bánni már csak azért sem 
igazságos, mivel hivataluk sok időbe 's költségbe 

tetnek, de nem jobbítanak. De ne csudáljuk, hogy vágynák, 
kik a' papi hivatalról illy balul ítélnek; mert értelmi neve lé -
söket nem szentelte meg az erkölcsi vallásos nevelés, és a' 
mint a' vak a' szín szépségét, a' siket a1 zene kel lemetessé-
gít ugy a' vallástalan is a' vallás becsét érezni nem tudja. 
Ez az oka, hogy a" nevelési gond is csak az iskolás g y e r -
mekekre terjed ki 's az iskolai tanítókra, mintha ugyan az 
iskolából kikerülteknek 's fölnevekedteknek, erkölcsi töké-
letesedésük tekintetéből, nem is volna szúkségök a" fo lyto-
nos nevelőintézetre. Ez az oka, hogy vágynák minden me-
gyében fenyitö, de nincsenek jobbító intézetek. Építtetnek 
terjedelmes fogházak nagy kölcséggel 's terhes szolgálattal: 
de nem halljuk, hogy a' rabok papjáról vagy nevelöjétőli 
gondoskodást valaki indítványozta volna, hogy ezek a' sok 
tekintetben szánakozást érdemlő szerencsétlenek necsak m e g -
lakolva, hanem megjobbulva, ne csak testi, hanem lelki b i -
lincseiktől is megszabadulva hagynák el a1 börtönödet. P. J , 
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kerülő előkészületet kívánt 's már más hivatalra 
nem is készülhetnek. Ám neveztessenek ezek á l -
ladalom szolgáinak , vagy ha ugy tetszik cse lé-
deknek is : de csak annyiban, mennyiben a' k ö -
zös akaratot nyilvánító föhatalommal együtt a' 
statusnak szolgálnak : de urok önkényétől függő 
cselédeknek, mint önjogu személyek 's polgárok, 
nem nézettethetnek. És ha ezek nem egy formán 
tarthatnak számot a' törvény ?s föhatatom ápolá-
sára ; ha az egyik rész gazdagon fizettetik, a ' m á -
sik pedig vagy szűken, vagy teljességgel nem; ha 
az egyiknek kiváltságos jogai 's gazdag alapít-
ványai vannak, a' másiknak semmi, — vagy ha 
van is valami, az csak kegyelemből adatik : ugy 
ez utóbbinak törvényelöt l i ' s polgári egyenlősége, 
*s ezzel együtt szabadsága is, el van ölve. Ha 
azért mi prot. lelkészek magunk sürgetjük azt, 
hogy az álladalom minket ne fizessen, hogy ne is 
parancsoljon, söt még a ' kath. lelkészeket is oda 
akar juk lerántani, hol mi v a g y u n k , hogy ezek is 
velünk egyült szenvedjenek ; — elhallgatva azt, 
hogy a' nem parancsolás nem szükségesképeni 
következése a nem fizetésnek az álladalomban : 
magunk mondunk le azon szabadságról, mellyet 

fél tünk, *s mint a' vak buzgóságból önkényt már -
tyromságra ment keresztyének, magunkon kegyet-
lenkedünk, magunk adjuk magunkat a' polgári 
halálra. 

Barátim ! ne gyűlöljük saját testünket , ne l e -
gyünk magunknak ellenségei, ' sne adjuk magun-
kat társul azokhoz, kikkel a ' pseudopolitika még 
mostani csekély fizetésünknek jó pénzbeni meg-
adását is gá to l ja ! És a ' midőn az álladalom tán 
ki ter jesztet t karokkal akar bennünket megölelni 
•s rajtunk segíteni, még az idegenekben is, és k ü -
lönösen ezekben pártfogókat 's védeket támaszt-
ván az isteni gondviselés : ne lökjük azt vissza 
magunktól alaptalan gyanúsításból 's félelemből. 
Tán magok a ' szegényebb egyénekből álló prot. 
gyülekezetek sem veszik ezt lölünk jó n e v e n , 's 
méltó panaszt emelnek fel ellenünk sorsukon k ö n y -
nyítés tekintetéből; ha pedig jogot tekintünk, a' 
tehetősebbek is, mint a' mellyek szintúgy a1 po l -
gárzothoz tartoznak, mint a' más-hitü gyülekeze-
tek , 's ezeknek jogaiban osztozni akarnak. Hát 
nem méltó kívánsága lehet-e az minden prot. le l -
késznek , hogy a' mint a' 3 6 , 40 , 's 4 4 - k i t ö r -
vényczikkekben a' törvényhozó hatalom, a ' s z e -
m é l y - bir tok- s hivatalképesség megadásával 
elismerte az utolsó jobbágyot is polgárnak : ugy 
a ' prot. lelkészeket is az egyházi rend jogaiban 
részesítés ál tal , ismerje el az egyházi rendhez 
tar tozóknak, az álladalomra nézve szükséges és 
hasznos t a g o k n a k ? Nem kérünk felettébb való 
gazdagságo t , mi tán a ' papi rendeltetésüket nem 
isrr,erőkre nézve veszélyesb volna a' s z e g é n y -
ségnél , és henyeséget 's papuralmat vonna maga 
után *) : de ugy hiszem, hogy a' midőn a ' lelki 

*) Nem hélyeselhetem hát azt is , hogy egyik lelkész 

tökéletesedésünket is gátló szegénység terhe alól, 
a' szomorú özvegységre 's árvaságra jutható ked -
ves mieinkkel együtt felszabadulni kívánunk : 
sem Is ten, sem emberek ellen nem v é t ü n k , ' s 
épen ezért a' következéstől i s , mit az emberinél 
hatalmasb isteni kéz hoz elő 's igazgat, nem f é l -
hetünk. 

Mindezeknek következésében, jóllehet én bár 
melly ténynek is jó vagy igazságos voltát, az 
erény 's jog eszméjétől , nem pedig a' köve tke-
zéstől függesztem fel : de ezt tekintve is, n e m -
csak talánnal, hanem bizonynyal is állíthatom, 
hogy ha az álladalom biztosít bennünket a' lelket 
testet nyomasztó szegénység ellen, mire más utat, 
(ha tán a' most szülelett csekély özvegyi p é n z -
tárt kiveszed) senki még nem talál t , 's aligha is 
találhat: lesznek ennek jótévö következései. Meg-
lesz jelesül az a ' jótékony következménye, mire 
láttatik nt. Török űr is czélozni, mindjárt az e n y é -
met közvetlenül követő értekezés czimjére telt 
jegyzetében, hogy a ' világnak mind szóval mind 
tettleg használó (annyi üdvöst javasló 's létesítő) 
's köztiszteletü Fdy- nk példáját követni, mi is s z e -
rencsések leendtink. Tettleg azért , mert a' kinek 
több van, többet is adhat az a ' maga 's övéi e l -
leni vé tkezés nélkül. Szóval pediff azért, mert 
nekünk is lesz módunk meghozatnia1 külföldi Z e i -
tungoka t ,^ kiírhatjuk azokból mi is, hogy ez vagy 
amaz író, vagy választmány, minő javaslatot vagy 
rendeletet telt a1 szegényekröli gondoskodásról : 
most pedig jó, ha az egy Prot. Lapot, mint reánk 
nézve legérdekesbet meghozathatjuk, 'sebben hall-
juk meg mástól, hogy mi történt külországban.**) 

százezereket behozó uradalmakkal bir , a' másiknak pedig 
egy két hold földdel, 's egynehány mérő eleséggel meg kell 
elégedni. Ez azonkivül hogy evangyeliommal ellenkező ari-
stokratiat hoz az egyházba, az igazsággal is meg nem e g y e z -
tethető. A' kik egy formán vetettek, egyformán is kell azok-
nak aratni; \s mivel minden lelkésznek világ világosságának 
"s föld savának kell lenni : egyiknek szintagy mint a1 má-
siknak szüksége van az ezt lehetővé tevő segédeszközökre. 

P. J. 
* * ) Nem tudom kivihető volna-e tespedő honunkban az, 

mi kivihető volt Berlinben, 's különösen prot. lelkészek á l -
tal, kikkel az álladalom kezet nem f o g ? kivihető volna-e a' 
nélkül, hogy még tekintélyök, szeretetök, söt kenyei'öket is 
el ne vesztenék, ha a' terv nem sikerülne? — En részemről 
azt a' tanácsot adtam hallgatóimnak , 's arra kértem őket a' 
szükség idejéhez alkalmazott tanításomban, hogy miután a' 
7 esztendei szükségről gondoskodó Józsefeink nincsenek : 
gondoskodjék mindenki előre magáról , 's különösen szükség 
idején a' tehetősebb családok adjanak a' szegényebbeknek 
dolgot , "s így ha munkáért adnak is kenyeret , magokra al-
kolmaztathatják Üdvezítőnk azou igéretét : Éhező voltam, 
ennem adtatok 'stb. Ez, nézetem szerint, kivihetőhb, b izo-
nyosabb, 's a' lelkészi hivatal czélját i l letőleg, erényesebb. 
Én is, bár házi szükségeim még a" nagy drágaság elölt e la -
datták velem eladható eleségemet : egész télen át aratásig 
egy özvegy asszonyt tápláltam gyermekével együt t , k knek 
szolgálatával élni épen nem voltam kénytelen. Ezt azonban 
nem azért írom, hoey tudja balkezem azt, mit tett jobb k e -
zem, hanem hogy dicsőíttessék a1 mennyei Atya. P. J. 



És bár a' hiv munkás méltó az emberek julalmára 
is 's ezt vétek nélkül el lehet fogadni : mindaz-
által ismervén az igazi jutalmat, ezt a'mint eddig, 
ugy ezután is Istentől várjuk, 's kitől is várhatná 
ezt mástól a' még most Jézus sebeit gyakran tes-
tén hordozó munkás lelkész, ki sok tekintetben 
épen azért szegény, *s azért szenved háborgatást, 
mert munkás; kinek panasza is vétek, igazság-
szeretete vakmerőség, ábrándozás, világgali is-
meretlenség (?!), 's ha csak e' világon hisz a' 
Krisztusban, alábbvaló minden embernél. 

Hogy pedig az álladalom azért nem hallgatná 
meg a' prot. lelkészeket, midőn a' közkincstár-
bóli fizetésért kiáltanak, mert könyörületlenek : 
ezt alig ha lehet bebizonyítni, valamint azt is, 
hogy ezek könyörületlenek: mert ök irgalmassá-
got hirdetvén s mindenki tölök irgalmasságot is 
várván, magok megerőtetésével is táplálnak sok 
szegényt, 's kivált azokat, kiken csak ök és má-
sok nem könyörülnek. Mondhatom, hogy aránylag 
több szegény részesül az ö alamisnájokban, mint 
sok földes urakéban , kik sem Özvegyeiket, sem 
árváikat nem félthetik az irgalmatlanok általi e l -
igazítástól; — könyörülnek a' szegényen, bár 
magok is tárgyai a könyörületességnek; enni ad-
nak az éhezőnek, bár magok is éheznek ; ruház-
zák a' mezítelent, bár magok is rongyosok. A' 
bölcs Salamonból felidézett igéket (Péld. 2 1 : 1 3 ) 
tehát a' lelkészekre, legalább ezeknek egész t e -
stületére, miben még az álladalom is megbotrán-
koznék, 's ezért ha kiált is , meg nem hallgatná, 
nem hihetem alkalmazhatóknak. Egyébiránt nem 
is irgalomért esdeklünk mi, mikor a' közkincslár-
bóli fizetésért kiáltunk; mert bár könyörgünk is 
kénytelenségből szomorú helyzetünkben, könyö-
rögve is jogot követelünk. P a p I s t v á n , 

vámosi lelkipásztor. 

Gyámoldai alapterv a' helv. hitv. dunántúli egy-
házkerületben. ( V é g e ) . 

Alapterv. 
I. 

A' tápintézet czélja és alapelvei. 
1. §. A' protestáns lelkészek és tanítók özve-

gyei s árvái valamint hivatalaikban vétkük nél-
kül elerötlenedett, vagy alkalmatlanokká lett egyé-
nek tápintézete alatt olly szerződés értetik, inely-
lyet résztvevő az intézettel azért köt, hogy az 
bármikor történendő halála után özvegyének, 's 
szabályszerű életkort tul nem haladt árvainak, úgy 
szintén hivatalában erkölcsi vétsége nélkül alkal-
matlanná lett résztvevő saját személyének éven-
ként bizonyos, és az intézet pénzállapotához mért 
osztalékot adjon. 

2. §. Ezen lelkészi, tanári és tanítói, és ezek 
özvegye és árvái tápíntézete a' túladunai főtiszt, 
egyházkerület használatára, azonban minden 
egyes egyházmegye tökéje saját kezelése mel-
lett állíttatik fel. 

3. Ezen tápintézet résztvevői lehetnek élet-
kor 's jövedelemre tekintet nélkül fent nevezett 
egyház kerülethez tartozó minden egyházi, tanári 
vagy iskola tanitói hivatalban működő egyének. 

4. §. Minden, ki ezen intézet résztvevője akar 
lenni, tartozik beléptekor egyszer mindenkorra 
egy ezüst fiból álló belépti dijt fizetni be az inté-
zet pénztárába, továbbá ötven ezüst forint erejéig 
köteles az alaptöke növelésehez járulni, melly is 
háromféleképen eszközölhető: 

a) Azon résztvevők, kik az e. m. k. életb. i n -
tézet alapszabálya ban kitett életkort tul nem h a -
ladták, és egészségi állapotjukhoz képest annak 
szabályai szerint felvehetők, ötven frt erejéig ne -
vezett intézetnél ön személyüket biztosítják, melly 
esetben az életkorukra megkívántatandó részvét 
díjt évenként a' tápintézet azon osztálya pénz-
tárába, mellyhez tartoznak, kötelesek befizetni. 

b) Azon résztvevők pedig, kik vagy élemedett 
koruk, vagy egészségi állapotuk miatt az életb. 
intézetbe fel nem vétethetnek, a' fentebb kitett 
50 frlot tartoznak vagy egyszerre letenni, vagy 

c) részletenként kamat nélkül törleszteni, úgy, 
hogy haláluk esetére ezen ötven frtot tápintézet 
pénztárába még egészlen le nem fizették volna, 
a1 hiányzó részlet haláluk után is befizetendő. 

5. Ollyan résztvevők, kik 50 frt erejéig az 
életb. intézetnél biztosították magukat, az azon 
intézettől nyert felvételi bizonyítványukat tartoz-
nak az egyházkerületi tápin'ézet őket illető osz-
tálya pénztárába letenni, kik pedig fentebb előa-
dott okok miatt az életb. intézetnél fel nem véte t -
hetnek 50 frt alaptőke járulmányukat részleten-
ként akarják törleszteni, kötelesek egy arróli kö-
telezőt tenni le az illető osztály pénztárába, melly 
is a' töke kamat nélküli törlesztése után azonnal 
vissza adatik. 

Azon résztvevők, kik az életb. intézettől nyert 
felvételi bizonyítványukat, vagy részlelenkénti 
törlesztésről adott kötelezvényüket, vagy 50 frt 
alaptöke járulmányukat, az egyházkerületi t á -
pintézet illető osztálya pénztárába letették, 's egy-
szersmind belépti díjukat is lefizették, az ezek-
ről szóló pénzlárnoki (1 , 2, 3, sz.) nyugtaló fe l -
mutatása után a* tápintézet illető osztálya elnöke 
aláírásával ellátott 's pecsételt (4, 5 , 6 , sz.) rész-
vételi bizonyítványt kapnak, melly részvételi bi-
zonyítvány, résztvevő hivatalábani alkalmatlanná 
létekor, ön maga, halála után pedig özvegye, 
vagy árvái általi felmutatáskor, eoy valóságos 
(7, 8, 9, sz.) a' tápintézet kerületi elnöke aláí-
rásával, úgy szinte kerületi pecsétjével ellátott 
nyugdíjazási bizonyítványnyal cseréltetik be. 

7, $5. Tápintézeti résztvevők megszűnnek lenni: 
a) Az cletb intézetbe befizetendő évi részvét 

díjaikat tápintézet osztálya pénztárába a1 kisza-
bo't 's minden résztvevőnek évenként írásban 
tudtára adandó halár idö alatt be nem fizet lék. 

b) Mind azok, kik az életb. intézet alapsza-



bályai 56. szerint, annak résztvevői közöl ki-
töröltetnek. 

c) Kik részletes törlesztésről adott kötelez-
vényben (10. sz.) kitett időhatárt meg- nem 
tartják. 

d) Azon egyének, kik erkölcsi vétségek miatt 
hivataluktól felfüggesztetvén, 's itéletileg is bű-
nösöknek találtatván, lelkészi, tanári, vagy tani 
tói hivataluktól végkép megfosztatnak. 

Melly esetben az életb. intézetnél felvetteknek 
felvételi bizonyítványuk, a' részletesen törlesz-
tőknek törlesztésről szóló kötelezöjök a' részle-
tenként törlesztett összeggel együtt, az egészen 
befizetőknek pedig egész összegök kamat nél-
kül — a' tápintézettöl nyert részvételi bizonyít-
vány visszaadása mellett a' belépti díj elvesz-
tésével, — visszaadatik. 

8. §. Mindenkinek szabadságában áll ugyan a' 
fent kitelt 50 frtnál többet ötszörözve, azaz két -
száz ftot, akár az életb. intézetnél biztosítani, 
akár törlesztésre kötelezni, akár egészlen betenni, 
a' belépti díjat szint annyiszor lefizetni tartozván, 
melly többszörös részvét, jogot vagy igényt 
ad arra, hogy önmaga, özvegye vagy árvái szinte 
többszörös osztalék díjban részesüljenek. 

Minden egyházi, tanári és tanítói hivatalban 
levő egyének legyenek bár nő-, vagy magzatla-
lanok is, társaságos életszempontjábol kötelesek 
az intézet alaptökéje emeléséhez járulni — sza-
badságában állván a' fentebb előadott módok bár 
mellyikét is választaniok. 

10. §. Azon résztvevők, kik hivatalaikat ön-
kénytesen leteszik, vagy ezen egyházkerületből 
eltávoznak, azonban illetőségeiket évenként be-
fizetik, ezen tápintézethezi igényeiket el nem 
vesztik. 

11. §. A' fizetések mindég ezüst pénzben 60 
jóértékü krt egy forintba számítván vagy azzal 
egyértékü bankjegyekben történnek. 

II. 
Alaptőke. 

12. Az alaptőkét képezik : 
a) A'résztvevők által beléptükkor, vagy rész-

vétük többszörözésekor fizetendő belépti d jak. 
b) Az életb. intézetnél biztosított, vagy egy-

szermindenkorra befizetett, vagy apródonként 
törlesztett tőkék 

c) A' jólékonyadakozók által bár mi módon 
ajánlott adomány és hagyományok. 

d) Az egyes gyülekezetek által, valamelly meg-
határozott egyén életére, az életb. intézetnél biz-
tositolt öszszegek. 

e) A' kegyelem esztendők részjövedelmei. 
13. § A' belépti díjak fő czélja az, hogy azok-

ból, valamint azokhoz ajándék, vagy kegyes ado-
mányozás, törlesztés vagy egyszerrei befizetés 
utján járulandó összegekből olly alaptőke alaki— 
tassék, melly kamatok 's azok kamatival növel-
tetvén 's az első halálozáskor nyerendő lökejá-

rulmánynyal szaporittatván, azonnal tisztességes 
nyugdijt adhasson, az első halálozáskor özvegy 
"s árvaságra jutandóknak. 

14. A' jót- kony adakozók alatt olly buzgó 
egyének értetnek, kik vagy évenkénti adakozá-
suk, vagy az élelb. intézetnél ön személyük vagy 
egy harmadik egyén életére történendő biztosí-
tással, vagy egyszer mindenkorra betett összeg-
geljárulnak a' tápintézet alaptökéje növeléséhez. 

15. Azon jótékony adakozók, kik az alap-
töke növeléséhez 50 ft. erejéig járultak, a' táp-
intézet minden ügyeiben döntő szavazattalbirnak. 
Ekkor azonban az egy forint belépti díjt lefizetni 
kötelesek, de ha az alaptöke növeléséhez 50 ftnál 
nagyobb összeggel járultak , azért többszörözve 
a' belépti díjat lefizetni nem tartoznak. 

16. A' tápintézet alaptökéjét növelhetik az 
egyes gyülekezetek is ugy, hogy a' tehetősebb, 
és népésebbek maguk, az apróbb 's csekélyebb 
jövedelműek pedig egyesülve bizonyos általuk k i -
választott 'saz élelb. intézet alapszabályai szerint 
felvehető egyént biztosítanak érintett intézetnél, 
vagy egyszermmdenkorra alapítvány nyal járulnak 
az intézet alaptökéjéhez. 

17. §. Minden gyülekezet, melly képviselői ál-
tal kiván befolyni az intézet ügyeibe, egyszer-
mindenkorra, ha az elébbi szerint az alaptöke 
növeléséhez hozzájárul, egy frt belépti díját l e -
izetni tartozik. 

18. §. Minden jótékony adakozók nevei , ugy 
szintén a' gyülekezetekéi is hasonló tények 's 
adakozásokrai serkentés, és a' jó telt örökítése 
végett a' tápintézet évkönyveibe, mint örök e m -
ékezetre méltók fognak feljegyeztetni, és az egész 

egyházkerületben kihirdettetni. 
19. §. Azon esetben, ha lelkész vagy iskola-

tanító özvegy és árva nélkül halnak e l , a' gyü -
lekezetek beleegyezésével, a 'kegyelem eszten-
dők évjövedelmei az alaptöke növelésére fordít-
tathatnak, azonban a' helyettes egyének fizetésük 
levonalván. 

III. 
Az intézet kezelése ys vezérlése. 

20. §. A' tápintézet kezelése 's vezérlése négy 
hatóságra bizatik : mellyis : 

a) az egyházkerületi közgyűlés, 
b) az egyházkerületi bizottmány, 
c) az egyházmegyei közgyűlés. 
d) az egyházmegyei bizottmány. 
21. Az egyházkerületi közgyűlés képviseli 

a' tápintézet összes résztvevőit; annak körébe 
tartozik őrködni, hogy a' résztvevők jogai semmi 
módon ne sértessenek, söl inkább növcltessenek. 
Azért joga van a" tápintézet minden egyes e g y -
házmegyei osztálya kezelésére felügyelni, azok-
nak évenként benyujlandó számadásait, a' kebe-
léből megválasztandó kerületi bizottmány állal á t -
vizsgállalni, és az iránt az illető hivatalnokok r é -
szére felmentését kiadni : valamint ha jelen sza— 



bályok valamelly pontjában jövendőre netalán 
némi változás szükséges volna, minden e. megyei 
osztály előleges kihallgatása után, szabályszerüleg 
egyedül általa eszközöltetik. Továbbá jogai közé 
tartozik maga kebeléből az alább körülírandó 
kerületi bizoltmányt minden három év elforgása 
alatt újra -választani, — régiek azonban ismét 
megválasztalhatván —ugyszinte a' k.bizottmány 
tagjai közt történendő megürülést időközben is 
betölteni. 

22. A' kerületi bizottmány áll 30 tagból, kik 
közé minden egyházmegyei osztályból egy le l -
kész, egy iskola-tanító, és egy világi jótékony 
adakozó, ezeken kivül az e. kerület főbb és kö-
zép tanodái összes tanáraiból három egyén v á -
lasztatik. 

23. §. Ezen kerületi bizottmány a' jelenlevők 
szótöbbségével maga köréből választja meg el-
nökét , tollvivöjét és pénztárnokát, kik is a ' b i -
zottmány ujraválasztásaig állandóul hivatalos-
kodnak. 

24. §. Kerületi bizottmány kötelessége minden 
e. m. osztály évenként benyújtandó számadásait 
megvizsgálni , minden egyes e. megyékből az 
e. k. fögyülés alkalmával bejelentett özvegyeket 
's árváikat számba venni , valamint az osztályok 
küldötteitől benyújtott kamatokat általvenni és a' 
bizottmányi pénztárnoknak kézbesíteni. Továbbá 
kötelessége minden egyes osztály mibenállását, 
összevetöleg a' k. tápintézet számadása egész 
kimutatását összerkeszteni. 0 veti ki minden egyes 
családra évenként eső osztalék részt, mit pénzöre 
az illető osztályok e' czélra megbízottjainak nyug-
tatvány mellett, kiosztás végett átadja, mellyek-
röl tollvivöje által szerkesztett és elnöke aláírá-
sával hitelesített jegyzökönyvét mindég a ' l egkö-
zelebbi k. gyűlésnek benyújtani tartozik. 

25. §. Kerületi bizottmányi határozat hozatalára 
9 tag jelenléte szükséges. 

26. §. Az e. m. közgyűlés képviseli a k. táp-
intézet egyes és illető osztályában levő résztve-
vőit; ugyan ennek kötelessége ügyelni arra, hogy 
a 'megyei bizottmány általános rendelkezései kö-
rül jelen szabályok minden pontjainak hiven és 
szigorúan eleget tegyen ; joga van maga köréből 
három egymás után következő évre megyei bi-
zottmányt választani és annak pénztárállapotáról 
időnként tudomást szerezni, valamint minden szá-
madási év végével a 'megyei bizottmány által be-
nyújtott számadást egy a' maga köréből kineve-
zendő küldöttség által megvizsgáltatni és a' n e -
talán történendő nehézségek eloszlatása után a' k. 
bizotinánynak felterjeszteni. 

27. §. Elnöke írja alá évenként az intézet il-
lető osztályának nyilvánosan tudatandó és a' k. 
bizottmányhoz felterjesztendő mibenállását. 

28. § . A' megyei bizottmány áll 9 tagból, ne-
vezetesen: 3 lelkész, 3 iskola-tanító és 3 világi 
jótékony adakozó résztvevőből. [ 

29. Az említett bizottmány kebeléből választ-
ja meg elnökét, tollvivöjét és pénztárnokát , ki 
egyúttal az első m. k.é. b. intézet tápintézeli ügy-
nöke is leend. 

30. § Az e. m. bizottmány vezeti a' tápintézet 
illető osztálya kezelését, ennek szabályai útmu-
tatása szerint. Annak körébe tartozik ezen tápin-
tézet illető osztálya tökéjét kamatozás végett biz-
tos és ingatlan vagyon által bátorságosított helyre 
vagy nagyobb testületeknek kiadni (11 sz.) mint 
színién a1 kebelbeli özvegyeket, árvákat s nyu-
galmazottakat az e. k. választmánynak fel jelen-
teni. Joga van ezen bizottmány elnökének 40 ft. 
erejéig kikölcsönözni, az azon felüli rendelkezés 
a' bizottmány jogai közé tartozván. Minden ese t -
ben pedig elnök az általa tett kikölcsönözésről a ' 
bizottmánynak , a1 bizottmány pedig jelentését a ' 
megyei közgyűlésnek tartozik tenni. 

31. Egyes osztályokat vagy azok rész tve-
vőit illető bár melly hivatalos okiratok, vagy j e -
lentések csak akkor tekintetnek érvényeseknek, 
ha azok m. bizottmány elnöke aláírásával 's illető 
osztály pecsétével elláttatvák. 

32. §. A'fogalmazás, bizottmányi jegyzőkönyv 
vezetése 's a1 fogalmazandó levelek feltevése 
tollvivö körébe tartozik. 

33. §. A' tápintézet egyes osztályaibani részt-
vevők részletei kiírása, valamint azok kijegyzett 
évenkénti részvétdíjaik átvevése â  pénztárnok 
kötelességei közé soroztatik. 0 viszi továbbá az 
intézet illető osztálya tökéje kezeléséröli könyv-
vezetést, jelesül köteles a ) minden bevételeit 's 
kiadásait naplójába (12 sz.) időnként pontosan 
bevezetni. 

b) A' résztvevők könyvébe (13. sz.) az álta-
luk évenként fizetendő vagy fizetett összegeket 
és részletes törlesztéseket illető lapjaikra b e j e -
gyezni. 

c) A' nyugdíjazottak könyvébe (14 . sz.) az 
évenként kifizetendő 's kifizetett osztalék része -
ket naponként bevezetni. 

d) A' kölcsöntőkék könyvét (15 . sz.) vezetni. 
e) A' résztvevők, nyugdíjazottak, és kölcsön-

vevök betű rendszerinti névsorát (16. sz.) pon-
tosan feljegyezni; végre 

f ) A' tápintózet illető osztálya főkönyvébe 
(17 . sz.) az évi számadásokat beigtatni. 

34 §. A' pénztárnoknak szinte kötelessége 
minden számadási év végével a' pénztár állapota 
terjedelmes kimutatását elkészíteni, és ahoz azon 
osztályban létező minden résztvevő és nyugdíja-
zottak névsorát, az előbbieknél azok részvét, az 
utóbbiaknak pedig nyerendő osztalékok mennyi-
ségét megemlítve, kapcsolni. 

35. §. Mindezen fáradságaért a' pénztárnok 
díjául az intézet illető oszlálya tökei kamatának 
2 századéka fordíttatik; melly díj az intézet és 
általa a' munka növekedtével emeltetni fog. 

36. §. Bármelly érvényes e. m. bizottmányi h a -



tározat hozatalára legalább öl tag jelenléte szük-
séges. 

IV. 

Résztvevők jogaik és kötelessége. 

Az élelb. intézet alapszabályai szerint felve-
hető 's magukat nevezett intézetnél biztosított 
egyének kötelesek az onnét nyert felvételi bizo-
nyítványukat, — azon résztvevők pedig kik az 
életb. intézet alapsz. szerint fel nem vehetők, az 
általuk fizetendő törlesztéstöli kötelezőt — vala-
mint azok is, kik tokejárulmányukat, ugy szinte 
belépti díjokat 's évenkénti járandóságukat min-
denkor egyházlátogatás alkalmával egy e1 végre 
készítendő jegyzőkönyvbe sajáikezűleg be je -
gyezni 's az egyházlátagatóknak általadni 's 
lefizetni; kik azokat a' tápintézet illető osztálya 
pénztárnokánál leteszik, és lefizetik nemcsak, ha-
nem az érintett jegyzökönyvet választmányi e l -
nök és pénztárnok által alá is íratják. 

38. %. Azon résztvevők, kik az élelb. intézet-
nél biztosították magukat, az általuk biztosított 
tökére megkívántatandó résztvétdíj fizetését, azok 
pedig, kik törlesztési kötelezőt ad lak , az abban 
kitett fizetési határidőt pontosan megtartani kö-
telesek. A' ki egyikét vagy másikát elmulasztja 
*s írásbani felszólításra is kötelességének eleget 
nem tesz, elveszti résztvevő jogát "s a' résztve-
vők közöl kitöröltetik (7 . § ) 

39. Az évszakokon tartandó egyházmegyei 
közgyűléseken az azon osztályba tartozó részt-
vevők, a1 k. közgyűléseken pedig minden részt-
vevők, kik az alaptöke növeléséhez legalább 50 
ft. erejéig járullak 's belépti díjukat lefizették, a' 
tápintézetre vonatkozó tárgyakra nézve személy, 
járulmány 's rang különbség nélkül egyenlő sza-
vazatjoggal birnak. 

40. Azon esetben, ha valamelly résztvevő 
hivatala viselésére erkölcsi vétsége nélkül alkal-
matlanná lett, ön maga, — ha pedig elhalt, özvegye 
vagy árvái kötelesek a' tápinlézet elnökénél j e -
lentkezni, hogy azaz illető osztály pénztárnoka 
állal neveiket a' nyugdíjazottak könyvébe beve-
zethesse. 

41 Ha valamelly nyugdíjazott egyén kiosz-
tás alkalmával reá esett osztalékrészét a1 bekö 
vetkező új kiosztásig fel nem vette, sem iránta 
semmi jelentést nem lelt, osztalékrésze az illető 
osztály alaptökéjéhez csatoltatik. 

42. S. Minthogy ezen tápinlézet azon család-
atyák előtt, kik hátrahagyott kedveseiknek, vagy 
ön maguknak nagyobb jövedelmet kívánnának 
biztosítani, mint a' mennyit ezen lápintézelböl 
rendesen kaphatnak, nem zárja el az ulat, mikép 
azok számára, vagy tulajdon személyökre az 
élelb. intézetnél nagyobb összeget biztosítsanak; 
ugyanazért bár melly résztvevőnek sincs több, 
mint öt részvénynyel (8. joga járulni a' lápinté-
zel hez, melly esetben, mennyiben járul a' leher-

hez, épen azon arányban részesülend az osz ta -
lékban. 

V. 

Nyugdíjazás. 

43. §. A' fentebb előadott módokon beszivár-
gandó adakozások, kötelezések, biztosítások, b e -
lépti díjak 's tökebefizetésekböl begyült alaptőke 
kamatai évenként, képezik a ' nyugdíjazási osz -
talékot. 

44. §. Ezen osztalékrész, minden évben az 
e. k. nagy gyűlésen fog a' nyugdíjazottaknak k i -
adatni. 

45. Az illykép kiadandó osztalék a' járul-
mány mennyiségéhez képest családonként — öz-
vegyek és árvák képezvén a'családot — fog ki-
szolgáltatni, és pedig olly formán, hogy a' hol az 
özvegy gyermekeivel együtt él, ott az első c s a -
láda egész osztalékát kezéhez nyerendi, hol p e -
dig az özvegy néhány, vagy minden gyermekei -
től különválva é l , ott az özvegy családja f e l e -
osztalékát, felét pedig gyermekei egyaránt osztva 
kapják kezeikhez, magától értetvén, hogy azon 
gyermekek részét is az özvegy veendő lel, kik 
még gondviselése alatt vannak. 

46. Az özvegyek nyugdíjosztalék-részre 
számíthatnak 's attól semmi esetre meg nem fosz-
lathatnak halálukig, vagy ujonan fé r jhez-mene-
teliikig; melly esetben nyugdíjazáshozi igényük 
azonnal megszűnt. 

47. §. Az árvák jelesül férfiak 24, a' nők p e -
dig 22 éves korukig részesülnek a' nyugdíjazási 
osztalékban. Azonban ha a' férfiak fent kitett ha-
táridő előtt kenyérkereseti módhoz jutnak, a' nök. 
pedig férjhez mennek, nyugdíjazási igényüket 
elvesztik. Megjegyeztetik itt : hahogy ezen in té-
zet ereje növekedik, akkor a* leányárvák f é r j -
hez nem menésök esetében holtukig nyugdíjt fog-
nak kapni. 

48. §. Erkölcsi vétségek nélkül hivatalvise-
lésre alkalmatlanná lett egyének, vagy ollyan 
árvák, kik testi 's lelki nyomorékság miatt sem-
minémü keresetmódra sem alkalmasok, holtukig 
nyugdijazlatnak. 

VI. 
Bíráskodás. 

49. §. A ' tápintézet tisztviselői és a' bizottmá-
nyok tagjai magánszemélyeiket n egsérteni s e n -
kinek sem szabad, mert ők, mint yilvános t iszt-
viselők telteikről csak az e. m. és k. közgyűlés-
nek felelősek : miért is mindennemű peres tár-
gyakban 's bonyolodolt viszonyokban,mellyek táp-
intézet és résztvevők vagy nyugdíjazottak közt 
előfordulhatnának, egyedülés ügydöntő bíróság-
nak első folyamodványban az illető megyei, fel— 
lebbvitelben pedig a' kerületi közgyűlés tekintet-
hetik. — Közli F á b i á n I s t v á n , 

választmányi jegyző. 



Birtokaránylagos egyházi adózás 's szabad is-
kolázás. (Vége . ) 
4-ik szakasz. 

Javaslat a birtokaránylagos egyházi adó 
létesítésére. 

A' birtokaránylagos egyházi adózás mikénti 
létesítésére, minden egyházban egyformán alkal-
mazható javaslatot, azaz , adókivetési kulcsol 
ajánlani teljes lehetlen; a' helybeni viszonyok-
tól függ ennek mikénti alkalmazása. E' tekintet-
nél fogva , elegendőnek vélem, tájékozásul, a' 
békési helv. h. egyházban 1844-évben indít-
ványozott 's a' nép által elfogadott, majd a' bé-
ke, csendesség kedveért módosítva életbe—lép-
tetett birtokaránylagos adórendszert 's ennek 
eddig is látható üdvös sikerét ide igtatni 5 's azu-
tán javaslatkép néhány jegyzetet tenni. 

I. 1844-ben Békésen indítványozott egyházi 
adórendszer. 

1. Minden házaspár fizessen 24 krt pengőben, 
az özvegy felényit. 

2. Minden háztól fizettessék 12 kr. pp. 
3. Minden hódszöllötöl 20 kr. pp. 
4. Minden negyedrész telekföldtöl 1 véka bú-

za, 1 v. árpa. 
5. Minden szárazmalomtól — mig az akkor 

czélba vett hollandi szélmalom felépülend — Í v . 
búza, 1 v. árpa , azután felényi. 

6. Minden olajrnalomtól l/2 v. búza, }/2 v. árpa. 
Jegyzés. Ezen adórendszer a' nép által elfo-

gadtatolt ugyan: de több földdel bíró lakosaink, 
mennyiben nagyobb építkezések alkalmával, ők, 
költséges hoszu fuvarokat tenni köteleztetnek, 
magokat túlságosan állították terhelletve; az ő 
megnyugtatasukra tehát, egyházmegyei küldött-
ség jelenlétében, a' következő , azóta gyakor-
latban is levő adórendszer fogadtatott e l , ugyan 
csak a' nép áital. 

II. Módosított adórendszer. 
1. Minden házaspár fizet 24 k r t , az özvegy 

felényit pp. 
2. Minden házzal biró zsellér fizet 12 kr. pp., 

a' földdel bírók a' háztól nem fizetnek. 
3. Minden hódszöllötöl fizettetik 20 kr. pp. 
4. Az olly mesteremberek, kik házzal bírnak 

's mesterségüket egész éven á t , 's legényekkel 
űzik, 12,— azok, kiknek van ugyan házok, de le-
gényt nem tartanak 8,— azok végre, kiknek há -
zok nincs, 4 kr. fizetnek pengőben. 

5. Az egy és két negyedrésztelekkel bíró gaz-
dák, mindenik negyedrész telektől egy-egy véka 
búzát 's ugyan annyi árpá' ,—a' több földdel bírók, 
két negyedrész-telekföldüktöl ugyan szinte 2 v. 
búzát, 2 v árpát,— az ezen felüli földüktől pedig, 
külön minden negyedrésztelektöl fél véka búzát, 
fél véka árpát fizetix k. 

6. Szára/.malomtól, a ' szélmalom elkészültéig, 
mind;n kőtől 1 Yéka búzát, 1 véka árpát, azután 
felényit. 

7. Minden olajmalomtól '/2 véka búzát, v é -
ka árpát fizetnek. 

8. Minden házas 's házatlan zsellér egy gya-
log, — az egy negyedrésztelküek egy, — a' két 
negyedrésztelküek két szekeres napszámot, a r 

több földdel bírók egy hoszu fuvart, vagy e' helyett 
aránylag itthon tartoznak az egyháznak szolgálni 
sor szerint. 

Jegyzés. Híveink nagy része ma is, az először 
indítványozott 's el is fogadott adórendszer é le t -
be léptetését óhajtja, a* föld s1 házra vetett adóra 
nézve; mert a modositott adórendszer által az 
egy 's két negyedrész telkü lakosok vágynák 
aránytalanul terhelve, mennyiben a' nagyobb 
építkezések ritkán jönnek e lő , és naponta érik 
köztünk ezen eszme, melly ha életre jutand, a k -
kor az egyház minden ingyen szolgálatot leve-
het a ' lakosokról, pénzért teljesíttethetvén azokat. 
Egyébiránt az így bejött pénz 's gabna mennyi-
ségekből fizottetnek a' békési egyházban minden 
hivatalnokok, lelkipásztor, iskolatanitók, két 
gondnok, fejenként 30 pftal 4 köböl búza- , 4 
köböl árpával, presbyteri jegyző 100 pftal 'stb. 
Az iskolás gyermekek semmit nem fizetnek, mi-
nek az a' jó következménye van , hogy a' midőn 
eddig a' legbővebb évben i s , a1 mikor t. i. a* 
tanitásbér könnyen teljesíthető volt 7 — 800, — de 
szűkebb évben alig 400 volt az iskolás gyermekek 
száma: azok a' jelen 1846/? felette szük évben, 
többen vágynák 1400-nál . Híveink számára az 
egyház.„Egyházi tartozások' könyvecskéjét^nyo-
matott, mellyekbe iratik mindenkinek évi tarto-
zása 's lerovása. Eltörölte egyházunk azt, a' sok 
bajjal járó s nem ritkán hűtlenséget is előidézett 
gyakorlatot, melly szerint az egyházfiak szedték 
be az egyház tartozásait; az uj rendszer óta, ki ki 
maga köteleztetik tartozásait az egyház pénz- 's 
magtárába behozni. Az egyházi adót birtokától 
minden tartozik fizetni — ez alól nincs senki k i -
véve ; a' hivatalok utáni földek az egyházi 
hivatalnokok személyei ide nem értetvén. 

Most ígéretem szerint, javaslalkép némelly 
jegyzeteket. 

1. A p ár számadó t, — melly az utósó elem* 
zéskor, kivált némellyeknél, különös eszméket 
szokott felkölteni, — fejadóra volna czélszerü 
átváltoztatni, olly módon, hogy a1 férfiak 18, a* 
nők 16-éven felül, fejenként 8 vagy 10 krral p. p. 
rovatnának meg; mert a' csak még is különös, 
hogy a ' 2 5 az 30 'stöbb évesek, épen azért, mert 
nem nöszüllek, mentesítvék az egyházi adó alól, 
mintha ölt nem is vennék hasznát az egyháznak. 

2. Az egyházi adót saját személyétől 's bir-
tok arányában — az egyházi hivatalnokok sze -
mélye 's hivatal utáni földjeik ide nem értethet-
vén — kivétel nélkül minden viselni s teljesiini 
tartozik. - - ' ^SEl 

3. A' személyadó alól, a' kor , presbyterség, 
esküttség 'stb. senkit föl nem ment, ez alól csak 
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a ' teljes-számú presbyteri gyűlés oldozhatja föl 
a ' nyomorú szegényeket 's az elesett öregeket \ 
de a1 vagyonra vetett adó alól , nincs, nem lehet 
feloldozás. 

4. Egy negyedrésztelek földet 1 v. b. 1 v. 
árpánál többel megróni nem lenne czélszerü; ha 
azomban e' mennyiségből — mert a' földetlen 
lakosokat , kivált nagyobb-mennyiségü gabna-
adással terhelni, igen nyomasztó , — a' szük-
séges gabna évi kiadás — lelkipásztor 's isko-
latanitóknak 'stb. ki nem telnének, ez esetben. 

5. A' hol a' legelői elkülönzés már befejezte-
te t t , az összes lakosság legelő illetőségéből h a -
sittassék ki iskolák alapjaul a' kívántató mennyi-
ség . Ezen kihasitást, a' midőn egyes lakos illető-
ségéből egy pántlika szélességű térnél több alig 
esik e l , — egyesek meg sem érzik, az évenként 
kivetendő adó pedig ez által tetemesen keves -
bedni , igy a' teher könnyülni fog. 

6. A' hol több vallásfelekezet v a n , az egyház 
's iskola számára lélekszám arányban hasittas-
sék ki a' kívántató il letőség, — nem gondolok 
olly-hitfelekezetü egyházat, hol a'mellékes jöve-
delem is czélszerüleg föl ne használtathatnék. 

7. A' hol a1 legelői elkülönzés még végbe nem 
anent, mivel az soká úgy is el nem maradhat : 
az egyházi elöljáróság kérlevéllel keresse meg 
a* földesurat, hogy nevelés alapjául, majdan l e -
gelői illetőségükbe tudandó 's akkor a' más-hi t-
felekezelü egyházak irányában, lelekszám a r á n y -
ban kiegyenlítendő földmennyiség előleges kiha-
sitását kegyesen megengedni méltóztassék Sze-
retem hinni, mikép e' szent-czélu kérés, a' nép-
nevelés ügyét sziveken hordó t. uradalmak által, 
méltánylás mellett teljesíttetni fog. 

8. Egyházi pénz 's gabna tartozásait minden-
ki köteleztessék az egyház pénz- 's magtárába 
maga felvinni 's beadni , — a' makacs restelke-
dök költségén történvén minden év végzetével — 
egyházmegyei határzat nyomán is — a' hatalom-
mali behajtás, mellyre a' külső elöljáróság az 
egyháznak segítséget adni felelet terhe alatt 
köteleztessék; mert az egyházi adó épen olly— 
xiemü tartozás, mint a' város i , megyei 's királyi 
évi adó. 

9 . Minden egyházban egyházi tartozások köny-
vecskéje készíttessék, mellybe az évi tartozások, 
a ' presbyteri j egyző , 's a' lerovások az egyház 
gondnoka által jegyeztessenek be. 

10. Az egyházi adó birtokaránylagos kivetése 
elölt számítsa föl az egyház, mennyi az ö pénz, 
gabna évi rendes kiadása? e' mennyiségnél azon-
ban valamivel többnek kell kirovatnia, hogy a' 
rendkívüli kiadásokat is legyen miből fedezni. 
Az egyház mellékes jövedelmei, például ajánlat, 
Téghagyomány, harangoztalás, persely 'stb, r é -
szint az ügy nevezett relaxaták — vagy elenyész-
tendők pótlására, részint tartalék pénztár alakítá-
sá ra hagyatván fen. 

11. A' birtokaránylagos egyházi adózással a* 
szabad iskolázás mindenütt összekötendő. 

12. A ' javal t uj adórendszer az 1848 /9- ik e g y -
házi év kezdetével életbe lépendhet, addig e le -
gendő idő levén annak presbyteri s népgyülé-
sekbeni megvitatása 's elhatárzására. 

Es most, kedves olvasóm! köszönetet mondva 
a' türelemért , azzal a' szíves kívánattal válok 
meg tőled, hogy a' kegyelmes Isten szentelje 
meg szíved, világosítsa értelmed, hogy átláthasd 
a' jót fs kövessed is azt. Isten ve lünk^— béke 
köztünk! H a j n a l Á b e l , 

békési ref. lelkipásztor. 

I S K O L A - Ü G Y . 
Tisztújítás a' debreczeni anyaiskolában 's emlék-

beszéd Csécsi Imre 'tanár fölött. 
F. évi aug. 26-kán igtallattak hivatalaikba az 

1 8 4 % - k i iskolai óv első felére választott iskola-
nagy 's ellenőr, mostani igazgató-oktató tek. tu -
dós Péczely József úr által. — Minthogy a' Prot. 
Egyh. Lap egyszersmind iskolai, olvasói pedig 
kétségen kivül tudományosan képzett férfiak: sza -
badjon a' fentisztelt igazgató-oktató urnák ez ün-
nepély alkalmával latin nyelven mondott beszé-
dét itt közlenünk, épen azért, hogy lássa a' tudo-
mányos vi lág, bírja bizonyságát a' maradék is, 
mint tudtak ez időben Debreczenben diákul ? k ö z -
lenünk egyszersmind azért, hogy tanulják meg 
más iskoláink, mi tartja fen 's virágoztatja, egyik 
a' többek köz t , a' debreczenit? 's lássák, mit 
mond a'debreczeni anyaiskolabeli jelen évi igaz-
gató a ' disciplinára nézve? 

A' beszéd íme ilt következik : 
„Inaugurandis officialibus novis solennis hic 

dies indictus est. Sed antequam id aggrediamur, 
sinite amplissimi viri! sinite collegae honoralis-
simi! sinite cultores liberalissimarum artium, 
egregii juvenes! sinite auditores omnium ordi-
num aestimatissimi! sinite, inquam, defleam ac 
deplorem necopinam , quam his diebus fecimus, 
gravissimam, publicam jacluram. Neque enim v i -
deó, — oculis , heu! frustra quaesitum nusquam 
videó, nusquam conspicio praesentem, — qui 
non temere unquam ab hujusmodi solennitatibus 
abfuit, qui ante 5 ipsos menses, in pari versatus 
officio, pari provocante matéria, ex hac ipsa ca -
thedra, in hoc ipso vestigio, in quo me nunc i n -
sistentem inluemini, verba ad vos , praestantissi-
mi juvenes! publíce fec i t , amoris ac paternae 
sollicitudinis plena. Virum intelligo doctissimum, 
eundemque humanissimum , collegii nostri pro-
fessoralis, pro dolor! non diu, sed verum decus, 
— scienliarurn naluralium, in illustri hoc a lhe-
naeo , ab 8 annis , professorem publicum, soler-
tissimum, — anno scholastico proxime praeter-
lapso una etiam ludi hujus literarii rectorem, 
speclabilem quondam D. Emericum Csécsi, quem 
in flore aeta t is , itlibata valetudine, integris et 



animi et corporis viribus, obeundis geminati, g r a -
vissimi utriusque, muneris sui partibus atque of-
liciis sedulo intentum, fati quadam accrbitate, 
tum cum id minimé cogitabamus , e coelu nostro 
ac familiari consvetudine, repentinavi morbi e r e p -
tum, non sinemaximo desideriolugemus. Ilii qui-
dem jam redditi supremi honores, — celebratae 
solennes exsequiae, et eae quidem , pompa non 
vulgari , sed vei maximé tamen publica moesti-
tia insignes ac decoratae, funus universa pene 
cum lacrimis prosequente civitate; funeri decus 
etiam a nostris , vestrisque — deliciae nostrae! 
pia ac generosa pubes scholastica! — quaesitum 
lacrimis. At enim supremus ille honos non ad nos 
directe pertinuit, non a nobis profeclus. Quid 
igifur aequius, quid defuncto, quid superstitibus 
nobis dignius, quam ut hic quoque, ubi ille potis-
simum exsplenduit, ubi plurimos merendő sibi 
devinxit, in hac consveta ac quotidiana pene 
praeclarissimarum ejus laudum palaeslra , p rae -
stelur e i , quem meruit, honos? e t , si jam revo-
care ad vilam , eheu! non datur amplius; s i , 

Quum semel infernas in t rarunt funera l e g e s , 
Non exorafo stant adamante viae : 

fungamur saltiin inani munere, lacrimis, votisque 
ac suspiriis ereptum decus nostrum prosequentes. 
Quid aequius , quid huic loco ac tempori, quid 
pietati magis conveniens, quam ut, quem vivum 
coluimus, ei eliam morluo bene precemur , su-
premumque velut vale dicamus, — nos colle-
gae aestimatissimo, vos parenti indulgentissimo, 
— omnes viro, de nostra hac republica literaria, 
deque literis ipsis merilissimo juxta , atque op!i-
mo ? Ulinam amissa in illo culta simplicitas mo-
rum, — varia atque accurata erudilionis copia, — 
in tractandis juvenilibus ingeniis felicitas, — in 
agendo humanitas, — in docendo eadem, quae 
in vita, simplicitas , nihil ad sui ostentationem, 
omnia ad commodum ac utilitatem auditorum suo-
rum referens , in officio fides ac diligentia, 
— sincerum denique in omnibus , scholae ac j u -
ventuti consulendi sludium , nunquam desideren-
tur ! Utinam redditum eum nobis propediem 
videamus, redditum reipsa sentiamus, redditum 
in v i ro , quem amplissimorum superintendentiae 
atque ecclesiae hujatis procerum auctoritate suc-
cessorem ei proxime designatum ut laeti intelle-
ximus, i t a , s i , quod speramus, quod exoptamus, 
oblatam sibi perhonorificam conditionem accepe-
rit, grandé rerum nostrarum incrementum ac de -
cus futurum nulli dubitamus! — Spes, oh Deus! 
effice ratas ! solare nos ac respice — oramus — 
respice repetitis, heu! nimium cito repetitis c a -
sibus, morte , morbo collegarum, afílictos! po-
tenti numine tuo r epa ra , quam passisumus, — 
arce ac defende, si qua adhuc inpendet, a capi-
tibus nostris — ruinam. — Nunc, viri amplissimi! 
collegae , commilitones item carissimií auditores 
o. o. aestimatissimi! persolulis quodam modo j u -

|stis funebribus defuncto, pio ac necessario nobis 
officio functi , mollem adhuc semel qnietem, l ae -
tamque resurrectionem mortuo precat i , id , quod 
instat , agamus. 

0 . D. Alexander Erdei, vir juvenis de hoc l i -
terarum sacrario multis nominibus bene meritus, 
munere senioris, quod ipsum insigni cum laude 
gessit, hodierno die decessit. In locnm ejus 0 . 
D. Aloisium Soltra, hucdum contrascribam , huic 
iterum H.D. Stephanum Elekes, ex collegio j u r a -
torum, suífecimus , — ambos, non modo quia 
gradu proximi, sed quia isto in schola fastigio 
dignissimi, omnium nostrum judicio, visi sunt. 
Comparent, ut videtis, ambo, exspectantes , ut 
solito more muneri suo initientur. Surgite igilur 
0 0 . DD. et quae hic vestrae partes sunt , agite. 

Miután mindketten székfoglaló beszédjüket v é -
gezték 's a' szokott esküt letettek : 

0 0 . DD. recens constítuti officiales! Facis in— 
star universae juventuti vos praelucere, aequurrr 
omnino esse , etiam me lacente intelligitis. Nolite 
igitur satis putare aliorum forte exemplo non pec-
care, sed annitendum vobis existimate, ut alii b e -
ne faciendi exemplum de vobis capiant. P r a e -
ibitis ipsi viam sedulo , quam commilitonibus v e -
stris monstrare vos ratio muneris veslri postulat, 
jubet , praecipit; et quos gradu ac honore p r a e -
statis, allaborabitis, ut praestetis eosdem virtnte. 
Ita et pauciores vestram experientur , et experti 
aequiori animo ferent censuram; atque hoc ipso 
magna pars aberit molestiarum , quae non facile 
se a muneris vestri ratione avelli patiuntur. D. 0 . 
M. largiatur vobis valeludinem bonam , viresque 
cunctis officii vestri partibus rite obeundis ido— 
neas! De nobis autem persvasum hoc vobis , a t -
que exploratum habeatis : nostrum, ubi usus f u -
érit , neque conüilium unquam, neque fidem vobis 
defuturam. 

Universa, ílorescens in spem patriae ac p a -
rentum , generosa juvenlus scholastica, commili-
tones svavissimi! Terlius a 30-o labitur annus, 
ex quo publici ac ordinarii , quod dicunt , profes-
soris partes, in inclita hac musarum sede, juvan-
le D e o , sustineo. Intra hoc tempus , ex more 
veteri annuae successionis, quartum j a m , quod 
nunc auspicor, muneri praesum,— munus rectoris 
scholae intelligo. Si hoc praeleriti temporis s p a -
tium omne respicio; si transactos muneris utrius-
que annos, decursumque considero : ve re p r a e -
dicare possum, ea semper in me juventutis s tu-
dia, eam observantiam expertum , ut non mihi 
conquerendi de ea , sed gloriandi polius suppetat 
causa. Quo etiam minus mihi verendum videtur 
in adolescentibus, praeler suam, praeter seculi 
cultioris indolem, eiiam antecessorum exemplo 
addecorisacgloriaeaemulationem accensis. T e m -
pus igitur et operám me putem pe rde re , si aut 
partes officii vestri, satis superque unicuique v e -
strum, vei monitu rectae rationis, vei e codice 



legum notag, recensere, aut ad eas fideliter im-
plendas, ad conjunctum doctrinarum ac virtulis 
stúdium, observantiam legum, obsequium his, 
obsequium omnibus superioribus vestris, obse-
quium nominatim recens creatis officialibus, ul-
tro praestandum, longa oratione vos cohortari 
velim. Sinite me potius, in aditu novi muneris, 
de rationibus, quas in obeundo eo sequi proposi-
tum e s t , pauca verba facere. Propositum igitur 
mihi est : quamdiu leniorum remediorum spes, 
non adhibere fortia ; si tamen necessitas inciderit, 
non reformidare fortissima, — ut quicenseam: im-
medicabile tulnus ense recidendum, ne pars sin-
cera trahatur. Curarum porro pars praecipua érit, 
c ave re , ne aut immoderata severitas , aut disso-
íuta lenitns jure mihi unquam objici possit : si ta-
men in allerutro peccandum si t , dicam et profi-
tebor palam, malle me nimis severum, quam p a -
rum diligentem morum ac disciplinae magistrum 
videri. Nam, quamvis lubens vobis piacere velim, 
quantum id honestis artibus fieri po tes t : multo 
tamen malo vos salvos esse , salvam hanc r e m -
publicam literariam, qualicunque erga me animo 
futuri sitis. Hac arte stetit ab antiquo, hac im-
primis a r te , inter tot recens surgentes aemulas, 
veterem glóriám tuita, omniumque, recte rem 
aestimantium, approbationem merita nostra hacc 
sehola Debrecinensis. Cui si vos , communi om-
nium almae matri , bene vultis, — quod velle 
debetis — : fieri non potest, quin approbetis artem, 
cui illa famam nominis, celebritatemque non mi-
nima ex parte debet, — artem illám ipsam,quam 
me secuturum modo ostendi At vos nolite com-
mi i te re , ut hic annus, me reipublicae hujus l i te-
rariae gubernacula tenente, ex praescripto le-
gum severe exerciti imperii potius — quod Deus 
aver ta t ! quam — quod unice equidem opto, quod 
unice Deum oro — lenis ac vere paterni mode-
raminis laude inclarescat! nolite committere, ut 
aliquando dici possit : vos contumaciam cum per-
nicie , quam obsequium cum securiíate maluisse. 

Ad te nunc, D. 0 . M.! mea se convertit ora-
iio. Serva et laetissimis quolidianis incrementis 
auge hancscholam, hanccivilalem nostram! S e r -
va et provehe universam pátriám , regnatricem-
que domum augustissimam! Serva scholae hujus 
et literarum fautores ac patronos! Serva ac tuere 
collegium nostrum professorale! Serva ac tuere 
universam, quae hic domicilium íixit pubem do-
ctrinae et virtutis stúdiósam! Largire ei animum, 
quo artium liberalium cultores esse deceat, — 
mihi mentem, quae nil praeter publicum commo-
dum vrdeat! 

Reliquum est, ut vobis, viri amplissimi! gratias 
agarn^ quod festő huic nostro benignitas vestra 
interesse decusque ei ac splendorem arrogare 
4ignata esset.ft 

VEGYES KÖZLEMÉNYEK. 
B e l f ö l d : 

Körösvölgyi papi kör. A' bihari egyházmegyé-
nek körösvölgyi részében, az eddigi élesd-telegdi 
ref. egyházi kör, mint részletességet tanúsító, a* 
körösvölgyi tizenegy ref. egyház lelkészei által, 
— miután nemcsak az eddigi körbe esett 5 egy-
ház, hanem minden körösvölgyi egyház lelkészei 
hozzá-járultak , — körösvölgyi ref papi kör — 
czimre cseréltetett 's az e' czimet viselő egylet 
f. év. aug. 23-án K . Jenőben tartott gyűlésében, 
magát alakultnak is nyilvánítá 

Feladata : a' Prot. Egyh. és más lapok 's jó 
könyvek olvasása által a' tagoknak magukat tö -
kéletesbítni, — a' gyakori össze-jövetel és t á r -
salgás által a' kölcsönös szeretetet és barátságot 
fentartani, — de főképen : az alsó fokig sülyedt 
népnevelés és iskola ügyét előbb-mozdítni, ( a ' 
sikeres tanítók, díj nélküli részvényességgel, a ' 
kitűnő tanulók a' pénztár erejéhez mért jtitalmacs-
kával fognak buzdíttatni) ezen kivül semmi más 
dologba nem avatkozván. — E' kör egyházan-
ként sorba fogja tartani gyűlését, melly alkalom-
mal a' helybeli iskolát fogja megvizsgálni, a' n é -
pet az iskolák hasznos és szükséges voltára fogja 
figyelmeztetni 's ápolására buzdítni. 

Az alakuláskor minden társíag által nyilvání-
tott szilárd elhatározás és szent lelkesedés állan-
dóságáról biztosít ez egyletnek; kitűzött czélját 
érintő alapszabályai 's működéséről vezetendő 
jegyzökönyve szent törekvéséről tanúságul szol-
gáland. V á c z y J ó z s e f , 

élesdi ref. lelkész. 
Sopron és Vasmegyei tanítói egylet. Fontosnak 

látván az önképzés szükséges voltát a' népneve-
lés jövőjének előkészítése végett, össze-álltunk, 
's egyesületünk Sopron és Vas-megyei tanítói e g y -
let czim alatt díszéig. Egyletünk a' népnevelési 
szent ügyet forrón karolva, a1 haladás diszkoszo-
rnját az által gondolá manasbra emelni, miszerint 
a* tanítók egymással barátságos érintkezésbe j ő -
vén, személyes eszmecserék által valódilag t a -
nácskozzanak a' népnevelési tárgyak felett. Hogy 
ezen szent czél minél inkább nyerhessen elöhala-
dást, nevelési ügyekre vonatkozó könyvtárt á l -
lítni az egylet, bár még csak gyenge pénzere jé-
böl czélszerünek vélte. Junius 23-án először ösz-
szeiilvén Alsó-Bükön Sopron megyében a' tanítói 
lakban, előveendő tárgyainkezek voltak : 1) Mi-
képen állhat fen egyletünk folytonosan? Ennek 
fenállhaiási lehetőségére a' különböző eszmék 
öszpontosulva több utat és módot találtak. 2) Hi-
vatalnokokat választottunk, feleg elnököt, j e g y -
zőt , pénz- és könyvtárnokot, amazt a ' le lkészi 
rendből, emezeket pedig saját körünkből. Szé t -
tekintvén egyletünk állásának jelenén 's jövőjén, 
az lett első végezésünk is, hogy kell választanunk 
egy lelkes elnököt, ki egyletünket nem zsarnoki 
tekintélylyel, hanem forró kegyelettel vezérlendi. 



Ezen dicső tulajdont pedig nagytiszt. Pálfy Jó-
zsef, nagy geresdi lelkész úrban lelvén fel, a' 
közbizodalom öt éijen felkiáltással vezérünknek 
elválasztá, a' kihez, közszeretetünk *s bizodal-
munk nyilvánítása végett, több tagból álló kül-

'döttség neveztetvén ki, azon nagy-érdemii férfiú 
bizodalmunkat hálás és szivemeló szónoklattal el~ 
fogadá 's minden előfordulandó tárgyakban tanács-
adásra készségét, pártfogását — atyailag ajánlá. 
Aug. 10 - r e fentisztelt elnök úr, öngyülekezete kö-
rében viszontiössze-jövetelünket igényiette, a' hol 
is lelkes elnöklete alatt alapszabályokat hozván, 
ugy folytattuk tanácskozásunkat. Az egész egylet 
eltaglallatván három részletes gyűlésekre, mely-
lyek éven által négyszer jőnek össze, ezeknek 
tanácskozási tárgyaik, olvasás, í rás , számolás, 
tanulmányok előadása, az olvasott könyvekröli 
véleménye kinek-kinek följegyezve, az éven ál-
tal egyszer tartondó közgyűlés elébe terjesztendő. 
Honunk bármelly részében létező tanítói egyle-
tekkel , ugyszinte a* leendőkkel forró barátsági 
kapcsolatban állani kívánunk, őket jelenleg üd-
vözöljük, őszintén nyilatkozva, hogy nem fogunk 
h idegvér re l visszavonulni, hanem tanácskozási 
haladásunkat közlendjük. Addig is áldás legyen 
mindnyájunkkal! K. S., e. t. 

Kecskeméti főiskola. A' kecskeméti ref colle-
giumban a' tanítás és növelés minél czélirányo-
sabbá 's a' szülék és pártoló egyházak kívána-
téinak megfelelőbbé tétele, kiemelt tárg\,a jelen-
leg mind a' dunamelléki h. v egyházkerület, mind 
a1 helybeli fölügyelőség gondoskodásának. — 
Kevés anyagi erővel ugyan csodát tenni nem le -
het : de a' legkiáltóbb hiányokat kipótolni a ' b u z -
góság csakugyan törekszik. Igy péld. volt ok-
tató, most laczházi lelkész, n. t. Tomory Szabó 
Sándor úr, annyiféle tantárgyakkal foglalkozott, 
hogy azokat egy csomóban egy egyénre bízni 
többé nem lehete : — azonban sem nyelvészet, 
sem természetrajz, sem paedagogica mind eddig 
kellőleg nem taníttathattak. — Addig is tehát míg 
a' jövő tavaszi közgyűlés, az egyház vidékek 
akaratának megtudása után, bővebben intézkedhet-
nék, — rendelt a1 f. t. egyh. kerületi tanács a1 

kecskeméti tanodába — két ideiglenes oktatót, — 
kik közöl egyik a1 már ismeretes nyelvbuvár tiszt. 
Ach Sigmond úr sz. íratmagyarázástaní s latin -
görög nyelvészetet , — a' másik pedig főiskolai 
seniorságot végzett t. Szánfhó József úr philoso-
phico-politicai tudományokat fognak tanitni. A' 
kecskeméti elöljáróság pedig helybeli evangeli-
cus lelkész n. t. Torkos Károly urat a'hiiszónoki 
jelességén kivül sokoldalú tudományos miveltsé-
géröl 's nöcelöi képzettségéről is dicsérettel is-
mert férfiút fölkérte , hogy, a' főiskolai ifjúság 
tanításában lenne segítséggel Ki is hivatalos fog-
lalkozásai mellett naponként egy pár órának e' 
czélra szentelését, és a' paedagogicának, német 
nyelvnek 's természetrajznak tanítását megaján-

lani szives volt. E ' szerint a' beállott iskolai é v -
ben fölsőbb tudományok tanításával már hat ok-
tató foglalkozik. Hiszszíik , hogy a1 buzgó rész-
vét a' szives igyekezetet pártolni, szilárdítni 's 
többre többre segélni nem késend. — E ' föiskoíla 
könyvtára is legújabb időben szép növekedést 
nyert, részint özv. tek. Szilcs Lajosné asszonyság 
kegyes adományából, ki,boldogult férjének n a g y -
becsű egész könyvtárát, részint bold. orvos tudor 
t. Sipos Károly úr végrendeletéből, ki az orvosi 
munkákon kivül más tudományágakat is, főként 
természettant illető igen jeles és számos könyv-
gyűjteményét ide ajándékozá; részint végül tek. 
Szeles Lajos, egyh. kerületi ügyvéd úr azon k e -
gyes intézkedéséből, melly szerint hold. édes 
atyja, néh. n. t. kis-jáczi Szeles Sámuel úr e m -
lékét örökitendő, a b. e. tudós férfiú nagy-becsü 
könyvtárából a' jelesbeket a' főiskolai könyvtár 
öregbítésére fordíttatni, a ' többieket pedig olly 
czélból eladatni rendelte, hogy az ezek árából 
bejövendő pénzöszveget egy ezer vftra a1 tiszt, 
úr kiegészítvén, az, évenkénti kamatjával egy j ó -
igyekezetü szegény tanulót segéllendő kegyes 
alapítvány tökévé alakíttassék. 

Irodalmi jelentés. Jól tudtam, három század 
után mennyire szükségessé lett, 's még is milly 
roppant feladat korszerű hitmagyarázatot adni ki: 
— de áthatva azon ige hatalmától, mellyet vámosi 
ref. lelkész 's egyházi tanácsbiró, n. t. Pap Ist-
ván úr a' heídelbergai kátét tárgyaló, az evan-
gyéliom és ész 's kor igényeinek — sokaktól nem 
is képzelt— tökélyben megfelelő, kéziratban már 
eddig is olly szembetünöleg örvendetes e l ter je-
dést nyert, 's eképen a protestáns népéletbe á l -
talment vagy legalább jó szállá ra talált, délelőtti 
órákon szintúgy használható, az „egyetemes k e -
resztyénségnek" ajánlott, ka!hedrai tanításaiban— 
52 űrnapra osztva — előad, tettem közel három 
éve Ígéretet : megmenteni — áldozatul hozva 
mindenemet — lélekszüleményét a ' haláltól, nye l -
vészetileg kissé átnézve 's kivonatban átadandó 
azt a1 keresztyénségnek. 

Mélyebb foglalkozásom után tervem változott, 
mennyiben a' müvet egész terjedelmében adni, 
egyszersmind azt szerző arczképével diszes.teni, 
jobbnak találtam, mi azután a' könyv árát — a* 
kihirdettem 4 v . ft. 's néhány krt — 5 v . forintra, 
tehát egy-két krajczárral fölebb, rugtatá. 

Miután egy pár éve e' hazában is a1 sajtó sza-
badabban kezd mozogni, szabadjon kijelentenem; 
hogy a' mű a' sorompót — hol közelebb három 
évig 's összesen egy évtizedig állott 's várako-
zott — e1 napokban elhagyván, legott sajtó alá 
kerülend. 

A ' mű czíme — hogy rá ismerhessünk — ez 
leend : ,,/T keresztyén vallás, a' heídelbergai káté 
magyarázatául LU. űrnapban kathedrai használatra 



írta Pap István, vámosi ref. lelkész 's egyházi 
tanácsbiró; újra átnézte 's kiadta 

iij. V á r i S z a b ó S., 
tisza-földvári lelkész." 

Figyelmeztetés. Mind azon t. cz. urakat, kitt bi-
zalmas fölszólításom következtében, néhai n. t. 
Dorka Illés úr kiadandó predikatzióira aláírókat 
gyűjteni talán már szíveskedtek, 's a' kitűzött 
határnapig t. i. folyó évi november 1 - s ö napjai^ 
talán még szíveskednek, — van szerencsém fi-
gyelmeztetni , hogy már nem Nagy-Kun-Kisúj-
szálláson, hanem I(is~ Kun-Szentmiklóson hirde-
tem az igét, •— becses leveleik tehát ide u fasí-
tandók. — Nyolcz aláíró már van nagytiszt. Széki 
Béla pápai hittanár urnái. 

S z e n e i F ö r d ö s L a j o s . 

K ii I f ö I d : 
Egyetemi tanulók száma. Egyetemi tanulók szá-

ma 1816-ki második félévben volt : a' porosz 7, 
egyetemben öszv. : 4393 tanuló (877 külf.), 925 
istenész ( 2 2 8 kü l f ) , 1058 bölcsész, 495 r. kath. 
istenész (35 külf.) Göttingenben : 649 ton. (199 
külf.), 142 istenész, 112 bölcsész. Heidelberg-
ben : 864 tan. (1)61 k ü l f ) , 44 istenész (12 külf.), 
44 bölcsész. Jenában : 419 tan. ( 1 8 5 külf.), 119 
istenész, 114 bölcsész. Lipcsében: 835 tan., 224 
istenész (51 külf.) Tübingenben : 863 tan. ( 9 8 
külf ) , 196 istenész (37 k ü l f ) , 101 bölcsész, 176 
r. kath. istenész (25 külf.) Würzburgban : 450 
tan. ( 21 külf.) Münchenben: 1406 tan. ( 1 2 1 
külf.), 518 bölcsész, 201 r. kath. istenész. Gies-
senben : 538 tan. ( 138 külf.), 83 istenész, 41 
bölcsész, 52 r, kath. istenész. Roslochban : 73 
tan , 16 istenész. Kidben : 207 tan. (22 külf.), 
62 istenész. Marburg ban : 264 tan. (35 külf.). 
77 istenész, 37 bölcsész. — Iíiüönösen pedig a' 
porosz egyetemekben m. é. njárszakban karok 
szerint felosztva ev. istenészetet tanult Bonnban : 
60, (30 beif., 30 külf.) Haliéban ; 464. (330 
beif., 134 külf.) Berlinben 2 3 9 . ( 1 8 1 beif., 58 
külf.) Boroszlóban : 71. (69 bel f , 2 külf.) Kö-
nigsberg ben : 63. (v-0 beif., 3 külf.) Greifswald-
ban : 28. (27 beif., 1 külf.) Összesen 925. (697 
beif., 228 külf.) R. kalit, istenészetet tanult Bonn-
ban : 1;>2. (125 beif., 7 külf.) Münslerben: 152 
( 1 2 5 be l f , 25 külf.) Boroszlóban: 211. (210 
Lelf , 1 külf.) Összesen 495. (160 beif., 35 külf.) 
— Jogtant tanult Bonnban : 240. (199 beif., 41 
külf.) íiailéban : 109. (99 bel f , 10 külf.) Ber -
linben : 517. (412 beif., 105 külf.) Boroszlóban: 
17 2. (169 be l f , 3 külf.) Königsbergben : 78. 
( 75 beif., 3 külf.) Greifswaldban : 37. (36 beif., 
1 külf.) Összesen 1153. (990. beif., 163 külf.) 
— Gyógyászatot tanult Bonnban : 88. ( b 3 beif., 
5 külf.) Halléban : iOá. (73 beif., 32 kü f.) Ber-
linben : 2^8. (217 beif., 71 kül f ) Boroszlóban : 
107. ( í 0 5 beif., 2 külf.) Königsbergben : 61. 
(í)9 beif., 5 külf.) Greifswaldban : 84. ( 8 0 beif., 

4 külf.) Összesen 736. (617 beif., 119 külf.) — 
Bölcsészetet tanult Bonnban : 147. (99 beif., 4 8 
külf.) Hnlléban : 73. (62 beif., 11 külf.) Berlin-
ben : 386. (270 beif., 116 külf.) Boroszlóban : 
188. (181 beif., 7 külf.) Königsbergben : 112. 
(103 beif., 9külf . ) Greifswaldban; 63. (55 beif . , 
8 külf.) Münsterben: S9. (82 beif., 7 külf.) Ö s z -
szesen 1058 (852 beif., 206 külf.) — Az ok-
tatók száma a' nevezett egyetemekben 2 5 5 ren-
des tanító (Bonnban 44, Münsterben 11, Hal lé -
ban 36, Berlinben 67, Boroszlóban 41, Königs-
bergben 32, Greifswaldban 24] , 113 rendkit), 
oktató (Bonnban 17, Münsterben 1, Halléban 13, 
Berlinben 50, Boroszlóban 17, Königsbergben 3 , 
Greifswaldban 10], 120 magánoktató (Bonnban 
18, Miinsterben 5, Halléban 17, Berlinben 5 1 , 
Boroszlóban 14, Königsbergben 14, Greifswald-
ban 1.) — Karokra felosztva ev. istenészetre 
esik 30 rendes oktató (Bonnban 4, Halléban 7, 
Berlinben 4, Boroszlóban 6, Königsbergben 4, 
Greifswaldban 5) , 14 rendkiv. oktató (Bonnban 
2, Halléban 4, Berlinben 4, Boroszlóban 2, Greifs-
waldban 2) , 15 magánoktató (Bonnban 2, Hallé-
ban 2, Berlinben 4, Boroszlóban 3, Königsberg-
ben 4.) — R. kath: istenészetre: 15 rend. oktató 
(Bonnban 5, Münsterben 6, Boroszlóban 4) , 3 
rendkiv. oktató (Bonnban 2, Boroszlóban 1), 2 
magánoktató (Münsterben.) — Jogtanra 36 rend. 
oktató (Bonnban 7, Halléban 5, Berlinben 8, Bo-
roszlóban 5, Königsbergben 6, Greifswaldban 5), 
10 rendkiv. oktató (Bonnban 2, Halléban 1, Ber-
linben 4, Boroszlóban 2, Greifswaldban 1), 1 1 
magánoktató (Bonnban 2, Halléban 3, Berlinben 
5, Boroszlóban 1.) — Gyógytanra 49 rend. ok-
tató (Bonnban 8, Halléban 6, Berlinben 16, B o -
roszlóban 8, Königsbergben 8, Greifswaldban 3)>, 
16 rend. oktató (Bonnban 1, Halléban 1, Ber l in-
ben 10, Boroszlóban 1, Königsbergben 1, Greifs-
waldban 2), 23 magánoktató (Bonnban 6, B e r -
linben 12, Boroszlóban 4, Greifswaldban 1.) — 
Bölcsészetre 1 - 2 rend. oktató (Bonnban 2 0 , 
Münsterben 5, Halléban 18, Berlinben 39, Bo-
roszlóban 18, Königsbergben 11, Greifswaldban 
11), 70 rendkiv, oktató (Bonnban 10, Münsler-
ben 1, Halléban 7, Berlinben 3„>, Boroszlóban 11, 
Königsbergben 4, Greifswaldban 5) , 69 magán-
oktató (Bonnban 8, Münsterben 3, Halléban 12,, 
Berlinben 30, Boroszlóban 6, Königsbergben 
10.) (Alig. Report.) 

Dissid. katll. ehyllázak, Közlötték ugyan l ap -
jaink koronkent a nem.-kath. egyházak la js t ro-
mát, mindazáltal köztijük egészben összeállítva 
azok névsorá t , megnevezve a' papokat is , k i 
hol szolgál. Az egyházak ezek : Achern. Alten-
burg. Alzey. Annaberg. Arnstadt. Asbach Auras.. 
Baumgart, ßauzen. Bechtheim. Bälgern. Berlin.. 
Bernstadt. Bieberach. Biberich. Biscliofswalde. 
Bischofswerder, ßuehum. Brandenburg. Braun-
schweig. Boroszló. Brieg. Bromberg. BrüsseL 



Bunzlau. Chemnitz. Ohodziesen. Constanz. Cosel. 
Cottbus. C-efeld. Creiitzberg. Culm. Dahlen. Dan-
zig. Darmstadt. Dillenburg. Doebeln. Dortmund. 
Drezda. Duisburg. Durlach. Eilenburg. Elberfeld. 
'Elbing. Elguth Erfurt. Eschborn. Essen. Esslin-
gen. Festenberg. Filehne Frankenthal. Franken-
stein, 0 . m. Frankfurt. M. m. Frankfurt. Frauen-
stein. Fraustadt. Fre iburg , sziléziai. Freystadt, 
0 . m. Friedeberg. Friedland. Friesach. Genthin. 
•Glauchau. Glausche. Glogau. Görlitz. Goldberg. 
Gotha. Graudenz. Graeffenberg. Grünberg. Grün-
stadt. Guben. Guhrau, Guttentag. Hachenburg. 
Hagen. Heigar. Haynau. Halberstadt. Halle. Ham-
burg. Hamm Hanau. Hausdorf. Heidpiberg, Heil-
bronn. Herrnstadt. Hildesheim. Hirschberg. Hoex-
ter. Hohenstein. Hochheim. Hottenbach. Hüffigen. 
Jauer. Idstein. Jerschendorf. Johann-Georgen-
stadt. Iserlohn. Itzehoe. Kleutsch. Koeben. Kö-
nigsberg. Königshuld. Königswinter. Kreuznach. 
Kühschinalz. Kunern. Laehn. Landeshut. Lauban. 
Lipcse. Leisnig. Lennep Leobschütz. Liebenthal. 
Liebenwerda. Liegnitz. Lichtenau. Lissa. Loerz-
"weiler. Löwenberg. Lublinitz Lüben. Magdeburg. 
Malapane. Mannheim. Marburg Marienbcrg. Ma-
rienburg. Marienwexder. MarUiüsa. Meissenheim. 
Merseburg. Meurs. Mewe. Molina. Mühl hausen. 
Mühlheim. Münsterberg. Nahel. Namslau. Nauen. 
Naumburg. Neu-Isenburg. Neumarkt. Neu-Rup-
pin. Neusolz. II. m. Neustadt. Neisse. Neuwied 
Nimptsch. Nordheim. Obernheim. Offenbach. Op-
peln. Oschatz Osthofen. Oulau. Parchwitz. Pauls-
dorf. Penig. Pfortzheim. Pirschen. Plauen Plys. 
Posen. Potsdam. Proskau. Przlichne. Quedlinburg. 
Radolfszeil. Ratibor. Raudten. Rawitz. Reichen-
bach. Reissen. Rheindürkheim. Riedlingen.Rödel-
heim. Rüdesheim. Rügenwalde. Ruhrort. Rupim. 
Saarbrücken. Saargemünd. Saarlouis Sagan. Salz-
Wedel. Schiida. Schlawentzig. Schlebusch Schmie-
deberg. Schneeberg. Schneidsmühl. Schubau. 
Schweidnitz. Schwiebusch. Sihwersenz. Seiden-
berg. Sodow. Spandau. Sprottau. Stargard. Stei-
nau. Stettin. Stockach. Stolpe. Strehla. Striegau. 
Stuttgart. Tarnowitz t Thorn. Tebnitz. Tschirnau. 
Ulm. Unna. Vilbel. Waldenburg. Wallenburg. 
Weimar. Wiesbaden. Wirskowitz. Wismar. Wi t -
ten. Woerstadt. Wohlan. Worms. Zaborowo. 
Zerbst. Ziegelhausen. Zittau. Zschoppau. Zwic -
kau. Oszvesen 238. egyh 'z. — Papok pedig ime-
zek : Albrecht Ulm ban. Ahrnsdorf Potsdamban 
Axel-Lilie Liegnitzben. Baethig Glogauban. Ba-
litzky Königsbergben. Bauer Drezdában. Berg-
mann Erfurtban. BernhardtThornban. BöckGhem-
nitzben. Boob Csehországból. Brauner Berlinben. 
Brcitenbach Isrlohnban. Brugger Heidelbergben. 
Cierski Schneidemühlben. Demulh 0 m. F rank-
furtban. Dowiät Danzigban. Eichhorn Boroszló-
ban. Engelmann Elherfeldben. Foss Saarbiiic-
kenben. Foerster Görlitzben. Gentzel Stettinben. 
Grabojjsky Königsbergben. Graf Wormsban. 

Güntker Sussenböl Tyrolban. GW Königsbergben. 
Ilagner Magyarországból. Hieronymi Darmstadt-
ban. Hitler Rawitzban. Hippe Ilachenburgban. 
Ho f f erichler Boros/lóban. Jungnickel Schweid-
nitzban. Kaulfuss Briegben. Keilmann Olfenbach-
ban. Kelch Cbodziesenben. Kerbler Kreuznach-
ban. Kodym Jauerben. Licht Elberfeldben. Loose 
Esslingenben. Marx Wormsban. Nilschkc Magde-
burgban. Nopper Wolfachból. Olto Liegnitzben» 
Poethke Boroszlóban. Post Posenben. Rau Hei-
delbergben Rauch Lipcsében» Rausch Je r schen-
dorfban. Rieger Ausztriából. Riegger Freuden-
stadtból Odenwaldban. Rolleti Jénából. Ronge 
Boroszlóban. Rosstcufscher Boroszlóban. Rup-
precht Striegauban. Sc/id&e/Pforzheimhan. Schell 
Fuldából. Schliebs Grünbergben Scholl Mann-
heimban. Schlos^berg Brombergben. Schreiber 
Freiburgban. Schroetter Wormsban. Sen ff leben 
Hirschbergben. Stanizcwski Boroszlóban. Starrt-
schek Reissenben. Strunk Neissében. Szakowitz 
Thornban. Theiner Boroszlóban. Tränkler Duis-
burgban. Vogtherr Boroszlóban. Vorwerk Re i -
chenbachban. Wander Strigauban. Wagenmüller 
Crefeldben. Wieczoreck Tornowitzban. Wilhelm 
Festenbergben. Winter Aizeyban Wittig Ham-
burgból. m ^ B r a u n s c h w e i g b a n . Woynorski Fe l -
sösziléziábóL Wurmle Stuttgartban. Ziegler Bo-
roszlóban. Zimmer Waldenburgban. Összesen 
81. pap. — A' német-kalholíkusok száma most 
majd félmillióra rug (Seitenhalle). 

Folyamodvány. Érintők már röviden , lio^y 
Magdeburgban mintegy 100. nő járult Göschel 
consistoriumi elnökhöz azon kérésse l , ne fosz-
tatnék meg Uhlich hivata'ától. E1 nők folyamod-
ványa következő : „Az itt jelenlevők, sok hölgy 
nevében , szabadságot vesznek magoknak Uhlich 
tiszt, úr hivataltól megfosztását illetőleg, melly, 
hir szerint, rövid idö múlva fogna megtörténni, 
kérelemmel alázatosan járulni ön elibe, consisto-
riumi elnök ú r ! Kérelmünk abból áll, Iio^y e' hi-
vataltól megfosztást ön, mint főnöke a" consisto-
riumnak, kegyesen hárítsa el. Uhlich tiszt, úr 
(miként ön is jól tudja) sok ezerek b'za mát 's 
tiszteletét birja, mort Krisztus tiszta tanát minden 
képtelen hozzáadás nélkül 's n g y , miként az 
eszünkkel is, melly szinte istentől származik, meg-
egyez , saját igaz meggyőződése szerint tanítja; 
bennünket isten félelmére, emberszeretetre int 
s' b y Jézus értelmében és követésében élnünk 
tanít; minden jó tulajdonba i, miket iga/i ke resz-
tyén csak bírhat, legjobb példánkul s/.ol«ál, mert 
maga számára csak a1 legnélkülözhetlenebbet ta r t -
ja m e g , a' lobbi a' szükolkodöké. Működése e d -
dig csak áldásdús vala , mert életével már is so -
kat tön az emberek megjnbbi ására. Mi nem UIl-
licit tiszt, úr erdekében, hanem magunkéban e se -
dezünk , mert. ki fogja nekünk elvesztését kipó-
tolni, kik való vigasztalást csupán nála lelünk ? 
'S főleg az anyák , kik reá bízták coníirmatiói 
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oktatásul gyermekeiket , kiknek szellemi jólétét 
nagyon szivükön hordják , esedeznek, kérelmök 
kihallgalásaért. — Mi azonban nem hihetjük, hogy 
szándoka volna nagylelkű királyunknak alattva-
lóit az élet legszentebb 's legfontosb ügyében 
kényszeríteni akarni; ö valószínűleg nincs még 
hiven 's őszintén ér tesí tve, minő szám csatla-
kozók már a ' prot. községhez, valamint eddig 
bizonyosan nem tudja még , Uhlich tiszt, űr fog-
lalatdús predikácziói minő áldásdűs következményt 
idéztek elő. Ez vajha ne hallgattatnék előtte to-
vább el, ugy legkegy. királyunknak ezen olly fon-
tos ügybeni pártfogásán 's ótalmán Vhlich liszt, 
ú r , valamint mi egyiránt örvendenénk.E' kérel-
münket kegyes tekintetbevételül bizalom teljesen 
teszsziik le lek. uraságod kezeibe, egész tisztel-
ettel \e\én Bastian Henrika" (A.Z. f Ch. u. K.) 

Reform. 1X+ Pius pápától ha nem is várhatni, 
hogy az egyházi tant reformálandja, de legalább 
az egyházi szerkezetben folytatja némi változta-
tásait. Valamint meghagyá, hogy az egyházi bi-
rodalombeli ugy szerzetes-, mint apáczakolostor 
minden kivélel nélkül vagyona, jövedelme, költ-
sége, személyzete 's t. pontos jegyzékét küldje 
be aze 'czél ra kinevezett választmányoknak: ugy 
most választmányt küldölt ki bibornokokból, k ik-
nek feladata, a' különféle kolostorok szerzetsza-
bályait átvizsgálni 's reformálni. — Terniben egy 
kolostor, melí)ben csak két szerzetes pap élt, a' 
pápa parancsára eltörleszletett, a1 két pap más 
kolostorba áttétetvén, az épület seminariummá 
alakíttatván 's a ' jövedelem a1 csekélyül alapítvá-
nyozoti püspökségi ek adatván.Mamiban is ugyan-
az történendik. — IX. Pius nem papucsa keresz-
tét, hanem csak kezét csókolta'ja* A' papucscsó-
kolás tehát már csak történeti nevezetesség. (A. 
Z, f. Ch. u. K.) 

Felirat. 69 magdeburgi nő Uhlichhoz követ-
kező feliratot intézett : „Ilire van a' városban, 
hogy ön különféle egyházi cselekvényekért, mely-
lyeket nem a' kiszabott elavult alakban, hanem 
elöhaladott hívei értelmében végez, feleletre vo-
natolt, mi önre nézve káros-következményű lehet 
tón, mivel a' hatalom ön ellenségei részén van. 
Egyebet tehát nem tehetünk — bármi érvényte-
len is polgári éleiben ítéletünk — mint hogy leg-
alább a' vallás és szív dolgaiban kimondjuk meg-
győződésünket, miszerint visszatérés a' régi me-
rev formu'ákhoz reánk nézve kevéssé fogna ör-
vendeztető lenni; mert meg kell vallanunk, hogy 
ezen esetben kevésbbé s/ivesen fognánk ezentúl 
járni a1 templomba, mint most, midőn ugy a' vál-
tozatosság. mint a' fris szellemi élet által von-
zatva, emelve 's valóan épülve érezzük magun-
kat. lia változtatás fog tetszeni, mi ollyat kívá-
nunk, hogy ezen űl más templomokban is szaba-
dabban mozogjon a' pap, minek ellenkezője sok-

szor kellemetlenül hatott ránk. Reményijük, hogy 
az egyházi halóságok meggondolandják, misze-
rint most, miután évekiglen rászokattunk a* sza -
badságra , a' réginek visszahozása reánk nézve 
kétszeresen fogna fájdalmas lenni. Ugyanazok 
bölcsesége megfontolandja az írás szavát : „A* 
betű megöl, de a' szellem megelevenít." K é n y -
szerülve vagyunk e' nyilatkozatot ön előtt, n a -
gyon tisztelt tiszteletes úr! teljes meggyőződé-
sünkből tenni 's az által tudtára adni, hogy ön 
eddigi eljárása nézelinkkel egészen megegyez. 
Az ég távoztasson el öntől minden szenvedést ' s 
gyarapítsa ön emberszerető, valóan ker. műkö-
dését továbbá is 's tegye azt másoknak is példá-
nyúi jó cselekedetekben, hogy az irigységet, n e -
heztelést, gyűlöletet,ellenségeskedést,önzést ' s t . 
távolítsa el a ' minden ember iránti szeretet és 
szálljon alá földünkre Istennek országa! Erre á l -
dást kérünk Istentől 's terjesztését mi is e lősegí-
teni akarjuk." (A. Z. f. Ch u. K . ) 

Apróságok. Bizonyos föltételek alatt a' r endőr -
ség megengedé Uhlichnak, hogy eslélyeit f o l y -
tathatja. (A. Z. f. Ch. u. K.) Weltingen egykori 
kolostor Aargauban iskolatanítói semináriurnmá 
avattatott. (A, Z. f. Ch. u. K.) — Mezzofanti b i -
bornok az egyházi birodalomban intézetet a lapí-
tott, mellynek hatásától leghasznosb következ-
ményeket várhatni. Ezen intézet (la pia opera di 
S. Raffaele) czélja a' proletároknak legnagyobb 
tudatlanságban felnövő gyermekeit oktalás és n e -
velés által ugy képezni, hogy környezeteik káros 
befolyásából kiragadtassanak 's jámbor és e r é -
nyes életnek ny ercssenek meg. Az intézet minden 
tagja köteles bizonyos-számu gyermeket ápolása 
alá venni, neveltetésök fölött őrködni, oktatásu-
kat vezérelni, élelmökröl gondoskodni. (A Z. f. 
Ch. u. K.) — Eddig Rómában régi szokás szerint 
a' zsidó község löbb követe a' carneval kezdeté-
nek napján délutáni 2 órakor a ' Capitoliumra 
ment, ott az aulában a' trónon ülő első tanácsos-
nak 800 scudiból álló adót térdelve adott ót, e s e -
dezve, hogy jövő évben is tiiressenek Rómában, 
mire a1 tanácsos korunk szellemének meg nem 
felelő, nagyon gyöngédtelen módon ludatá velők 
kérelmök teljesiilendését. E' középkori szokást a* 
pápa örökre ellörleszlé, rendelvén, hogy ezen adó 
ama méltatlan nyilvános szerlartás nélkül a d a s -
sék át. (A . Z. f. Cin u. K.) — Berlinben most a 
pietislicus-foglalatu röpiratokat észrevétlenül 
csúsztatják az utczán járók zsebébe 's az ezzel 
megbízottak s /ép ügyességre vitték ezen e z e r -
mcs'erséget Valóban új módja az Isten országa 
terjesztésének! (A.Z. f Ch, u. K ) — Genlben 1845 
— 1816-ban egyetlenegy vegyes házasság sem 
köttetett r. kath. templomban, valamint vegyes 
házasságból szülelelt egyetlenegy gyermek sem 
kereszteltetelt meg r. kath. pap által. (A. K. Z . ) 
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Keresztyén vallás és bölcselet viszonya koronként. 
Első köz lemény. 

A' keresztyén vallás alapigazságai a' szent 
írásban e g y s z e r ű n , alkalmilag, képzelmekben, 
történeti alakban adattak, nem pedig tudományo-
san kifejtett 's meghatárzott tantételekben és 
rendszeresen. Az evangyéliomi igazság rokon-
szenvet ébresz te t t , mert az az ember szellemi 
szükségéhez voit mérve : de a' keresztyén v a l -
lásnak, mint tudománynak, felfogása, kifejtése, 
egyes alaptanainak megha tá rzása , tudományos 
megalapí tása , időt kivánt. A1 keresztyén vallás 
tartalmának ezen fejlődését elősegítették 's mint-
e g y kényszerítették azon különbféle vallásos-szel-
lemi elemek, mellyekkel érintkezésbe jö t t : de ugy 
kívánta azt maga a' keresztyénség élő és éltető, 
munkás és fejtő szelleme, 's az emberi concret 
természet,mellynek legbensőbb életösztöne igény-
li, hogy a 'h i t tárgyait tudományosan is hatalmába 
kerítse. Hogy a ' keresztyénség elve világot moz-
gató elvvé legyen, feladata, hogy elterjedvén a' 
szívet meghassa, újjáteremtse, a' szeretet Is tené-
vel hozván azt viszonyba; hogy, mint uj kovász, 
a* társas élet minden viszonyát, intézményét át-
hassa, magának ú j világot teremtsen ; hogy t a r -
talma az észre nézve is kifej tessék, mert az é sz -
nek joga van az igazsághoz, 's az ember szel le-
me a' keresztyén vallás szelleméhez nem szolgai 
viszonyban áll. A' keresztyén vallás tartalmának 
ezen észi, tudományos fejtegetését már az e g y -
ház -a tyák kezdették meg 's lettek, a ' mint nevök 
is mutatja, a' keresztyén tanok szülőivé. A' k. 
vallás tanai ugyanis, azon alakban, mellyet azok 
az egyházatyák fejtegetései 's meghatárzásai á l -
tal nyertek, különböznek, a ' k. hit igazságainak, 
a ' szentirásbani eredeti kinyomataitól. A ' k i j e l e n -
tés oklevelének tartalmáról tett elsőbb nyilatko-
zatok — symbolumok, — a' közös keresztyén tu -

dalom ezen eredeti kinyomatai , csak kevés t a n -
tételeket foglaltak magokban. A ' mint már ezen 
tételek bővültek, tartalmuk koronként fejlett, a ' 
különböző szellemi és vallásos irányok egymást 
át meg áthatván, a' keresztyén eszme félszeg f e l -
fogását egyenl í tgeték: kiemelkedett lassanként a* 
keresztyénség saját jelleme, megszülettek az Isten 
természetét, váltságot, te remtés t , szabadságot, 
jót, roszat, idvezség rendét 'stb. meghatárzó f o -
galmak. 

Az egyházatyák, a' k. tanok fejtésében és m e g -
határzásában , két főirányt követtek : egyik, az 
istenigéjére és a ' szentírás befolyása alatt k é p -
ződött keresztyén tudalom közös alapjára ( regula 
fidei, xfjQvyfÁo) támaszkodó történeti-ethicai irány; 
másik, az Isten igéjén és a' hit formáján, mint k ö -
zös alapon, épülő gnosis. Amannak történeti sz ín -
helye a' kisázsiai, éjszakáfrikai ós nyugotí e g y -
házak voltak; vezérei , Irenaeus,Tertull ianus, C y -
prianus; ezélja, a ' pogányok és gnosticusok e l le -
nében , a ' keresztyén vallást történeti alapján 
megerősí teni , 's azt a ' bölcselettől elkülönözve, 
nem annyira az é r te lem, mint az életre nézve 
kifejteni 's előterjeszteni. „Mi köze — mond T e r -
tullian — Athenaenek Jerusálemmel, az a k a d é -
miának az egyházzal? A ' mi tudományunk a ' S a -
lamon tornáczából v a l ó , ki maga tanította, hogy 
Istent a' szív egyszerűségében kell keresni. Ara 
lássák, kik a ' stoicai, dialekticaiés platonicai k e -
resztyénséget felállították. Nekünk Krisztus után 
tudvágyra , az evangyéliom után vizsgálódásra 
nincs szükségünk. A ' hit formája ellenében s e m -
mit sem tudni, annyi mint mindent tudni." A ' m á -
sik iránynak pedig a ' második század apo loge-
tái, Justinus Martyr, Athenagoras, Theophilus, 
Tatianus 's különösen az alexandriai egyház és 
iskola adott életet, egy a ' hit és tudomány kö l -
csönhatásából eredő élő keresztyén ismeretet — 
gnosis — igyekezvén felállítani, hogy lenne a ' k . 
vallás, a1 mindent szellemítő gnosticusok, a ' b ö l -
cseleti elemtől félő egyháza tyák , a' keresztyén 
szellemtől át nem hatott zsidók, görög bölcsek 
és mÍYeltek közvetítő központja. Ez iskolának 
jelszava ! ha nem hisztek, nem juttok el az i sme-
retre ! nyilván mutatja, hogy ők hitet és ismeretet 
megkülönböztettek: de egy az alap, az Isten igéje 
és hit, 's az ismeret nálok nem egyéb, mint a" 
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liit tárgyainak tisztább felfogása, tudományos ki -
fejtése és igazolása, különösen a1 pogány bölcsek 
és eretnekek ellenvetései ellen, 's midőn a' böl-
cselet és hit ezen viszonyából származott keresz-
tyén gnosist tarlották föczélnak, a' keresztyén 
szellemtől át nem hatott bölcseletet -— xocfiix)] 
sicuSeia, — az egyszerű hitnek alárendelték, 's 
ez utóbbit ugy nézték, mint azon közös kapcsot, 
melly minden keresztyéneket egyesít, bár meny-
nyire különbözzenek is értelmi miveltségökre. 
Azért mondja Clemens : a' hit a ' gnosticus szel-
lemi életére olly szükséges, mint a ' testi életre 
a ' lehellés, s épen ez az , melly ezen gnosticus 
iránynak valódi keresztyéni jellemet ad. Ilogy 
pedig ezen iskola a hellen bölcselettel, különösen 
a" plalonisinussal, olly szoros viszonyban állt, főbb 
okai : a'gnosticus irány, melly hogy kitűzött czél-
ját , a' hitnek tudattá emelését, elérje, a 'mint Cle-
mens magát kifejezi, a' világi tudományt, külö-
nösen annak tetőpontját a1 bölcseletet, nem né l -
külözhető; azoknak bölcseleti és tudományos mi-
veltségök, vallásos nézeteik, kikkel ügyök volt, 
részint mint már keresztyénekkel, részint mint a' 
k . vallás elleneivel; az ó és űj platonismusnak a' 
keresztyén vallássali eszmehasonlósága, mellynek 
nyomait a' keresztyén hittani fogalmak koron-
kénti meghatárzásáhan nem lehet el nem ismerni; 
végre azon eszme, hogy az egész emberiség i s -
teni nevelésben részesült 's a' zsidókat a' törvény, 
a ' pogányokat a' bölcselet készíté el ezen n e v e -
lés végczéljának , a' k. vallásnak, elfogadására. 
.Már JustinusM. apológiáiban feltaláljuk ezen alap-
eszmét. 0 az emberi ész és ama nyilatkozó isteni 
logos, átalános isteni ész , 's kövelkezésképen a1 

pogány bölcseknél töredékesen, a' k. vallásban 
pedig tökéletesen és tisztán kijelentett igazságok 
közt, némi rokonságot vesz fel , ugy hogy, a1 

mint ö állítá, kik eleitől fogva a ' logos belső nyi -
latkozataira hallgattak és azokat megtartották, 
keresztyének voltak. Clemens pedig azt mondja : 
a ' mint Isten a' zsidók üdvét akarta, midőn nekik 
prófétákat adott : ugy választolta el a ' közembe-
rek közöl a' legjelesbeket a' hellenek közt i s ; 
miként most alkalmas időben hirdettetett az evan-
gyéiiom : ugy adattak alkalmas időben a zsidók-
nak a' törvény és próféták, a'helleneknek a ' p h i -
losophusok, hogy szoknának füleik az evangy. 
Iiirdeléséhez. * ) Ezen gnosticus irányban mun-

* ) Mennyiben vált test té ezen eszme, mutatja az, hogy a ' 
S Í . vallás, mint már nem egyes nép, hanem szelleménél fogva 
az emberiség vallása, korának minden főbb vallásos-szellemi 
i r ánya i t felfogta , 's mint új kovász lassanként t isztogatta. 
A 1 mi különösen a1 bölcseletet i l l e t i , mellyel ugy a1 zsidó 
•vallás megszel lemítésére , miként a ' p o g á n y megingadozot t 
néphi t és vallásos érzés felelevenítésére, kísér letek té te t tek , 
s o k a t tett, hogy a' k. szellem pályája megegyengel tessék. A' 
i ö l c s e l e l szelleme ugyanis a" keresz tyénség fejlő szakában 
a z o n pontra j u t o t t , hol az ész Istent többé nein elvontan, 
hanem mint a1 k. vallás concrete igyekezet t felfogni és m e g -
ha tá roza i . a ' mint ezt Philo. a j alex. theosopli. eszméi 's az 

kálkodtak : Pantános, kit csak tanítványából is-
merünk. — Clemens a'philosophusból lelt keresz-
tyén Pantanos tanítványa. 0 ismerte az akkori 
mivelt világ vallásos rendszereit és bölcseleti néze-
teit, 's fürkésző szelleme vezette a* k. vallásra. 
Munkáiban azon alapeszme vezérlétté : hogy a ' 
logos, az emberiség ezen isteni nevelője elsőben 
a' bűnösöket megtérésre, a* pogányokat hitre v e -
zeti, majd erkölcsileg megjobbítja, és végre a ' 
megtisztultakat az isteni dolgok mélyebb isme-
retére — gnosis — vezérli. Origenes a' keresz-
tyénből lett philosophus. Az egyházatyák közt 
neki volt legtöbb és legalaposabb philosophiai is-
merete , mellynek segedelmével ő tette meg a ' 
legelső kísérletet, a' hittani fogalmak rendszeres 
előadásában, valamint a' bibliai studiumnak is ö 
veté meg alapját a' k. közt. A ' k . vallás tudomá-
nyos ismeretét — mellyre törekedett, ugy nézte, 
mint a' keresztyéneknek esotericus tudományát, 
mellyre csak a1 szentírásban elrejtett titkos é r te -
lemnek allegoriai magyarázata által juthatni el. 
Megemlítendő mégDionysius, Origenes tanítványa. 

De bár mint különböztek is egymástól a ' t ö r -
téneti-ethicai és gnosticus irány, az alap egy volt, 
a' bit, regula fidei, melly mindenkit kötelezett, 's 
a' keresztyén eszme történeti a lak ja , 's ez lön 
szabályozója a1 keresztyén hittani fogalmak meg-
határzásának. Illy szellemben támadták meg az 
egyházatyák a1 szoros értelemben veit gnosticu-
sokat, kik nem maradtak meg a' k. vallás tör té-
neti alakja melleit, hanem abba, főkép keleti és 
alexandriai vallásos képzelmeket magyarázván 
bele , saját theosophiájok szerint alakították 
a' k. vallást, saját theosophiájok szerint gondol-
ták Krisztust; némellyek csak látszó, mások lelki 
testet tulajdonítván neki 'stb.; továbbá a' mani-
chausokat, kik szinte keleti theosophiával vegyí t -
vén fel a' k. vallást, azt tulajdonképen csak ide-
gen theosophusieszmék borítékaúlhasználták E l -
fogadták ök ugyan az új testamentomi könyvek 
egy részét, de nem mint a'vallásos ismeret csal-
hatlan kútfejét. A ' teljes és tökéletes igazság, a' 
paraclétos vagy Máni tanításaiban foglaltatik be, 
ki azért jött, hogy az Ahrimán beavatkozása és 
a' zsidó vallássali összevegyülés által meghami-
sított k. vallást megtisztítsa, azt a' Krisztus szel-

új platonismusban nagy szerepet játszó háromság b izonyí t -
j á k , 's kényszerí té ügy a ' zsidókat , miként a' pogányoka t , 
hogy amazok sz. könyveik betűiben, ezek a' népvallás k é p -
zelmeiben, mythusaiban mélyebb je lentés t keressenek. — 
Így lón, hogy midőn a ' néphitet vélték szilárdítani, új sze l -
lemnek nyitottak útat, midőn a' népvallás külsejét meg inga t -
ták, a ' k. vallással találkoztak. — Philo, az alex. zsidó bölcs, 
volt az első, kiben ezen idealisáló i rány feltÜDt, T isz te le t -
ben tartá ó a1 népvallás a lakjá t , de csak min táz eszmék b o -
r i t éká t , elismerte az ó szövetséget isteni k i je len tésnek , de 
igyekezet t az írás szettemébe behatni , vagy is abba a' Plató 
eszméit belemagyarázni . Ugyanezt te t te a1 g ö r ö g - r ó m a i n é p -
vallással az alex. theosophia, és a' minden korábbi b ö l c s e l e -
teket felelemző újpiatonUmus. H. L. 



lemében tovább vigye. Szerintök, egy tiszta égi 
lélek jelent meg e' földön, de csak úgy látszó 
emberi alakban, hogy a' szenvedő léleknek segéd-
kezet nyújtson; Kriszta? megfeszíttetett úgy a' 
világban, mint a' lélekben: de megfeszíttetett csak 
látszó, mysticus-jelentésü, az anyagba befoglyo-
zott 's mint egy megfeszíttetett lélek szenvedé-
seinek jelképe 'stb. A' felebb említett szellemben 
fejlett ki a' szentháromság tana, ebben védelmez-
tetett Krisztus istensége 's a' háromság, úgy az 
egyházban támadt eretnekségek, miként az újpla-
tonismus elvont észi háromsága ellen. 

A'keresztyén vallás tényeiből a ' vallásos esz-
méket kifejteni 's azokat a' történettel viszont 
egybekötni; a ' k. vallás tartalmát — mint tudo-
mányt — kifejteni, felfogni, annak egyes tanait 
meghatározni, megalapítani : ez volt az egyház-
atyák philosophiája. Lényeges szolgálatot tett n e -
kiek e' tekintetben a' hellen bölcselet, főkép a' 
platonismus, mellyben Ágoston is sok, a ' k. vallás 
igazságaival rokon, igazságokat talált. — A* hit 
és ismeret, az alexandriai iskolából eredett szel-
lemi-gnost icus 's az ezzel ellentétben álló realis-
aethicai irány Ágostonban egyesült. Az ö vallá-
sos nézetei különböző fokokon mentek keresztül. 
Elsőben, mint manichaeus, az emberi és isteni dol-
goknak tökéletes ismeretére vágyódott; de miu-
tán ezen felekezet egyik kitűnő tanítójával F la -
viussal tartott beszélgetései után arról győződött 
meg, hogy a' manichaismus merő tévelygés: Pla-
tóval és az újplatonismus eszméivel ismerkedett 
meg, melly ismeretség, a'mint maga mondja, hi-
hetetlen tüzet gyújtott fel benne. Úgy vélekedett, 
hogy, miután az igazság egy, a 'k . vallás és ezen 
bölcselet nem ellenkezhetnek; ugyanazért fej lő-
désének ezen álláspontján, mellyen a' philosophia 
volt kiindúló pontja, a' k. vallásban ö csak azon 
igazságokat kereste és hitte feltalálni, mellyekkel 
a' Plató philosophiájában már megismerkedett, 
csak hogy más alakban, 's a' k. vallást a' Plató 
bölcseleti eszméivel ügyesen egyesíté. Majd ezen 
nézet sem elégítvén ki vallásos szükségeit, las-
sanként más irányt vett, nagy befolyással levén 
reá Pál apostol iratainak alapeszméi. Többé nem 
a' bölcselet, hanem a' k. vallás volt a' kiindúló 
pont, 's a' Krisztus tudománya az igazság csal-
hatlan próbaköve : a' Plató philosophiáját pedig 
arra használta, hogy azokat , mellyekröl isteni 
tekintély és belső tapasztalás által meggyőződött, 
ne csak higyje, hanem mint igazakat és szüksé-
geseket, az ész világánál, meg is értse, # ) 's a' 
hittani fogalmakat a' bölcselet nyelvén is kifejez-
hesse. Majd ez utóbbi nézettel is felhagyván, v é g -
re abban állapodott meg, hogy az isteni dolgok 

ö ) Quod subtilissima ral ione persequendam est, ita enim 
j a m sum aflectus, ut quid sit verum, non e redendőso tum, sed 
etiam inte l t igendo apprehendere inpatienter desiderem; apud 
Platonicos me interim, quod sacris nostr is non repugnnt , r e -
pe f tu rum esse confido. 

helyes ismerete a ' belső ember tökéletességét 
feltételezi, 's a' hit által megszentelt és megvilá-
gosított ratio a' k. valláshoz semmit nem ad, azt 
nem teheti tökéletessebbé, mint egykor állítá, h a -
nem csak azon igazságokat, mellyeket isteni t e -
kintélyre és hit által elfogadtunk, tudományos 
alakba öltözteti. Illy szellemben állítá fel ama 
nevezetes elvet : fides praecedit intelleclum, — 
mellyre mint alapra építettek a' scholasticusok. 

A' k. vallásnak tudományos felfogása, e lő ter -
jesztése, mint felesleges, sőt káros, sokszor és so -
kaktól vétkül tulajdoníttatott az egyházatyáknak. 
„Igaz hogy az írásnak normatíva és constitutiva 
tekintélye van ; ugyanazért, hogy valamelly hit— 
czikk érvényes legyen, szükség, hogy a1 ke resz -
tyénség kifejlésének kezdőpontjához legyen köt -
ve, melly mint isteni kijelentés örök, tiszta forrása 
a ' vallásos ismereteknek. De ebből nem követke-
zik, hogy az egyházi tudalom a' bibliai képze l -
meknek csak gépi kinyomata legyen; azt köve -
telni annyi, mint félreismerni a' kijelentés l é n y e -
gét, az emberi szellem természetét és fejlődési 
feladatát." *) De magában a' kijelentés oklevelé-
ben is találunk erre példát. — Nevezetesen a7 

János evang. kezdete: Kezdetben vala amaz ige, 
és az az ige vala az Istennél 'stb. (1 . 1 — 1 4 ) ; 

'valamint a ' Pál irataiban a' hit és törvény, Kr isz-
tus és Ádám közti viszony, az emberi természet 
és váltság fejtegetései 'stb. nem az egyszerű hit, 
hanem a' magasabb gnosis, a* theologia körébe 
vágnak. Ennyit röviden a' k. vallás és bölcselet 
első viszonyáról. (Folytatása következik.) 

H e g e d ű s L á s z l ó * 

A' n. honti ev. egyházmegyének az egyetemes 
egyházrendezési tervet illető észrevételei. 

A' mult évi egyetemes közgyűlés a' kebeléből 
kiküldött választmány által elkészített egyházren-
dezési tervet az esperességeknek 's illetőleg az 
egyes gyülekezeteknek véleményezés végett l e -
küldvén; miután ezen terv az egyes egyházak á l -
tal tanácskozás alá vétetett volna: a ' további szük-
séges lépések könnyítése tekintetéből, tek. Ivánka 
Zsigmond táblabíró és nagytiszt. Holuby Sámuel 
föesperes urak elnöklete alatt Ján Károly István, 
Kuzma Sámuel, Braxatorisz Károly , Kiszely 
János és Szeberinyi Gusztáv urakból álló vá lasz t -
mány egybegyűlt , az egyes gyülekezetek v é l e -
ményeit áttekintette 's azokat összpontosítólag a* 
fenforgó egyházrendezési tervre felmerült é s z r e -
vételeit egy külön munkálatba foglalta. Ezen mun-
kálat a' n. honti egyházmegye f. évi aug. 6 - d i k 
napján F. Szúdon tartatott közgyűlésének bemu-
tattatván, felolvastatott egész terjedelmében az 
érintett egyházrendezési terv , 's annak egyes 
czikkeinél felolvastattak választmányunk munká-
latának illető észrevételei is. 

Mellynek folytán a' közgyűlés is az egyház -
*) Der deutsche Protestant ismus 's tb. I. 2 8 5 . 



rendezési tervnek számos pontjait módosítandók-
nak találván, a1 következőkben állapodott m e g : 

Az I-ső fejezetnek 
1 - s ő § -ban . Az egyház szavazattal biró tagjai-

nak kellékei határozottabban ugy fejeztetnének ki, 
miszerint az illyen tagok az egyház fentartásához 
rendes segedelemmel járuljanak és az egyház te-
rületén lakjanak. 

A' 2-ik $ -ná I szükségesnek találtatik az e d -
digi szokás fentartása, mellynél fogva a1 világi 
felügyelő ezen hivatalát több gyülekezetben is vi-
selheti. 

A' 11—ik § -ná I elégnek tartjuk, ha közgyűlés 
évenként kötelezöleg csak egyszer tartalik, szük-
ség esetében többnek is tarthatása természetesen 
meghagyatván. 

A' l 2 - i k § - n á l is nem látjuk annak szükségét, 
hogy a' tartandó községi választmányi ülések 
száma kötelezöleg fejeztessek ki, tartassanak azok, 
valahányszor azt az egyház elintézendő ügyei 
megkívánják. 

A' 17-ik § - s t nehogy a ' terv által a' gondnok 
kezeibe nyújtott jog veszélyes gyümölcsöket terem-
jen, ugy véljük módosílandónak, hogy ha egy el-
nök ellen fordul elő némi panasz, ennek tárgya-
lása a' másik elnök által egybehívandó gyűlésben 
vétessék fel, és ha csak mind a' két elnök ellen 
volna panasza az egyháznak, akkor legyen helye 
a ' fenforgó intézkedésének. 

A1 18 ik §. rendelkezéseit így óhajtjuk bőví-
teni, hogy a' papi özvegyek sorsának és más fen-
forgó körülményeknek elintézése tekintetéből, a ' 
megürült papihivatal hat hét, mint minimum, alatt 
betöltetlenül hagyassék : ellenben pedig ugyanezen 
megürült hivatal betöltésére a' leghoszabb határ-
időül három hónap után járó papi jövedelem az 
előbbi lelkész özvegyének, vagy, illyennek nem lé-
tében, o' papi özvegy-árvapénztárnak adassék. 

19-ik végén álló rendelkezés káros bonyo-
lódásokat szülhető, minden önkény elkerülése te-
kintetéből ugy korlátozlassék, miszerint, ha az 
esperes a' meghívó levél aláírását megtagadni 
szükségesnek látná: ebbeli okainak előterjesztése 
végett a ' megtagadás napjától számítandó egy hét 
alatt legyen köteles kis gyűlést egybehívni. 

A' 20-ik melly a1 több lelkészszel bíró gyü-
lekezeteknek némi kitűnő előjogokat nyújt, 's az 
által a' gyülekezetek közé a' protestantismus 
egyenlőségi elvével meg nem férhető megkülön-
böztetéseket hoz be, épen az ellenkezőre sürget-
jük módosíttatni, miszerint tudniillik a' több pap-
pal biró egyházak is csak az esperesség befolyása 
mellett, a ' 19-ik rendelkezése szerint, hívhassa-
nak lelkészt. 

A' 21-ik utolsó pontját, valamint az egész 
2 2 § - s t kihagyatni kívánjuk. 

A" Il-ik fejezetnek 
4- ik §-hoz hozzáadatni kívánjuk azon intéz-

kedést , hogy az esperességi gyűlésre minden 

egyház legalább egy követet, felelet terhe alatt, 
küldeni köteleztessék. 

Az 5- ik §-náI , — miután a' kerületi tanodák az 
esperességi gyűlés hatóságának alá vetve nincse-
nek', az pedig igazságosnak látszanék, hogy á l t a -
lában minden, 's ennél fogva az esperességi g y ű -
lés tanácskozásaiba és határzataiba csak azon t e -
stületek folyjanak b e , mellyek annak kiegészítő 
részei levén rendelkezéseinek hódolni is kötele-
sek : a' kerületi tanodákat az esperességi gyűlé-
sen való képviseltetéstől eltávolítandóknak talál-
juk. — Miként fölebb a'községi gyűlésről, ugy itt 
is 9-ik § - b a n az esperességi gyűlés tartásáról 
azon véleményben vagyunk, miszerint annak 
évenkénti egyszeri tartása, különösb szükség e se -
teit azonban kivévén, elegendőnek fejeztessék ki. 

A' 11-ik § - r a nézve,a ' gyűlés tisztviselői min-
den esetre olly egyének levén , kik a' tanácsko-
zásba 's a' végzések hozatalába sikerrel és üdvö-
sen befolyhatnak, nem találjuk annak okát, mért 
ne bírjanak ők a' gyűlésen szavazattal is? kíván-
juk tehát azt nekik megadatni. 

A' 13-ik — 16—ik § § - o k egyházunk sze rke-
zetében eddig ismeretlen esperességi választmányt 
indítványoznak ; miután azonban könnyen meg-
történhetnék, hogy illyen választmány minden 
ügyek elintézésébe való avatkozás által egy rész-
ről a' kormányzó elnökségnek, más részről a* 
közgyűlésnek működését megelőzné 's az által 
meg is semmisítené; miután egyszersmind hasonló 
választmányra szükség sem volna,— a ' fontosabb 
ügyek mindenesetre a ' közgyűlés rendelkezése 
alá tartozván, a' csekélyebbek pedig az elnökség 
által is még könnyebben elintéztethetvén : köz -
gyűlésünk ezen választmányt károsnak és szük-
ségtelennek''s az idézett %%-kat végkép kihagy on-
dóknak tartja. 

Á IH-ik fejezetnek 
5-ik § - r a nézve,— a' kerületi elnökség egyhá-

zunk körében a' legfontosabb kötelességek te l je -
sítésével levén megbiz\a, melly teljesítés az i l -
lető egyének gyakori változtatása által hiányos 
és ki nem elégítő lehetne; de ezen változtatás 
által a ' fenforgó hivatalok méltósága s ennek k ö -
vetkeztében egész egyházunk dísze és üdve is 
csorbát szenvedhetne : a' kerületi elnökök hiva-
talait tisztújítás alól kivétetni óhajtjuk. 

A' 7 - ik § -ban a' kerületi tisztviselőknek is, 
már fentebb kifejtett elvünknél fogva, a' kerületi 
gyűlésen szavazatot adni egyáltalában nem v o -
nakodunk, 

A' 8 - ik § -ban indítványozott kerületi választ-
mány, fölebb előadott indokaink nyomán, szintén 
elmaradandónak ítéltetik. 

A IV ík fefezetben, 
az 5 - ik § - nál— a' kettős elnökség elvének k ö -

vetkezetes keresztülvitele tekintetéből, addig is, 
míg egy ötödik és pedig egyetemes superinten-
densnek rendszeresítése hatalmunkban állana, az 



egyetemes gyűlés elnöksége álljon a' hivatalra 
nézve legidősb püspökből és o' főfelügyelőből. 

A' 8 - i k § - b a n — a'tisztviselőket ilt is a 'gyűlé-
sen szavazattal felruházni óhajtjuk. 

Valamint a' 9 ik § - b a n elölerjesztett egyete-
mes választmányt itt is elmellőzendőnek találjuk. 

Végtére pedig befejezésül minden-rendű gyű -
lésekről kivétel nélkül kimondatni kívánjuk azt : 
hogy a' protestanlismusnak egyik föéltetö elve a' 
teljes nyilvánosság levén, — eldöntő szavazattal 
ugyan a1 gyűlésekben csak azoknak eme rendszer 
által kijelelt törvényes tagjaik bírhassanak : de 
azokban megjelenni és a' tanácskozások folytán 
saját véleményeiket is előadni az evangelicus 
egyház valamennyi tagjainak teljes jogában és 
hatalmában álljon. — Közli 

W e n g e r i t z k y A n d r á s , 
egyházmegyei főjegyző. 

Nagy Sámuel solti főesperes úr székfoglaló beszé-
de, jun. 24. , 1847. * ) . 

Tekintetes 's nagytiszteletü, tisztelendő urak ! 
Nem titkolhatom, hogy megható, söt aggasz tóre -
ám nézve azon ünnepélyes tett, azon eskületétel, 
mellyet most véghez vittem ; nem azért , mint-
ha vonakodnék szívem azokatteljesíleni, a 'me ly -
lyekre megesküdtem: hanem azért, mivel tudom, 
hogy ezen 52,000 lelket számláló egyházmegyé-
bensokaknak szemeik függesztvék reám, — sok 
kívánat, várakozás és reménység csatlakozik hi-
vataloskodásomhoz; azonban érzem erőm pará -
nyiságát, — érzem, hogy testi erőm hanyatlásával 
naponként lankad, csügged bennem a' szellemi 
erő is, és így méltán tarthatok tőle, hogy a' l eg -
szilárdabb akarat , legerősebb fel tétel , legjobb 
szándok mellett is, a' köz várakozásnak meg nem 
felelhetek 's következőleg a' bennem helyzett 
köz bizodalmat köz meg nem elégedés követheti. 
— De aggasztó rám nézve ezen eskületétel kü -
lönösen azért, mivel látom, hogy superintenden-
íiánk magában megvan hasonlva, — látom, hogy 
azt az egyházkerületi fő tanácsot — mellyet egy 
szívnek léleknek kellene mozgatni, lelkesíteni, 
mellynek tagjainak összevetett vállakkal kellene 
a ' közjót előmozdítani, — úgy lehet nézni, mint 
két egymás ellen fölfegyverzett sereget, melly-
nek a' közelebbi gyüléseni hallgatása is aligha az 
igaz kibékülésnek jele, hanem talán inkább, — 
mint a ' tengeri csend, —valamelly következő na-
gyobb zivatarnak elöpostája volt, — és így, ha 
egyik félhez csatlakozom, a'másiknak nyilvánsá-
gos ellene, ha egyikhez sem — párt embere p e -

*) A' milly é rdekke l olvastam én e1 székfoglaló beszédet , 
mel lyet minden egyes egyházak jegyzőkönyvébe — emléke-
zet és i rányadás végett — beigtat tatni rendel t egyházme-
gyénk : hiszem, hogy épen olly érdekkel olvasandják azt e ' 
L a p olvasói közöl sokan, ha szinte a' derék fö«speres úrral 
n e m mindenben foghatnak is kezet . Fördős. 

Idig lenni nem akarok — mind a' kettőnek s z e -
mében szálka leendek. 

De akármint legyen a1 dolog, már az esküt le-
teltem és így a' törésre kell állanom. — Hogy 
tehát tudhassák a' tekintetes és nagytiszteletü, 
tisztelendő urak, mellyek lesznek vezéreszméim, 
mellyeket hivataloskodásomban követendek, azok 
közöl egyet keltöt megemlítek. 

1) Valamint nem szeretném, ha azok a' s zo -
morú idők visszaidéztetnének, mellyekben su -
perintendentiánkban, ha mindjárt kicsinyben is, 
de csakugyan hierarchia volt, a' püspök önkénye 
szerint igazgatott, némelly esperesek — kik t á -
volabb voltak Jupitertől és annak mennyköveitöl 
— szabad kézzel osztogatták az ekklézsiákat : 
úgy megfordítva nem szeretném azt is, ha a' pap-
ság gúny és mogvettetés tárgya lenne, 's annak 
tekintete és jogai megtaposlatnának. A' h ierar-
chiára és a' papi tekintély megdöntésére töreke-
dő, egyiránt nem emberem, egyiránt gyűlöletes 
előttem. Valamint tehát amaz ellen őrködni, úgy 
ez ellen — ha a' szükség kívánja — küzdeni is, 
egyik fö feladatomnak tartom. Maradjon meg a ' 
papnak a1 mi a' papé, mint vallástanítójáé, — a* 
secularis statusnak a mi a' secularis statusé, mint 
a' papi jogok és tekintély gyámoláé. 

2 ) Valamint nem szerelném azt, ha az egyház-
megyék az egyházkerületi gyűlésen kikapnának, 
annak fölébe emelkednének ; mert ebben van 
öszpontosítva a1 tractusok ereje és tekintete, melly 
ha megtöretik, a' tractusokénak is veszni és pusz-
tulni ke l l : úgy viszont nem szerelném azt is, ha 
az egyházkerületi főtanács a' tractusok jogait e l -
taposná, söt csak csonkítaná is, és mi itt úgy ü l -
nénk mint meg annyi fabábok, mellyeket a' fő 
consistorium kedve 's kénye szerint rángathatna, 
czingálhatna és korholgathatna. Valamint tehát az 
egyházkerületi főtanács jogai mellett őrködni, 
úgy a' tractusoké mellett — ha a' szükség k í -
vánja — küzdeni is másik fö feladatomnak t a r -
tom. — Maradjon meg a' superinfendentiának a' 
mi a' superintendentiáé, a1 tractusoknak a' mi a' 
tractusé. 

3 ) Tisztelem ugyanaz egyházaknak azon kér-
dés alá sem vehető jogát, miszerint magok v á -
laszthatnak magoknak papot, — de mivel tudom, 
hogy a' papválasztás sohasem az egész nép a k a -
ratának kifolyása , hanem többnyire mindig egy 
két szájas, tekintélyes, előkelő egyén munkája, kik 
a' nép akaratának palástja alatt működnek, izgat-
nak, korteskednek,'s ezeknek akarata keresztel-
tetik aztán nép akaratának, ezeknek választása 
neveztetik nép választásának ; 's mivel azt is t u -
dom, hogy a' papválasztásban ritkán lobogtatja 
az értelmiség a' maga zászlóját, hanem többnyire 
mindig az aljas 's nemtelen érdekek küzdenek ' s 
viszik a ' fö szerepet : tehát óhajtanám, ha a' p a -
pok közé a' gradualis promotio hozatnék be, hogy 
így lenne a' papnak az iparkodásra,maga szelle— 



mi müvelésére, kiképezésére ösztöne, a1 feszült 
szorgalomnak és műveltségnek pedig jutalma. — 
A' segédpapokra nézve pedig azt óhajtanám , ha 
a* fö consistorium ugy rendelkeznék , mi szerint 
ne volna kénytelen egyik 10 —15 évig káplán-
kodni, mikor egy másik 3 — 4 évek múlva is kap 
papi állomást, a' ki pedig arra épen nem érdeme-
sebb. Ezen két dolog, ítéletem szerint, a1 legsür-
getösebb teendők közétartozik; mivel a ' cseké ly-
jövedelmű ekklézsiákban nyomorgó papjainkról 
senki sem gondoskodik, káplánaink sorsa is csak 
a' jó szerencsére 's ön ügyességökre van hagyat-
va , melly annál fogva kénytelen sokszor alatto-
mos fortélyokhoz, tilos és aljas eszközökhöz nyúl-
ni, elhagyatott sorsának javítása 's szerencséjé-
nek eszközlése végett, hogy holtig a' szemérmes 
koldúsnak üres tarisznyáját ne hordozza. 

4) Óhajtanám, ha aziskolatanítók sorsán, álla-
potján lehetne segíteni avvagy csak annyiban is, 
hogy azok ne az egyes szülék, hanem az egyhá-
zak által fizettetnének. Mert amaz sok kellemet-
len összeütközésekre, súrlódásokra szolgáltat a' 
szülék és tanítók közt alkalmat; azonban illyen 
ínséges időben, a ' millyen a' mostani is, a' taní-
tókra nézve igen káros, egy része — különben 
is csekély — fizetésűknek kinmaradván; pedig 
csak ott lehet lelkismeretes munkásságot várni s 
kívánni, hol a' munkás fáradságának érdemlett 
bérét megkapja. 

5 ) Végre — hogy most egyebeket elhallgas-
sak — mivel a1 superintendentiale statutumok kö-
zöl némellyek korszerűtlenek, mások csak írott 
malasztok, mellyek soha életbe nem léptettek ; 
mások a' napraforgóhoz hasonlók, mellyeket az 
érdekek jobbra balra forgatnak, most é rvénye-
seknek majd érvényteleneknek kiáltanak ki : t e -
hát óhajtanám, ha az illyeneket a ' föconsistorium, 
mint már egyszer cselekedett 's most is egy s ta -
tutommal cselekszik, a' tractusok által megvizs-
gáltatná, a' korszerűtleneket szüntetné meg, a' 
halottaikban heveröket, de életre méltókat, eleve-
nítené fel 's léptetné életbe, az ingatagokat sz i -
lárd alapra állítaná, 's így ezeket a' tractusok 
vizsgálata után megerősítvén nyomatná ki 's mon-
daná ki határozottan 's változhatlanulreájok néz -
ve, hogy azoktól többé soha, semmi esetben, sem-
mi szín és ürügy alatt, senki kedveért, érdekeért, 
tekinteteért el nem távozandik. így aztán a' tör-
vényeket taposó önkény megszűnne, a1 drága időt 
fölemésztő vitatkozások 's az azokból származó 
kellemetlen súrlódások, összekocczanások, ujj hú-
zások, üstökvonások gyérülnének, — ezen egy 
két szó , ,a ' törvény ezt kívánja" sok vitatkozá-
soknak véget szakasztván; — nem lennének 
kénytelenek a' tractusok méltó bosszankodással 
nézni, hogy sokszor határozataik — mellyek pedig 
a ' statutumok értelmében tetetnek — a' föcon-
sistorium által roszaltatnak, megváltoztatnak; — 
nem lennének kénytelenek az egyházak, papok, 

papi segédek hasonlóan méltó megilletődéssel ' s 
botránynyal tapasztalni, hogy egyik ekklézsiának 
megadatik az mi a'másiktól megtagadtatik,—egyik 
pap vagy káplán megnyeri azt, a1 mit a' másik 
nem : hanem ekkor a' törvény igazgatna és 
ítélne, nem az önkény, melly a' legroszabb t ö r -
vénynél is roszabb, a' legkorszerütlenebb statú-
tumnál is botrányosabb és kártékonyabb. 

De mivel ezek 's több effélék mind ollyan dol-
gok, mellyeknek végrehajtására az én erőm nem 
elégséges : tehát a ' tekintetes 's nagytiszteletü 
urakhoz fordulok, 's ha ezeket helyeslik, hatályos 
közremunkálásukat 's segédkezeiket kérem. — 
Tudjuk, hogy a1 napnak sugárai külön külön csak 
gyengén melegítnek, — öszpontosítalván pedig 
gyujtóüvegek által, nem csak melegítnek, hanem 
a' keményebb anyagokat is megégetik: így szinte 
az egyes erő keveset, az egyesített sokat tehet, 
—- egy tractus minden jót, minden üdvöst k ivív-
hat. — Én pedig ígérem, hogy nem hallgat j ob -
ban a' mágnestű az északi pontra, mint én a ' 
nagytiszteletü consistorium végzéseire, utasítá-
saira és azoknak kivitelén a* föconsistorium előtt; 
teljes tehetségem szerint fogok igyekezni. 

Magamat pedig a' tekintetes 's nagytiszteletü, 
tisztelendő uraknak nagybecsű hajlamaikba 's b a -
rátságukba ajánlom, — ezzel a' szíves óhajtással: 
hogy az Isten ezen nagytiszteletü egyházmegyét 
virágoztassa,ennek minden hivatalnokait, papjait,, 
tanítóit, tartsa meg, 's a' kölcsönös szeretet, b i -
zalom és egyetértés kapcsa által kösse össze! —• 
Közli S z e n c z i F ö r d ö s L a j o s , . 

kuuszentmiklósi reform, pap, 

I S K O L A - Ü G Y . 
A' lőcsei ev. főtanoda védirata. 

Azon vád ellen, mellyel az 1846-ki , Pesten 
tartott, egyetemes gyűlésen megtámadtatott volt a v 

lőcsei ev. főtanoda, ez e' f. 1847-ki jul. 14. ' s 15 -
kén Gölniczbányán tartott egyházkerületi gyűlé-
sen különös vádirattal igazolta magát, mellyben 
a' gyűlés tökéletesen megnyugodott 's a ' főtanoda 
ellen emelt vádat hivatalosnak el nem ismerte. A' 
védi ra t , melly ez idei egyetemes gyűlésnek is 
előterjesztetni rendeltetett, íme következik : 

„Nagytekintetü 's tiszteletű egyházkerületi gyű-
lés ! A' tavalyi egyetemes egyházi gyűlésen k e -
rületűnk egyik képviselője panaszt emelt a' lőcsei 
főtanoda ellen, hivatalosan jelentvén , a' j egyző-
könyv 22—ik pontja szerint, „miként azon iskola 
tanítói 's felügyelője az előbb érkezett azon fe l -
sőbb íntézvény következtében , melly iskoláink-
ban a' társulatokat elti l t ja, jóllehet a' mult évi 
egyetemes gyűlés jegyzökönyvének 14-ik pontja 
az illy társulatokat, tanítók felügyelése alatt, t o -
vább is fenállhatóknak kijelenté, 's ennek ér te l -
mében a' lőcsei tót társulat tovább is meghagya-
tott, azonban a' kebelében létezett magyar t á r s u -
latot megszüntette 's tulajdon pénzen szerzett 



könyvtára használatától eltiltotta, uielly miatt több 
ifjak az év közepén onnét a' késmárki iskolába 
kényteleníttettek általmenni." Méltányolván a' vá-
dat az egyetemes gyűlés „meghagyá egyházke-
rületünknek , miszerint szigorúan megvizsgálván 
ezen tényeket, a' jövő évi egyetemes gyűlésnek 
tegyen róla kimerítő tudósítást" 

A' rendelt vizsgálatot várva várták egész éven 
át a' lőcsei fötanoda elöljárói : azonban felettébb 
sajnálják, hogy az elmaradván, nem nyújtatott ne -
kik alkalom maguk igazolására 's a' közönség 
megnyugtatására. Minthogy tehát a'nagytekintetü 
's tiszteletű egyházkerület részéről a ' lőcsei fö-
tanoda ellen határozott nyomozás eddigelé nem 
történt : legyen szabad a' tanoda elöljáróinak a' 
nagytekintetü 's tiszteletű egyházkerületi gyűlés 
szine előtt felelni az igazságtalan vádra ' s a 'mé l -
tatlan gyanúsítást magoktól elhárítani, — a' mit már 
a ' tanoda egyik oktatója Tomásek Pál előlegesen 
meg is tett, a' Pesti Hírlap mult évi sept. 22-kén 
megjelent 748 számába iktatván viszonzását az 
ugyanazon lapban közlött tudósításra az egyete-
mes gyűlésnek különösen főiskolánkra vonatkozó 
eljárásáról. Alábbirottak kénytelenek az egész 
vádat alaptalannak, igazságtalannak 's merő rá -
fogásnak 's rágalomnak nyilatkoztatni. Ugyanis 
vádoltatnak a1 lőcsei iskola tanítói 's felügyelője 
először : miként egy leérkezett felsőbb intézvény 
következtében az iskolakebelében létezett magyar 
társulatot megszüntették. Még 1836-ban é rke-
zett le a' nm. m. kir. Helytartó Tanácstól az első 
k. intézvény, melly a' tanuló ifjúság közt létező, 
bárminemű 's irányú társulatokat szétoszlatni pa -
rancsolja. A' második ugyanazon tárgyban 1845-
ki Szentiván hó 3 -kán kelt intézvény szinte azon 
elsőre hivatkozik. Midőn pedig az első intézvény 
következtében a'lőcsei fötanoda igazgatója levél-
ben megkérdezte volna méltóságos gróf Zay f ő -
felügyelő urat, mint kelljen bánni jövőre a' ma -
gyar társaságban űzni szokott gyakorlatokkal ? 
tőle 1841-k i dec. 4-ről ilJyféle választ kapott 
(lásd •/.) : ,,A' társulatokat illetőleg véleményem 
az, hogy a' k. k. intézvénynek ezen szavai : con-
sociationes cujuscunque demum indolis essent'stb. 
a ' társaságokat általában eltörlik ugyan , de ko-
ránsem a' lyceumainkban professor elnöklete alatt 
fenálló litteraturai intézeteket, mellyek a' szoros 
censura alatt levő honi hírlapokban is tárgyaltat-
nak." A' méltóságos főfelügyelő úr ezen nyilat-
kozatát zsinórmértékül vévén a' magyar irodalom 
oktatója, magyar társaság helyett magyar littera-
turai intézet nevét vette használatba : de a' ma-
gyar irodalmi gyakorlatokat ugy folytatta, mikép 
azok az előbbi magyar társaságban létezének. 
Leérkezvén a' második , szinte a' tanuló itjuság 
közötti mindennemű társulatokat tiltó felsőbb in-
tézvény (1. y/.), kötelességüknek ismerék a' lő-
csei fötanoda elöljárói annak hódolni, annál is in-
kább, mivel az 1 8 4 % - k i iskolai év elején még 

az egyetemes gyűlésnek arra vonatkozó határo-
zatát nem tudhatták. A"' miért is meghagyák a* 
magyar irodalom rendes oktatójának, hogy a' m a -
gyar nyelvet és irodalmat, mint rendes és általá-
nos tanulmányt, gyakorolja a ' felső osztályokban, 
's azon kivül még külön magyar gyakorlati órá-
kat is tartson hetenként azok kedveért, kik a* 
nyilvános leczkéken kivül magokat a' magyar 
nyelvbeli előadásokban nagyobb szorgalommal 
kiképezni akarnák; ugy azonban, hogy a' meny-
nyire lehet, mellőzve a' szükségtelen 's csak, a' 
mint tapasztaltatott, gögre , haszontalan vitázá-
sokra és veszélyes súrlódásokra 's visszaélésekre 
vezető külformaságot, azon órákat a' rendes lecz-
kékhez alkalmazza. 'S ekkép megmaradtak eme 
magyar gyakorlati órákban mindazon gyakor la-
tok, mellyek az előbbi magyar társaságban ü z e -
tének, és pedig annál nagyobb sikerrel és e r ed -
ménynyel, minél czélszerübben valának rendez-
ve. Mintegy 50 tanuló beírta magát a' magyar 
könyvtár használatára 's a' megrendelt magyar 
folyóiratok olvasására, kik közöl 24-en ponto-
san látogaták a' gyakorlati órákat, 's 18 felléptek 
az iskolai év végével, számos és fényes hallgató-
ság előtt, öndolgozataikkal az örömünepen, mint 
azt az ide mellékelt örömünepi programm (I. ' / / / .) , 
kimutatja. Néhány sikerültebb munkák azon isko-
lai évből az előbbi évek példájára szinte beírattak 
az emlékkönyvbe. 

Másodszor vádoltatnak lőcsei iskola tanítói 
's felügyelője, miként ők megszüntetvén a magyar 
társulatot, azt tulajdon pénzen szerzett könyvtára 
használatától eltiltották. Itt meg kell jegyezni, 
hogy a* minden évben ujdon összeálló magyar 
társaság adakozott ugyan a' magyar könyvtár 
szaporítására, de mivel nem volt állandó, a' csak 
egy évi társaság jogot nem igényelhetett az ösz-
szes könyvtárra, melly egyébiránt nemcsak a' 
tagok adakozásaiból, hanem nagyobbrészint más, 
az elnök fáradozásai által eszközlött, részint pénz-
beli, részint könyvekben szolgáltatott segélyek-
ből szereztetett és bővíttetett meg. A' magyar 
könyvtár használatától pedig senki sem tiltatott el. 
A1 magyar irodalom oktatója választott a1 l eg -
idösb tanulók közöl könyvtárnokot Holler Lajost, 
ki az ügy iránti tiszteleténél fogva a' részvevők 
bizodalmát birla. 'S ezen könyvtárnokra volt bizva 
a' magyar könyvtár kezelése, az oktató őrködése 
alatt. A' könyvtárnok, ugy mint az előtt történni 
szokott, minden héten legalább kétszer nyítá r en-
delt órákban a' könyvtárat, 's a' kik olvasni kí-
vántak, azoknak kiszolgáltatott könyveket belőle, 
feljegyezvén naplójában az olvasó nevét 's a' ki-
vett könyv czimét. Ugyanazon könyvtárnok ké-
szítette, az oktató rendelete szerint, az olvasók 
jegyzékét, 's eszközlötte, hogy minden olvasó a1 

könyvtár fentartása és szaporítására, tetszése 
szerint, bizonyos összeget ajánlott. 

Valamint pedig ezen kétféle vád alaptalan% 



ugy szinte nem való azon megjegyzés is, miszerint 
a* magyar irodalmi intézet módosítása miatt több 
ifjak az év közepén Lőcséről a' késmárki isko-
lába átmenni kényteleníltettek. Mert noha a' ta-
nulók átköltözése egyik iskolából a' másikba, mi-
dőn megkívánják körülményeik, az iskolai év 
folyamata alatt is, a' tanrendszer egyformasága 
miatt, könnyen megtörténhetik a ' nélkül, hogy az 
vagy a' tanodáknak vétkül tulajdoníttatnék, vagy 
a' tanulóknak kárára lenne: mégis bizonyos, hogy 
a' lőcsei fötanoda azon tanulói közöl, kik az 
184 5 / 6 évre a' jegyzékbe be valának írva, egyet-
lenegy iíju sem ment által az iskolai év folytában 
sem a1 késmárki, sem más valamelly iskolába, a' 
mint azon évi iskolai tudósításokból láthatni. 

Harmadszor vádoltatnak a' lőcsei iskola taní-
tói 's felügyelője, hogy megszüntetvén a' magyar 
társulatot, a tót társulatot tovább is meg hagyák. 
Alább írottak mitsem tudnak tót társulatról a ' lő-
csei fötanoda tanulói közt, a ' miólta az egyház-
kerületi 's egyetemes gyűlés által megtiltattak az 
illy féle társulatok. Az oktatók részéről misem tör-
tént egy tót társaság létrehozatalára 's fentartá-
sára. A' tót nyelvre nézve csak az előszabott ho-
miletikai gyakorlatok (mellyekre a' magyar és 
német nyelvben is nyújtatott alkalomj éspedig a' 
meghatározott módon tartatának. Az ifjúság ma-
gány-tanulmányait, mellyek valamint más tárgyak, 
ugy a' szláv literatura körül is foroghatának, in-
quisitori szigorúsággal korlátolni nem engedé k o -
runk 's egyházunk szelleme. 

Mindazt a' mit alábbirottak az igazságtalan vád 
ellenében felhozni kötelességöknek tár ták, ha a' 
nagytekintetü 's tiszteletű egyházkerületi gyűlés 
kívánná, hiteles adatokkal bebizonyítani készek. 
Ezeknél fogva pedig a' fentisztclt egyház-kerületi 
gyűlés nem kételkedhetik, mikép a' lőcsei főta-
nodén nagy méltatlanság követtetett el, midőn a' 
kerületi követ, minden alapos ok nélkül, merő ko -
holmányokkal kelt ki ellene az egyetemes g y ű -
lésen. Méltóztassék most kegyesen megengedni a' 
nagytekintetü 's tiszteletű egyházkerület , hogy 
alábbirottak néhány kérdéseket intézhessenek az 
érdemes vádló úrhoz. 

Először is bátrak kérdezni a' vádlót: Kitől 
kapta azon felhatalmazást, miszerint az egyete-
mes gyűlésen hivatalosan emelhetett vádat a9 lő-
csei fötanoda ellen ? Közönségesen tudva van 's a' 
régi szokás ugy hozza magával , hogy az e g y e -
temes gyűlésekre rendesen olly tárgyak tartoz-
nak, mellyeket a' kerületek követeik utasításuk-
nál fogva előhoznak, 's az egyházkerület megbí-
zása kívántatik meg a r r a , miszerint valaki hi-
vatalosan léphessen fel az egyetemes gyűlésen. 
Már pedig tavaly az egyetemes gyűlés előtt e g y -
házkerületi gyűlés tartatott Dopsinán,hol hihető-
leg a' vádló úr is jelen volt,— hogyott azonban a' 
lőcsei fötanodáról valami kérdés támadt, vagy 
hogy a' vádló urnák valami utasítás adatott volna 

föllépni ellene az egyetemes gyűlésen, erről sem-
mi tudomásuk nincs az alábbirottaknak, 's a* 
jegyzőkönyvben semmi említés nem tétetik (L 
•////.) : minél fogva azt vélni kénytelenek, hogy 
a' vádló úr visszaélt képviselői minőségével 's 
igaztalanul bitorolta azt, midőn hivatalosan v á -
dolta a' lőcsei főtanodát,, 

Továbbá kérdik alábbirottak a' vádló urat : 
Mikép gondolta összeegyeztethetőnek lenni azon 
tisztelettel, mellyel mindenikünk 's mellyel ő maga 
is tartozik egyházi közgyülekezeteinknek, holmi 
alaptalan hírekből összeszedett *s tán némelly 
meggondolatlan ifjak ferde előadásaiból koholt vá-
dakkal nyilvánosan fellépniaz által mystificálni 
az egyetemes gyűlést, mellynek szine előtt mondd 
el koholmányait és compromittálni az egyházke-
rületet, mellynek képviselője volt az egyetemes 
gyűlésen? Hát nem tartá szükségesnek előbb b iz -
tos tudósítást szerezni magának, mire olly köny— 
nyen szert tehetett volna, ha nem máskép, l e g -
alább a' dopsinai egyházkerületi gyűlésen, hol j e -
len valának a' lőcsei fötanoda képviselői, mint -
sem, elámítva levén maga, másokat is, söt egész 
egyházi testületünket ámítani akarni ? 

Végre kérdik alábbirottak az érdemes vádló 
urat: Mikép vélteösszeegyesztethetőnek azon ke-
resztyén szellemmel, mellynek uralkodnia kell egy-
házi gyülekezeteinkben, ha csak azokat lealacso-
nyítani 9s iellemökből kivetkeztetni nem akarjuk. 
mikép protestáns egyházunk érdekével szeretet-
len gyanúsításokkal 's gyűlöletes vádakkal és rá-
galmakkal illetni egy közhasznú tanintézetet, sót 
annak kárára 9s megbuktatására törekedni? A' 
keresztyén egyház isteni alapitója mitsem ajánl 
annyira, mint egymás iránti kíméletet és s ze re t e -
tet ; protestáns egyházunk üdve pedig mindenek 
felett egyetértést és összetartást kíván. Vannak 
kétség kivül magyar protestáns egyházunknak 
számos és veszedelmes ellenségei : de alig nyil-
váníthat valaki ellenségesb indulatot iránta, alig 
fenyegetheti nagyobb veszélylyel mint az, ki e g y -
házi gyülekezeteinket a'pártszellem küzdhelyeivó 
szemeli ki magának; ki a' máskép vélekedők iránti 
türelmetlenség miatt a' visszavonás és villongás 
szövétnekét lobogtatja kezében 's általa feltüzeli 
hitsorsosít egy más ellen. Tudva van, mikép dü-
löngött még nem régen egyházunk kebelében a' 
pártszellem, a' fékezetlen indulat, a' tulbuzgóság, 
's a' már szűnni kezdő dulongásokat újra felin-
gerleni valóban legmenthetlenebb vakmerőség. 
A ' türelmetlen pártszellem gyűlöletes üldözései-
nek egyik tárgyává a' lőcsei főtanodát is tűzte ki 
magának. Az üldözést megújítja ellene az é r d e -
mes vádló úr, pedig milly oka volt ezen áldásta-
lan műre, az előbbiekből kitetszik, 's hogy a k e -
resztyénség 's különösen protestáns vallásunk 
szellemében máskép eljárnia kellett, bizonyos. 
Minél nagyobb áldozatokba kerül magára hagya -
tott egyházi felekezetünkben közhasznú intézete-



ket alapítani, ápolni 's fentartani, annál nagyobb | hitelét a1 jegyzőkönyv útján helyre-állítani mél-
kimélettel kell bánni a' fenállókkal; annál inkább 
oda kell munkálódni, hogy minden főbb taninté-
zetünk minél nagyobb virágzásra emeltessék 's 
az által minél hasznosabb 's üdvösebbé tétessék. 
Vádló úr igazságtalanul vádolja az egyetemes 
gyűlés előtt a' lőcsei főtanodát, 's eredménye nem 
lehetett volna egyéb, mint némelly ba l ra-magya-
rázott részletes és ideiglenes körülmények miatt, 
annak megbuktatását, annak tönkre-tételét minden 
jövőjére eszközölni. Vájjon keresztyénhez, p ro -
testánshoz illő t ény-e e z ? 

Nagytekintetii 's tiszteletű egyházkerületi gyű-
lés ! Háromszáz év ólta áll fen a' lőcsei fö ta-
noda a' magyarhoni protestáns legfőbb tanintéze-
tek sorában, s bizonyára nem csekély érdemet 
szerzett magának az idő hosszú folytában a' ha-
zai ifjúság képezése tekintetében. A' lőcsei föta-
noda volt talán az első honunkban, melly már a' 
folyó század elején, még mielőtt törvények ho-
zattak volna az iránt, méltányolván a' honi nyel -
vet, Márton Józsefet, ki később mint híres magyar 
literátor Bécsben hunyt el, — György Jósefet, ki 
most református atyánkfiainak szathmári egyház-
megyéjökben mint érdemdús esperes működik, — 
Magda Pált 's utánok Sándor Györgyöt, Hoznék 
Aurélt és Tornásek Pált magyar irodalmi okta-
tókul hívta meg. Azon tanoda most is folyvást 
szemügyben tartja mind az iskolákra vonatkozó 
nyilvános rendeleteket, mind édes hazánk szük-
ségeit, 's viszonyaihoz képest minden pontosság-
gal igyekszik magát hozzájok alkalmazni. L e g -
nagyobb tért nyit 's méltán elsőséget ad a ' honi 
nyelvnek, mellyen jobbadán foly csak nem min-
den osztályban az oktatás: de mind a' mellett helyt 
enged a' német és tót nyelvek ápolásának is a' 
törvény rendelete szerint, némelly idegen nyel-

tóztassék. A' kik egyébiránt hódolattal 's tiszte-
lettel vagyunk a' nagytekintetü '9 tiszteletű e g y -
házkerület alázatos szolgái, a' lőcsei ág. hitv. köz -
ség iskolai gyűlése 's a' helybeli fötanoda elöl já-
rói 'stb. Költ Lőcsén, e' f. 1847-ki julius 11-kén 
tartott iskolai gyűlésből. 

EMLÉK-TARCZA : 
M felső-őri ref. gyülekezet történeti vázlata. 

I. Templom. 
Mikor, ki által, 's minő körülmények között, 

kezdődött a' felső-őri nemes helységben, a1 r e -
formatio ? teljes bizonyossággal nem tudhatni; mi-
vel az ide-vágó, hiteles irományok vagy elvesz-
tek, az idömostoha viszontagsági miatt,vagy mind-
eddig is olly helyen hevernek, mellyhez ju tn i le -
hetlen : mindazáltal igazsághoz közelítőleg g o n -
dolhatni, hogy a' melly időben Pápa, Körmend, 
Németuj vár és a' Batthyány család reformálttá lón, 
— a' XVI. század közepén — akkor reformálta-
tott ezen ns helység is; mert ennek lakosi I s t -
ván, László, IV. Béla és Róbert Károly királyok 
idejétől, Borostyánkőtől Német-Ujvárig (Güssing) 
őrt állók levén — melly szolgálatukért nyerték 
az említett királyoktól, adományilag, ezen he ly -
séget, vidékével, minden j o g - 's szabadalmai-
val együtt— mihelyt Ujvártt a ' ref t io hajnala fe l -
derült, kivált utóbb, miután az püspöki lakhely-
lyé is lön 's könyvnyomó intézettel is birt, mind 
az örkatonák, mind a' könyvek 's egyéb eszkö-
zök által könnyen elterjedhetett, és itt, mint s za -
bad helyütt, virágozhatott is; hozzá gondolva azt 
is, hogy egész honunkban ekkor volt a' reftio 
legnagyobb divatban, melly időben tértek, l e g -
nagyobb számmal, mind a' nagyobb, mind a' k i -
sebb családok közöl, sokan a' prot. vallásra, * a' prot. vallásra, s 

vekre is kiterjeszti figyelmét, 's a' régi classi- valamint másutt, ugy itt is az eshetvén, hogy as 
cus nyelveket szinte gondosan miveli, mert mind-
ezeket a' honi ifjúság kiképezésére szükségesek-
nek ismeri. Hogy őszinte és hü eljárása annyira 
félreismértethetett, hogy egy, képviselői minősé-
gével visszaélő kerületi követ által olly igazság-
talan 's a' keresztyén szeretettel annyira ellen-
kező vádakkal illettethetett: az méltán fájhat alább— 
Írottaknak, kik szakadatlanúl éber szemmel kisé-
rék a' helybeli főtanodát 's annak törvényszerű 
és üdvös működéséről tökélyesen meg vannak 
győződve. A miért is bátorkodnak a' nagytekin-
tetü 's tiszteletű egyházkerületi gyűlés elébe já-
rulni azon alázatos kéréssel, miszerint a' lőcsei 
főtanodát, melly a' honi protestáns közönség nem 
legcsekélyebb-becsü sajátja, igazságtalan megtá-
madások ellen kegyes pártfogása alá venni, á1 

rajta elkövetett méltatlanságot sikeresen orvo-
solni 's az egyetemes gyűlésre küldendő követek-
nek útasításúl adván, hogy a dolog mibenlétéről 
hü 's hiteles tudósítást jelen igazolásunkkal együtt 
terjeszszenek elő, ottan fötanodánk tekintélyét és 

egész helység papostul reformálttá lön, a' rom. 
kath. parochia- és templomból ref. paplak és 
templom leve, mellyeknek mindaddig csendes b í -
rásában voltak a1 reformáltak, míg a' nagyobb 
családok a' ref. vallást hagyogatni és a ' rom. kath. 
vallásra visszatérni nem kezdettek, melly l e g i n -
kább 1617 után történt. Őrnek ütött a' szeren-
csétlenség órája 1677-ben, a' midőn német f e g y -
veres katonaság templom- 's paplaktól igen 
könnyen megfosztó a' kevés ellentállásra 's v é -
delemre sem kész reftakat. 

Mit tettek az akkor élt elődök ? Sírtak,, 
busultak 's kétségeskedtek , nem tudvájuk : 
mi leend belőlük ? Vigaszt csak ártatlan-
ságuk érzete 's annak tudata nyujthata n e -
kik (ha ugyan ez is lehet vigasztalás) hogy h a -
sonló sors juta, egész honban, más vidéken lakó 
testvéreiknek is. Mit volt mit tenniök, a' temp-
lom, paplak és pásztortól megfosztatott híveknek 
mást, mint ott jöni össze az igaz Isten imádására, 
a' hol lehetett, pajtákban, magány há*aknál mind 
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addig, míg az 1681 soproni országgyűlés ar t i -
cularis ekklezsiává emelvén az elnyomott g y ü -
lekezetet , vallásgyakorlatot nyert , 's építe 
imaházat, melly már 1764-ben megromladott 
ugyan, mégis 1772-dikig befogadá a' hívőket, 
Isten imádására. 

1764. apr. 24. Chernelházi Chernel László és 
Szeremley Károly megbízottak Bécsbe küldetnek, 
a* fenséges tróntól engedelmet kérendök, egy -
házépítésre. A' trón a megyére ír, hogy a' do-
log vizsgáltassék meg, melly megtörténvén a 
megye megküldi a' küldöttség relátióját, magáé-
val együtt, a' helytartó tanácshoz: elküldi egy-
szersmind a' győri megyés-püspök oda a' ma-
ga ellenkező értesítvényét, mellyben állíttatik, 
hogy a1 ref. imaház még nincs romlott állapotban ; 
azonban a1 nép kis-számu levén, tágas templom-
építésre nem lehet igényök, — hololt a' megyei 
kiküldöttség tanúsítása után, kivált az alsó g e -
rendák, délről, egészen elrothadtak, megavultak, 
ugy hogy az épület leroskadásától lehete félni : 
és annyian voltak a' könyörgésen, midőn a' ki-
küldöttség megjelent, a' refltak, hogy 40 is künn 
maradni kényteleníttettek, 's a1 depulatusok a' so-
kaság között nehezen juthatának be az imaházba. 
Vádoltatik továbbá a' ref. lelkész, hogy az ágost. 
vallástételttartókon olly hatóságot gyakorol, melly 
öt nem illeti,— stólát's egyéb fizetéseket vesz t ő -
Tök ; kívánja visszaitéltetni a' 30 ftot behajtó 
Korcsmát, és sürgeti, hogy a ' kath. egyházfinak 
annyi kaszáló rendeltessék, mint az akatholi-
cusnak. Erre a' consilium 1766. jun. 7. ismét leír 
a ' megyére 's sürgeti, hogy mind a" két részről 
küldöttség neveztessék, és figyelembe vévén a' 
püspök inormatióját s a' megye előbbi relátióját, 
investigáljanak mindent körülményesen, a ' minél 
előbbi jelentés beváratván. A' deputatio kiment 
a1 hely színére, mindent megvizsgált; a' consi-
liumra is, előbb a' megyéhez beadatott relatio 
felküldelett: de intéztetett ismét Bécsbe a' fe l -
séges trónhoz e' mellett esedező és panaszlevél, 
1 7 6 8 feb. 4., az őriek részéről, mellyben sajno-
san leíratik, hogy mennyi faggatásokon, inquisi-
tiónkényteleníttetnek keresztül menni, kérvén kő-
iü l lemplomépítésre szabadságot olly hosszura és 
szélesre, hozzá ragasztandó lábbal együtt, mint 
első kérlevejökben már esedeztek, 

Ezen instantiára Bécsből újra parancs jő a' me-
gyé re az investigatio végett, mellyre a' megye 
és a' püspök beadják értesítéseiket, (ez utolsó az-
zal vádolván a' ref. papot, hogy ö nem engedi 
m e g , szükség idején, a' bába-keresztelést, a' 
mester pedig a" lutheránus gyermekeket beveszi 
az iskolába), a' consiliumnak, ez Mária Theréz-
nek és Ion a1 hátirat: megengedtetik a? reftakk 
imaházépítés fából, az előbbinek nagysága- és 
alakjára; a,' harangláb az imaháztól külön épít-
tessék ;'s csak egy harangot legyen szabad abba 
csináltatni; a prédikátor az excessusért a' me-

gye közgyűlésén, keményen megpirongattassék; 
a' mesternek, hivatalvesztés büntetése alatt, ha-
gyassék meg, hogy a' luth. gyermekeket iskolába 
bevenni és tanílni ne merészkedjék. 1768 die 
22. aug. 

Ezen kegyelmes rendelet ellen az őriek ismét 
folyamodtak. 'S mit nyertek ? 1769. jul. 1. egy 
másik kegyelmes királyi rendeletet, mellyben 
megengedtetik imaház építése, 14 öl hosszaságra 
és 5 öl szélességre. — Más semmi sem volt a' 
rendeletben. A' megye kiméreti az imaház he -
lyet 12 öl hosszúságra, 6 öl szélességre, és a' 
magasságot szabja 3 ölre, csak fából; haranglá-
bot külön a1 toronytól, melly ha nem így építte-
tik , az egész munka megsemmisíttetik. 

Megint folyamodtak az őriek a' trónhoz, és 
1769 octob. 9. költ kir. rendelet megérkezik a* 
megyére azon meghagyással, hogy, ha a' reftak 
kitételeik igazak , építhetnek imaházat köböl, a1 

felebb kitett mekkoraságra. — Építettek is, de 
még ekkor torony nélkül, A' hosszúsághoz nem 
illő szélességű, szük és 57 ablakú egyház, melly 
a' türelmetlenség fenálió példánya, 1770-ben e l -
kezdetvén építtetni, 72 vége felé egészen föl-
építtetett, 's 1773 jan. 10. d. fel is szenteltetett, 
kerülvén 3686 for 5 krba. 

Temploma mellé a' gyülekezet 1808—1810 
egy igen pompás tornyot csináltatott, ollyat, melly-
hez honunkban, reformált részről, hasonlót igen 
keveset lehet látni; a' toronyba órát, melly 2000 
és 13 mázsás harangot , melly 2827 ft. 15 krba 
került Idöjártával ez elhasadt, és 1841 junius 12. 
d. levetetvén helyéről, újra öntetett, és még 3 
mázsával megtoldatott. Kisebb harang is készült; 
mikor? nem akadtam nyomába; valamintannak 
sem , hogy a' pompás torony mennyibe kerül t? 
Van a' tornyon villámhárító i s , melly 1829 k é -
szült. Melleslegesen. Őrben nálunk 2 , evang. 
luth.-nál is 2, róm. kath. 3 jószavu harang levén, 
vajmi fölséges élv, midőn istentiszteletre vasár -
nap és ünnepeken mind a' hét harang egyszerre 
szól! — Adjon Isten illy öszhangzatot a' 3 fe le-
kezetű hallgatókba is. minőt harangjaik szólása 
előidéz!!! 

II. Paplak. 
Az 1740-ben fából építtetett faház elromol-

ván, II. József megengedte nekik 1783, jun. 5 . 
kelt kegyelmes válaszában, hogy ujat építhetnek 
köböl. El is készült 1784. Pap János lelkész alatt. 
Homlokzatán ez á l l : Exstructa 1784. sVb aLa 
DoMInl paX pLena et seCVrltas perfeCta est. 

III. Iskola• 's tanító-lak. 
Építtetett 1802-ben köböl; erre már nem k e l -

lett királyi enged vény, mivel 1793 után építtetett. 
IV. Templom, — (paplak) iskola 's tanítólak 

helyek eredete. 
Templom, paplak, iskola 's tanítólakhoz helyet 

részint végrendeletileg nyert, részint vásárlott a1 

gyülekezet. 



V. Nevezetesebb jótevők. 
1) Szondy Zsuzsdnna, elsőben Chernel Gábor 

hitvese, utóbb Kenessey Istvánné, végre Eude-
WM'WÍ Marehis a Castiglione neje 1752. mart. 28. 
végrendeletileg hagyott 20Ü0 ftot. 

2 ) 1750. Pelsöezi Szeremley György 150 ft. 
és ns Debreczen városában lakozott Szeremley 
Sámuel 100 ft. adtak, mellyhez a' gyülekezet 50 
ftot tett, és kamatoltatván ezen 300 ftot, 1772 
Szeremley Károly özvegye , Sz. Péteri Judith, 
ezt kifizette az ekklának. 

3) Kapitány Gesztefeld Hubert 1 7 6 4 , jul. 31. 
350 ftot testált. 

4 ) Szeremley Mária, Stettner Ferencz özve-
gye , 1759. jan. 1. szilvást 's kenderföldet a j án-
dékozott. 

5 ) 1758, nov. 28. Sz. Péteri Judith az úrasz-
talra, maga kezeivel díszesen kihimzett, kendőt. 
Ez ma rongyos és használatlan. 

6) 1736, aug. 6. Jenei István borbély, Komá-
romi József ötvös, Komáromy Sámuel, kőszegi 
mesterlegények csináltatták az úrasztalhozi k i -
sebb kannát. 

7) Ráday Gedeon úr 1773 adott két fél souve-
rain d'ort, két körmöczi, hat császári és két hol-
landi aranyat. 

Vannak még több alapítók is régebbről, u. m. 
Benkő, Kecskés, Szirák, Chernelek etc. — J e -
lenleg is igen sokan találtatnak, kik a' gyüleke-
zetről halálos ágyukban megemlékeznek s mond-
hatom : valamire való ember ritkán hal meg, hogy 
a' gyülekezetnek valamit végrendeletileg ne 
hagyjon. 

VI. Főbb emberek. *) 
1) Palotai Miklós, ennek idejében vetetett el 

a' templom; magvaszakadt. 2) Szeremley György, 
56 évig szolgálta, és így ifjúságától halálaig, a' 
németujvári Batthyány grófi házat, mint gondvi-
selő. -+- 1754. pünkösthó 25. 3) Ennek fia Ká-
roly, Szent-Péteri Judith férje. -+- 1768, mart. 
10. 4 ) Chernel László, Őrben nem, hanem Cher-
nelházán lakott; szép-talentomu ember levén, 
nagy befolyása volt az ekklai ügyekbe. Szerem-
ley Károlylyalö volt küldött Bécsbe 1764. -+- 68 
éves korában 1769. sept. 8. Stettner Ferencz, 
Szeremley Mária férje. — 6) Szita László, ki so-
káig volt fögondnoka a' gyülekezetnek, -+- 1816, 
nov. 3. Salfára vitetett, eltemettetvén a' családi 
sírboltba. 7) Ennek fia Szita János, ki elhalván 
sok adósságot hagyott maga után. Utódaitól örök-
ségét megvette a' ref. gyülekezet 30000 vf ton; 
adós még 24 ezerrel. — Ha a' mostani gazdál-
kodás, kezelés meg nem változik: soha sem sza-
badul meg adósságaiból a' gyülekezet. Isten adja, 
hogy minél előbb kiszabaduljon terhes adóssá-

• 7. 
* ) Or sok nevezetes család eredet i helye, így p. o. P y r -

ker egr i é rsek elődei is ide való r e fo rmá l t ak . P i rke r János 
özvegyével , Paal Évával, k i t 1 8 4 5 febr . 5 temettem el, itt 
deficialt a1 Py rke r család. 

gaiból! tán akkor a' tanítás ügye jobban f e lka -
rollatik! (?) 

VII. Papok. 
Homály fedi, ki volt az első pap; 1620-ban 

Pati Ferencz volt a' pap. 2) Szeremley János 
1641 tá ján; itt volt még 1658. Idejében kevés 
ember tudván írni, minden fontosb levelet ö fo-
galmazott; azt írja maga felöl, hogy az ide való, 
de tőlünk elvétetett róm. kath. templom tornyá-
nak tetejét ő építtette, szalonoki Prukker Kristóf 
ácscsal 1656-ban 3) Fülöp Márton. Ennek ide-
jében vetetett el a' ref. templom, paplak, iskola, 
mesterlak, minden külső, belső fundusokkal együtt. 
Hová lelt? bizonytalan; némelly levelekből az 
tetszik ki, hogy ö is, más protestáns papokkal 
együtt, Pozsonyba idéztetvén, száműzetett, hon-
nan szerencsésen megszabadult. 4 ) Szikszay Mi-
hály 1683. táján 5 ) ttáthori István 6) Szenczi 
János 7) Kolosvári János, 1700 táján. 8 ) Ba-
likó Miklós, 1708 — 1721, a' ki 2 évig a' le lké-
szi hivatal mellett mesteri hivatalt is viselt. 9 ) 
Szikszói István 1725- 1732. 10) Töly Márton 
1732 —1755 aug. 9; ekkor, nyavalyája miatt, ma-
gányba vonult. Ez 17 éves korában 1714, a ' n a g y 
győri iskolába ment, ott évig tanulván Pápára, az 
akkor virágzott collegiumba, hol 6 év elforgása 
alatt grammatikát, rhetorikát 's logikát v é g e z -
vén, 1721-ben, Erdélybe, a' marosvásárhelyi 
fötanodába ment, 's tanult 9 évig ; onnan kim'nt 
iskolatanítóságra, Gyula-Fehérvárra ; év telté-
vel haza indult Őrnek, s Ádász-Tevelen, nem le-
vén pap, megmarasztatott 's lévitai vagy elöimád-
kozói hivatalban fél évettöltött. Ottléte alatt 1732, 
Őrbe, mint hazájába, lelkészül rendeltetett 's kü l -
detett. Ezen sokat tapasztalt és széles-tudományu 
férfiúnak köszönhetni az anyakönyvnek maga 
ídejétöli elkezdését és rendes folytatását, melly 
örökös dicséretére szolgál, mivel elődei semmi 
illy drága kincset a'gyülekezetnek nem hagytak; 
csak az a' hiány, hogy a' holtaknak és házasul-
taknak külön anyakönyvet nem kezdett. 11) Tö-
rök Ferencz 1755 aug 9—1764 . mart. 18. 12) 
Szép János. Ennek idejében kezdtek templom-
építésre szabadságot kérni az őriek, Mária T h e -
réztöl. Folytatta a ' meghaltak anyakönyvét, mely-
Ivet kezdett Török Ferencz, de az ö elmentével 
1771 mart. elején, teljeséggel megszűnt, a ' g y ü -
lekezet tetemes kárával. 13) Herényi Ferencz9 
ki 1771 év febr 22. költ levelének értelme sze-
rint meghivatik f. őri papnak, míg a' rendes le l -
kész akadémiákról megjö, ki is, mint az a n y a -
könyvből világos, de a 'maga kifizettetéséröl adott 
bizonyítványból is kitetszik, csak 3 hónapot töl-
tött. 14) Tönkö Szilágyi István, szolgált 5 hóna -
pig jun. 1. — oct. 27. 1771. 15) Újhelyi Ko-
vács Ferencz. oct. 27. 1771 — 1776. Ennek ide-
jében 1773 szentelteteti fel a'templom. 16) Pap 
János 1777 jan. 3. — 1785 sept. 8. szolgált. Le l -
készség® előtt Sieremley György úrfinak 's n é -



melly kisasszonyoknak volt nevelöjök, s néhány 
hónapig az iskolában is tanítgatott. Ennek idejé-
ben épült a' paplak 1784. Nötlenségben élt. -t-
1785. sept. elején. 17) Héregi András, ide ho-
zattatott 1785 oct. 13. 1797 nov. 2-dikig viselte 
itt hivatalát, a' midőn Ör-Sz.-Péterre ment lel-
késznek. Ez a' lelkész új matriculát kezdett, az 
elébbi részszerintbe levén írva, részszerint e g y -
más össze levén benne zavarva; a' házasultak és 
meghaltaknak is külön osztályt rendelvén; ezen 
idötöl rendesen megy az anyakönyvek vezetése, 
kivált, mióta a' főtiszt, kerülettől nyomatott r o -
vatos ivekbe igtattatik be minden, mi anyakönyv-
be való. 18) Nagy Sámuel 1792 nov. 23. 1805 
május 3. Itt halt meg. 19) Nagy István, ki az 
előbb említettem idötöl fogva részint mint káp-
lán, részint, mint ideiglenes lelkész szolgált 1806 
máj, 12. előbb rendes pap levén SzecsŐdön, de 
bizonyos testbeli erőtlenkedése miatt, nyugalmaz-
t a t o k Megholt Pápán. 20) Szép Sámuel 1806 
máj. 14. — 1811 sept. 1 3 , a ' mikor elhunyván, 
seníor Bartha György, rádoczi és Arany József 
trestyén-szecsődi lelkészek szónokoltak fölötte. 
Ennek idejében, az ö tanácsából épült a' torony 
és tanácsára vetetett munkába az óracsinálás is, 
21 ) Parragh Péter. Meghalván Szép Sámuel, 
hogy özvegye egy év előtt el ne menjen, káplán-
tartásra disponáltatott, mellyre magát megajánl-
ván, P. P. úr, mint candidatus, seniori exmissio-
nalis mellett, ezen ekklában szolgált 1811 sept. 
28 - 1812 mart. 8. 22) Arany József, volt 
trestyén-szecsődi pap 12 évig; jött Őrbe 1812 
mart. 12. Lelkiösmeretes hűséggel viselt pályáját 
bezárá 1839 mart. 19. élte 70-dik évében; es-
perese levén az őrségi egyházmegyének. Adjon 
Isten sok illy lelkiösmeretes papot, minő Arany 
volt, kinek figyelmét legkisebb esemény sem ke -
rülé e l ; pontosan jegyzett mindent; és ezen köz-
lemény is az ö jegyzeteinek köszöni, sok tekin-
tetben, lételét. Élte alkonya felé erőtlenkedvén, 
segédek vitték helyette hivatalát, u. m. Bódogh 
János, ki 1834. nov 18. — 1835. apr. 9. szol-
gált ; ekkor elment Lenyeházára papnak : azóta 
Bödögén, Ajkán 's jelenleg Mihálvházán boldo-
gítja hiveit, az úr igéit hirdetvén; Dezse József 
1835. apr 15. óta káplán, de az öreg Arany el-
hunytával egy évig lelkészkedett, 's ekkor Nagy-
Ráhosra rendeltetvén, most is ott prédikálja az 
evangyeliomot. 23) Mozgay Sámuel, jött E. R á -
dóczról, 1840. mart. 24. 's viselte itt hivatalát 
1843. apr. 2 -ka ig ; ekkor ment Kerka-Németfa-
luba; onnan Trestyén-Szecsödre , 's jelenleg ott 
viszi hivatalát közkedvességgel. E' jeles férfiú 
annyi boszuságot szenvedett méltatlanul Őrben, 
hogy elszámlálni is lehetetlen. Oka a' vol t , mert 
az iskolatanító a' népet ellene izgatta. Jelenleg 
esperességi jegyző. Sokat akart tenni Őrben, de 
lehetetlen vala a' sok boszontatás miatt, és ennek 
utóda 24) szegény személyem , ki 1842. pápai 

seniorságom végeztével 1843. febr. 12. Kerka-
Németfaluba vitetvén papnak, onnan azon évi apr. 
2. bucsut vettem, 's apr. 9. virágvasárnap Őrbe 
beköszöntöttem; teszek a' mit tehetek; küzdök 
el nem csüggedve. Mit tettem 's teendek, Isten 
kegyelméből, lesz még ki valaha földerítendi, ha 
érdemes arra. Annyit még is mondhatok, hogy 
gyülekezetemben rend és csendesség van, 's lesz 
is, míg nem találkozik konkolyhintö. 

S z í j G y ö r g y , 
f. őri ref. lelkész. 

VEGYES KÖZLEMÉNYEK. 
B e l f ö l d : 

Gyámintézeti ügy a' n. szalontai egyházmegyé-
b e n . Gyámintézetünk alapszabályai 1845-k é v -
ben egy választmány által közgyűlésünk elébe 
terjesztettek, de az idő szükvolta miatt a' g y ű -
lés által akkor meg nem erősíttettek. Azon r e -
mény fejében mindazáltal, hogy a' fizetési idő b e -
következtéig, ha módosítással is, a' bemutatott 
alapszabályok helybehagyatnak : a ' fizetés négy 
osztályba soroztatott, egyházaink jövedelméhez 
képest, a' lelkészek által évenkint fizetendő 6 , 4 , 
2, 's 1 píbrintokban elhatároztatott; az egyházak 
osztályzata is bár rögtönözve, de mégis megle-
hetősen elrendeltetett. Noha akadályok állának 
ellent azóta is az alapszabályok megerősítésében, 
a' fizetés még is két évben kész szívvel tetetett, 
buzgón óhajtva lelkészeink ezen üdvös következ-
ményt ígérő gyámintézetnek mi elébb életbe-lép-
tethetését. Csupán három egyén vonta ki magát 
a' fizetés alól. 

Ezen előzmények után áttérek a' f. e+ mart. 
24-én N. Szalontán tartott közgyűlés ezen ügy 
érdekében tett intézkedéseire. 

1) Megállapíttatott, hogy minden részvényes 
lelkésznek, ha szolgálatra alkalmatlan volta mi-
att hivatalából kimarad, — továbbá minden pap 
özvegyének, — ha Özvegy nincs, árváinak joguk 
van a' gyámdíjhoz, és kinekkinek, ha a1 közgyű-
lésre jelenti magát 's illetményét az intézetnek 
viszsza nem ajánlja, része kiadatik : de nem b e -
tételéhez aránylag fogja kapni kiki gyámdíját, 
hanem minden osztálybeli különbség nélkül egyen-
lően. — E ' szerint hát mindenki családonként fog 
a1 gyámdíjba egyenlően részesülni. *) 

2) Megtartandó szabályul mondatott ki, hogy 
a' most szolgálatban levő lelkészek a' fizetésre 
nem kényszeríttetnek; az ennek utána egyház 
megyénk kebelébe szolgálni akaró lelkészek p e -
dig csak ezen társulat jó czélra törekvő intézete 

Megjegyzésre méltó itt az, hogy a ' j e len levők olly s z o -
rosan ragaszkodtak a i egyenlőség eltéhez;, hogy feledve azt 
^nulla regula sine exceptione11 nem csal ta 1 papnők közti f o -
koza t -kü lönbsége t törö l ték el az egyenlő gyámdíj m e g -
határoznia által, hanem a' több árvával maradt özvegy — 
és a ' bét különböző házasságból egy anyával maradt árvák 
iránt aem kívántak tekintet te l lenni. K. 



közös gyámolításának föltétele alatt léphetnek tá r -
saságunkba. * ) 

3 ) Sem most, sem jövendőben, hat teljes é v é l -
telteig, a' gyámdíjban senki nem részesül, hanem 
az özvegy is, ha férje 6 évig nem adózott, férje 
illetőségét fizesse a' hátra levő években, ha jogot 
akar tartani a' gyámdíjhoz. 

4 ) Végre bár azon előleges kérdésre : az egy-
házmegyei közgyűlésnek a' gyámintézet ügyeire 
nézve lehet-e intézkedni? a' többség tagadólag 
válaszolt, hanem a' főfelügyelést kivánta által-
adni a' közgyűlésnek, melly őrködnék a' felett, 
yajjon a' megbízottak az alapszabályok értelmé-
ben teljesitik-e kötelességeiket ? mégis, midőn 
a ' pénz pontos kezelésére tervezett választmányt 
érdeklő pontok az alapszabályok közöl kihagyat-
tak, minden intézkedéssel a' közgyűlés bízatott 
meg. * • ) 

Ezek főbb vonalai a' n. szalontai e. megyei 
papi gyámintézetnek. K ö z l ő . 

*) Különös , hogy egy, a1 társaság nagy többsége által 
é l e tbe léptetet t intézet alapszabályai csak a" társaság k e b e -
lébe ezután lépendőkre nézve birnak kőtelező erővel : az 
ugyanazon társaság jó té teményei t j e l en leg élvezők pedig 
az abban fenálló údvös-czélu intézet nem gyámolí tására k i -
vál tságoltatnak ! Illy kivételes kedvezések, a" gyámintéze t re 
vona tkozólag , tadlomra legalább egy egyházmegyében s in -
csenek felállítva, 's véleményem szerint hasonlók volnának 
azon a ' többség ér te lmében törvényes e rőre emelt megyei 
ha tározatokhoz — ha ugyan polgár i testület illy engedé -
keny tudna lenni tagjai i rányában — mellyek alól néhány 
egyesek szabad tetszés szer int k ibühatnának. K. 

Hogyha minden évnegyedben ta r ta tnék közgyűlés , mi 
sem volna inkább helyén, mint a ' közgyűlésre bízni az i n -
tézkedés t : de mikor csak egy gyűlést tar thatunk évenként , 
az t is leg inkább a ' változások elintézése kedveér t , és l e g -
fö lebb egy pár napig, — bizonyosan nem a' hivatalnokok iránti 
bizalmatlanság 's le lkiösméretökbeni ké tkedés , hanem a' 
szükség kivánta volna egy ál landó választmány kinevezte té-
s é t , melly az intézet ügyeiről felelés és a ' közgyűlésnek s z á -
madás terhe alatt in tézkednék. Igaz, hogy most a1 télen vég-
h e z vitetni szokot t egyházi látogatás alkalmával összesze-
de t t pénz a1 tavaszi közgyűlésen utalványoztat ik, ha kérők 

j e l e n t i k m a g u k a t : de lesz idö, mikor nem a ' tavaszi gyűlésre 
j ő a1 pénztárba a ' pénz. Ki fog ekkor annak biztos helyre 
k ikölcsönzéséről g o n d o s k o d n i ? ki fog a" kötelezvények h e -
lyes készí tésére gyűlés után felügyelni ? ki a' kamatok p o n -
tosan behaj tására , és k iadására ? a ' pénztárnoki számadá-
s o k r a ? ki fogja idővel számba venni, mennyi lesz a ' kiosz • 
t andó mennyiség, hány rész re o sz t a t i k? 'stb. ha csak a ' kü -
lönben is terhelve levő esperesi hivatalra nem ruházzuk a1 

pénzkiadás terhét 1s egyebeke t , más részét az in tézkedés-
nek egy a ' közgyűlésből kinevezett választmányra bízván. 
Úgyde az így kinevezettválasztmány rögtönözve hogy tudna, 
legszivesb akarata mellett i s , u g y intézkedni , mint egy bizo-
nyos időre kinevezett állandó választmány, melly az intézet 
ügyeiről időről időre kellő tudomást szerezne, a1 pénztári 
számodásokat nagyobb figyelemmel vizsgálhatná, a1 pénz k i -
adására 's a ' kamatoknak idején behajtására felelet terhe 
a la t t ügye lne?És most ennek teljesítése gyűlés u tán , ha csak 
esperesünk nem ügyel fel és az előfordulható esetekben vele 
nem bajlakodik, a ' választmány el nem fogadása miat t , s e n -
k inek sem kötelessége. Hitünk azonban erős, hogy a ' k ö z -
do lgok igazgatásában fáradhatat lan ' s erélyes esperesünk a d -
d ig , míg az errőli rendelkezés szükségét az e. vidéki gyűlés 

Hála. Boldogok azon jobbágyok, kiknek földes 
urok olly gondos, hogy azoknak nem csak anya-
gi jóllétökre, de szellemi haladásuk eszközeire 
is, minden valláskülönbség nélkül, nagylelküleg 
áldozik. Illy kegyes földesurat szerencsések t isz-
telni a ' lajos-komáromiak főméltóságu herczeg 
Batthydni Fülöpben, ki a' mult szűk évben nem-
csak őszi és tavaszi gabonát osztatott ki szűköl-
ködő jobbágyai között, jutányos, megállapított á r -
ért, — de csekély-számu református atyánkfiai 
iskolájoknak megújítására is száz pengő forintot 
ajándékozni szíves vala Ezért örömmel rebegnek 
hálát a' szegény segedeluiezettek 's buzgó imá-
jok a' nagy jóltevö becses, tartós életeért felha-
tand az élet urához. V a r g a M á t y á s . 

Párbér-váltság. Egyházunk érdemes tagjátSzabó 
Jánost fölserkentette a' török sz. miklósi elhirtilt 
magtalan aggastyán, Pazderka, róm. kath. adó-
fizető példája , kiről a' B. P. Híradóban jelentve 
volt, hogy a' t. sz. miklósi r. kath. község részé-
ről a1 párbért örök időkre megváltotta„ 

Szabó János,sz mártonkátai református esküdt 
ember és presbyter, 's szintén adófizető jobbágy, 
e ' szép példát egészben nem követheté ugyan,— 
mert neki számos, nagyobb és kisebb g y e r m e -
kei vágynák, kik atyai gondoskodását igénylik : 
de a' mennyire környülállásai engedék, a' vagy 
csak némi részben is, örömest utánozá azt. Ugyan-
is : 100, száz pengő forintot tett le egyházunk 
pénztárába, olly véggel , hogy az 10 esztendeig 
kamatra kiadatván, 's addig a' kamat folyvást a1 

tökéhez csatoltatván, akkor az egész mennyiség 
szolgáljon az ö családjából három pár személy 
párbérének örök váltságára. — Vajha minél töb-
ben követnék e' jó példát, 's megszabadítanának 
bennünket, párbérrel fizettetni (mikor ugyan — 
és n ' kik fizetik) szokott szegény lelkészeket azon 
sok kedvetlenségtől, baj és hátramaradástól, melly 
annak beszedésével 's szedetésével többnyire 
együtt jár ! Vajha e' tekintetben is eljöne minél 
előbb az örök váltság országa !! M. Sz. 1. 

K ü l f ö l d : 
Tanítógyámolda. Würtlembergben a' tanítók 

gyámoldát alapítottak, mellynek czélja a1 népta-
nítói kar szegény és szükséget szenvedő e g y é -
neit a' württembergi királyságon belől gyámolí-
tani. Szegényekül tekint az egylet : a) szegény, 
érdemes özvegyeket; b) württembergi néptanítók 
árva, vagy erkölcsi elárvulásnak induló gyerme-
keit; c) szegény, de érdemes, szolgálatban levő 
néptanítókat, kiknek jövedelmét betegség hosz-
szabb ideig alászállítá. Rendes tag mindenik, ki 
Württembergben akár ideiglen, akár állandóan, 
akár nyilvános, akár magánintézetben tanítósko-
halaszthatatlannak nem látja, minden, az intézel kárá ra c z é l -
zó, hanyagságnak vagy rendet lenségnek ellene áll , és ennek 
javára kellő szigorral fog intézkedni , melly tet teinek illő 
méltánylatát az illető közönségtől bizton reményű a ' K o z l ö . 



d i k 's az egylet pénztárába évenként legalább 
24 kr. fizet Rendkívüli tag minden nemtanító l e -
het k i hajlandó az egylet czélait legalább 30 kr. 
évenkénti adománynyal elősegíteni. A' gyámoli-
tás megszűnik : árváknál, bevégzett tankorban, 
fiúknál tehát mintegy 17, leányoknál mintegy 16 
évben; özvegyeknél uj házasságra léptökkor, de 
gyermekeiknél csak akkor, ha anyjok férjhezme-
netele után nem találják őket gyámolítandóknak. 
(A. Schztg.) 

Erkölcsiség állapotja Württembergben. Az ulmi 
törvényszék egy gyujtogatót itélt el, mi a' Beo-
bachternek következő elmélkedésre adott alkal-
mat: ,,Nálunk arról álmodoznak, hogy Würt tem-
berg Eldoradója különösen a' vallásosság- és e r -
kölcsösségnek. E bárgyú, minden tapasztalással 
homlokegyenest ellenkező vélemény, mellyet 
egyébiránt gondosan ápolnak némi részről, nem 
kevéssé mozdílá elő a' szellemi elcsekélyedést 's 
öntets/ö, erkölcsi tunyaságot, mellybe népünk 
tetemes részét fogva 's behálózva látjuk Ha fe l -
tünedezni kezd azon hit, hogy politikai dolgokban 
sincs okunk más országok fölé dicsekvöleg emel-
kedni, a' württenbergi legalább más téren bizo-
nyos hiúsággal szok még egyre zsebére ütni 
mondván : De becsületességünk és szilárdságunk, 
vallásosságunk és erkölcsösségünk, egyházaink 
és iskoláink! — 0 hiú dicsőség, ha a1 dolog fe-
nekére tekintünk! Alig kezd törvénytermeinkben 
egy kis világosság rezgeni, minden gondolkodó 
ellenállhatlanúl azon belátásra jut : Szintannyi 
csalás , szintannyi lopás , szintannyi gyilkos-
ság , ha nem több, mint másutt ? Uj fényes 
példája ennek az Ulmban nem rég elitélt gyújto-
gató. Arról kétség sem lehet ugyan, hogy ezen 
embernek — ki nyomozás alatt, midőn élete- és 
szabadságáról volt szó, a' bíró előtt egy, az i ro-
daszobában repkedő méhet egészen közönyösen 
kergetett, le akarván azt ütni — mértéke adatott 
a' szellemi erőknek, melly legalább is a' f a g y -
ponton alul áll : de azon tény, hogy szolgálata 
ideje alatt különféle parasztoknál mindig képes 
volt a1 reá bízottakat elvégezni, kétségtelenül bi-
zonyíthatná, hogy e' bárgyúságának legalább is 
ollyan oka a' nevelés, mint a' mostoha természet 
fukarsága. Mert ezen ember, kinek mindenesetre 
annyi észt adott a' természet , hogy mezei mun-
kát gyakorlatban megtanulhatott, nem tud sem 
írni, sem olvasni, sem számolni; maga állítja, hogy 
soha semmit nem tanult; nem tudja, mellyik hit-
valláshoz tartozik; mint gyújtogató állítja, hogy 
olly ártatlan, mint Isten az égben ? sőt midőn vé-
dője jószerü kihallgatásakor vallási dolgokról 
kezde vele beszélni, ö válaszola :, Én még sem-
mi Krisztust nem láttam, pedig Sáliam már sok 
embert, de öt nem? Csak azt óhajtjuk, hogy e g y -
házaink 's iskoláink magasztalói lépjenek egy ideig 
mint bírák gyakorlati hivatalba. Akkor átlátnák, 
egyházaink- 's iskoláinknak mi tartósak g y ü -

mölcseik, mi felülmulhatlanok rendezeteik. Mond-
ják ugyan : ,Azok kivételek : ' de mondjátok meg;, 
E" kivételek miért olly gyakoriak, hogy szabály-
Iyá válni fenyegetnek ? ! Minél jobban kevély-
kedünk névszerint vallási nevelésünkben: annál 
felötlőbb, hogy ezen emberek sokszor azt sem 
tudják, mellyik hitvalláshoz tartoznak? De b á r -
milly szomoritóak iliyen tapasztalatok, üdvösek 
mégis, hogy annál jobban győződjünk meg, hogy 
az egyházak 's iskolák korán sincsenek még ' s 
nem is lehetnek azon karban, mellyben czéluknál 
fogva lenniök kellene." 

Zllgiskolák Irlandban. Irlandi útleírásában Kohl 
e' szerencsétlen sziget déli részének egy fé l re -
eső vidékére vezet 's beszéli : , ,A' szellemi f e l -
világosodás fénye miként terjesztetik Irland e* 
félrefekvö tájain, utunkban volt alkalmam látni 
egy ír régi nemzeti sztilti zugiskolában (hedge-
school). Az megható kép volt valóban. Az isko-
laépület putri vala, minden ablak, minden kénye -
lem nélkül. A' kis iskolások rongyaikba lehető-
leg jól beburkoltan a' kunyhó nyilt alacsony a j -
tajánál ültek 's kis könyveiket mindnyájan ajtó 
felé fordítva tárták, az azon beható csekély v i -
lágosságot felfogandók. Sok kisded a' földön ült 
vagy fekvék. Ilátok mögött néhányan ültek e g y -
pár lóczán, mellyeket deszkákból raktak össze 's 
mögöttök néhány nagyobb állt, könyveikkei az 
elöttök ülök fejei közt tolakodva a1 világossághoz. 
A' tanító ír nemzeti öltözetben a' csoport köze-
pén ült. E ' kép irlandróli rajzkönyvben lénye-
ges fogott volna lenni s végtelenül sajnáltam, 
hogy nem volt nálam daguerreotyp, miszerint azt 
lemezen legott megörökítsem. Künn az ajtó előtt 
annyi turfadarab hevert, benn a' hány gyermek 
ül t ; mert mindegyik egy turfadarabot hozott, adó-
's díjkép a' tanító számára. Ez, midőn beléptem 
a' keskeny ajtón, hordóról kelt föl, nyájasan ü d -
vözölt 's hogy széket nem adhat, e ' szavakkal 
mentegetözék:, Valóban igen sajnálom, hogy ön -
nek széket nem adhatok. A' kicsinyeket angol 
Abc. - re tanítá. E' tanulmánynál a' gyermekek 
vidorak 's virgonczak valának, és ha szegény-
ségük- , táplálékuk- 's öltözékökre gondolunk, 
nagy csodának kell azt tartanunk, hogy majd min-
den ír gyermek — legalább faluhelyeken — o ly -
lyan. Az iskolaház közvetlenül az út mellett f e -
küdt, de a 'gyermekek néhány mföldnyire laktak, 
maga a' tanító is az úttól távol szállásolt. Bizo-
nyos órában mindnyájan az úton összegyűlnek 's 
este bevégzett munka után a' gyermekek zsebbe 
dugják A b c . - könyveiket 's eliramlanak : a' t a -
nító pedig, mennyire lehet, bezárja az ajtót, t u r -
faadóját zsákba szedi, vándorbotját kezébe veszi 
's távol kunyhójához zarándokol. (A. Schztg.) 

Mutatvány. A' luxemburgi megyébe behozott, 
Scouville jezuita által írt kátéból következőket 
mutatunk fel: 9 .1 . : Mire való a' sz. kereszt jele? 
Hogy az ördögöt és rémségét elüzzük 's minden-



nemű boszorkányságot megsemmítsünk. — 75. 
1. : Mellyik helyen fog mindegyikünk feltá-
madni? Ott, hol testének legnagyobb része lesz. 
— 76. I. : Minő testalakban fogunk feltámadni? 
Középtermettel. — Minő korban ? Mintha 33 
évesek volnánk, mint a' Krisztus. — 103. I. : 
Hogyan leszünk igézőkké ? Babona, fajtalanság, 
átkozódás, hitbeni tudatlanság által. — 115. 1 : 
Mit mondasz azokról, kik különféle szerekkel 
idétlen szülést eszközölnek ? Azok emberölők 's 
örök boldogságtól fosztják meg a' lelket. — 122. 
1. : Szabad-e munkadíjt titkon elvenni ? Ki bizto-
san akar járni, az iránt lelki atyját kérdezne meg. 
— Mi az uzsora ? Pénzt kölcsön adni 's azért 
többet venni, mint a' mennyit adtunk. — 123.1.: 
Ha a' lopott jószág ura nincs tudva, kinek kell 
azt adni? Istennek, mint legfőbb urnák misék- és 
alamizsnákkal. — 131. 1. : Kötelesek-e az e re t -
nekek is engedelmeskedni az egyháznak? Igen, 
ök a1 keresztség által alattvalói az egyháznak.— 
146. 1. : Miből kell tizedet adnunk ? Jog szerint 
minden dologból: azonban minden helyen a' szo-
káshoz kell alkalmazkodnunk. — 172. 1 : Rosz 
papokat miknek kell tekintenünk ? Tisztelnünk 
kell őket, mert ök mégis csak Istennek helyette-

ei. — 193. 1. : Szigorú lesz-e az utólsó Ítélet? 
Kimondhatlanul szigorú;—198.1. : Hol van a' po- , 
kol ? A' föld közepében. — Nagy-e a' pokol ? 
Nem épen nagy, mert az elkárhozottak egymásra 
rakva feküsznek, mint téglák a' téglaégető ke -
menczében. (A. K. Z.) 

Roussel Napoleon. A'protestantismusnak F r a n -
cziaországban a' romanismus ellen e' fáradhatlan 
védje , ki már 13 ev. községet gyűjtött r . katho-
licusokból össze, egy „felszólí tást ai' papokhoz" 
írt, mellyben azokat, kiknek szive 's lelkiösine-
rete ellentétbe jött hivatalukkal, kilépésre barát-
ságosan felszólítja. Ezen íratott m. évben saját 
költségén postán küldözé Francziaország 32000 
r . kath. papjának szét. Arra kétféle válaszokat 
kapott, egy részök tele volt a' leggyalázatosb és 
piszkosb szidalmakkal, mások nyugott, méltó, söt 
örvendetes hangúak valának! Egy pap, ezen irat 
által rabiralva, hivataláról lemondott! E" miatt a' 
felszólítás még meglevő példányai a1 felsőbb pap-
ság sürgölésére elkoboztattak 's Roussel bírói vád 
alá fogatott. Ez második per, mellyet vallássza-
badság ügye miatt indítottak ellene. Erről egy l e -
velében emigy í r : „Igenis,én arra akartam birni 
a papokat, hogy hagyják abban azon ügyet, mely-
lyel sokan közölök lelkiösmeretök ellen foglal-
kodnak. Azt is tudom, hogy némellyeknél boldo-
gultam. Egynek jeles leveléből látom, hogy meg-
térés utján van, egy másik csak kenyérkeresetet 
kiván, hogy letehesse papi köntösét. Mások meg-
vallják saját 's társaik évek óta tartó tusáit és 
szenvedéseit 's ajánlkoznak, hogy r. kath. nyá -
jaikkal , mellyek, mint ök, megunták a' dolgot, 
átjövendnek. Levelezésben állok e' férfiakkal,kik 

ugy találják, hogy helyesen tettem , midőn nekik 
írtam! Mások szidalmazó leveleket küldének 
ugyan, de ezen, trágárságokkal telt levelek csak 
azt mutatják, hogy nem csalódtam, sőt hogy e1 p a -
pok szelleme roszabb, mint minőnek gondoltam ! 
Illyen levelekkel, mellyek engem nagyon is i ga -
zolnak, a' biró előtt is felelendek. Egyébiránt r e -
ménylem, hogy tervemet, mellyre papok nyájas 
feleletei adtak alkalmat, végrehajtom, t. i. társu-
latot alapítok kilépő r. kath.papok gyámolítására. 
(A. K. Z.) 

Gusztáv-Ádolf-egyesÜlet. Ezen alapítvány b e -
vétele- 's kiadásiról következő adatok közöltet-
nek : 6. nov. 1843 — 1844 bevéte l : 47988 tall., 
8 szgr., 7 fill.; 6. nov. 184 1—45 bevétel : 82530 
tall., 25 szgr., 4 fill 1845-ki nov. 6- tól 1 8 4 6 -
ki sept. 5 - i g a' lipcsei középponti pénztárba b e -
folyt : 54Ó32 tall., 19 szgr.. 3 fill. 1 8 4 3 — 4 4 és 
1 8 4 4 — 4 5 években a' középponti pénztár kiadott: 
Csehországban 23 községnek öszv. 16377 tall., 
27 szgr., 2 fill.; Korontban 6 közs. öszv. 4335 
tal l , 24 szgr., 4 fill.; Morvában 9 közs. öszv. 
7567 tall., 20 szgr., 4 fill.; Felsöausztriában 6 
közs. öszv. 14574 tall., 10 szgr., 8 fill.; Magyar -
országban 10 közs öszv. 8199 tall., 7 szgr., 2 
fill.; Halicsban 1 közs.800 tall.;Poroszországban 
4 közs. öszv. 5454 tall., 6 szgr.; Hannoverában 
3 közs. öszv. 2 á 0 l tall., 19 szgr., 8 fill.; Darm-
stadtban 7 közs. öszv. 2295 tall., 10szgr . , 5 fill.; 
Francziaországban 7 közs. öszv. 3041 tall., 17 
szgr . ; Belgiumban 2 közs. öszv. 906 tall., 22 
szgr., Éjszakamerikában 1 közs. 4*0 tall.; Bue-
nos-Ayresben 1 közs. 279 tall., 2 szgr.; Portu-
gáliában 1 közs. 200 tal l , öszv. 66943 tall., 17 
szgr., 3 fill. Azonkül6 község számára fentar ta-
tott : 8276 tall., 25 szgr., öszv. 75220 tall., 12 
szgr., 3 fill. Közvetlenül megajánlott segedelmek 
mintegy 15000 tall., az egész egyesület tehát k i -
adott mintegy 90000 tall (B. A. Ií. Z . ) 

Apróságok. Liverpoolban is egylet alakult azon 
külföldiek számára, kik elegendő szellemi ápolás 
nélkül vannak. Figyelmét kivált a' révekbe jövő 's 
ott mulató hajósokra forditandja. (B. A. K. Z . ) — 
Heidelberg népessége 14852 lélek, 9005 ev., 
5384 r. kath. , 128 ném.-kath. , 2 mennonita, 
333. zsidó. (B. A. K. Z.) — Lipcse népessége 
60103 lé lek, 56883 ev., 1397 ref., 1208 r 
kath., 28S ném. kath., 38 görög, 289 zsidó. (B. 
A. K Z.) - Berlinben a' szigorúan luth. irányú 
papok gyűlést tartva, e' kérdésről tanakodtak : 
„A' luth. egyháznak valódi egyházi létezését 
hogyan kelljen Poroszországban ismét visszasze-
rezni? Legtöbb szavazó abban állapodék meg- , 
hogy az csak a' most tettleg fenálló uniotóli el-
szakadás által történhetik meg. (B. A. K. Z.) — 
A' vallásos könyveket terjesztő toulousei prot. 
egylet 1845-ben 141500 könyvet 's röpiratot, 
fenállása óta pedig 52 különféle munkából 900000 
példányt terjesztett el nem csak Francziaország-



ban, hanemNagybritannia-, Schweiz-, Belgium-, 
Olaszország-, Afrika különféle részei-, Elöázsia-
's Amerikában ís. (B. A. K. Z.) — A' franczia 
's külföldi bibliatársulat 1845. —1846-ban ela-
dott 's elosztott 4599 bibliát 's 42012 uj test., 13 
évi fenállása óta pedig 684311 példányt, több-
nyire r. kalholicusok közt. (B, A. K. Z.) — A' 
jezuitákat, kik Calcuttában collegiumot alapítot-
tak, felsöségük visszahítta 's ők egy holtjokat is 
a' sírból kivették's magokkal vitték. (B. A. K. Z.) 
— Wilkinson János végrendeletében hagyott a' 
britt 's külföldi bibliatársulatnak : 3000, a' lon-
doni missiotársulatnak : 2000, a' püspöki missio-
társ. : 1500, a' baptista missiotáts.: 1500, a ' m e -
thod. missiotárs. : 1000. a' röpirattárs. : 1000, 
a' testvérközség missiójának : 1500, a' papi se -
gélytárs. : 250, az evangyéliomot Irlandban t e r -
jesztő társ : 250, öszv. 12000 f. ftget (B. A K. 
Z.) — VYallis cantonban egy fiatal férfi egy kü-
lön állott gunyhóban porrá égette magát, hogy 
lángok útján jusson mennyországba. (A.Z. f. Ch. 
u. K.) — A' königsbergi fötörvényszék kérdést 
intézett a' rabbihoz : „zsidó, mint ollyan, alájok 
vetheti- e magát a' ker. házassági törvényeknek ? " 
A' válasz, mondják, igenlöleg ütött ki, mennyi-
ben a' „ker. házassági törvények" kifejezés alatt 
azon házassági rendeletek értetnek, mellyeknek a' 
zsidó nem mint zsidó, hanem mint ember köteles 
hódolni: tagadólag ellenben, ha alatta az esketés 
ker. formája 's a' mi ezzel összefügg, értetik. 
(A. Z. f. Ch. u. K.) — Angliában a' r+ katholi-
cusok képességet kaptak egyetemi fokozatokra. 
(A. Z. f. Ch. u. K.) — Tiflisben seminariumala-
píttatott fiatal igazhitű görög papok képezésére. 
(A. Z. f. Ch. u. K.) — Az orosz egyházi kérdés 
Romában még mindig nagy akadályokra talál A' 
sz. szék kivánja, hogy az Oroszországban a' r. 
kath. egyházközségrölkényszerités vagy közvet-
len sürgölés áltai elszakadottak föltétlen enge-
delmet kapjanak szabad visszatérésre az elha-
gyott egyház kebelébe 's általán minden a régi 
állapotba állittassék vissza : az orosz kormány a' 
megtörtént átmenetet az orosz- gör. egyházba 
bevégzett ténynek tekinti, mellyen többé változ-
tatni nem lehet; a 'most folyamatban levő alkudo-
zások tehát csak jövendőre vonatkozzanak. (A. Z. 
f. Ch. u. K.) F. é. jan. 13-kán Romában egy 
quitói virgosaecularis, Maria Anna a Jesu d e P a -
redes (mh. 1645-b. 27- ik évében) szentté-mon-
datásának pere végeztetett be, melly 1776. óta 
hevert eldöntetlenül a' szertartások congrega-
tiójánál. Végre a' pápa Micara és Altieri 
bibornokok előtt ünnepélyes gyűlésben a' Qui-
rinalon kinyilatkoztató, hogy azon ainerikainö 
csodatételei igazak. (A. Z. f* Ch. u. K.) — 
Mi-Keletindiában a keresztyén-európai műveltség 
terjedését jobban elömozdítandja, mint sok missio-

nar, az azon mód, mellyel most az angol kormányja* 
hindukhoz közelíteni törekszik. Nemcsak minden 
európai hivatalnoktól pontos ismeretét kivánja az 
ottani honi nyelvnek: hanem sok benszülöttnek 
lehetségessé teszi a' statushivatalokbai belépést 
is, egyre szaporítja az iskolákat, mellyek által a ' 
fiatal hinduk európai tudománynyal megismerked-
hetnek 's így ama hivatalok felvállalására k é p e -
sekké tétethetnek. Ez okból legújabb időben sok 
könyv nyomaték a 'még most szokásos honi nyel-
veken 's ez úton észrevétlenül, de mintegy eze r -
nyi csatornán, európai műveltség szivárog a' 
hinduk közé. (A.ZXCh.u.K.) —Angliában a' 1 8 h ó -
nap óta r . kath. egyházba átment papok száma Sun 
szerint most mintegy 70 's még nagyobb a' száma 
az áttért világiaknak a londoni közép's felsőbb osz -
tályok ból. (A.K.Z.)— A' regensburgi püspöki or-
dinariatus minden egyházelöljárónak felelet terhe 
alatt meghagyá, hogy ereklyét vagy sz. képet 
egyházaikban helybenhagyás nélkül sem papok-
nak, sem világiaknak felállítani ne engedjenek. 
(A. K. Z. — A' poseni ólutheranusok egy része 
papjok élén Ausztráliába szándékozik kivándo-
rolni. (A.K.Z . ) — A'bajor bibliatársulat 194 5 / f i-
ban 6474 egész bibliát, 1262 uj test. 's 202 zsol-
tárt, 22 évi fenállása óta pedig 133033 ó és u j 
test. 's 1155 zsoltárt terjesztett el. (B. A. K. Z.) 
—• Archangelben67 katonaujonczczá fogott zsidó 
egyszerre, „önkényt" menta' görög egyházba át. 
(B. A. K. Z.) — A' wesleyanok 1846-ban I n -
diába 3, Ceylonra 3, Sierra Leonéba 2, Coast-
fokra 3, Jamaikába 2, Ujzélandba 1, Barátság-
szigetekre 4, Fidschiszigetekre 2, összesen 21 uj 
missionárt küldenek ki. (B A.K.Z.) — Hannoverá-
ban száz meg száz tanítói hivatal van, melly csak 
mintegy 2 0 — 3 0 tall. jövedelmez! (A. Schztg.) 

KÖNYV-AJÁNLÁS. 
Egész tar talmú, elemi számokon k e z d ő , nagyokon végző , 

sőt eddigelöa"1 hiánosan ér in te t teket is felvilágosító, t e r m é -
szeti rendii, hitel felett rövid, iskolai szónoklatu, é r the tő , 
tapasztalt atyák által gyermekeiknek is magyarázható s z á m -
v e t é s . 

Mezőgazdaság, művészet, kereskedés vezértana ; a' g y e r -
meknek okos és bölcs emberré képezésére első tudomány > 
a ' g y a k o r l ó if jút figyelemre, r end re , gondosságra , t e rmesz -
tésre "s nevelésre, okos véte l re , e ladásra , pénzzel bánásra , 
takarékosságra (mintha cselekedné)játszva szokta tó ,— a' g y a -
korlat i gazdá lkodás t , a1 rendszeres könyveknél f o g a n a t o s a b -
ban megismértető , csak mulatságos mutogatással könnyea 
tanítható m e z ő g a z d a s á g i s z á m a d á s . 

A' közönség e ' k é t bölcseségnek óhajt ja legerélyesebb t a -
nít tatását . 

Ajánltat ik tehát a ' t. cz. közönségnek , tanítási fe lügyelő, 
okta tó , könyváros uraknak , "s pesti l eopo ld i -vásá rkor tőlem 
alulirt tól vitethetik 's vehetik által köte t len, és hogy a1 s z e -
gényebb tanulók is megszerezhessék, a1 majd egybe füzendft 
két példány ára csak 1 8 pkr . 

P e s t e n fe jé rha jó-u tczábnn 6 6 0 - i k számnál. 
Székely Mihály, könyvkötőtől . 
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TARTALOM : Keresztyén vallás és bölcselet viszonya k o r o n -
kén t . H e g e d ü s L á s z I ó. — Várat lanul indokolt váz -
latok a" h i tegység eszméje fölött . K i s s S á m u e l . — 
A ' tolnai helvét hitvallású papi gyámintézet "s özvegy — dí-
ja rás i ujonan rendeze t t egyle t szabályai . — I s k o l a ' -
ü g y : Egy kis tá jékozás és el lencommentár . H u n f a l v y 
J á n o s . — E1 e t r a j z : Miskolczi Sz. Jáuos é le t ra jza . 
Közli M. Sz. J . — S z e n t - 1 a n t : Dávid zsol tárai . B a k -
s a y D á n i e 1. — V e g y e s k ö z I e m é n y e k. 

Keresztyén vallás és bölcselet viszonya koronként. 
Első közlemény. (Folytatás .) 

Szólottunk eddig- a 'ker . vallás és bölcselet első 
viszonyáról : a' második a' scholastica phíloso-
phia és k. vallás viszonya. 

Az egyházatyák a' fejlődő, a' scholasticusok 
pedig már a' kész egyházban bölcselkedtek. A' 
scholastica philosophia jelszava: az igazi vallás és 
igazi philosophia ugyanazok, az igazság e g y ; 
je l leme: nem a' szabad, 's a1 philosophiai eszmé-
ket önmagából merítő, hanem az egyházatyák ál-
tal kifejtett , és zsinatilag meghatárzott egyház-
tanok tekintélyétől feltételezett gondolkodás; 
czélja : az egyház tanainak igazolása, értelmezé-
se, tudományos előterjesztése, mellyre eleinte az 
ú j platonismus hagyományait, 's Aristotelesnek, 
főkép Boethius után ismert logicáját használták 
fel, majd végre ugyanennek, metaphysicaját és 
ethicaját is. A ' scholasticusok tehát nem szigete-
lék el a ' bölcseletet a ' theologiától, de az az e g y -
ház tanainak tekintélyébe levén befoglyozva, böl-
cselkedésök végre is nem egyéb , mint az é r t e -
lem elvont viszonyainak — kategoriainak — 
mellyeket az Aristoteleslogicajában készen talál-
tak, bírálat nélküli használata, a 'tekintély-hit kö-
rén belől mozgó logicai és metaphysicai fogalmak, 
halárzások, az egyház tanaihoz ragasztott száraz 
iskolai okoskodás, — az ellenmondásoknak, mely-
lyek az értelem véges és egyoldalú határzásai 
mellett elkerülhetlenek, okok és ellenokok, té te -
lek és ellentételek általi megoldása, üres és nyug-
talan fogalmazás, 's ennek szükségesképeni szü-
leménye , a' scholasticismust jellemző és végre 
megdöntő végnélküli különböztetés, szőrszálha-
sogatás. Őket sem az emberi szellem természete, 
sem a' külvilág nem érdeklettók, hanem, mond-
hatni, több százados törekvésüket, az egyháznak 
mereven hittani fogalmai, és üres formalismus 
bélyegzik, melly természet elleni állapot, végre 

is a' hit és ész, a' hittan és bölcselettragicai szint 
viselő ellentétein végződött. Ezzel nem állítjuk, 
hogy a' scholasticusoknak nem volna érdemök, 
ugy a' bölcseletre, miként hittanra nézve. Azon 
törekvés, hogy az egyház tanait bölcseleti alapra 
fektessék, 's azoknak rendszeres alakot adjanak, 
szükségesképen magával hozta a' hittani és o n -
tologiai fogalmak mélyebb vizsgálatát , 's m a g á -
nak a' hittannak alaposabb kezelését. 

A' scholasticismust némellyek Scotus Er igená-
val kezdik. Elismerte ö , igaz , hogy a' tekintély 
— egyháztan — az észszel nem ellenkezik, sem 
az ész a'valódi tekintélylyel, ha ugyan mindkettő 
ugyanazon kútfőből, az isteni bölcseségböl szá r -
mazik: de az alexandriai iskola, Ágoston, 's utána 
a' scholast. elvét : fides praecedit intellectum, 
megfordítja: priusrationeutendum est, ac deinde 
auctorilate, mert, úgymond, a" tekintély szá rma-
zott az észből, nem megfordítva. És így ö tulaj-
donképen nem tartozik a' scholasticusok hoz, ö b i -
zonyos értelemben meghaladta korát. 

A' scholasticusokat hárorn osztályba lehet s o -
rozni. Az első osztályba, tekintve a' munkássági 
irányt, azok tartozhatnak, kik a' keresztyén e g y -
ház tanait bölcseleti alapra igyekeztek fektetni és 
megmutatni. Ánselm első, ki illy értelemben ve té 
meg a' scholaslicismus alapját, éjjel-nappal űzvén 
öt azon gondolat, hogy a mit hisz, meg is értse. 
Ö a' hit és ész viszonyát Ágoston után így ha t á -
rozza meg: Christianus per fidem debet ad intel-
lectum proficere,nonper intellectum ad fidem a c -
cedere, aut si intelligere non valet, a fide r e c e -
dere. Sedcumad intellectum valet pertingere d e -
lectatur, cum verő nequit, cum capere non potest, 
veneratur, 's kimondá ama nevezetes e lve t : N e -
gligentia mihi videtur, si, postquam coníirmati s u -
mus in üde, non studemus quod credimus, intelli-
gere. l ) Illy szellemben értekezett ö, az ú j p l a t o -
nica philosophia eszméitől vezéreltetve, az isten-
ség lényéről. 2) De mindenek felett az Isten l é -
telének ontologiai megmutatása, a' k. vallás k ö -
rén belől támadt bölcseletnek ezen episodja az, 
melly őt különösen kiemeli.3) Anselm okoskodása 
ide megy ki: Az észben benne van a ' legfőbb tö-
kély gondolata; a ' tárgy, melly puszta gondolat, 

J ) Anselmi Cur Deus homo. Monologium. 
2 ) De divinitatis Essentia monologium. 
*) Proslogioa seu alloquium de D«i exiateati*. 
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tökéletlen ; és így a' legfőbb tökélynek, lételének 
is kell lenni. A ' lét és tudat, és ezen ellentétek 
egysége lebegett itt Anselm szemei elölt, 's eny -
nyiben okoskodásának tartalma helyes: de csak 
mint előfeltétel lebegett előtte, mellyhez mint kész 
mértékhez szabván a' puszta gondolatot, követ-
hezleté, hogy a' legfőbb tökélynek lételének kell 
lenni, 's ennyiben formájára nézve magán hordja, 
az előfeltételből kiinduló sehol, jellemét. Ezen 
formahiányt támadták már m e g , korában Pau-
nilo szerzetes, az ujabb időben Kant, 's utána má-
sok, méltán, de nem helyesen, nem a' valódi f o -
galmazás természete szerint. — Illy irányban, de 
szabadabb szellemben munkálkodott szerelme, mi-
ként tudományáról hírneves Abelárd Péter is. 

Keresztyén theologidjábanu követve Ánselm mo-
dorát, 's az újplalonismus eszméit , a1 k. egyház 
tanait igyekezett az észigazságok körébe vonni. 
— Nem akart ö az egyház tekintélyén túllépni, 
de a' meggyőződést erösebben találta kiemelni, 
mint azt az egyház tekintélye eltűrhette volna, 
azért szabadelmüsége, 's főkép a 'szent háromság 
észi mutogatása, annyira felzaklató ellene a' ke-
délyeket, hogy iratai tűzre, maga zárdai fogságra 
ítéltetett. Már Sírák azt mondá, így szól ö többek 
közt, — a' ki hirtelen hiszen,könnyelmű; hirtelen 
v a g y könnyen hívő pedig az , ki valamelly állí-
tást, melly okokkal nem támogattatva elibe ada-
tik, elébb helyesel, mintsem, a1 mennyire e re jé -
től telnék, megfontolná, ha vájjon megérdemli-e 
a ' hitelt ? — Erkölcstudományt is dolgozott ö, 's 
ethicája, 4 ) mint a" theologusi morál alapfogal-
mainak bölcseleti fejtegetése, figyelmet érdemel. 
E z osztályba sorzandó Lombard Péter is, azon 
megjegyzéssel, hogy ö az egyház tanait nemcsak 
megmutatni, hanem némileg rendszerezni is igye-
kezett. Sententiarum libri IV. tankönyve sok ideig 
alap és példány volt. 

A* scholast. második osztályába azok tartoz-
hatnak, tekintve munkássági irányukat, kik Ar i -
stoleles physicája, metaphysicája és ethicájával 
az arabok által megismerkedvén, azokat az e g y -
liáztanok bebizonyítására és rendszeres előadá-
sára felhasználták. Az egyház ugyan megsokal-
v á n a' pogány bölcseletnek ezen tekintélyét, Ar i -
gtoteles iratait egészben, avagy részenként több-
ször eltiltotta: de a' kor szelleme győzött, ' sAr i -
stoteles, mint a' természeti bölcseség képviselője, 
é s Krisztus hírnöke a' legmagasabb tekintélyre 
jhágolt. Illy irányban munkálkodtak : hálesi Sán-
dor , Summa theologiaeczímtí munkájában magya 
rázta a' Lombárd Péter tankönyvét , az ellenvé-
lemények szigorúbb egybevetésével; Nagy A l -
ber t , egyike a'leghíresebb német scholasticusok-
nák, sokat tudott és sokat írt, magyarázta a1 Lom-
bard senteiítiáit, jártas volt Aristoteles müveiben, 
saját hittani rendszerében — Summa theologiae— 

Ethica s. liber dictus Seito te ipsutn. 

's igyekezett az Isten metaphysicai ismeretének, 
— kizárván abból a' szentháromság titkát, — ha-
tárait kiszabni, — az istenségnek, mint szükséges 
valónak, kiben lét és való ugyanazok, fogalmát 
meghatárzani, az isteni tulajdonokat fejtegetni. 
Aquinoi Tamás, ki széles és alapos theologiai és 
bölcseleti ismereteiért, második Ágoston, doctor 
angelicus és communis melléknevet nyer t , ' s hit-
tana, mint a' k. tudomány tetőpontja, a' schola-
stica theologiának, különösen a' domokos pártnak, 
sokáig alapul és szabályul szolgált, ö is, miként 
Lombard Péter, a' k. egyház tanait nemcsak böl -
cseleti alapra igyekezelt építeni, hanem azt r end-
szerezni is, mindenik hitezikkelyhez feleleteket, 
kétségeket, megoldásokat függesztvén. Dialekti— 
cai okait, erősségeit Aristotelesböl, az újplatoni-
cusoktól és különösen Dionysius Areopagitától 
kölcsönözte. Dun Scotus a ' scotisták vagy f r a n -
ciscanusok feje. Éles elméje miatt Deus inter phi— 
losophos melléknevet nyert, 's azt mondották ró -
la , hogy ö ugy kiképezte a' philosophiát, hogy 
feltalálója lehetett volna, ha már akkor fel nem 
lett volna találva 5 ö ugy tudta a' hit titkait, hogy 
csaknem semmit sem hitt 'stb. A' scholast. vi tá-
zást magas fokra emelte, új műszavakat gyártott, 
minden tételhez egy sor okoskodást 's ellenokos-
kodást ragasztott; a ' tárgyakat két oldalról vitat-
ható kérdésekben tette fel 's lön feje a' quodli-
betariusoknak; mutogatta a'természetfeletti ki je-
lentés szükségességét az ész puszta világa mellett. 

A' scholast. harmadik osztályába, tekintve mun-
kássági irányukat, azokat lehet sorozni, kik alatt 
a1 scholast. rendszeres előadása, üres iskolai v i -
tázássá fajult, a' dialekticai hiuskodás a1 legma-
gasb fokra hágott, idétlen műszavak, minden va l -
lásos és bölcseleti érdeket nélkülöző ízetlen k é r -
dések , felosztások jöttek be a' theologiába, söt 
végre, a' k. vallás léte és fenmaradása, a' scho-
lasticismus kegyétől 's dialecticájától függeszte-
tett fel. Nevezetesek e' szakban: Occam Vilhelm, 
ki a1 logicai fegyver ügyes forgatása és é les-el-
méjű különböztetéseiért, doctor invincibilis mel-
léknevet nyert. Az úrvacsorája felett szabadel-
vűén nyilatkozott, a pápa ellenében oltalmazta a' 
fejedelmek jogait, azt mondá nevezetesen a' c s á -
szárnak ; T u m e defendas gladio, ego te defendam 
calamo, a nominalismus és realismus harczát i s -
mét felelevenítette. A' mi ezen harezot illeti, ez 
kisebb és nagyobb mértékben a' scholast. minden 
időszakaiban meg volt. A' realisták az egye te -
mes fogalmak tárgyiságát állítók — universalia 
anle rem. — a' mit a' nominalisták tagadtak, ugy 
nézvén az átalános fogalmakat , mint az értelem 
üres elvonásait az adatott tárgyakhói, — univer-
salia post rem. Ágoston óta a'realismus volt ural-
kodó nézet, mig nem Roscellin a ' nominalismust 
védé, és azt a' theologiára 's különösen a' szent-
háromság tudományára alkalmazván, erös ellen-
zékre talált. A' realismus és nominalismus h a r -



czónak a' theologiára is nagy befolyása volt. — 
Biel Gábor, ki, mint Occam , a ' pápa ellen szót 
emelt, Aristoteles becse és érvényessége felöl 
annyira meg volt győződve, hogy ethicája felett 
egyházi beszédeket tartott. 

A' scholasticismus szemlélö-dialekticus iránya 
ellenében, a' mysticusok formáltak folytonos e l -
lenzéket, azt vetvén okul, hogy a' száraz tudo-
mányosság, iskolai formalismus, az érzést üresen 
hagyja, az egyszerű hitet megrontja, a ' sz ív va l -
lásosságát elöli. A' mysticusok kegyes és szelle-
mes férfiak voltak, a' vallásosságot a'szívből m e -
rítették, az üres formalismust, melly a' tudomány 
's meddő vitatkozás melleit az igazságot nem 
látja, avagy könnyen elvéti, kárhoztatták, a' böl-
cseletet erkölcsi haszna után becsülték és mivel-
ték, különösen az újplatonismust. Nevezetesb my-
sticusok : Bernhard, Hugó és Richárd a' Sancto 
Victore,Bonaventura,Gerson, Rajmund aSabun-
de. Mennyiben volt igaza ezen ellenzéki párt-
nak, mutatja a ' scholasticismus végeredménye. A' 
logicai vitázás mellett feledékenységbe ment Isten 
igéje, a' dialekticai hiűskodás közben elsatnyult 
a' k. élet,—azon nevetséges és esztelen kérdések 
mellett, mellyek napi renden 's vitatkozás tárgyai 
voltak, a' vallás igazságai elveszték érdeköket, 
szóval : a ' scholast. a' k. intellectualis világot, 
üres és tartalmatlan dialekticája által, összezavar-
ván , teljesen megrontotta, 's azért különböző 
irányban és alakban támadtatott meg. Némellyek 
az egyház és theologia reformatiojának szüksé-
gét elismerték és erélyesen sürgették ; mások a' 
hitet igyekeztek az egyház tekintélye alól felsza-
badítani, és az eredeti kútfőre, a' szent írásra, visz-
szatérni; mások ismét, a' k. észi világ és létező 
egyház megromlása által, kényszeríttettek saját 
belvilágokbanj avagy a' kültermészelben keresni 
fel a* valódit, melly szellemi szükségüket kie lé-
gítse, vagy, a' mint Hegel mondja: A'szellem is-
mét feleszmélt, és miként saját kezébe, ugy saját 
eszébe tekintett. (Folytatása következik.) 

H e g e d ű s L á s z l ó . 

Váratlanul indokolt vázlatok a' hitegység eszméje 
fölött. 

A f r ó l ismernek meg t i t e k e t , hogy az én tanítványaim 
vagytok, ha egymást szeret i tek. J é z u s . 

A^ mult nyárhó 25-kén Sopronba utazván, fiam 
nyári közvizsgálatára, egykét órai pihenőre a' 
sz. . .i fogadóba szállék, hova kevés idő múlva 
egy földesúr érkezei t , kivel már egyszer vala 
szerencsém együtt-lenni,de olly alkalommal, hogy 
vele nem beszélheték. Alig jöve az ebédlőbe, 
mindjárt viszont kiment a* leánya, egy szende 
kisasszony, 's egy könyvet hoza be a' kocsiról, 
ü g y véltem, tán a' szép utazó hölgy kiván a ' fo-
gadóban is könyvvel mulatni, 's azért legott e l -
mémbe villant Berzsenyinek Kazinczy nejéhez, 
Török Zsófia grófnöhez, arra írott szép ódája, 

hogy egykor Széphalomról Kázmérba Schiller és 
Göthe müveivel utazott, melly ódának első verse 
imez : „A' ki a' muzát veszi utitársul, mint te, 
szép vándor ! kies annak ut ja ; a' hideg pólusz 
's szomorú sirocco diszt nyer előtte." Azonban a* 
könyvet atyjának hozá be, maga pedig harisnya-
kötéssel foglalkozók, míg ételt nem hozának. Az 
uraság, többszöri rám-tekintés után, megszólíta ' s 
beszédbe eredtünk, a' min nagyon megörültem, 
mert olly szép-birtoku, müveit és olvasni-szeretft 
úri egyénnel találkozni 's beszélhetni — kivált 
uton — igen nagy nyereség. E ' találkozásunk 
pedig épen azon pillanatban történt, midőn az 
ebédlöszoba falán függő soknemü képek sorában, 
egy keskeny sikszalaggal kerített lábnyom rajzát 
vizsgálgatám , mellyre ez volt írva : Vestigium 
domini nostri J. Christi in monte oliveti. — B e -
szélgetőnk, a ' száraz időjárási rövid előzmény 
után, holmi érdekes tárgyakról. Megnyergeltük 
a' nemzet mostani vesszőparipáját i s , a' mostani 
korszellemnek hódolva, 's egy kissé mi is lovagol -
tunk rajta, azaz politizáltunk. — Itt már a' n y e l v -
és hitkülönbség is szőnyegre hozatván, beszé l -
gető társam, a' többi közt, ezeket is mondá: ^Ko-
ronás urunk parancsolhatná, hogy birodalmában 
minden különböző hitvallásuak egy felekezetté 
alakíttatnának. Ezt bizony ki lehetne vinni, és ha 
jónak, üdvesnek látná annak eredményét , miért 
nem kívánhatná 's parancsolhatná is azt ?" — 
miután én mindezekre tagadólag felelék, körülbe-
lül ezeket gondoltam 's részint mondottam el. 

1) Parancsolni hitegyséyet nem szabad. Előre 
kell itt bocsátnom, hogy, midőn az említett úrtól 
azt kérdem : mellyik hitfelekezetbe kellene tehát 
a' többinek összeolvadni? Ö azt mondá : „ N o h á t 
a' római kathol. hitbe, mellyben királyaink is szür-
letnek és növelteinek , és a' melly már különben 
is uralkodó vallásnak neveztetik." — Parancsolni 
illyesmit a' legroszabbul kiszámított és l e g v e -
szélylhozóbb merénylet volna. Hiszen a' prot. v a l -
lásszabadság országos törvények alapján épülL 
Jól mondja Berzeviczy: „Die Reception, der P r o -
testanten in Ungarn ist in einem so hohen Grade 
constitutionell, dass weder die Decreta Stephani 
I- i , noch die Bulla aureaAndreae U-i , noch sonsfc 
irgend etwas im ungarischen Staalsrechte da ist^. 
was mehr constitutionell w á r e ; denn es ist g a -
rantirter Friedensschluss, es ist Gesetz, es isti 
Krönungsbedingung und Eid und Diplom." Hogy* 
ez igaz, e' mellett szólnak törvénykönyveinkben, 
az ide-vonatkozó törvényczikkek. A' magyarhoni 
protestánsoknak elég biztosságot nyújtó nmagna 
charta"-}a már maga az 179°/, évi 2 6 - i k t ö r -
vényczikk is. Már 1606-ban a' bécsi békekötés* 
melly országos törvényül fogadtaték e l , utóbbi 
békekötések és országos törvények által is meg-
szilírdíttaték, megerősítvén azokat II—ik Mátyás 
király is. Ugyan a' bécsit hasonlóan megerösíté 
a' nikolsburgi 1622-ki , ugy a' posoni békekötés 



is. Illy mozdíthatlan erősségük a' protestánsoknak 
a ' III—ik Ferdinánd alatti linczi békekötés 1645-
hen. Illyen a ' I I - ik József türelmi parancsa, 1 7 8 1 -
l>en. 'S mindezen törvényekre azóta letevék e s -
küjüket koronázott királyaink. Ha pedig akár-
mellyik honpolgár esküjének is meg van biztos-
sága, szentsége , hát egy királyénak, ki a' nem-
zetnek atyja, bizalma!? De sokkal bölcsebb-tapin-
tatu is a mi kormányunk, sokkal igazságosabb, 
é s a' lelkiösmereli szabadságot és meggyőződést 
mindenkiben jobban tisztelő a' mi fenséges k i -
rályunk , mintsem, hogy ö ezen, már egyébiránt 
magában is legkényesebb dolgot megkisérlené, ki 
— ha nem olvasá is — jól érzi szivébe Írottnak 
lenni e' fö igazságot: „Nur wer selber nicht irrt, 
habé zu ricliten das Recht." Ulrich. — Midőn az 
érintett úr a' lelkiösmeret és meggyőződés szava-
kat tőlem hallá, némi felhevüléssel így szól t : 
„Épen az minden b a j , uram ! hogy némellyek 
mindjárt a ' lelkiösméreten, az önmeggyözödésen 
nyargalóznak, pedig azt hiába emlegetik. Nem is 
az okozza a' nemakarást , hanem csupán a' ma-
kacsság : holott az uralkodó iránt engedelmessé-
get tanúsítani mindenkinek tartozó kötelessége. 
Elég az a' meggyőződés, hogy az uralkodó val -
lás a ' legjobbik." — Sajnálom, — mondám — 
hogy nagysáddal polemizálnom kell, a' mit külö-
nösen illy helyen tenni, megvallom, nem szere-
tek : de szavaira nem szólnom nem lehet. Azt hi-
szem én, hogy minden hitvallásnak meg van a' 
maga philosophiája, melly azonban egyéni tekin-
tetben másokétól elágazhatik, különbözhetik. Már 
pedig meggyőződés nélkül semmi philosophia sem 
képzelhető. 'S miként ís tudna valaki megelége-
dést, vigasztalást és szívnyugalmat lelni vallásá-
ban, ha meggyőződve nem volna a' felöl, hogy 
a" mit vallásától reményi és óhajt, az neki azt 
megadhatja? Mondom: én még csak képzelni 
sem tudok vallást meggyőződés, lelkiösmeret hí-
jával ; ennek pedig önmagán az emberen kivül 
nincs és nem lehet a' földön ura. Önmeggyözö-
dése mindenkinek elvitathatlan kincse , el soha 
nem vehető tulajdona. E ' fölött nem áll királyi 
pálcza, korona és királyszék. Elvehetik vagyo-
nunkat , söt életünket is, de meggyőződésünket 
sohasem. — Miért van a' mohamedánok templo-
maikban egy tábla vagy kő (Kibla) a 'Mekka f e -
löli falon, annak jeleül, hogy az imádkozók min-
dig arra fordítsák szemeiket? Azért, mert m e g -
győződésük mondja, miszerint annak ugy kell 
történni. Miért nem szólnak a' Trappista szerze-
tesek soha semmit i s ? Miért nem szólt egyTheo -
donas nevü remete is 3 0 év folytában ? Azért, 
mert meggyözödésök azt mondja, hogy az üdves. 
Midőn a' vad pogány , kinek isteni kijelentések-
ről fogalma sincs, a' nap és hold előtt földre bo-
rul, bámulva annak a' tenger vizein szétömlő 
rezgő sugara i t : akkor vagy azt sugallja m e g -
győződése , hogy ama fényes égi test, a' nagy 

mindenség alkafója és ura ; vagy pedig azt, m i -
szerint az egy fölénynek csodamüve; 's minde-
nik esetben bámulva és tisztelettel omlik a ' fö ld-
re, meggyőződésből. Imádja bizonyos pogány nép 
a' meglepő-szépségű Ibis nevü piros gólyát, más 
viszont a' bálványkigyót 'stb. Ha mindezt nem 
meggyőződésből tennék, miért tilalmaznák olly 
szigorúan ezek megölését? Ha nem meggyőző-
désen alapulna minden vallásos érzelem, miként 
lehetett volna a z , hogy a' hajdani zsidók maguk 
közt is meghasonlottak, azon egymásétól eltérő 
meggyőződés miatt, miszerint némellyek azt állí-
tották, hogy az Isten imádásának egyedüli helye 
a ' Sión hegye ? 's e' miatt nyilvános gyűlölet és 
gunytárgyul tették a' szinte zsidó samaritánuso-
kat, kik amazok ellenében azt vitatták, miként az 
Isten imádásának kellő helye nem más, hanem a ' 
Garizim hegye ? Mi szülte a' druidok iszonyatos 
bálványszörnyét, — a' férjök holta után, ü n n e -
pileg öltözve, tüzlángokba zene és örömrivalgás 
közt rohanó hindu nök szokásait, 's több illynemu 
borzasztó történeteket más, mint az a' meggyő-
ződés, hogy Isten azokban gyönyörét lel i , ' s hogy 
azok az ember üdvének valódi tényezői? Olvas-
tuk, hogy Kalkuttában, 1812-ben , csak két hó-
nap folytában, 70 özvegy nő (kik 184 árvát h a -
gyának) égetteték meg magukat elhunyt fér je ik-
kel együtt, 'S ugyanazon évben 52 asszony, kik 
két förendü braminéi voltak, adattak áldozatul az 
égő lángoknak. — Ha a' vallást, kiváltképen a' 
keresztyén vallást, ugy tekintem mint kell : ha 
én abban nem valamelly érzéketlen gépezetet, 
hanem szívet, és pedig olly szívet képzelek, melly 
a' hit, remény és szeretet mennyei szent l ángjá-
tól van átmelegülve : akkor a' vallásból a' lelki— 
ösmeretet, a' meggyőződést kizárnom nem lehet. 
Azt mondja a' lelkes PfeíTel: Die himmlische R e -
ligion ist kein System, steckí nicht in Katechis-
men; frei von verjahrtem Wahn und tückischen 
Sophismen, hat sie im Herzen ihren Thron. — 'S 
épen a' szentíráson éptilt keresztyén hitvallást 
tartom én ennek a' „himmlische Religion"-nak. 
Fejedelemnek csak akkor lehetne joga és oka v a -
lamelly hitfelekezet fölött, annak hitvallása miatt 
gyakorolni hatalmat, mikor az erkölcstelen pol-
gárokat, hivtelen alattvalókat, az emberi t á rsa-
ságra nézve botrányos és veszélyes tagokat n ö -
velne kebelében. De a' melly felekezet hív pol-
gárokat, jó erkölcsű hazafiakat, 's így a1 király-
széknek is erös támaszokat növel , kik megadják 
istennek a' mi az Istené, 's a' királynak, a' mi a1 

királyé, — olíyanoknak aztparancsolni, hogy hit-
vallásuktól elálljanak : ezt már nemcsak országos 
törvényeink, hanem a' tiszta keresztyén tan, a ' 
józan okosság és az emberiség iránti tisztelet is 
tilalmazzák. A' zsidó nép egészen más faj és más 
vallású, és sok tekintetben veszélyes is az o r -
szágban ; mégsem juta még senkinek eszébe, azok-
ra hitöket megtagadtató kényszerítő parancsot 



hozni, söt mindinkább védik őket honi törvényeink. 
— Hitet , meggyőződést valakinek szivébe — 
ugy szólván — beleparancsolni akarni, ha mind-
já r t szabad volna is, valóban nem más lenne, mint 
minden képtelenség fölötti képtelenség. Mert : 

2) Különböző hitvallásnakat épen világi hata-
lom szóvalnem lehet egygyé olvasztani. Bálványozó 
hitüvé a' külső, vagyis érzéki szépség 's anyagi 
haszon szeretete teszi a' tudatlan embert, mint a' 
nap, hold és csillagok imádásában. 'S ha azok, 
illy, az érzékeikre ható kül szépség és anyagi ha-
szonszülte szeretet miatt, szilárdul ragaszkodnak 
az ekkép indokolt bálványimádáshoz,— ugy, hogy 
az ujabb események is mutatják, milly gyászos 
jelenetek színpada sokszor az a' pogány föld, hol 
térítők működnek, milly sokan gyilkoltatnak meg 
azok közöl, vakhilü pogányok kezeik által: a' 
műveltebb embernek, a1 keresztyénnek, fogalma 
és meggyőződése már sokkal tisztább kútfőből — 
a ' kijelentett istenigéböl — eredvén, sokkal sz i -
lárdabb is az, — ugy, hogy bizonyos kimagyaráz-
hatlan bájerö vonja és csatolja öt hitvallásához, 
melly felvilágítja elméjét, jobbítja szivét, vigasz-
talja 's megnyugtatja lelkét, éleszti reményét 's 
bizalmát. Mélyen érzi ö azon örömet , hogy lát-
hatja az Urnák szépségét a' kijelentett vallásban. 
És ha már az ö hitvallása egészen kielégíti v á -
gyait : miért tudna ö azon meggyőződésétől el-
állani ? Minő hatalom tudná azt tőle erőszakkal 
elvenni ? — Szomorító reminiscentiákra a' l eg -
setétebb éj fátyolát szerelném örökre takarni, 
nem örömest hozván emiékezelembe a' hitvallás 
miatti eröszakolásokhajdani történeteit: de mégis 
vissza kell azokra tekintenünk, hogy bennök — 
mint az emberiség gyászos sirhalmain — tanul-
junk. „Geschichte, lieber Sohn, musst du recht 
fleissig lesen, — damit du siehst, wie dumm die 
Welt von je gewesen ." Joh. Eremita. A' tiz po-
gány császárok alatti üldözéseket most itt még 
csak vázlani sem akarván, nem tudjuk-e, hogy 
az 1550- ik az 1580-kig, Belgiumban, Frank, 
Angol, Olasz és Spanyolhonban 900,000, azaz : 
kilenczszázezer ember lön halál martaléka, csu-
pán a' hitkülönbség miatt ? — Nem örök szégye-
nére van-e az emberiségnek a' hajdani történe-
tek évkönyveiben örök és gyászos emlékül m e g -
írva azon máglya, mellyen Huss megégettetett, 
's melly miatt félszázadiglani háborúkban folya-
tott annyi ártatlan vért a' hilkülönbség miatti 
gyűlölség irtózatos öldöklő angyala ? Nézzük meg 
az 1523-ik és 1525- ik évi országgyűlési t ö r -
vényczikkek sorában a1 vallástárgyuakat és b á -
mulni fogunk. Mellyikünk nem ismeri az 1638-ik 
évi országgyűlésen a ' hitvallás-ügy fölött kilob-
bant heves czivakodásokat? Kicsoda nem tudna 
borzadni a' tribunal inquisitionis-nak a' rémülé-
sig tragicus szerepelésein? Vájjon létezik-e olly 
ember, ki a' párisi vérmenyekzöre — a' Berta-
lan-éjre — gondolva, nem szégyenlené azt, hogy 

ő is ember? — Az élet hullámos tengerén i r ány-
tűje az embernek a1 vallás; ugy, de mások meg-
győződése, vallása és hite, nem szolgálhat őneki 
iránytűül, hanem csak az önmagáé, melly őneki 
mindeddig biztos és kielégítő tájékozója 's veze -
tője volt. Ezen iránytűjét ö semmikép oda nem 
adja, sem jutalomért, sem erőszak mellett. Vájjon 
mit szültek a' föntebb szomorúan érintett hitnyo-
mozó ítélőszékek, vallásüldözések, vérpatakok? 
Legfölebb is azt, hogy több százezren meggyi l -
koltattak ; sokan a1 rémítő erőszaknak engedve, 
vallást vagy inkább felekezetet is cseréltek : de a ' 
meggyőződés ellen sem vas, sem tűz nincsen, sem 
sírverem. A1 különböző hitfelekezetek most is 
fenállnak. Valamint a ' vakbuzgó, ki másokat hit-
különbség miatt üldözni tud, azt is meggyőződés-
ből teszi, már Jézus így szólván : A ki titeket 
megölend, azt véli, hogy istenitiszteletet cselek-
szik: ugy a' ki hiteYöszakolásnak minden áron 
ellene áll, — azt is meggyőződésből teszi. Kinek 
szivében érzéssé vált és magának oltárt emelt a' 
vallás, azt hiába kényszerítik annak megtagadá-
sára: a1 ki pedig netalán nem lelné fel saját h i t -
felekezete keblében szívnyugalmát, ama mennyei 
békét, az önkényt is átlépend azon felekezethez, 
mellynek tanai az ö szent vágyait kielégítik, 's öt 
lelkében megnyugtatván, ott vele a1 hit, remény 
és szeretet boldogító háromsága találkozik össze. 
— De azt is meg kell még jegyeznünk : 

3) Hogy a* hitegységben, ha már e' nagy munka 
kivihető volna is, a' hon, nemzet és király boldog-
sága épen nem áll. Már maga a' ker. vallás az, 
mellytöl nemcsak türelmet, hanem átalános s z e -
retetet is méltán várunk. Országok és lakosok 
jólléte nem igényel azonegy hitvallást; mert az 
országnak és polgárainak nem lehet nagyobb é r -
deke, mint a ' hon virágzása , szellemi és anyagi 
boldogsága. Már pedig miután a1 hont illy disz-
tetöre emelni csupán egyesített akarat, Összetar-
tott vállak képesek : okosság volna-e ebben v a -
lakinek csak azért nem lenni egy akaraton, mert 
ő más-hitvallásu ? Hiszen tudunk olly tartományt, 
hol a' polgárok müveitek, gazdagok , egymással 
békében élők, azon. egy szent hajlékban imádják 
az egy igaz Istent, a ' nóp közjavára egyetértve 
működnek , ámbár a' hitvallás igen is sokféle. 
Nemcsak a' türelem — e' rideg szó — uralkodik 
köztük, hanem a' dicsöbb-jelentményü szeretet is. 
A' jézusi tan hü vallóitól pedig legnagyobb jog-
gal kívánhatjuk meg — nem a' türelmet, mert h i -
szen a' roszakat is tű r jük , hanem —- a' testvéri 
szeretetet, olly szellemben, mint maga hitünk f e j -
delme Jézus tanította's példájával is mutatta. Nem 
hirdetik-e a'nemzelcsaládoknapi történeteik elég 
hangosan, hogy a' melly országban hitegység 
van, ott is elég belviszályok törnek k i? 'S ez v i -
szont arra tanít, miszerint a' királyszéknek biz-
tos és szilárd alapja épen nem a' hitegysóg, h a -
nem az igazság; 's a' nemzetek boldog békéje ' s 



mindenkép virágzó jólléte koránsem a' hilegy-
ségben, hanem az igaz keresztyéni vallásos é r -
zelem, jó erkölcs és szeretetben látja fötényezö-
jét. — Minden hitvallásnak megvan az ö magasz-
tosb — azaz szellemi — czélja, csupán az ehez 
juthatásrai eszközökben van különbség. A' ki 
ezen eszközöket ugy használta e' földön, hogy 
megadta Istennek, mi az Istené, *s a' királynak, 
mi a ' királyé, 's így a' közjónak is, mi a' közjóé: 
az már végbevitte mindazt, a1 mivel tartozott, 
mint ember , mint keresztyén 's mint honpolgár. 
Ne tudakozzuk akkor : mellyik egyházba jár? Ne 
haragudjunk rá, ha más imája van ; annyival in -
kább, ne limitáljuk annak üdvét ; ne törjünk bírói 
pálczát annak sírontűli sorsa fölött, mert a' ki ezt 
tenni elég vakmerő tudna lenni, bünt követne el, 
mind az általa megítéltek ellen, mind pedig ama 
tökéletes-igazságu mennyei biró ellen, ki az örök 
sorsunk felöli ítéletet kimondani, magának tartotta 
fenn. Ha szinte bizonyosan tudnók is, hogy egyik 
vagy másik felebarátunk tévelyg hitében, azért ö 
nem haragunk és boszuállásunkra, hanem inkább 
szánakozásunkra méltó. Egy t / r , egy hit, egy ke-
resztség. Egy Isten, ki mindeneknek atyja. — 
Nem szeretet, legalább bizonyosan nem keresz-
tyéni szeretet az, mellynek csak hitegység az in-
doka. Megvetnök-e a' tavasz virági közt azokat, 
mellyek alakjok, szinök, illatjok és szépségök mi-
att tán egyszerüebbek,mint a'többiek,—holott tán 
épen azokban rejlik a' leghatályosabb gyógyerö ? 
Ha az Isten bizonyára nem személyválogató, ha-
nem minden nemzetségben, a' ki öt féli és igaz-
ságot cselekszik, kedves őneki: hát az ember mi-
ért lenne személyválogató az ö szeretete közlé-
sében, hitkülönbség miatt? Állítsuk fel mindenütt 
a ' szeretetet! Ez — mint tökéletesség kötele — 
lesz amaz átalános vallás, melly a' hilktilönbség 
mellett is, mindnyájunkat üdvösen fog összecsa-
tolni. Szeressük tehát egymást, ne csak szóval és 
nyelvvel, hanem cselekedettel és igazsággal! 

K i s s - S á m u e l . 

A* tolnai helvét hitvallású papi gyáiníntézet s öz-
vegydijazási ujonan rendezett egylet szabályai 

megvitatva 's köz egyetértéssel elfogadva 1847-
dik évi april. 13. 's 14-ik napjain, Szegszárdon 
tartott e. vidéki gyűlésben, e ' következő részvé-
nyes tagok által : föesperes R. Ötvös Sándor 
madocsai — Horváth Pál decsi.— Sz.Ferdös Dá-
vid n. dorogi — Kemenczky János paksi — Bán 
János d. szent györgyi — Gál István pécsváradi— 
Szeremlei János váraljai — Kovács Sándor pilisi 
— Burgyán Soma mórágyi — Kálmán Dániel k ö -
lesdi — Kovács József d. földvári — Szilágyi Gá-
bor n. pali — Szalacsy János öcsényi — Váradi 
János medinai — Nagy István kajdocsi — F o -
dor Sándor czeczei — Gerenday József bölcskei— 
Pap Antal szekszárdi — Kulifay István várkonyi 
— Vámos Dániel hidasi — és Szászy József 

gergyenyi lelkészek — Jelen nem voltak Helle 
János a. nyéki — Arvai József bátai lelkészek — 
a' faddi egyház papiszéke pedig üres. 

I-ső rész. 
Alakulás, adózás és jövedelmi források. 

1 - ö §. Minden, ki ezen egyházmegyének j e -
lenleg vagy jövőben papi hivatalban álló tagja,, 
ezen egylet részvényese lenni köteleztetik. 

2 - ik §. Az egyházak az 1829-iki osztályzat 
szerint—azon módosítással, hogy Gergyen az 1 -ő ? 

Kajdocs a ' 2 ik, Hidas a' 3 - i k osztályba tétetik,— 
három rendre osztatnak 8, 6, és 4 pengő for in t -
nyi évi fizetéssel, 's e1 fizetés 12. tizenkét é v e -
kig tartván, ekkor teljesen megszűnik. Ezen t i -
zenkét évi fizetési összegbe pedig mindenesetre 
beszámíttatik mindaz, mit az eddigi részvénye-
sek ez előtt a' palástdíji arány szerint e' p é n z -
tárba fizettek. 

3 - ik §. Az egész 12 év alatt fizetendő* ösz -
veg, ugy tekintetik, mintegy részletekben fizeten-
dő adósság, és e' szabályok elfogadásától egy 
esztendő multával, a' még akkor le nem fizetett 
egész öszveg hátramaradt részétől , törvényed 
hatos kamat járand. 

4- ik §• A'papi segédek, rendes papságot nyer*-
ve, egyházmegyénk kebelében az első évi já ran* 
dóságot kétszerezve , a' más vidéki rendes p a p -
ságból ide jött egyén pedig, mint a' díjazást e l h a -
haladt élet idejénél fogva, hamarább igénylendő, 
háromszorozva fizessék. 

5 - i k § , Ki egyik egyházból más kebelbeli e g y -
házba önkénytesen menend, átiratási czím alatt 2 
forintot pengőben fog fizetni. 

6-ik §. Ide olvad be az áronidák számára é v e n -
ként begyült öszveg 2/3 két harmad része, ] / 3 

egy harmad rósz a' tanitó özvegyi pénztárt il^ 
letvén. 

7 - ik Örömmel és hálás szívvel fogadjuk t isz-
telt világi uraink kegyes adományait, de minden-
esetre minden kéregetést mellőzve, söt roszalva. 

8>-ik §. Minden részvényes kötelezi magát a* 
2 - ik , 3 - i k és alkalmilag az 5 - ik §§. alatti j á -
randóságok pontos fizetésére, nem fizetés eset-
tében pedig — ha gyözhellen akadályt föl nen&i 
mutathat — a ' szóbeli bíróság eljárása alá. 

9 - ik Az évi járandóságok fizetendők lesz-
nek az e. vidéki rendes közgyűléskor a' pénztár -
nok kezébe, és nyugtatványa mellett. 

10-ik A ' kiszabott 12 évi járandóságot l e -
fizetvén a' részvényes, vagy ha már maga nem 
élne, özvegye vagy árvái, őket a ' díjazásról b i z -
tosító, 's e. vidéki pecséttel, esperes és két r é s z -
vényes aláírásával ellátott rész vényjegyet n y e -
rendnek, hogy nem többé alázatos folyamodás-
sal , hanem okirattal támogatott követeléssel é l -
hessenek az illető özvegy és árvák az egyleti 
pénztár ellenében. 

II. rész. Díjazás. 
1- ső §. Minden, 12 évi járandóságát teljesen 



lefizetett, díjazandó egyén, egyenlő díjosztalék-
ban részesül. — De 

2 - i k § . Hogy az egész fizetési járandóság mi-
nél előbbi lefizetése ez által is indokolva legyen, 
a' díjosztalék annyiban a' befizetéssel arányosít-
tassék, hogy a1 díjazandó egy özvegyi dijosz-
taléknak annyi tizenketted részét kapja, a' hány 
évi járandóságot fizetett le annak idejében: de 
mindenesetre szabadság engedtetvén néki a' hát-
ra maradt rész lefizetésére, hogy így egész 
özvegyi díjosztalékban részesülhessen. 

3 - ik A' díjazandók között a' díjazási egész 
töke kamatja az utolsó fillérig, és a' 2 - i k , 3 - i k 
módosításával egyenlő mennyiségben kiosztassék; 
— kivévén azon esetet, ha csak egy vagy két 
díjazandó van, mert ezen esetben szabályul áll-
jon e z , hogy egy özvegyi díjosztalék nagyobb 
nem lehet , mint a' legtöbbet fizetett részvényes 
összes 12 évi befektetett töké je , a' fenmaradt 
kamatrész tökósíttetvén. 

4 - ik §. Ki 12 évi járandóságát lefizetve kö l -
tözik más e. vidékre, vagy elköltözése után pon-
tosan fizeti, részvényességét el nem veszítheti: 
de más részről elköltözésekor a* már befizetett 
oszveget sem követelheti vissza. 

5 - i k §. Csak a' halál, a ' férjhezmenés, a' r e -
form. egyházkebeléböli kilépés vet véget az öz -
vegy díjazásának , és semmi más eset : de az 
áttért anyának át nem tért gyermekei egész öz -
vegyi osztalékban részesülnek. 

6 - ik Az , — ezen szabályok elfogadásakor 
már díjazott özvegyek, díjosztalékul az általuk 
egyenként fizetett töke 25 procentjét fogják n y e r -
ni (mi egy e ' végett beküldött választmány által 
kidolgoztatott), a ' régibb tökétől fenmaradt k a -
matrész ezen ujonan rendezett egylet részére 
tőkésíttetvén. 

7 - ik A' díjt-igénylö egyén egyszerű , de 
hiteles bizonyítványt tartozik életbenlétéröl az e. 
megyei gyűlésre beküldeni, vagy személyesen 
megjelenni, hogy évi járandóságát fölvehesse. 

8 - i k §. Díjazandók lesznek a' részvényesek 
özvegyei , vagy özvegy nem létében, árvái , a' 
fiuk 24, a' leányok 18 éves korukig vagy férjhez 
menésökig, 's egy részvényes gyermekei — 
bár mennyien — egy özvegyi osztalékban. — 
Sőt díjazandók lesznek a' felfizetésre szorított 
részvényesek felerészben, a' hivatalról lemon-
dottak vagy attól felfüggesztettek, minden további 
kérdés nélkül, egész özvegyi osztalékban, ha an-
nak idejében az egész járandóságot lefizették, 
különben a1 befizetéshez aránylag. Ezenkívül az 
élelemkeresésre alkalmatlan nyomorultak, o r -
vosi bizonyítvány mellett, életök fogytáig. 

III rész. Pénztárkezelés. 
l - ő § . Pénztárnok átalános többséggel a' r é sz -

vényesek közöl választandó, ki számadását éven-
ként elkészíteni, elkészítve a' gyűlésre beadni, a' 
pénztárt az esperességtöl megbízottaknak, akár -

melly órában, kimutatni, minden hiányról felelni, 
's a' magáéból eleget tenni köteleztetik. 

2 - ik §. A' számadása'gyűlés első napján o k -
vetetlen megvizsgáltassák , hol minden részvé-
nyesnek észrevételeit, nehézségeit előadni sza-
badságában, a' pénztárnoknak pedig kötelessé-
gében áll azokra felelni, — a' vélemények külön-
)özése, és egyik fél meg nem nyugvása eseté-
jen, a 'kérdéses ügyet azonnal gyűlés eleibe t e r -

jeszteni 
3 - ik §. Ha valamelly részvényes évi j á randó-

ságát gyűlés idején túl 15 nappal le nem fizetné, 
a' pénztárnok azt későbben fölvenni nem tar to-
zik : ellenben köteles a' részvényes illy vissza-
tartott járandóságát, vagy magánál ta r tva , vagy 
tetszése szerint forgntva, év multával kamatostól 
lefizetni, 's ha lefizetni még ekkor is elmulatná, 
tartozik a' pénztárnok e' hanyag fizetőt az e. v i -
déki gyűlésnek följelenteni. 

4- ik §. A' magános adósoknál kintlevő töke-
pénzei ezen egyletnek két évek lefolyásuk alatt 
felmondatnak 's ha másként nem lehet, szóbeli per 
útján behajtatnak, melly behajtott öszvegek a* 
a' pénztárban jelenleg találtató kész pénzzel együtt 
a ' szekszárdi takarékpénztárba fognak betétetni, 
és ezentúl nem másnak, hanem csak egyházaknak 
részére fog a' takarékpénztárból kivétetni, ' s 
kiadatni. 

Az eredetileg tervezett szabályokkal 's gyű lé -
sen kelt módosításokkal kiegyenlítve leíratott. 

I S K O L A - Ü G Y . 
Egy kis tájékozás és ellencommentár. 

A' Prot Egyh. és Isk. Lap f. évi 32 számában 
közlött czikkemre tetszett ,,a' tiszai ker. gyűlés 
több volt tagjának" egy kis correcturát és com-
mentárt írni, mellyet az Egyh. és Isk. lap f. évi 
37 száma közlött, — melly czáfolat és felvilágo-
sítás akartlenni. De minthogy mindig annál jobban 
haragszik az ember , minél kevesebb igaza van: 
azért e' czikk i s , czáfolat és felvilágosítás h e -J o 
lyett , melly az igazságot illette volna , sértése-
ket szór személyem ellen. Ezt ugyan tehette mi -
attam , — de mert a' valóságot elferdité ha rag-
jában a' „ többen" nevű i ró : annak érdekében 
szólanom kötelesség. Kissé hosszasabbnak kell 
lennem 's a' dolgot elején kezdenem. — Nagy 
hibámat bevallom. Én új ember vagyok, tapasz-
talás nélkül, ezért gondoltam, hogy mi már lör -
vénynyé tetetett , az törvény is; azért hittem, 
hogy a? következetesség a' jellem és törvényből 
foly. — A' kerületi gyűlés első napján Máday Ká~* 
roly úr, a' hegyaljai esperesség utasítása k ö -
vetkeztében, indítványt tett állandó iskolai v á -
lasztmány alakítására, mellyben, a 'világi és e g y -
házi tagokon kivül, a' kerületbeli összes tanodák 
aránylag legyenek képviselve. Indítványát p á r -
toltam én is 's különösen a' végett kívántam olly 
állandó (azaz bizonyos-számu és arányú) v á -



lasztmány alakítását , hogy az kissé szorosabban 
vegye vizsgálat alá : vájjon az egyes tanodák 
ta r t ják-e magokat a' magyarhoni evangelicusok 
iskolai rendszeréhez, mellyet az egyetemes gyű-
lés normalivum gyanánt megállapított ? Neve-
zetesen, vizsgálja meg azon választmány, minden 
tanulmányok, mellyeket a' rendszer kiván 's annyi 
órán , mennyit a' rendszer kiván, adatnak-e azok 
e lö? vizsgálja meg, egyformaság van-e a' ke rü-
letbeli iskolákban, vagy vannak-e eltérések és 
egyenlőtlenségek? Hajtassék már valahára végre 
az egyet, gyűlésnek 1842-iki évihatározata, hogy 
mindenütt 2 évig tartson a' jogfolyam, mint azt 
a" rendszer méltán parancsolja , hogy valahára 
ne csak prókátorokat képezzünk, hanem igazi 
politikusokat, igazi törvényhozókat. Ezt kíván-
ja tőlünk hazánk, melly alkotmányos ország, melly 
törvényhozással bir. Hány igazi politikus mivelt-
séggel biró férfit számlálunk mi protestánsok, 's 
ha van is illyen, hányat képeztek tanintézeteink? 
'S remélhetö-e hogy jobban képeztessenek if-
ja ink, midőn Phaedrus békájához hasonlólag fel-
puíFaszkodó intézetekkel birunk csak, mellyekben 
hetenkénti 14 órán és egy évben az összes poli-
tikai és jogtudományok adatnak elő egy ember 
által ? Szorítson valahára a ' gyű lé s minden k e -
belebeli iskolát a r ra , hogy magát szorosan a' 
rendszerhez tartsa 's hogy a ' melly nem bir elég 
erővel , foglalja el azon r ango t , a ' mellyet a' 
rendszer szerint neki elfoglalnia kell ,— ne akar-
jon azon intézet pl. egész gymnasium lenni, 
mellyben csnk 2 ember tanit 's a' t. Ez volt b e -
szédem lényeges tartalma, a' mennyiben még 
rája emlékezem. Több izben szakitfattam félbe, 
többfelöl történt beleszólások által, a 'miért is t e r -
mészetesen kissé tüzesebben szólottam , mint tán 
kellett volna. (Lehetetlen, hogy észrevételt a' t a -
pasztalt ethosra ne tegyek. Ugyan kinek az egész 
hazában van sűrűbb és súlyosabb panasza az ugy 
nevezett politikusok ellen, hogy mert egyoldalú 
készültségnek, az egyház és vallás, az iskola és 
tudomány érdekeit nem méltányolják, mint a' 
prot. egyházi rendnek? Hogyan 's honnan van 
mégis , hogy új tanfolyam öregbítését nem azon 
lelkesedéssel pár tol ja , mellyet az ügy szentsége 

0 Annak megmutatására , mi nevetséges szélmolmokkali 
küzdésben tetszet tek magoknak tisztelt czáfolóim, e lég cz ik -
kökböl kővetkezőt idéznem : „Azt í r ja vádló , hogy a ' k e r . 
gyűlésen előfordult a1 zayugróczi t a n t e r v 's csaknem e g é -
szen m e g b u k o t t . " Csupa eszmezavar és r á fogás . Nem a" z a y -
ugróczi tanterv hozatott s zóba , hanem a"1 magyarhoni evan-
gel icusok isk. rendszere , mint már az egyetemes gyűlés á l -
tal is megállapí tot t normat ivum." — Ugyan ugyan hova t é -
veszti az í rókat a ' h a r a g ? A ' m a g y a r h o n i evangelicusok isk. 
r endsze re , mint már az egyetemes g y ű l é s á l t a l i s m e g -
á l l a p i t o t t n o r m a t i v u m ! Hát nem a* mellet t harczol-
t a m - e ? hát ti nem azér t g y a l á z t o k - e ? — Itt egyébi ránt 
legfe lebb s z ó i a v a r van, midőn t a n r e n d s i e r helyett 
t a n t e r v e t talált tollam írni , koránsem e s i m e z a v a r . — 

H J . 

megkíván? Hogyan mondhatták az egyházi g y ű -
lésen sokan, midőn mondatott, hogy Késmárkon a* 
tanfolyam kiterjesztetelt, csak egyszerűn és h i -
deg közönyösen „tudjuk azt már" Csak látom, 
hogy uj ember vagyok , mert magamnak fe le l -
ni nem tudok!) Utánam megszólalt a' főt. egyházi 
elnök, 's azt mondá a' többi közt , hogy a ' g y ű -
lés nem igen czélszerün cselekednék, ha több 
iskolát, midőn a' rendszer szoros megtartását p a -
rancsolná, a1 nyilvános gymnasiumok sorából 
kitörölne; mennyi szegény ifjú maradna akkor 
tudományos nevelés nélkül, ha pl. a' gömöri i s -
kolák megszűnnének nyilvánosak lenni 'stb ? — 
Aztán kikelt az egész rendszer ellen is , mivel 
az nem ment keresztül a ' törvényes fokozatokon, 
hanem ott Zay-Ugróczon bizonyos tanárok k é -
szítették, 's most ránk akarja tolni az egyetemes 
gyűlés, a' melly nem is törvényesen határozó g y ű -
lés, mert eleintén csak conferentia volt, mellyben 
a' jelenlevők csak a' prot. egyházon ejtett sérel-
mek orvoslása miatt értekeztekf Most pedig e r e -
deti czéljától eltéröleg, határozatokat hoz, 's k i -
nevez egy Iskol. Választmányt, melly szintén 
holmi rendeleteket küld iskoláinknak, a' miknek 
megtartását követeli. Vigyázzunk, ugy monda, 
hogy a' kerület autonomiájat el ne veszítsük, melly 
legdrágább kincsünk 'stb. Mások is szóltak illy 
formán. — Azután ismét én válaszoltam, hogy 
most nem mondhatja senki, hogy az iskolai r e n d -
szert az egyetemes gyűlés ránk tol ja , hogy az 
rólunk, nélkülünk határozott; mert hiszen a' mult 
évi kerül, gyűlés módosításokat tett azon r e n d -
szeren, a' mint a' jegyző könyvből kitetszik ( k e -
zemben volt a' jegyzőkönyv 's rámutattam), t e -
hát tavaly már elismerte azt stb. — A' kerület 
autonomiájat is csak cum grano salis kell érteni. 
(Itt roppant zaj támadt és mindenfelől közbeszó-
lás) — Ha a' kerület autonómiáját ugy fogjuk 
fe l , — folytattam beszédemet, újra szóhoz j u t -
ván, — mint azt ö fötisztelendösége látszik fe l fog-
ni, hogy az függetlenül és önállóan intézkedhes— 
sék azon közügyekben i s , mellyek, mint az i s -
kolai ü g y , az egész magyar prot, egyházat i l le-
tik : akkor az nem törvényességre, nem rendre, 
hanem bomlásra és fejetlenségre fog vezetni. V é g -
re sürgettem ismét a' választmány kinevezteté-
sét. — Akkor kineveztetett néhány tag 's tek. 
Fabriczy világi elnök úr azt sürgette, hogy p ro -
fessor ne neveztessék k i , mivel az ö ügyük f o -
rog fenn 's ők csak össze fognak veszni : én 
pedig 's mások sürgettük, hogy professorok is l e -
gyenek a' választmányban, minthogy ők leg job-
ban tudják az eltéréseket. Akkor kineveztetett t. 
Krajzell eperjesi tanár úr — én 's mások s ü r -
gettük, hogy más iskola részéről is neveztesse-
nek ki tagok; — erre többen kívánván a z t , aT 

többi közt engemet is méltóztatott a ' föt. elnök-
nek kinevezni. — Ez történt az első napon. — 
Nem mondhattam-e joggal, hogy ,,többen a* els& 



napon igen különösen nyilatkoztak a' rendszer-
ről *s hogy mégis kineveztetett választmány? 
nem maga az elnökség vonta-e kérdésbe a ' r end-
szer t , nem többen fejezték-e ki nyilvánosan, 
hogy nem akarják a' rendszert szorosan megtar-
tani ? — nem voltak-e ők magokkal ellenmon-
dásban , midőn egyfelől világosan kimondák : a' 
kerület autonomiája veszélyeztetik, ha a' rend-
szert szorosan életbeléptetjük, másfelöl pedig v á -
lasztmányt küldtek ki épen a' végett, hogy az 
megvizsgálja , mennyiben van az már életbelép-
tetve? — De világos határozat nem hozatott, ám-
bár hallgatag csaknem megbuktattatott a' rend-
szer. — A* választmány össze-ül, én is elmen-
tem , mert akartam, hogy Késmárk részéről is 
legyen valaki ott, 's joggal véltem megjelenhet-
ni , mivel kineveztettem, most sem tudom még 
miféle önböszkeség vagy szerénységnek kellett 
volna engem visszatartóztatni ? — (A* conferen-
tiába engemet senkisem hivott meg 's midőn tör-
ténetesen meg tudtam, hogy tartatik vagy fog 
tartatni , oda is elmentem, de ott csak 2 vagy 3 
embert találtam. 2) — A' választmány, egybe-
gyűlvén, az elnök a' többi tagokkal egyetértve, 
engemet, ki bizony nem tolakodtam, nevezett 
ki jegyzőnek, (Ezennel felszólítom a' választ-
mány volt tisztelt tagjait, ha tolakodtam a' j egy-
zöségre 's mást, ki azt magára akarta volna vá l -
lalni , kiszorítottam, legyenek szívesek nyilvá-
nosan meghazudtolni!) A ' je len levő tagok min-
denike kezébe vett egy-egy tudósítást, egy pe-
dig felolvasta a* rendszert, az egyes eltérése-
ket osztályonként feljegyzettem én , a' mint tol— 
lamba mondták. — Csak azt , hogy mi nyelven 
történik az oktatás 's a' hiltaní folyamot nem ha-
sonlította össze a' választmány. Ezen jegyzések 
szerint készítettem aztán a jelentést, mellyet itt 
a* jegyzésben egész terjedelmében közlök, meg-
találván Írásaim közt annak* másolatát.3) 

2 ) A* conferen t iá ra nézve szintén eszmezavarban vannak 
érdemes czáfolóim. Azt m o n d j á k , hogy , , a ' conferen t iá ra , 
hol az isk. rendszerrő l bővebben lehetet t 's kellett volna 
szólani, két egyént kivéve, senki sem j ö t t . " — A1 c o n f e r e n -
t ia most nem szólhat többé a ' r e n d s z e r r ő l , ha az egyetemes 
gyűlés által megállapítot t n o r m a t i v u m már, 's ha szólhat 
is , nem h a t á r o z h a t .— Én nem iszonyodom a' conferen-
t iáktól : de azok ezélja nem lehet h a t á r o z a t o k a t , s ta tú tumo-
ka t hozni; azok ezélja csak az lehet, hogy a ' tanárok e g y -
begyűlvén, gondola ta ikat , tapasztalataikat egymással közö l -
j é k , hogy kölcsönös eszmecsere és i smerkedés által egy -
másra hassanak, egymást ébreszszék, képezzék . A' con fe r en -
tiák hatásköre be l ső ,a ' ha t á roza toka t -hozó gyűlés hatásköre 
külső , ba gyűlés, melly végreha j tó hatalommal nem b i r , 
végzéseke t hoz, csak nevetségessé teszi magát . — Azonban 
nem mondom, hogy conferent ián i n d í t v á n y o k nem k c -
Ja tkezhetnek. H. J . 

3 ) Tekintetes , fötiszteletü kerület i gyűlés I 
A* kerü le t i tudományos tanodák részéről beadot t tudos í -

t á tok megvizsgálására kiküldött választmány tagjai öszegyü l -
• é n , szorgalmasan átvizsgálták az illető tudósí tásokat , a ' v é -
( • t t , hogy m e g l á t j á k azon tanodák a' zay-ugrócz i t anrend-

Ha szóról szóra nem egyezik az eredetivel, fe l -
szólítom a' kerül, jegyzöségét, hasonlítsa össze *s 
hazudtoljon meg — Vájjon nem joggal mondhat-
tom-e, hogy a' késmárki iskola legszorosabban 
tartja magát a' rendszerhez? Vájjon akár a' guny-
mosoly, akár az allgemeine Heiterkeit volt-e he-
lyén? 
szerhez mennyiben ta r t ják magokat már te t t leg? Azon t u d ó -
sítások a"" nevezett rendszer re l való összehasonlí tásából k i -
derült , hogy általában véve a1 késmárki főtanoda leginkább 
tar t ja magát hozzá. Egyébiránt tökéletes egyenlőség meg-
nincsen, 's a ' tervtől többé kevésbbé nevezetes e l t é réseke t 
tapasztaltunk még ; a ' mint itt következnek : 

I. A' gyiiinasiuini osztályokat illetőleg : 
1) A grammaticai osztályban. 

a) A' latin nyelvre az eper jes i collegium csak 4 , a' lőcsei 
lyceum pedig 7 órá t fordít he tenként , holot t a ' r e n d s z e r s z e -
rint 8 órá t kellene fordí tani . 

b) A' magyar és német nyelvtanításra a1 lőcsei tanoda 2 
órát fordí t , a1 terv szerint 3 óra van he tenként . 

c) A ' földleírásra a ' lőcsei, rosnyói és eper jes i tanodák 2 
órát ford í tnak , a ' terv szerint hármat kellene. 

2] A syntaxisi osztályban. 
a) A1 latin nyelvtanításra az osgyáni 6 , az epe r j e s i 7 , a ' 

rosnyói 1 0 órát ford í t he tenként , a1 t e r v s z e r i n t 8 óra van. 
b) A ' magyar és német nyelvtanításról* mellyre a ' t e rv 

szerint 3 órát kell fordí tn i , az eperjesi tudósítás nem e m l é -
kezik. 

c) A' gö rög nyelvtanítás, mellyre a1 terv sze r in t 2 ó rá t 
kell fordí tani , az eper jes i és rosnyói tudósításban nem e m -
lít tetik. 

d) A' számvetésre az eper jes i tanodában 1 , a' rosnyóiban 
3 óra fordí t ta t ik , a ' terv szer int 2 óra van. 

e) A1 földleírásra az eper jes i , osgyáni és rosnyói t a n o -
dákban hetenként 2 óra van, a' terv szerint háromnak kel l 
lenni. 

3) A szónoklat — költészeti osztályban. 
a) A1 rhetorica és poet ica , Lőcsén he tenkén t 3 órában, 

adatik elő, a' terv szer int 4 óra kel lene. 
b) A ' rég i tö r t éne tekre a1 lőcsei tanoda 3 ó r á t fordí t , a" 

tervben csak 2 óra van. 
A' miskolczi és gömöri középtanodák részéről t u d ó s í t á -

sok nem adattak be. 
II. A' lycealis osztályokat illetőleg : 

A logicai osztályban. 
a) A" vallástan a1 lőcsei tanodában 1 órában adat ik e l ó r 

a' tervben 2 van. 
b) A1 lélektanra a ' lőcsei tanodában 4 , az epe r j e s iben 5 

ó rá t ford í tnak , a ' tervben van 3 óra . 
c) Az európai és magyar irodalom tör téne te i E p e r j e s e n 

nem tanít tatnak külön a ' közönséges és magyar t ö r t é n e t e k -
től, a ' terv szerint kellene, még pedig he tenkén t 2 órában. 

d) A1 g ö r ö g nyelv a' lőcsei és eper jes i t udós í t á sban as. 
osztályban nem emlí t te t ik . 

e) A ' t e rmésze t ra jz , mellyre hetenként 2 ó rá t k e l T f o r -
dítni, a" lőcsei tudósításban nem említtetik. 

f ) A' neveléstan, Lőcsén a ' logikában fordul elő , a" t e r r 
szerint a1 physicai osztályban van. 

g ) A ' latin classicusokra Késmárkon 3 óra , a ' terv s z e -
rint 2 óra van. 

A physicai osztályban. 
a) A ' metaphysica az eper jes i tudósításban n incs m e g e m -

lítve, a ' terv szerint féléven át 2 óra van h e t e n k é n t . 
b) A ' classicusok magyarázatára Késmárkon 3 ó r a f o r d í t -

tatik, a ' terv szerint 2 . 
Jegyze t . A ' magyar é§ közönséges t ö r t éne t ek , mind a" 



Hát itt minő észrevételt kellene a' gyűlésen 
nyilatkozott ethosra tennem ? A' késmárki főta-
noda felügyelősége ós tanárkara áldozatai „a l l -
gemeine Heiterkeit"-ot érdemelnek ? ÍHffl-
cile est satyram non scribere vagy inkább flere. 
— Én, hogy az eltérések a' rendszertől 's az 
egyes iskolák közti különbség annál jobban ki-
tűnjenek, szükségesnek tartottam osztályonként 
összehasonlítást tenni a' rendszerrel 's minden 
eltérést feljegyezni. Czáfolóim mondják, hogy 

jegyzői további előadás szinte minden lépten 
félbeszakasztatott, mert az a' beküldött tudósí-
tásokkal vagy merően ellenkező, vagy felületes 
vagy gyanúsítgató is volt'4. — Erre csak azt j e -
gyezhetem m e g , hogy az elferdítése a' valóság-
nak ; közbeszólás történt szakadatlanul, de nem 
a ' j e len tés hamissága miatt , hanem azér t , hogy 
az egyes órák voltak megemlítve, %s alkudozni 
kezdtek az órák és tanulmányok felett! A' j e len-
tésben egy roszaló vagy javalló szócska sincs, 
három tanodában felváltva adatnak elö, hetenként 4 ó rán , 
d e , mint a' tudósí tásokból ki tetszik, Késmárkon az 1 8 4 y i 
évben a ' m a g y a r , Eper jesen és Lőcsén pedig a ' k ö z ö n s é -
ges tö r t éne teke t adták elö. 

A jogtani folyamot illetőleg. 
A' késmárk i fötanodában a ' terv ér telmében 2 évig tar t , 

ínég pedig némileg el térve az 1 8 4 6 - b a n közzéte t t tervtől 
's a1 kerü le t i gyűlés mult évi módosításaihoz ragaszkodva az 
első évi j og tanu lóknak e lőada t tak : a' ker . egyház tör ténete i 
4 órában, a ' bölcsészeti és nemzeti j og 4 órában, az o r szág -
ra jz (statistica) az állami jogga l ( jus publicum) az első fél 
évben 6 , a ' másik félévben 5 ó rán , — a1 közönséges m a -
g á n y j o g vázlata (synopsis jur is privat i) 2 ó rán , a ' bánya és 
egyházi j o g félévileg 2 órán he tenként , azonkívül szóbeli 
é r t ekezések 1 órán hetenként . 

A* mind Késmárkon, mind Eper jesen előadott j og i t anu l -
m á n y o k következők : 

1) Ész jog Eper jesen 2 , Késmárkon 4 órában adatik elö, 
V tervben 6 óra van he tenként . 

2) Bányajog Eper j e sen 's Késmárkon 2 óra féléveu k e -
resz tü l , a ' terv szer . is annyi . 

3 ) Egyházi jog szintúgy. 
4 ) Magányjog 8 óra he tenként a ' terv ér telmében mind 

E p e r j e s e n , mind Késmárkon. 
5 ) Országászat vagy polit ica Eper jesen 3 óra, Késmárkon 

s.y terv szerint 6 ó ra . 
6 ) Statistica Eper jesen 3 ó ra , Késmárkon a" terv szerint 

5 — 6 órában. 
7 ) Büntetőjog 2 órában féléven keresztül . 
8 ) Vá l tó jog Eper jesen 2 , Késmárkon a ' terv ér te lmében 

-3 óra hetenként . 
A ' második évi folyamban Késmárk teljesen a' tervhez 

ta r t ja magát. 

*) A ' választmányi ülésben , nyíltan és bánatos szívvel 
megval lom hibámat, - az eper jes i tudósítást a ' j ogosz tá ly ra 
nézve kérdésbe merészleltem Yonni, mivel szerinte hetenként 
2 1 órát adna egy e m b e r , ki azonfelül más ügyekkel is el 
van foglalva, 's így hát naponként legalább 4 nyilvános ó r a -
leczké t adna: holott azon teremben , hol a ! jogászok t a n í t -
t a t n a k , más osztályok is j á rnak 's tehát a' jogászok számára 

ialig lehet naponként 4 órát kiszakasztani. De positive csak 
azt tudtam, hogy a1 közel mult 7 éven á t , miket Eper jesen 
t ö l t ö t t e m , nem ugy v o l t , de most már 2 éve, hogy onnan 

- e l m e n t e m , — 's hogy a" mult évben a' b ü n t e t ő j o g o t 

hanem tárgyilagosan vannak felsorolva az el té-
rések, ugy a' mint a választmány tollamba mond-
t a , 's a' mint otthoni vizsgálat után magam is t a -
láltam azokat. Egy intézet részéről sem monda-
tott , hogy kevesebb vagy több órá t , kevesebb 
vagy több tanulmányt ir tam, mint a' mennyi a* 
tudósításokban kitéve volt. Eperjes részéről ugyan 
mondatott, hogy roszul van je lentve , miszerint 
ott a' grammaticában a' latin nyelvre hetenként 
csak 4 órát fordítnak: de a' választmánynak is 
feltetszett a z , különösen a' jelen levő Krajzell 
prof. urnák is ; azonban az illető tudósításban, a* 
mint mindnyájan meggyőződtünk, csak ennyi óra 
volt kiírva : én pedig arról nem tehetek , ha a ' 
ki a ' tudósítást készítette, 8 helyett 4 írt. — 
Egyedül az ellen tett Eperjes alapos kifogást, hogy 
írtam; hogy tudósításában nincs kitéve, miféle 
nyelven történik a' tanítás, — mert ez csak ugyan 
kikerülte volt figyelmemet: de az nem is volt 
volna eltérés a ' rendszertől, midőn közönsége-
sen tudjuk, hogy magyar nyelven történik az 
oktatás; továbbá hogy mondtam a' hittani f o -
lyamban , meliyet mint fölebb érintem csak m a -
gam hasonlítottam össze, hogy nem értjük, mi az 
a' hittani tankör? melly pogány szót, hogy én 's 
t. válaszlmányi elnök ú r , kinek a'jelentést felol-
vastam , nem értettük, ezennel bocsánatot kérek, 
de ebben sem volt eltérés miatti megrovás. — Mi-
nekelőtte a 'gyűlés jegyzöségének beadtam volna 
a'jelentést, felolvastam azt tetts Szontagh választ-
mányi elnök nrnak, 's ö semmi észrevételt nem tett. 
—Hogy a'közbeszólások és félbeszakasztások közt 
némán maradtam volna, nem igaz, mert a' mikor 
szóhoz jutottam, szóltam: de megvallom , hogy a' 
zavarban a' felett hány órán és mit kelljen előad-
n i , vagy is az egyet. gyül. által már megállapított 
rendszer felett alkudozni nem volt kedvem , mi-
után Vandrdk prof. úrral a' közönséges tör téne-

Hittani osztályban. 
Csak annyiban tér el a ' késmárki iskola az eper jes i tő l , 

hogy Késmárkon a1 hi lágazatok tör tenete i , hetenként 2 ó r á -
ban a ' terv szerint taní t tat tak, az eperjesiban erről nincs szó; 
továbbá a i eper jes i tudósításban hittani t ankör említtetik, mi 
a la t t , hogy micsoda tudományt kell ér teni , a" választmány 
nem tudta . 

Hogy micsoda nyelven tör ténik a' tanítás az eper jes i , 
rosnyói és lőcsei tudósí tásokban, nem említtetik meg. 

Az eperjesi és osgyáni tudósításban némelly statist ikai 
adatok is vannak, a1 késmárkiban csak a' tanulók osz tá lyon-
kénti és összes száma van kitéve, a' lőcsei és rosnyóiban 
semmi statisticai adat nincs. 

Könnyebb át tekintés végett javasolja a" választmány, hogy 
az illető igazgatóságok illyformán készítsék azon tudós í t á -
sokat, mint a ' késmárki igazga tóság lette t. i. osz tá lyonként , 
nem pedig az egyes tnnárok szer int , számláltassanak elő a ' 
tanulmányok az órák kitételével "s azutáu adassanak össze 
az ó r á k , hogy mindjárt ki tessék hány óra van az ögyes o s z -
tályokban hetenként? 

már o c t 2 9 - k é n végezték e l , a' tudósítás szer . ped ig 
egész féléven át tanít tatott volna. — Ezt csak a' raj tam es 
raj iunk elkövetet t méltatlanság saj tolta ki belőlem. H. J . 



tek és európai irodalom történeteit illető szava-
kat váltottam vala. Minek szót szaporítani ott, hol 
1846. jul. 16 -án Dobsinán határozák (lásd kerül. 
Jegy. 43. . . . „hogy a' lyceal is . . . • második f o -
lyamhoz az európai irodalom ismérete is hozzá 
a d a s s é k " , — 1847. jul. 15-én Gölniczen pedig 
azt haszontalan név és könyv-lajstromnak ny i -
latkoztatják k i , — azon vétkes gondolat merült 
fel árva agyamban. — A' jelentés felolvasta után 
Bánó úr felszólalt, mondván, hogy itt különösen 
azon különbség forog fenn, hogy Késmárkon a' 
jogfolyam 2 évre terjesztetett ki (többfelöl : h i -
szen azt már tudjuk) 's azért a 'joghallgatók több-
nyire Eperjesre mennek; vájjon kiterjesztes-
sék -e a ' jogfolyam Eperjesen is 2 évre ? 'stb. 
'S most többen, nevezetesen az egyházi elnökség 
világosan kimondta, hogy nem is kívánatos, hogy 
Eperjesen is 2 évig tartson a' jogfolyam, mert 
akkor onnan is elköltöznének a' joghallgatók 's 
mennének a' református iskolákba; míg hát min-
denütt nem fog 2 évig tartani, addig maradjunk 
ugy a' mint vagyunk. 4 ) 'S ugy is maradt az 
egész dolog; az eltéréseket leglágyabb megro-
vás sem követte. — Nem joggal mondhattam-e 
tehá t , hogy sok eltérés van a rendszertől, még 
pedig nem csak némelly tanulmányok és órák-
ban , hanem egész esztendőben van eltérés? Miért 
nem volt most szó az egyet, gyűlés 1342-dik évi 
határozata végrehajtásáról? kis időt csak kisza-
kaszthatott volna magának a' gyűlés azon tárgy-
ra is, midőn végtelen, deák dictiót hallgatott meg 
az egyház rendezéséről, mellynek szóba sem kel-
let jőnie ; — miért nem mondatolt Eperjesnek , ha 
2 jogtanitót nem bír tartani, akkor ne akarja mind 
a ' két jogosztályt bírni, hanem szorítkozzék az 
egyikre, különben nem kap segéd-pénzt a'kerületi 
pénztárból, mert nem ismertethetik el nyilvános 
fötanodának, kerületi collegiumnak ? — Ha az 
előtt nem volt tanácsos, mivel az egész kerület-
ben még nem volt intézet, mellyben 2 évig ta r -
tott volna a jogfolyam, most szükségesképen 
kell azt tenni, mivel Késmárkon 2 évre tettlege-
sen kiterjesztetett. Mert i t t , czáfoló uraim! v a -
lóban 2 évig tart a' jogfolyam, azt bizonyíthat-
ják kik tavaly itt physicusok levén, ez idén is ill 
maradtak, kik a1 mult nyár folyamában többfelöl 
Késmárkon tudakozódtak, lehet-e egy évig az 
összes jogi és polilicus tudományokat elvégezni, 
's tagadó választ nyertek. Hogy azok, kik a' jus 
naturae és statisticából osztályzatot hoznak, a ' m á -

*) A' re formatum col legiumokban ugyan a1 bölcsészeti 
folyam 3 évig tar t 's ugy a ' 3 - i k év az első évi j og fo lyam-
hoz ta r toz ik , de az csakugyan igaz, hogy az ev. iskolákból 
k ikerü l t physicusokat mindjár t a ' jusba veszik fel, tehát ve -
lök egy évet ugor ta lnak . De más részről az is igaz, hogy az 
• v . tan in téze tek ismét a ' református collegiumból kerfiü 
másod évi bölcsészeket veszik fel a ' r endszer szeriuti máso-
dik évi j ogosx t á lyba , tehát szintén ugor t a tnak velők egy 
esz tendőt . Mindkét oldalról visszaélés és rende t lenség az 's 
I tgyexéM rövidlátásnak és e l fogul tságnak. H. J . 

sodik évi jogosztályba felvétetnek, kényte len-
ségből teszszük, ugy is elég izetlenségnek levén 
kitéve. — Ha czáfoló uraim a' 2 évi jogi pályát 
kívánják, miért nem támogatták indítványomat a' 
ker. gyűlésen? Én magányos beszélgetésben s ü r -
gettem az eperjesi követ uraknál, hogy vagy csak 
első é v i , vagy csak másod évi joghallgatók l e -
gyenek Eperjesen, mig majd egy uj tanszéket állít-
hatnak f e l : erre válaszolák , akkor mindjárt üres 
maradna ott a1 jogosztály 's igy nem tehetik stb. 

Ha a' kerül, gyűlés nem nyújt nekünk segéd-
kezet a' rendszer tökéletes életbeléptetésére; 
ha törekvéseinket nem méltányolja 's nem g y á -
molítja: akkor ki gáncsolhatand, ha mi is azt fog-
juk tenni, a* mit részünkről leghasznosabbnak f o -
gunk tartani ? ha pl. kihirdetjük, hogy félév alatt 
végezhetni itt a' j ogo t , nem törődve sem az ő 
tekintélyével, sem az iskolai rendszerrel. Sisiphus 
kövét nem fogjuk görgetni, ha eröködéseínkre 
csak allgemeine Heiterkeit v á r : — legalább én 
fogom indítványozni a' helybeli iskolai közgyű-
lésen az magyar prot. egyház gyalázatára! — 

Ennyi elég felvilágosításul és igazolásul Czá-
foló uraim személyeskedéseit nem akarom v i -
szonyozni, csak azt sajnálom , hogy álarcz m ö -
gé bújtak , mert ugy nem mondhatom m e g , nem 
nekik van-e „szokott gúnyosan vagdalkozó 's 
praefidens modoruk." — Egyébiránt mellyik 
czikkben van több gúnyos vagdalkózás és p r a e -
fidentia, az enyémben vagy az övéiben? azt az 
olvasó közönség ítéletére bízom. 

Tájékozásul ezt: mind a' kerül, gyűlés, mind 
tisztelt czáfoló uraim eltévesztették a' kellő szem-
pontot. A' kerületi gyűlésen a' tanrendszer meg-
változtatásáról tüzetesen nem volt szó , én l e g -
alább nem azt indítványoztam , én ugy vé leked-
tem, annak érvénye el van ismerve, a' tanulmá-
nyokra és órák megszabására nézve nincs most 
kérdés. Mint illyen objectiv érvénynyel biró no r -
mativumot fogtam azt f e l ; czáfoló uraim , magok 
is elismerik, hogy annak kell felfogni, — 's s ü r -
gettem , hogy részletesen hasonlíttassanak össze 
vele az egyes tanodák tudósításai, hogy k i tes -
senek az eltérések. — De mi történt a ke rü l . -
gyűlésen?Alkudoztak a' felett ,kell-e ennyi vagy 
annyi óra? szükséges-e azt vagy amazt tanítani?— 
Kivel alkudoztak a r ró l ; a' választmányi j e g y z ő -
vel ? hiszen nem én csináltam a' r e n d s z e r t , én 
annak hozatalában legcsekélyebb részt sem vet-
tem. — 'S mit tesznek most czáfolóim ? ugyan -
azt, a' mit a' kerül, gyűlés ; okoskodnak arról, a ' 
váltójogra kel l-e 2 vagy 3 óra hetenként, 's a t -
tól, ki azt mondta, hogy 2 óra elég a' váltójogra, 
lanúlhat-e még valamit H. J. vagy nem ? s z e -
mélyeskednek a ' miatt, hogy mondtam : a' r e n d -
szer az európai irodalom külön taníttatását kiván -
ja , Eperjesen pedig nem történik, — azér t e l fo-
gú!t, felületes 's ingerült embernek neveznek, 
midőn én sem azt nem mondtam, hogy kell, i em 

« 



azt, hogy nem kell külön tanítani; — bölcsel-
kednek arról, kell-e statisticára 5 óra vagy 3, 
problematicus segédtanulmány-e az vagy nem ? 
Mi közöm hozzá, ha egészen ki is törlik a1 tanul-
mányok sorából ? — Töröljék ki, ha tetszik, de 
ha a' rendszerben van,taníttassék annyi órán, hogy 
czímnél egyebet is nyerhessen a' tanuló. 

Az eltérések felett végzést hozván, tanácskoz-
hatott volna a ' gyűlés a* rendszer modosítása f e -
let t ; magam is ohajtottam, sürgettem azt. De ha 
így mellékesen csak oldalba rugjuk azt, mit a' 
múltkor normativum gyanánt megállapítottunk : 
akkor ne csudálkozzunk, hogy Lőcsén, mint hal-
lom, a ' syntaxisták már a' synlaxis tanulásától 
akarnak felmentetni; akkor ne csudálkozzunk, ha 
általános rendetlenség és zavar lesz rend helyett. 

Az egész perpatvarból csak az sül ki : hogy 
mi alkotmányos országban élünk ugyan, de a l -
kotmányos szellemmel bizony nem bírunk; a1 

rend, a' törvényesség lelke az alkotmánynak: de 
mi sem rendet, sem törvényességet nem akarunk, 
különben minduntalan nem vonnók kérdésbe az 
egyet, gyűlés hatóságát, 's saját határozatainkat is 
végrehajtanék, különben nem iszonyodnánk már 
előre az egyház rendezésétől. Mi csak az alkot-
mány és szabadság sallangjait szeretjük, gyűlése-
ket, lakomákat, végtelen loastokat 's tb. ; határo-
zatokat is hozunk, de csak mintegy iskolai g y a -
korlásűl 's pro forma. Tartunk egyházi g y ű -
léseket, hozunk rendszereket, declamálunk auto-
nómiánk mellett 's azután a' vége az, hogy v a -
lami kormányszékhez folyamodunk, mert minden 
autonomiánk mellett nem birunk annyi erővel, az -
zal igazán élni. Míg a' kormányszék ránk nem 
fogja parancsolni, hogy mint kathol. honfitársaink, 
mi is 2 évig maradjunk a' jusban, különben nem 
kapunk ügyvédi oklevelet: addig, az auspiciumok 
titán ítélve, semmisem lesz az egészből akárhány 
végzést hozzunk is. 

Ezzel részemről befejezettnek tartom e' per -
patvart; kiáltsanak rám kigyót, békát, a' kiknek 
abban kedvök telik, én nem fogom többé a' t. 
szerkesztő ú r ' s az olvasó közönség türelmét igé -
nyelni. — Késmárkon sept. 22. 1847. 

H u n f a l v y J á n o s . 

É L E T R A J Z : 
Miskolczi Sz. János autobiographiájáaak töredéke. 

Minekutánna ab ao 1699 usque 1704 a' kas-
sal Ilóstáton megtelepedett, annakutána ab ao 
1705 régi fészkére S. Patakra visszament, ns 
eollegiumban usque 1711, ettől fogva ismét us -
que ad 1713 Erdélyben a 'Gyula-Fehérvár i col-
légiumban gyermeki és deáki időmben, 's állapo-
tomban tanúlásomat, és ab ao 1 7 0 6 — 1 7 1 3 a k -
kor urfi^ most az, Isteu házának nagy oszlopem-
bere JM.. V. Vay Ábrahám úr mellett Paedago-
gusi szolgálatomat folytattam volna: ezen úr édes 

-anyja, N. T. Vay László úr szerelmes házastársa, 

M. Gr. Teleky Borbála aszszony testamentomban 
hagyott 1000 m. forintból álló segítségével a c a -
demiákra mentem, ao 1714. tavaszszal. Oda való 
bujdosásomból jó Istenem hazámba megtérítvén, 
ao 1717., Vaján kevés ideig való mulatozásom-
nak idej e alatt, Istentől mutatott több hivatalom 
közölt, vettem hivatalt ezen losonczi sz. ekklézsiá-
tól; de nem kívánván a' Vay háztól csak va la -
melly ideig is háládatosságom megbizonyítására 
nézve meszsze távoznom : esztendeig magamat 
a1 Nyír-Bátori ekkla szolgálatára köteleztem. 

Azonban, hol levelek, hol expressus ember© 
által e ' losonczi sz. ekkla gyakran szorgalmaz-
ván magam resolválására, végre ösz felé, — lá t -
ván Isteni hivatásnak lenni, — magamat resol -
váltam, és 1 - sö maj 1718, Exod. 28. 29 be is 
köszöntöttem. Anno 172<í és 23, Posonyban tar -
tatott diétára religionkon levő ablegatus úri és vá-
rosi rendek requisitiojára mélt. Palatínus úr ő e x -
cellent. salvus conductusa mellett, szent hivata-
lom szerint való szolgálatra fel mentem. Ismét 
1728-dik Eszt. is requiráltattam, 's hivattattam, 
ketten levén: t* Sz. Györgyi Sámuel supndns uram-
mal, nevezet szerint méltós. Palatínus uram salvus 
conductusán feltétetve: de collegám t Bogdányi 
Márton úr betegsége miatt nem mehettem. 1735. 
I - s ö maj. kiköszöntem, mentem Tályára. *) 'stb. 
— Közli M. Sz. J . 

S Z E N T - L A N T : 

LXXXIV. zsoltár. 
Oh se regeknek Is tene! 
Mintha lelked rám lengene 
Szent helyén e ' közbuzgóságnak . 
Szívem hevül, gyúladozik, 
Más szebb honba kívánkozik, — 
Hozzád, ura a ' magasságnak ! 
Szememben egy hév köny égvén, 
Vágygyá olvadva esdek én. 

Boldog, ki a1 hit szent kar ján 
Fut feléd e ' vándor-pulyán, 
Békén a' belső számvevővel! 
Ha megy is siralom völgyén, 
Tikkasztja a" száraz ösvény : 
Karod hihetetlen erővel 
Nyit neki kútfőt , csa tornát , 
'S abba édes vizet bocsát . 

A ' f igyelmes olvasó, ugy hiszem , nem fogja ezeke t 
minden é r d e k és tanúság nélkül olvasni : de a ' mi betinök 
leginkább felat lö , az ké t ség kivül e ' ket tő: 

1 - ö r . Hogy 1 7 2 2 - b e n a ' rendek magok hivtak a ' d ié tára 
papot . Kérdés tehát : Mikor jöt t az szokásba, hogy a1 s u p e -
rintendentiák magok válaszszanak diétái papot , és sorban, 
mindegyik a' maga kebeléből ? 

2 - o r . A' diétái papot a ' Palatínus, ki akkor csak m é l t ó s á -
gos- czimmel nevezte te t t , l áüa et salvus conductussal . — 
Er re a ' mai idö szelídebb szelleme tekintetéből többé s z ü k -
ség nincsen, hogy illy hatalmas aegis alat t j,elenjen m e g , k ü -
lönben is biztos lehetvén a' felöl, hogy háborgat ta tni nem 
fog. V M. Sz. i. 



Boldog, ki vége t ugy ére , 
Hogy nálad lesz p á l y a - b é r e , 
'S lelke hozzád mennybe haza j u t ! 
Atyám ! imádott Istenem ! 
tíagyd nekem is reménylenem, 
Hozzád YÍSZ egykor ez é l e t -u t , 
' S zsámolyodat megölelve 
Lát lak, elölted térdelve. 

Nagy Isten ! légy velünk je len 
E 1 nevedre szentel t helyen 1 
J o b b itt nekünk egy nap házadban, 
Mint sok ezer nap e g y é b ü t t ; 
A2 Isten tornácza előtt 
Kapunál ló lennék szabadban 
Inkább, mint sok időt éljek 
Házokban a ' h i t leneknek. 

Ha kemény végzet vív Yelem, 
' S segélyér t eged ké r l e l em: 
Hajol j le hozzám, oh szent Atya ! -
Ha nem használ semmit a1 h i t , 
Örömimnek virágai t 
A ' sors v a s - k e z e elhervaszt ja : 
Árvák őrzője, j ó Isten ! 
T é r j be hozzám keservimben. 

T e vagy nekünk fényes napunk, — 
Isten ! benned élünk, vagyunk, — 
Te mérted ki e sz tende inke t ; 
Ha keblünk a ' jó ra készen , 
Hozzád hű, szeplőtlen lészen, 
Áldásod k ö r ü l - k a r o l minket. 
Boldog az, épül mindenben, 
Ki bízik az Úr Istenben ! 

LXXXVl. zsoltár. 

Hajtsd hozzám, Uram ! füledet , 
Epedve várlak t égede t , 
Mert á rva - szegény vagyok , 
Gondom, szükségim n a g y o k ; 
Tar t s meg , Teremtőm ! engemet , 
Ne nézd sok tévelygésemet , 
Té r j en szolgádhoz kedved, 
Kinek reménye benned! 

Hozzád mindennap óhaj tók , 
Keserves szóval k iá l tok, 
Nagy kegyességed szerint , 
V é d d az erőt lent , s z e g é n y t ; 
Szolgád lelkét vigasztald meg, 
Nyögésé t , s iralmát halld meg, 
J ö j j el segedelmére , 
Ki annyi könynyel kére . 

Uram ! te édes atya vagy, 
Áldásod sók, kegyelmed nagy, 
So r suk j ó rész re esik, 
Kik oltalmad keresik : 
Ei» szemem hozzád emelem, 
A t y á m ! tégy i rgalmat velem, 
Tekints sok keservemre , 
F igyelmezz beszédemre ! 

E ' földön bár hova lépek , 
Téged tisztelnek a" népek, — 
Neved zeng ff' hegyekéfi , 
Hangzik a' teirgéfefeen ; 
Mert örök és hatalmas vagy, 
Csudalé te led sok és nagy, 
Te t a g y egyedül Istört. 
Más isten sehol nincsen, 

Vezér l j , Uram ! uta idra , 
Oktass parancsola t idra , — 
Bírd és hajtsd arra szívem, 
Hogy szolgáljalak híven ! 
Neked, Uram ! hálát adok, 
Es teljes szívből vigadok, 
Dicséretet éneklek 
Végórámig nevednek. 

B a k s a y D á n i e l . 

VEGYES KÖZLEMÉNYEK. 
B e l f ö l d : 

Részes tudósítás a' királyi helytartó körútjáról, 
Zombor, seplember 20-án \847. — September 
16-dika volt Bácsmegye rendeire 's közönségére 
nézve azon régen epedve várt örömnap, mellyen 
István föherczegnek, a 'szerelve tisztelt kir. hely-
tartónak, ö kir. fenségének, a' megye kebelébe, 
Szabadkára, lelt szerencsés megérkezését ünne-
pelheték; melly alkalommal a' bácsi evang. e s -
peresség is, számos egyházi tagokból állott k ü l -
döttség által tevé hódolat-teljes tiszteletét a' m a -
gas vendégnél; a' küldöttség nevében Rohonyi Já-
nos., esperességi főjegyző úr, a' következő beszéd-
ben, igen ékes-szólásu előadással üdvözölvén 5 
kir. fenségét : 
„Fenséges császári királyi föherczeg, s kir. h e l y -

tartó ! 
Fenséged magas látogatása állal honunkat sze -

rencséltetvén 's ennek örvendező nemzetünk á l -
talános örömünnepet ünnepelvén, mi is„ e' t. me-
gye ágostai hitvallású lelkészei, felséges urunk 
hü alattvalói, leteszszük áldozatinkat az örömün-
nepi ólláron, hódoló tiszteletteljelenvén meg, hogy 
fenségednek egyszerű, de tiszta, szives üdvözle-
tünket hozzak. 

Fenséged fejedelmi magas személyében min-
denek előtt hódolva tiszteljük közvetve ö fe l sé-
gét V-ik Ferdinánd dicsőén uralkodó apóst, k i -
rályunkat, kit, mint szelíd és kegyes uralkodót, 
egész fejedelmi házával, boldogítson sokáig a* 
királyok királya 1 

Fenséged fejedelmi személyében tiszteljük 
fényes koronás ősei dicső ivadékát, és a' császári 
nemzetség fejedelmi rokonát. — Üdvözöljük ama 
halhatatlan-nevü, magasztalt fenség herczegifiát, 
a1 ki, hogy egy fél századon át szeretett bonunk 
bölcs kormányzója, fáradhatatlan ápolója, atyai 
jóltevője volt, több hasznos intézetek, nagyszerű 
építmények, és más, többféle, e' honnak virágzását 
tanúsító emlékjelek fenszóval hirdetik ! 

itt nemzetünk fájdalom-könnyeit, csak a jelen 
új öröm könnyei árasztják el, — áldott hazánk-
ban örök szent emléke ! ! 

Most környékünkben fenségedet üdvözöljük* 
mint honunk szeretve tisztelt királyi helytartóját! 

Örvendünk fenségednek közöttünki magas meg-
jelenésén 's ez által a' köz bizodalmat erősítő 
leereszkedésén, őszinte 's szabadon kimosdván, 
hogy a' hol az> isteni gondviselés a' királyok m a -



gas családjaiban illy r a ^ y lelkeket ébreszt, a 
hol a ' jó király és hü alattvalói közt illy erényü 
és szellemű herczegek a" közbenjárók és királyi 
helyettesek : olt a' haza és Irkosi millióinak biz-
tosítva vagyon szép jövendöjök ! 

Azért honunk jelen szép örömünnepe sokáig 
fenmarad emlékezetünkben, mint a' koronás f e -
jedelem kegyessége és az alattvalók hűsége kö -
zötti szent szövetségnek fenséged jelenlétében 
történt ekkénti megújításának állandó emléke! 

Mi pedig fenséged magas kegyeibe ajánlottak, 
egy szívvel mondjuk : 0 felsége, V~ik Ferdi-
nánd apóst. királyunk éljen ! éljen fenséges f ö -
herczeg István, magyar honunk magasztalt kirá-
lyi helytartója! él jen! 

Ezen üdvözlésre ö kir. fensége kellemetes-
hatásu, férfias és erélyes magyar válaszszal k e -
gyeskedelt felelni, 's nyilatkozata közben, külö-
nösen gyülekezeteink, de főképen a' nevelés és 
iskoláink állását nyájas leereszkedéssel kegyes 
vala tudakolni. — Közli 

E g y j e l e n v o l t k i k ü l d ö t t . 
Tatavidéki tanítókör. Második összejövetelün-

ket, Istenünk kegyelméből, sept. 30-án tartottuk 
Kömlődön, az iskolaház igénytelen teremében. — 
Munkálkodásunkat jól átgondolt s jóakarattal és 
meglepő históriai ismerettel motivált elnöki be-
széd nyitotta meg tek. P. M. tb. úrtól , ,a ' nevelés 
szükségességéről ;" 's az így megnyitott sorom-
pón következő tárgyrend lépett elő : 1) Jegyző-
könyvolvasás és illetőleg hitelesítés. — E ' t á r g y -
nál t. cz. tanítóelnökünk a' jegyzőkönyv minden 
pontját sorra vevé , ' s azoknak eredményéről,vagy 
mikéntállásáról hivatalos jelentést tön, — melly 
alkalommal nem kevés öröm származott a' kör 
kebelében. így jelesen az 5—ik pont tárgyalásá-
nál igen jól esetttapasztalnunk, miképen hogy ev. 
luth. esperes, n. t. Fárnek úr, hozzá intézett alá-
zatos felszólításunk következtében, ügyszeretet-
tel 's igaz keresztyéni erélylyel buzdította a' fel-
ügyelése alatti iskolák tanítóit körünkbe lépni 's 
egyesült erővel egy lobogó alatt haladni a' nagy 
uton, mellynek végére Isten a ' népboldogság f á -
ját ülteté; 's hogy a' lelkes buzdítás nem volt hasz-
talan , tanúsítja azon igen kedves eredmény, mi 
szerint ev. tanító-testvéreink közöl többen társu-
lának velünk, aláírván alapszabályainkat. — A' 
buzgó hivatalnoknak köszönő levelet határoztunk, 
mit szivünk legforróbb hálaérzelmével pecsétlen-
dünk. Nem kisebb örömmel késtünk a' 6 - ik pont-
nál is, mellynek erejénél fogva a' nyári iskolák 
életbeléptetése végeit tek. Komárom vármegyé-
hez folyamodánk, 's folyamodásunkra kedvező 's 
szép reményekre jogosító hátiratot nyerénk : a' 
t. cz. megyebirák ugyanis kötelesek lesznek é v -
negyedes jelentést tenni iskoláink állásáról; 's 
kényszeríteni a ' rest vagy épen roszakaratu szü-
léket gyermekeik folytonos iskoláztatására. — A' 
3 - i k pontnál, hol könyvtárnokunk mutalá-be szám-

adását , szinte kedvesen lepettünk meg. — Kis 
könyvtárunkat ugyanis tek. P. M. úr, szeretett 
elnökünk, sok jó és szép könyvvel,gazdagító; 
három kömlödi úrhölgy pedig könyvtárt — mi-
nőt magunk kívánunk — csináltatni ígérkezett. 
— Illető hálánk nem maradt el akkor is , de k ö -
telességünknek érezzük az te ' hon előtt is közön-
ségesen kijelenteni. Ügy fölött, mellyet nagyra -
törö lélek, 's szent érzelmeket tápláló nökebel 
karolnak föl, kell, hogy Istennek áldása lebegjen. 
Többi pontoktól is nyugott kebellel váltunk meg. 
2) Hivatalnokválasztás. 3 ) Bátky Károly, kecs -
keméti ref. tanító baráti levele 's érdemileg folya-
modása, mellyben ábéczés könyvecskéjének is— 
koláinkbai behozására szólítja fel körünket, o l -
vastatott. Teljes méltánylattal fogadtuk a' felszó-
lítást, 's ha a' kinevezett választmány e lv - és 
czélszerlinek ismeri el a' könyvet, körünkhöz k é -
pest mindent elkövetendünk. — 4) Bírálatok 's a* 
jutalmazott pályaérfekezés olvastattak. — A' csá-
szári gyűlésünkben kitűzött pályakérdésre (az ol-
vasnitanítás módjairól) ugyanis három pályamű 
érkezett, mellyek közöl t. cz. bírálóink egyhangú 
odaítélése nyomán a'jutalom a' ,,quidquid praeci-
pies esto brevis 'stb 4Í jelmondatu értekezésé 's 
illetőleg szerzője Nagy Sándor, héregi iskola-
tanítóé lön. A' csekély jutalmat tek. P. M úr egy 
aranynyal, nagytiszt. Gödör úr pedig egy pengő 
ezüst forinttal nagyobbíták. — Az értekezés nem 
elégíte ki bennünket, mert nem egyéb az, mint 
férezmü a' mult századok iskolájának megbüsz-
hödt tanából, 's ezért nem is maradt kellő m e g -
rovás nélkül. Komolyan és határozottan kimondá 
a' kör, miképen hogy jutalmazott tanítótársunk e lő -
adott tana nem tana iskoláinknak; hogy mi azt 
üdvösnek 's czélravezetönek el nem ismerjük, 
de a' jutalmat azért nála hagyjuk, 's midőn t. cz. 
elnökünk látná, hogy minden oldalról illy kifakadó 
nyilatkozatok törnek elő; a' pályakérdést jövő 
évre is kitüzé illy változtatással: „Adassék elő a ' 
régi és ujabb olvasnitanílás mód közli különbség, 
mellyik czélszeriiebb ? 's ha az ujabb módé lenne 
az elsőség, mi módon lehetne azt iskoláinkban 
életbe léptetni 's állalánosítni ? jutalma 6 arany. 
Beküldési határidő augustus 1. 1848. 5 ) Tavaszi 
összejövetelünk helye Ó-Szöny , ideje . . . még 
bizonytalan. 6 ) A' gyűlést esti 6 órakor szavalati 
estély fejezé be, a' kör által rendezve, hol n e v e -
zetesebb darabok voltak: „Örült"Petőfi től ,szav. 
Kiss János; „Számadás" Sárossytól, szav. Cserna 
István; „Szomjas ember tűnődése" Petőfitől, szav. 
Vályi Lajos; „Élő szobor" Vörösmartytól, szav. 
Ács Károly; „Pontuszparti s í r " Szilágyitól, szav. 
Parragh Gábor, végül pedig Csonka Ferencz egy 
gyönyörű magánydalt énekel t , 's hízelgés vagy 
önáltatás nélkül elmondhatom, hogy említett b a r á -
taink mindnyájan meglepő művészi ügyességet 
fejtének világra. — Császár, oct., 9 1847. 

H a l ka S á m u e l , köri jegyző. 



K ü l f ö l d : 
Nemrómai katholikusok Angliában. Méltó köz-

t i r r é tenni, hogy Angliában már régóta egy párt 
van a' katholikusok közt, kik a' római egyházzal, 
habár más módon, ném.-katholikusokként állnak 
szemközt. Ok rendszerint „testvéreknek44 (Breth-
ren) nevezik magokat 's minden más nevet ma-
goktól elutasítanak. Midőn a' parliament tudósí-
tást kivánt Phmouthból, a' tisztviselő „nemrómai 
katholikusok" (catholices not román) nevet adott 
nekik. Ök minden hitvallást elutasítanak, mert az 
hitet előidézni nem képes, ök, mint az indepen-
densek, csak a sz. Írásból akarnak tanulni. Nagy 
fontosságot helyeznek abban, hogy az üdvezítö 
a ' sz. lelket tanítóul igéré : de sokan lehetetlen-
nek tartják, hogy megtérítse a* világot a' Krisz-
tus testi jelenléte nélkül. Ök calvinisták, 's n é -
mellyek köztök szigorúak, de mindnyájan kölcsö-
nös türelmet gyakorolnak. Ők a1 Krisztus nemso-
kára eljövetelét várják a ' nélkül, hogy az időt 
irvingiánokként meg akarnák határozni: de aka r -
ják, hogy minden hivő feltámadási élettel (a r e -
surrection life) menjen elibe, váljon el egészen 
a ' világtól és szentelje magát a ' Krisztus orszá-
gának. Köztök neme van a' vagyonközösségnek, 
melly szerint egyik sem mondja a' másiknak, 
hogy háza vagy pénze az övé, de tettel mutatja 
testvérének : minden, a' mim van, szolgálatodra 
készen áll. Mivel sokan köztök vagyonosak 's 
ezen elvnek nagy áldozatokat hoznak, öszintesé-
gök 's buzgalmok kétségkívüli. A' mellett általá-
ban nagy részvétet mutatnak , más vallástársula-
tok missióira adakoznak, a' görög és zsidó szö-
veghez concordantiákat adnak ki 's azokat ju tá-
nyosán árulják. Néhányan közölök 1824-ben 
Genfben valának s ugyanakkor Irlandban léptek 
föl. Most községeket 70 helyen alapítottak 's min-
den község magára nézve függetlennek keletke-
zett. Néha kápolnákban, sokszor magánházakban 
gyűlnek össze 's e' miatt kevéssé ismeretesek. 
Gyakran irvingiánokkal cserélik őket fe l ; pro-
selyták, papok is, a ' püspöki egyházból gyakran 
mennek hozzájok át. Némiekben, főleg abban, 
hogy papi rend nekik nem kell, hasonlítanak a' 
quakerekhez, Hitök- és jámborságukért sokat le -
het tölök várni. (A. Z. f. Ch. u. K.) 

Népiskolák Francziaországban. Sue Ödön l eg-
újabb regényében „Márton a1 lelencz, egy komor-
nok emlékiratai,44 védi magát azon ellenvetés e l -
len, hogy Gérard Claudius, falusi tanító és nyo-
morteljes helyzete rajzában vastag színeket hasz-
nált. Távol attól, hogy e' rajzban csak „kivételt 
a ' szabály alól" adott volna, azt állítja, hogy e' 
rajz megfordított arányban áll 's ez iránt egy 
„hivatalos, következőleg igen mérsékelten írt44 

könyvből nyújt adatokat, mellyek általános rész-
vétre méltóknak látszanak. Ezen adatokból kitet-
szik, a' magasztalt Francziaországban, pénzzsá-
kok uralma alatt, mi nyomorú a' népnevelés. A' 

kérdéses könyv írója, Lorrain, Párisban oktató a* 
Louis le Grand collegiumban 's munkája czime : 
,,Tableau de l'instruction primaire en Francé d' 
apri'sdesdocumens authentiques, d' aprésles r a p -
ports adressés au ministre de l'instruction publi-
que par les 490 inspecteurs chargés de visiter 
toules les écoles de Francé.44 E ' munkából a' f r a n -
czia regényíró következő ismértetéseket hord elő 
a' franczia népiskolatanítók nagy számának állása— 
's helyzetéről: ,,Azon elvet kell4 ' ugy mond, 
„felállítanunk, hogy községében az iskolatanító-
val sokszor ugy bánnak, mint koldússal (Lorrain 
212.1.) 's ha rangja a' falusi pásztoréhoz il lesz-
tetik, emennek elsőbbsége van (L. 213. 1.); hogy 
a' biró urak, ha kegyet akarnak mutatni a ' tanító 
iránt megengedik, hogy konyhában egyék." T o -
vábbá olvassuk : „A szükséglettől, hogy a' 200 
francnyi (50 porosz tall.!) roppant öszvegét, 
meliyet a1 tanítónak adni kénytelenek, újra b e -
szerezzék, sok helyhalósági tanácsos jónak látá e1 

hivatallal legalább összekötni legkülönbözőbb f o g -
lalkodások tömegét, mellyek magok volnának 
egész idejét igényelni elegendők. Á1 tanítónak 
sírásónak 's nyilvános kihirdetőnek kell lennie, a' 
nyilvános mosótért tisztán tartania , a' falu órá-
ját felhúznia, egyszersmind kántor- és egyház-
inak lennie, az ostyákat megfizetnie, az oltárte-
rítől megfejérítnie és seprőket szereznie !6í A* tu -
dósításban, meliyet a' franczia népiskolák állapo-
tának megvizsgálásával megbízott 490 ügyelő 
adott, olvassuk továbbá : „Mi a' tanítókat illeti, 
azokat szegényeknek, rosz-öltözetűeknek találjuk 
's tanításra faczipöben, harisnya, mellény és nyak-
kendő nélkül járnak. Daczára a' szomorú képze-
letnek, meliyet e ' vidékekeni oktatásról magam-
nak képeztem (mond az egyik tudósítás) távol 
valék a1 gondolattól, hogy a tanítók illyen, e g é -
szen nyomorú állapotban legyenek. Minden n ö -
vendéktől havonként nagy bajjal 3 0 — 4 0 , néha 
csak 25 centimet kapnak. A ' mellett házasok 's 
gyermekekkel megterhelvék. Mi lesz ebből !44 

Ugyanazon tudósítás szerint megtörténik, hogy 
iskolatanítók, lehetetlen levén fizetésökböl csak 
szegényesen is élniek, bérlökhöz szolgákúl áll-
nak be. Egy mezővárosban egy népiskolalanító 
foglalatosságai emígy voltak megállapítva : „ 0 
kántor, sekrestyés, sírásó, a1 bíró úrnak mint Í r -
nok ingyen szolgál és szolgája a1 pap úrnak." St. 
Antoineban az iskolatanító egyszersmind város-
házi szolga, harangozó és sirásó vala. — Sue 
Ödön igéri, hogy e1 jeles könyvből regényében 
még többeket közlend. (A. Schztg.) 

Népiskolák Németországban. Számok bizonyí-
tanak! Jól értsük meg, mi számokkal bebizonyít-
ható. Ha tehát számokkal ki lehetne sütni, hogy 
a! 42 millió németül beszélő ember minden né -
met szövetséges és nemszövetséges statusban 
összevéve a' népifjúság nevelésére, betudva a1 s e -
menariumokat, de kivéve a' tudományos és f e l -



söhb képzőintézeteket, csak mintegy három n e -
gyedét fordítja azon öszvegnek, mellyet egyet -
lenegy nagy német szövetséges status katonasá-
gára fordít, az kétségtelen bizonyítványa volna, 
hogy Németország népiskoláira nézve is sokat 
kell még tenni. Pedig a' dolog valóban ugy van, 
Calinich seminariumigazgató : „Die Bedeutung 
der Schule in Deutschland" (Lipcse, 18*14) mun-
kájában e' tárgyról következő statistikai részle-
tességek közöltetnek, Poroszországnak 1838-ban 
valamennyi népiskolában 30486 , Ausztriának 
11001, Bajorországnak 9913 tanítója volt. E ' 3 
statusban az iskolák száma a' többi Németország 
iskoláéihoz ugy áll, mint 2 az l - h e z , ugy hogy 
a ' többi Németországra 20750 tanítót fölvenni nem 
nagy szám. Valamennyi német tartomány népis-
kolatanítóinak száma tehát 62250. E ' 62250 
népiskolatanítóra az emiitett munka 15V:, millió 
tallér költséget vesz föl évenként. De e' nagy 
öszveg mellett minő az egyes tanítók sorsa ? 20 
év előtt még Poroszország némelly tartományai-
ban is voltak népiskolatanítók, kiket naponként 
házról házra pórok élelmeztek *), kik pásztorhá-
zakban laktak 's föélelmöket kézi munkával, mint 
szabók és vargák, vagy mint pásztorok is, voltak 
beszerezni kénytelenek. Würtembergben egy con-
sistoriumi leirat 1844-ben azt ajánlja a' népis-
kolatanítóknak, hogy mellékkeresetül földméré-
szettel foglalkodjanak. Hannoverában 3426 t a -
nító közöl 851-nek soros lakása van (azaz fe l -
váltva majd egyik, majd másik pórnál lakik), 856 
pedig sorban élelmeztetik. 436 tanítónak lakáson 
és soros tartáson kivül 26 tall. évi fizetése v a n ; 
61 csak 10 tall. fizetést kap, 11 pedig csak 1 — 
10 tall. soros tartás nélkül. 1845-ki hannoverai 
törvény szerint egy tanító legkisebb fizetésének 
legalább 3 0 tallérnak soros tartással, e' nélkül 
pedig 80 tallérnak kell lenni — lakással együtt, 
Würtembergben a' törvényes 300 f. fizetéssel, 
mennyinek 1836-ki törvény szerint lennie ke l -
lene, a' tanító még nincs egészen ollyan karban, 
mint a' kömives, 200 f. fizetéses tanító pedig nap-
számosak-, szolgák- és szolgálókkal, egy segéd 
pedig 40 f. fizetéssel közkatonával áll egy fokon. 
Azóta ott a' legkisebb fizetés 250 ftra emeltetett, 
ámbár a1 papok közt szózatok emelkedtek a ' n é p -
iskolatanítók nyomorú pénzbeli helyzetének min-
den megjobbitása ellen. A' porosz statusokban 
csak az o. m. frankfurti kormánykerületben volt 
még 279 tanító 100 talléron aluli fizetéssel 's 13 
hivatal csak 3 0 — 4 0 tallérral I Oldenburgban sok 
tanítónak alig van 100 talléra és így kevesebbje, 
mint egy matróznak, ki szabad élelmezésen k i -
vül havonként 10—12 tall. húz. ( A . Schztg.) 

1 8 3 0 - b a n a' súri egyházban, veszprémi esperességben , 
hasonlót tapasztal t , de azóta is ngy van-e, nem tudja a* I 

K ö z l ő . 

Apróságok. Azon vasárnap, midőn hire t e r j e -
dett Magdeburgban, hogy Uhlich utoljára fog p r é -
dikálni , a' persely 4000 's néhány száz egyes 
pénzdarabot hozott be, miből következtethetni n é -
mileg a' sokaságra, jóllehet megjegyzendő, hogy 
sokan be sem fértek a ' templomba. (A. Z. f. Ch, 
u. K.) — Kaiser, mainzi püspök, polgári házas-
ság mellett nyilatkozott. Véleménye a' súrlódá-
sokra támaszkodik , mellyeket az egyházi e s k e -
tés okozott a' hitfelekezetek közt ; e ' súrlódáso-
kat polgári házasság által véli legkönnyebben 
megelőzhetni. (A. Z f. Ch. u. K.) — Az ismere-
tesultramontán történetíró, Ilöfler Konstantin,ok-
tató Münchenben, II. Fridrik császár történetei-
nek írója, ki minden politikai 's hitvallási napitu-
sában egy évtized, vagy régibb idö óta buzgóan 
müködék Bajorországban, királyi parancs követ -
keztében nyugalmaztatott. Ö a' legvilágosb tör té -
netek meghamisítása- 's elferdítésével szomorúan 
tünteté ki magát. Hausser, heidelbergi oktató az 
Alig. Zeit. kiegészítő lapjaiban garázdaságait a* 
történetírásban világosan bebizonyítá 's bámul-
nunk kell, flöfler az ultramontanismus szolgála-
tában eddig mi iszonyú játékot űzött a' történeti 
igazság- és tudománynyal. Reménylik, hogy még 
több hozzá hasonló fog elmozdíttatni, mert a' n e -
mesis elkezdé valahára működését.(A.Z.f.Ch.u.K.) 
—Paphiány miatta' badeni kormány kénytelennek 
látta magát 3600 ftot szorgalomdíjul kiosztatni azon 
lyceumi tanulók közt,kik r.kath. istenészettanulásra 
akarják magokat szánni. (A. Z. f. Ch. u. K.) — 
Erdélyben 1766-ban az ev egyházban 119722, 
1832-ben mintegy 187000, végre 1838-ban 
200000-né l több lélek volt. A' lelkek száma s o k -
kal jobban megnövekedett falukon,mint vá rosok-
ban (A. Z . f. Ch. u. K.) — Irlandban 12 r.kath., 
9 férfi (köztök 2 pap) 's 3 nő az angol s tatusegy-
házba ment át. ( A . Z . f . Ch. u. K.) — Mint a ' b o -
roszlói seminarium nem rég fegyelmi elfajulás 
mialt eltörlesztetett: ugy Stetlin is el fogja eddigi 
tanítói serAÍnariumát veszíteni. De ennek elosz-
latását nem valami tény az intézet életéből o k o -
zá, hanem az, hogy felsőbb s legfelsőbb helyen 
általános elvül van elfogadva, miszerint semina-
riumok nagyobb városokban nem kellő helyen 
vannak. Ez okból van a' stettini tanítói semina-
rium áttétele más helyre elhatározva. (A. Schztg.} 
— Poroszországban valamennyi tanító fizetése 
legalább 100 tall. ( 1 7 5 f tra) van felrugtatva. ( A . 
Schztg.) — Schlesvvigben csekély fizetése miatt 
a' tanító szolgát nem tarthat, fát maga kénytelen 
vágni, kenyeret sütni, aratni, kertét mivelni, m a r -
háját etetni 'stb. (A. Schztg.) — Római tudósítás 
szerint minden Conventi regolari e secolari ösz-
szeirását kötelesek beadni évi jövedelmeik- > 
kiadásaiknak, hogy a' fölöslegből statusadósságok 
törlesztethessenek. ( B « A . K . Z . )— 
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Keresztyén vallás és bölcselet viszonya koronként. 
Első közlemény. (Folytatás .) 

A" szellem ezen új forduló-pontja, mellyet ugy 
a ' gondolkodás és tudományos vizsgálódásban, 
miként a' külvilágra irányzott munkásságban, sza-
badság 's önbizalom jellemeznek, xarJ éloyj)v a ' 
tudományok és művészetek újjászületésének ne -
vezete alatt jön elöaz emberi mivelödós történe-
tében. Az emberi ész és munkásság autonómiájá-
nak ezen visszakövetelése főképen abban nyil-
vánult, hogy egy részről vissza-tértek a' hajdan-
kor classicus népeihez, 's a 'görög és római szel-
lem halhatlan müveit tették tanulmány tárgyaivá 
— studia humaniora; — nevezetesen, a' mi a 
görög bölcseletet illeti, a' régi philosophiai rend-
szerek felelevenílteltek, 's csaknem mindenik is-
kolának voltak követői: más részről az emberi 
szellem, a' tudás és szabad vizsgálódás ösztöné-
től vezettetve, megvetvén a1 holt tekintélyt, ön-
magába 's a' külvilágba mélyedett, 's az igazság 
felkeresésében szabad és eredeti utat követett, a' 
mint ezt a' reformatiot részint megelőzött, részint 
vele egykorra eső bölcselkedök különböző alak-
ban kifejtett rationalismusa mutatja. Ezen szabad 
szellemi mozgalmat, melly ez ujjászületési kort 
bélyegzi, nem lehet nem méltányolni; ez hozta 
létre egyenként mindazon elemeket, mellyekböl 
az ujabb kor megszületett: de még azért nem volt 
feltalálva és kimutatva azon hely, hová a sza-
badság, ezen új életelv, mint közös és biztos 
alapra megállván, a' társaságnak nemcsak kül-
színét, hanem legbensőbb mélységeit is áthassa, 
's az emberi szellem emancipatiója, a valódi r e -
formatio kihirdettessék. El kell ismernünk egy 
Wiklif, egy Huss érdemét; az ő tisztább és sza-
badabb tanaik sokat tettek a'reformatio pályájá-
nak megegyengetésére: de még is, nem hányták 
le annyira a' scholasticismus nyűgeit, hogy teljes 
reformot eszközölhettek volna. El kell ismernünk, 

hogy mindenesetre tisztullabb szellem, komolyabb 
erkölcsi érzelem lelkesítették azon férfiakat, kik 
részint magános utakon, irataikban,—részint köz-
zsinatokban, az egyháznak főben és tagokbanire-
formatioját sürgeti ék , — a' pápa korlátlan tekin-
télyét, melly a' keresztyénségre , mint hajthatlan 
római fátum, nehezkedett, a' közzsinatnak aláren-
delték : de még is honnan kell kimagyarázni azon 
boszantó ellentétet, hogy midőn egy részről az 
egyház szabadsága, a1 pápa zsinattóli függése, a' 
reform szüksége kimondatik, — másrészről ugyan-
ekkor a' szabadság bajnokainak máglyát raknak, 
a' szent könyv, a' tisztulásnak ezen gyógyforrása, 
eltiltatik ? Honnan kell kimagyarázni azt, hogy 
ama reformot sürgető és követelő szabadelvű zsi-
natok nagyszerű kezdeményeik annyira eltörpül-
tek, hogy a'pápai korlátlan hatalom a' lateranumi 
1517. zsinatban újra kikiáltatott? Onnan, mert tö -
rekvésöknek föjellemenetn annyira a' lelkiösme-
ret felszabadítása, ésígy a'teljes reformatio, mint 
az egyház, különösen a' hierarchia viszonyainak 
raéltányosb elrendelése volt. 

A' mi továbbá a' kor humanisticus irányát i l -
leti,—mellyet főkép a1 görög tudósok napnyugotra 
futása, és a' könyvnyomásnak, az eszmeforrada-
lom ezen leghathatósabb tényezőjének és vezető-
jének feltalál ása mozdítottak elő,—nem tagadhat-
juk, hogy ebben a' szellemi munkásság vidor és 
ifju-erejü szabadsága nyilatkozott, 's a' classicus 
müvek restauratorai magvakat szórtak el, mely-
lyek a' reformationak gyümölcsöztek. A' hajdan-
kor müveiben nyilatkozó szellem és szépség, mint 
villanyszikra felizgatta az emberi kebel nemesebb 
erőit 's önérzetet, nemes ízlést s szabad szellemi 
mozgalmat szült, 's a' humanismus, mint mondani 
szokták, „mint a' reformatio szép, tiszta és meleg 
napját megelőzött hideg éjszakai dér, sok fattyu-
növést 's gyomot leforrázott": de azért még sem 
birt a' tulajdon értelemben vett reformatori ke l -
lékekkel. Mert hogy többet ne említsek : a' clas-
sicus müvek szenvedélyes szeretete, gyűjtése, 
utánzása mellett, a' szentkönyv studiuma, a' v a l -
lásos érdek háttérbe szorult, annyira, hogy sokak-
ban, a' kigúnyolt vakhit helyeit, a ' háttérben g ú -
nyosan mosolygó hitlenség foglalt helyet, 's a' 
humanismus finomabb műveltségével bizonyos 
cast-szellem, 's a' fenállók iránti túlzott conser-
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vativ ragaszkodás párosult, a'mint ez utóbbit, töb-
bek közt, a' liitfan és szentkönyv körül lelt nagy-
szerű munkálatai, classicus műveltsége, a' reform 
szükségének elismerése által egyiránt érdemes 
Erasmusnak illyforma nyilatkozatai mutatják : 
Malo hunc qualis qualis est rerum humanarum 
sjtatum, quam novos excitari tumultus; si corrupti 
móres Romanae curiae postulant ingens aliquod 
ac praesens remedium: certe meum aut mei simi-
lium non est lianc provinciám sibi sumere ; affe-
ctent alii martyrium, egome non arbitror hoc ho-
nore dignum. 

A' mi végre azon szabad-szellemű férfiakat il-
leti, kik a"1 bölcselkedés körében, ugy a' tekintély 
vé tó já t , miként a" scholasticismusnak a1 szellem 
szabad munkásságál gátló nyűgeit megvetvén, ré-
szint a' hajdani görög bölcsek müveiben kerestek 
szellemi táplálékot, — részint saját szellemok su-
galta után indultak ki az igazság keresésére : 
ezeknek érdemeiket sem tagadhatjuk, ezek a1 

vizsgálódási szabadságnak mind megannyi ba j -
nokai : de még is munkálataik, kivált az eredeti 
gondolkozóknak szilaj és chaoticus teremtményeik, 
természetüknél fogva, sokkal esolericusabb szint 
viseltek magokon, mintsem azoknak a' nép hasz-
nát vehette volna 's így az emberi közös tudalom-
nak új fordulatot adhattak volna. — Hogy az 
egyéni szabadság, mint új élelelv, közös és biz-
tos alapot nyerjen ; hogy a' „ l egyen" szó a1 for-
rongó eszmék rendetlen tömege felett elhangoz-
zék, 's legyen világosság, szóval - hogy a' valódi 
reformatio megtörténjék : a lelkiösmeretet. kellett 
felszabadítani,'s a' szabadság elvét a' legfőbb, az 
istcnhezi viszonyban igazolni És ezt Luther tette. 
Igen! az evangy. szabadság ezen lelkes bajnoka 
által követelt hit, 's a' szent könyvre, min ta 'va l -
lásos ismeret tiszta kútfejére épített hit általi iga-
zulás, a' reformationak ezen, Pál apostol szelle-
mében decretált anyagi elve, azon központ, melly-
böl, mint a' terjedező világosság szétágazó sugá-
rait egyesítő gynpontból, új fény áradott az em-
beriségre ; ez azon egészséges mag, melléből az 
egyéni szabadság, szellemi önállóság, önbizalom 
kibontakoztak; ez azon szilárd alap, mellyre a' 
Jiierarchia gyámsága alól felszabadhatott Ielkiös-
merjelji szabadság felépült. Isten kegyelmét — ezt 
foglalja magában a' hit, hit általi igazolás tana — 
^eijki sem igényelheti saját érdeme és jó cseleke-
detei által; mert az írás szavaival szólva : ha ki 

mondja, hogy ö benne bün nincs,magát csalja 
jneg és igazság nincs benne. A' fogyatkozás és 
büp. érzete, a' töredelem és megtérés, az emberi 
öntudafom ezen önmagába-mélyedése egy rész-
ből,—más részről a Krisztusiban ajánlott váltságnak 
teljes bizalommali elfogadása, szóval: a' legben-
sőbb alanyi hit az, melly a' bűn nyomasztó é r -

,-ipeJét ejveszi, Istennel a 'szeretet viszonyába hoz, 
fegyelmét elfogadja és azt gyümölcsözővé teszi 
Ezzel ki van mondva, hogy az emberi váltság 

•megtörtént, és hogy az ember ezen váltságot e l -
sajátítsa , nincs szüksége papi gyámságra , 
a' szentek közbenjárására; ki van mutatva az 
emberi kebelben azon helv, ho! Istennel közvét-
len, szellemi érintkezésbe jöhetünk, 's ez á' lel— 
kiösmeret: le van rontva azon válaszfal, mellyet 
Isten és lelkiösmeret közé közbenjáróul feltola-
kodott hierarchia emelt; szóval : ki van jelentve 
a' keresztyén szabadság nagy elve, melly Isten-
hézi viszonyban minden holt külsőséget megve t ; 
kimondatott a' k. embernek szellemi papsága, 's 
midőn ekkép az egyéni szabadság magának a' 
vallásnak lett egyik lényeges mozzanatává, az o' 
legfőbb, az Jstenhezi viszonyban igazoltatott. 

Lássuk már ez előzmények után, mi viszonyba 
lép a' reformatio azon szabad szellemi mozgalom-
mal, melly amaz átalakulási kort jellemzette és 
éltette, 's a' refor. pályáját egyengette? A'hit á l -
tali igazulásból folyó hit-zabadság, szükségeské-
pen feltételezvén a' szabadvizsgálódást, a* refor-
matio, vallásos-erkölcsi tényezője mellé társul az 
észi elemet is felvette, mint egyik életelvét és azt 
meghatván, mint a' proteslant. szellemében ben-
söleg működő józan rationalismust felhasználta és 
folytonosan használja , 's kora tudományos k in-
cseit, nemes értelmi erejét életkörébe vonta és 
annak új irányt adott. A' refor. a'szabad vizsgá-
lódást tűzvén ki zászlójára , ellene-nyilatkozott 
minden ho!t tekintélynek; elhányta a hagyomá-
nyok nyűgeit, a' mennyiben azok a' szellem sza-
badmozgását gátolták; a' hitczikkelyeinek meg-
határzásában egyedül a' szentkönyvnek ismer-
vén el szabályozó és birói tekintélyét, a' k* e g y -
ház tanait az Isten igéjére, mint a' vallásos isme-
ret egyedüli és valódi kútfejére, vitte vissza; söt 
magát a'kijelentés oklevelét is vizsgálat alávette, 
hogy annak hitelességéről mind kül, mind bel e rő-
ségek által annálinkább meggyőződjék szóval : 
bizonyos ellenzéki szint öltött magára, de ugy, hogy 
midőn külsőleg protestáns, bensőleg evangyéliomi 
szellemű volt, a' mennyiben szabad biráló mun-
kásságában mindenkor a' reformatio vallásos-
erkölcsi tényezője által elIensulyoztatott9 's alanyi 
szabadságának mindenütt a' keresztyén vallás po -
sitiv hitalapja vont határt. I gen , e' két tényező 
kölcsön-haiása mozgatá és vezérlé a' protestan-
tismus kifejlését, 's ennek kell mozgatni és vezé -
relni, hogy sem alapjellemét, sem erejét el ne vé -
szítse. E ' tekintetből lehet méltányolni, minden ' 
egy-oldalusága melletfis, Spener pietismusát, azon 
korban, midőn elfelejtették, hogy a' hitvallás 
nem hitnorma,'s azt mint hiteles egyházi magya-
rázatot az írás mellé fi él yh ezt élték , a' vallásos 
élet szabad és élő nyilatkozatait a' rideg ortho-
doxia nyűgeibe befoglyozták, a'theologiát m á j á -
val a' vallással egybeléveszlették, szóval a' pro-
testantismus elfelejtkezett magáról, 's megtagadta 
jellémét. 

De a' lelfu&smereli szabadságból szükséges-



képen folyó gondolkozási szabadság lett szülőjévé 
és életelvévé a' k. világ körén belől támadt ön-
álló bölcseletnek is. 'S ezzel a' keresztyén vallás 
és bölcselet viszonyának ujabb stadiomába lépünk. 

H e g e d ű s L á s z l ó . 

B u j i l e v e l e k . 
Tompa Mihályhoz 

Ií. Tót Péter. 
Segítség! segítség! oda vagyok! Szemem káp-

rázik-e csak, a' teendő nagy vérontás elöiszo-
nyában ? de harczfelem ugy mutatkozik előttem, 
mint egy elnyeléssel fenyegető, gyözhetlen büsz-
ke óriás. Ha a' harcz kimenetelétől csak egyéni 
becsületein függene , birok olly bátorság-, söt 
vakmerőséggel, hogy minden számítás nélkül 
beugratnék a'sorompók közé : de a' nagy és szent 
tigy, mellynek harczosává vállalkoztam, komolyan 
követelitölem, hogyha diadalát nem eszközölhet-
ném is, ügyetlen és szeles használni-akarással 
legalább ne compromittáljam Azért megállapo-
dom egy kissé "s élesen szemügyre veszem az 
óriást, hogy kiismervén egész lényét, helyette 
ne az üres léget szabdaljam. 

De mit? hátha én nem is jól látok, 's az egész 
felállítottam világvallás tárgyilag nem létezik, az 
csak káprázolat, egyéniségem agyréme, szellemi 
buborék, melly alakulása perczében szétpattan ? 
Igen, oz ember fölvetheti magának a* kétely e' 
kérdését, el is fogadhatja azt mint helyest, és e' 
hitében boldog is lehet. . . ha négy fal közé zár -
kózva az élettel semmi érintkezésben nincs. Oh! 
elfogadnám örömest én is, ha kiirthatnám azokat 
magamból, ha elfeledhetném örökre, a' miket lát-
tam és tapasztaltam, érzek és tudok. 

Hát igazán csak agyrém és nem valóság volna, 
hogy honunkban a1 milly észrevehetöleg terjed a' 
műveltség, épen ugy hanyatlik s gyengül a' k. va l -
lásosság? hogy Némethonban az új vál ási moz-
galmak Krisztust detronisálják, 's Berlinben, a' kü -
lönben botrányosságig rendőrös székvárosban, t a -
v a i , áldozó-csütörtökön, tömött teremben így 
kezdeték a' papi beszéd : Az orthodox, ó kath. 
egyház e'napotJézus mennybe-mentének emlékére 
ünnepli. Mi jól tudván a'világtörténetből, hogy a' 
hajdankor nemcsak a' vallások, hanem az ál-
ladalmak alapítóit is égből hozta le 's oda emel-
te föl: ez egészet a' kornak jelleméből magya-
rázzuk 'stb. ? Csak agyrém volna, hogy szabad 
egyházak csoportosan alakulnak, mellyek kiin-
dtiló-pontul a' bibliát veszik ugyan, de annak t a -
nai által az eszmék szabad fejlődését korlátoztatni 
semmi részben nem engedik? Hogy a ' legművel-
tebb fők,hivatalvesztés daczára is, nyiltan kimond-
ják, miként bármeíly egyház csak nevelési intéz-
mény levén, önállásra kiképzett egyén azokat 
bizlon nélkülözheti: sőt egy volt hittanár^ köny-
vében egész világ előtt kimondja, hogy- ö min-
denféle egyházból kinőtt, 's igy nemcsak vé le -

Iményileg, de tettleg is, semmiféle egyházfeleke-
zethez nem akar tartozni, ö maga lesz magának 
pap ja? E^allgatom az ifjú Némethon mozgalmait. 
— És túllépve a Rajnán, csak agyrém volna, hogy 
ott még a' mult században minden positiv vallás 
ledöntetett, 's hogy egészen a1 rom közé nem 
fuladtak, annak köszönhetik, mert a' kormány szol-
gálatába szegődtek ? Hogy Párisban minden, még 
a' légkör is, az ösztönök keresztyéntelen e m a n -
cipatiojával van túl-terhelve,—hol az űj irodalom 
hemzseg socialismus és communismust lehelő t e r -
mékektől, — hol a ' melly elvért egy Baboeuf l e -
nyaklilóztatott, az új keresztyénség szerzője St. 
Simon lemartyrkodta napjait , egyedül azon 
meggyözödésban találva vigaszt, mellyet haldok-
lása végperczében barátinak szinte látnoki-
lag mondott : ,,a' jövő mienk!" : ott ugyanazon 
elv terjesztőit most ki sem bánija, söt az azok élén 
vezérkedő Sue világszerü hatás- és tiszteltetés-
ben részesül. 'S Angolhonban nézzük az ovve-
niták terjedező tanait: Mint az összes világon, 
ugy az emberen is a legteljesb szükségességi 
törvény uralkodik, egyéni szabadság nincs, az 
ember mindenre nascitur non fit. — Közbevető-
leg mondva, ez elvnek fé l r e - vagy épen nem 
ismeréséből származtatnak ök minden földi bajt, 
a' szabadságróli tan hozván be minden ktílönséget 
érzelmek, vélemények és tények közé; azokat 
szép és rút, igaz és hamis, jó és rosz felé osz-
tályozván, 's így egymás ellen uszítván. Más t a -
nuk e' felekezetbelieknek az : hogy a' k. vallás 
a' földi életet becsétől,jelentőségétől megfosztván, 
minthogy híveinek minden gondját, vágyát egy 
jövő, sírtúli létre kívánja irányoztatni, vissza kell 
helyeztetnie a' földi életnek, elrablott jogaiba, 
eszközségéböl önczélúságba. Továbbá : semmiféle 
magánybirtok ne legyen, ne még család sem: ha-
nem e' helyett 2 — 3000nyi népség alakuljon egy 
községbe, hol minden hajlamnak kifejlés- és 
hatáskör biztosíttatván, kicsiben egy status o rga -
nisáltassék stb. Tekintsük meg továbbá a' 
chartisták mozgalmait, mellyek közöl csak azon 
egy adatot mutatom fel, midőn 1842-ben tojib 
mint három millió aláírással egy petitiot nyújtot-
tak a' parlamentbe. Zászlókkal jnrdaltak London 
utczáin, mellyeken különféle kivánataik valának 
olvashatók: 

u. m. „népfölség," ,,egyetemes sza-
vazat jog" 's így tovább. Vagy mellőzve e'féle dol-
gokat, nem a' müveitek k. vallás iránti közönyösb-
bó létére mutat-e csak azon legújabb esemény 
is, hogy Londonnak egyik városrésze izraelitát 
választa parlamenti képviselőjéül ? És minden 
csak agyrém volna? — Azonban menjünk át az 
oczeánon Amerikába, a' per excellentiam ú g y -
nevezett új világba, hol műveltségében b ü s z ^ | -
kedö Európánkat igen sokszor a' vén slendrián 
epithetonnal szokták megtisztelni. Ott égbe einel-
tetik,rabsághoz szokott európai utasok által, á ' y a l -
lásbeli legkorlátlanabb szabadság. . . szabadság, 



azaz : eltaszított- és kitagadottság! Igen, mert 
ott az álladalom semmit nem ügyel a' vallásokra, 
egy dollárt nem fordít rájok. Érezvén, hogy ma-
ga a1 legingatlanabb *s egyedül biztos kormány-
alapon, a' közvéleményen áll, nagylelkű párto-
lásról hallani sem a k a r , és az ó világ-, azaz 
Európa-használta támaszbolokat, — büszkén 
eldobta magától. Látod, barátom! itt sarkallik 
az a' fenkürtölt vallásszabadság, — örülj az -
tán neki,ha tudsz! 'S utóira átfutva pillanatunkkal a' 
föld többi részein, vájjon vigasztalhat-e az, hogy 
ker. missionáriusok oít alant a' vad népek közt 
némi hódításokat tesznek,ha azalatt a' vi lágval-
lás ott fent a' müveitek körében dögvészkéntpusz-
t í t ! ? úgyhogy, noha számra mindez ideig nö-
vekvés - és nyerésben legyen a' k. egyház, de 
erőben, értékben naponként fogy és veszt ; mert 
nem a' buta vad tömeg, hanem a' müveit fők meny-
nyisége bármelly társulat igazi hatalma. Tehát 
most feleljünk már a1 kérdésre: Káprázolat- e, csu-
pán egyéni agyrém-e a' világvallás ? Lehetetlen 
igenlenünk. Ha az káprázolatnál nem több, a' mi 
illy világszerüleg adja életjelenségeit: ugy a1 vi-
lágon minden káprázolat, és valódi tárgyas léttel 
semmi sem bír. 

Létezik tehát valódiíag a' világvallás, ezt meg-
engedjük: de nem mondhatjuk-e, hogy csak ugy, 
mint egy ferde kinövés, mint a' civilisatio tör-
vénytelen korcsfaltya ? 

Ismerek egyéneket , je leseket , kik minden 
hosszas fontolgatás nélkül ki szoknak és ki mernek 
mondani illyesmif; kik egyének, testületek, nemze-
tek, sőt az egész világszellem irányát, működését 
elég vakmerők birói komolysággal elítélni 's k i -
mondani arra a vétkest, csak azon egyszerű ok-
ból, mert az,sz ö fokukról nézve, ugy látszik. Okét 
nem kérem, hogy feleljenek, mert igen nagy erő-
érzet 's igen-igen kis tapasztaltság — mik az ef-
féle birálók lényét teszik—előttem nem tényezők 
helyes ítéletet eredményezni. Magam felelnék, de 
én meg aligha az ellenkező túlságban nem va -
gyok, roszalni semmit sem szerelvén. Magán-
jegyzetim közt már darab idö óta áll írva 's még 
mindeddig csak annyit változva, hogy szemeimben 
értéke nőtt, — e' néhány sor : „Olly sokszor vál-
tozott már csalhatlannak, öröknek hitt meggyő-
ződésem a' fejlődés külön fokain jobbára tőlem 
nem függő külkörülmények hatása következté-
ben, minden hibám és minden akaratom nélkül, sőt 
ollykor — midőn megrögzött kedves hitemtől 
kelle szakadnom — legerösb akaratom daczára, 
hogy életemmé lön, senkiben semmi valódi meg-
győződést és abból származott tényt nem roszalni. 
Azért, a' mi fölött én már tisztán ellátok, vagy 
más szóval, a" mit keresztül-éltem, azt móltány-
lom mint lépcsőt, mellyen fokomra juthatni; a' 
min pedig még nem voltam — bárminő hajbor -
zasztónak láttassák — kegyeleltei tekintem, mint 
ollyat, mellyre még jöhetendek." 

Tehát, ha sem az ö iléletöket, sem magamét 
competensnek nem tartom; halljuk, mit mond H e -
gel, a' nagy világbölcs! „Was vemünftig isi, 
das ist wirklich, was wirklich ist, dasist v e m ü n f -
tig In dieser Ueberzeugung stehtjedes unbefan-
gene Bewusstseyn, wie die Philosophie, und hier-
von geht diese ebenso in Beírachtung des geisti-
gen Üniversums aus, als des natürlichen" 

Midőn e' nagy tétel kimondaték, ráordított 
egész Németország, egy részről azért, hogy ez 
chinai slabilismust lehelő, és henye oplimismusba 
ringató: más részről azért, hogy ha minden, a' mi 
valódi tárgyas léttel bir, észszerű, ugy észsze-
rüek minden valódiíag létező balvélemények, 
visszaélések és vétkek 'stb. A' stabilismusra f e -
lelet ez: Ha tavasz kezdetén látja az ember, hogy 
a' lak bimbóznak és mondja, a' bimbó van, és igy 
annak léte észszerű; később, a1 virágok a ' l e v e -
lek a' gyümölcsök vannak, és így azok léte ész-
szerű; 's ismét később, midőn a' fáról minden l e -
hull, e' lehullás észszerű : szóval, minden, a' mi 
volt, van és lesz, már csak azon okból is, hogy 
léire—jött, jő, és jövend, észszerű. . . ugyan s ta-
bilismus-e ez ? ugy érteni e ' tételt, mintha vele 
az állítatnék , hogy a' mi egyszer egy bizonyos 
alakban lélre-jöit, az többé nem változhalik, a n -
nak örökké ugy kell maradnia. . . illy olvasónak 
Hegel nem való. 

A' henyeoptimismusi vádra : tökéletesen igaz, 
hogy a' hegeli philosophia, valódi értőit e' vi lág-
nézetre juttatja. Mert olt többé nincsen az a' f a -
naticus hév, melly a' Iegerődúsabb ifjú kebleket 
olly türelmetlenekké teszi, 's ol!y iszonyban k í -
nozza, ha körükben nem inyök szerint folynak a ' 
dolgok ; az a' hév, melly a' bizonyos halálra is 
lelkesítve ragad, ha csupán annak utána látja l e -
hetőnek boldogságtheoriája elfogadtatását : ott az 
ember, nem emésztődve ésnemzugolódva, hagyja 
a1 világot menni, a' mint megy, tisztán tudván,hogy 
a1 legfülsértöbb contrahang is az egészben g y ö -
nyörűn harmonisál, 's hogy a1 legerőszakosabb 
elörehuzás elmaradhallanul a' legerőszakosabb 
hátratartást idézvén elő, utóira is az egész küz-
dés oda paralysáltalik, a' hova békés uton, minden 
egymás kínzása nélkül,ellehetett volna jutni. De 
azért henyeségre nem visz e' nézet. Minden em-
ber valami hajlammal születik, mellynek semmi 
egyéb, csak alkalmas hatáskör kell, s a1 munkál-
kodás el nem maradhat. Ezt akár Göthével bebi-
zonyíthatom, a 'k i igy szól: , , Injeder Aniage liegt 
auch alléin die Kraft sich zu vollenden/ ' Utána 
veti még: „Diess verstehen so wenig Menschen, 
die doch lehrenundwirken wol l en" ' s igaza van! 
Mindazok nem értik ezt, kik ember-fejtésnél j u -
talmat és büntetést emlegetnek. Természetszeiü 
és így egyedül helyes fejlesztésnél e' silány pót-
szerekre semmi szükség; 's midőn ezek nélkül 
nem boldogulhatni, csalhatlan jele, hogy a' nö-
vendéktől vagy mennyiségileg sokat, vagy mi -



nőségileg nem hozzá valót igénylünk, *s így ha 
korhely a' növendék, az soha sem az ö hi-
bája. Nagy embert i s , ha ép létére henye 
tétlenségben látunk vesztegelni, e 'öre hihetjük 
hogy neki hajlamaszerü hatáskör hiányzik, hogy 
nem helyén áll, ez szüli baját 's nem az optimismus. 

Azon ellenvetésre: hogy ha minden, a' mi lé-
tezik, észszerű, ugy észszerüek a' visszaélések 
és vétkek is ; — röviden feleié Hegel, hogy az ö 
,wirklich4 szavát értik félre. Szerinte, a' vissza-
élések és vétkek egész özöne csak Sebein, csak 
zuíállig, és így nem is tárgya a' philosophiának, 
mellynek csupán a' Wirklichkeit- és így Noth-
wendigkeiflal lehet és kell foglalkoznia. A' fe -
lelet nagyon tudós volt. Az ifjú hegelisták nem 
nyugottak meg egészen mesterök ez értelmezé-
sénél, hanem tovább fejték a1 teteit, 's ez e red-
ményt mutatják fel: Minden, a' mi a' természet-
es emberviiágban akár tünetileg, akár valódilag 
létezik, szóval, a' mi van, szüksegesképen és ész -
szerűen van. Soha semmi sem történt a' minden-
ségijen vaktában, esetékesen és így észszerülle-
nül , nem is fog történni soha. Hanem — mint 
mondják — a ki e' látmányt látni akarja, ugyan-
csak nyissa fel szemét. Tudatlan, fejletlen ember 
vizsgálja bár az égi testeket , azok mozgásait, 
alakúk olly kori változásait: zavarnak találandja 
az egészet, me'lyen eligazodni nem lehet; míg a' 
csillagász fegvverzett szemeivel sokkal tisztáb-
ban és. mélyebben látva, loltalál'a a ' rendet és 
törvényi, 's azok nyomán biztosan s z ó l a jövőre 
is. Tudatlan, fejletlen közember vizsgálja bár em-
bertársai éleiét, lelteit: önkényt, ugrást, követke-
zetlenséget, szabadsagot, szóval, zavart találand 
mindenütt; míg a' phiiosoph oda belátva, hol a' 
fM03<7rí&'ból az érzelem- és abból a' gondolat fogan-
szik, eg ségre, törvényre tud Visszavinni minden 
ug)- lá tszó ellentétet. 'S adassék neki e' két té-
nyező tisztán : az egyéni erő fejle'lségfoka, 's a' 
ráható kiilerök mértéke: olly malhemalicai bizo-
nyossággal megmondandjn mindig az eredményt, 
mint én az t , hogy jó mérlegen két fontos suly 
egyet fölbillentend Sőt ki vélte volna, hogy az 
ös/szes emberviiág éltének végellen íl bonyolt-
nak látszó tömkelegén keresztül is vezethessen 
egy a r i adn i fonal , hogy ott is a1 szükségesség 
törvénye uralkodjék kérlelhetlenül . erre is 
rámutat a1 valód, philosophia. Sőt közembert is 
tudok — kiről ugyan meg van vallva, hogy maga 
többet tudóit, min' egy egész tud ós társaság, de 
azért philosophnak sehogy sem nevezhető — ki 
e ' szükségcsscgi törvényt az emberviiág fölött, 
mind egyetemére, mind egyénei'e nézve ér/etle 
és kimondta. 'S ez ember Herder voli I Az »ls"re 
nézve ulasílhaloin a' meggyőződni kivanót e' 
munkájára: ,IdeenzurPhilosophie der Geschich'e 
der Menschheit." A' másodikra nézve idézek egy 
pár sor t : ,Je weni^er Vernunft . desto mrhr hat 
und liebet man Wiilkuhr. . . Von Freyheit schwá-

tzen ist sehr leicht, wenn man jedem Reit ie, j e -
dem Scheingule als einer uns sufficienter Ursache 
dienet. . . Man ist ein Kneeht des Mechanismus, 
und wahnet sich frey, ein Sclave in Ketten, und 
traumet sich diese als Blnmenkranze. Sobald man 
ins Speculiren kommf,kann man aus Allém Alles 
machen, dünkt sich aufgeílogen zum Empvreum, 
und der arme Wurm liegt noch in der Hülle ohne 
Flügel und Frühlmg. Da ist es wahrlich der er-
ste Keim zur Freyheit, fáhlen, dass man nicht 
frey sey. und an welchen Banden man hafte. Lu-
ther mit seinem Buche, de servo arbi'rio, ward 
und wird von den Wenig«ten verstanden, man 
wiederstritt elend, oder plárret nach , w a r u m ? 
weil man nicht wie Luther fühlet und hinaufrin-
g e t " Tehát ha Herder és az ifjú hegelisták szük-
ségesség! törvényét sokatlanókis elfogadni, any -
ny it a' hires hegeli tételtől meg nem tagadhatunk, 
ho^y a' minek nem egyéni, nem testületi, nem is 
nemzeti, hanem épen világszerü léte van , azt 
ferde kinövésnek, korcsfattyunak, sőt észs /erüt -
lennek is hasztalan kiáltjuk, mindazzal ö semmi-
sítve 's organicustovább fejlődésében meggátolva 
nem lesz. 

Ekként ismerve óriási harczfelemet, mondha-
tom neked, barátom! hogy erős lábon áll: de Achil-
lesz a1 világ legünnepeltebb höcei egyike volt 's 
a' monda szerint, a' fegyver nem fogia. . . még 
is volt egy sebzhetö helyecske testén : sarka ! Hát 
ha e' mi egészben győzhellennek látszó óriás Gó-
liátunknak is födözhetnék fel valami gyönge t a -
gocskáját, hová irányozva csapásimat, diadalt v e -
hetnék? Am fürkészszük. 

Hogy positiv hittant nem akar, azt nem talá-
lom könnyen sebzhetö részinek. Különben is a1 

valódi fejlésnek condilio sine qua non-ja, hogy az 
ember minden, de minden auctoritásnak irgalom 
nélkül felmondjon, 's Istenként mint egy semmi-
ből teremtve világát, maga szerkezze magának 
igazság-rendszerét., életpliilosophiáját. A' mellett 
nekünk protestánsoknak amaz istentagadóktól is 
helyesnek vallott bibliai alapelvünk: „mindeneket 
megpróbál játok 's a' mi jó, azt megtartsátok" k i -
válólag kötéiyünkké teszi, hogy az igazságot ma -
mink keressük 's azt semmi érdeknek föl ne á l -
dozzuk Hiszen mi jól tudhatjuk, hogy, noha mint-
egy három század óta föl van á'lítva előttünk a' 
k. hittan mint norma,mint kánon: azért mikor gye r -
mekek voltunk, ugy gondolkoztunk, mint gye rme-
kek, ifjú korunkban mint ifjak és így tovább; 's 
ha a1 vallás hittana nem valamelly holt á'Iatlá 
szándókoltatik nlacsonyitlatni ha az, mint kell, lé-
lek és élet akar lenni ugy annak mulhatlanul b e -
lölünk kell kihajtania 's tápnedvet színia , és így 
koronként velunk együtt változnia, nem ped i j 
külröl, egyszer m ridenkorr i ránk erőszakoltatnia. 

Hogy munúával akar kiérdemelni mindent és 
ingyen kérni egyá al. ban semmil sem szeret : ez 
büszkeség benne, az bizonyos, hanem ollyan, a* 



mi becsületére válik, csak aztán embere legyen. 
Tehát ez sem látszik azon gyönge részének, 
mellynél fogva öt lábaimhoz dönthetném. 

Hogy a' szeretet helyettannak épen ellentétét, 
az önzést, választá bevallolt életelvéül. . , . hah 
lvQny-a \ itt van a' keresett sark ! Reszkess, ériás! 

Azonban a' csatát most nem kezdem meg, el 
vagyok fáradva, pihennem kell. Te pedig, bará-
tom! míg én nyngszom, űj eröt gyüjlendö, ülj fel 
Pegazusodra, és csak készítsd előre a'diadaléneket! 

Dráskóczy Sámuel búcsúlevele. *) 
Tekintetes és fötiszteletü egyházk. rendek, 

mélyen tisztelt barátim 's atyámfiai! — Hogy az 
ég alatt minden változékony 's mulandó, az szint-
olly kétségbe-vonhatatlan, mint általánosan ismert 
igazság. 'S minél nemesebb valamelly teremt-
mény, annál több romlási veszélyeknek vagyon 
az kitéve, annál könnyebben eshetik az enyészet-
nek áldozatául. Ali pedig ez ép ugy az anyagi, 
mint a' szellemi világ tárgyairól. Innen foly, mi-
kép gyakran szokott megtörténni, hogy a' leg-
gyöngédebb szellemi viszonyok, a1 legbaldogí-
tóbb összeköttetések, — miknek tartóssága hosz-
szu időkre látszék biztosítva lenni, — véletlen 
akadályokra találva, — felbomlani kénytelenek. 

Nekem, tekintetes és fötiszteletü egyházkerü-
leti rendek! a' menyei gondviselés — mit Istenem 
iránti hálás szívvel ismertem el, és fogok elis-
merni mindig — földi pályámon nem kevés örö-
möket juttatott osztályrészemül. Házi és családi 
viszonyom szerencsés helyzet ét nem említve, ezek 
legfőbbjei közé számítom azt, hogy miután pol-
gári hivataloskodásom melleit már fiatalabb k o -
romban — ezelőtt számos évekkel — több ki-
sebb 's nagyobb egyház- s iskola-felügyelői 
tiszteket viseltem volna: utóbb a' tekintetes és fö-
tiszteletü tiszai superintendentia gyülekezeteinek 
kitűnő szótöbbsége 's beesülhetetlen bízod-Ima 
által kerületi l'elüg) előnek elválasztottam. — Hogy 
is ne örültem volna én ezen megkülönböztetésnek ? 
Hiszen ekkép—le lk im vágya szerint — a' l eg -
szebb ' s a ' legtágabb köröm nyílt tevékenysége-
met, törekedéseimet kedves evang. egyházunk j a -
vára szentelhetni,'s elődeimnek, nemzetségem több 
boldog-emlékezetű egyéneinek példáját követve, 
— kik a dicső reformátió ó/a vallásukhoz min-
dig hő ragaszkodással viseltetének, — egyhá-
zainknak, nevelő-intézeteinknek díszén, felvirá-
goztatásán munkálódni, 's hilfelekezetünknek jól 
létét hivatalos befolyásommal előmozdítani. 'S 
íme ! ezen, rám nézve olly édes, olly tiszta öröm 
most múló-félben vagyon; íme! csaknem műkődé-

őseimnek, hivataloskodásomnak derekán, 54 esz-
t e n d ő s koromban, midőn még sokat tehettem, so 
' kat tennem kellett volna; midőn számos tárgyak 

*) Olvastatott a ' t i sza i ' ágost . hitv, ev. egyházkerüle tnek 
f . évi julius 1 3 . napján jGölniczbánya v á r o s á b a n U r t a t o í i 
Jkézgyüléiéban. 

csak előkészíttettek, némellyel? még csak t e r -
veztettek 's kivitelűk most következnék : a' t e -
kintetes és fötiszteletü superintendentia megbe-
csülhetetlen bizodalmából's irántami ragaszko-
dásból nyert kerületi felügyelői hivatalt kezeibe 
ezennel visszaadni 's tisztelettel letenni kénytele-
nítíefem. — Ezen lépésre valóban a' kénytelen-
ség határozhat el csupán: különben ezen, közbi-
zodalom-adta hivatalt föl nem cserélném *s e l -
hagyni nem kívánnám sok más, külsőleg talán 
fényesb 's anyagi hasznot és nagyobb világi k i -
tüntetést nyújtani szokott, hivatalokért. Azonban 
tudva van , miképen már több évekkel ezelőtt 
szemeim világa annyira gyöngülni kezde, hogy 
főleg ezen okból váltam meg egy szép lelkes 
megye első alispáni hivatalától, 'síeltem le v é g -
képen minden további polgári közszolgálatokról; 
tudva van, mikép ezen, a ' lélekre is nyomasztó 
súlylyal nehezkedni szokott bajom, — meliy egyéb-
iránt, ho^y engem meg ne törjön, teljes erőmből 
rajta leszek — az idö folytában egyre neveke-
dett, 's a1 jelen évben már olly fokra hágott, hogy 
nevemet is csak nagy nehezen tudnám aláírni. 

És így nekem a' kedvvel 's örömmel járt p á -
lyáról, e' szomorú kénytelenségtöl késztetve,, 
csak-ugyan le kell lépnem, s mielőtt a' czélt, 
melly szemeim elölt lebege, tökéletesen megkö-
zelíthettem volna, utamon megállapodnom. E n -
gedjék ez alkalommal a'tekintetes és fötiszteletü 
rendek a' nyugalomra térő vándornak egy pi l -
lantást vissza-vetnie a1 bevégzett pályarészre; 
talán ki fog tűnni, önnön 's mások megnyugtatá-
sára, hogy ha bár a' czélt, mint ohajiotta volna, 
egészlen el nem érte is, páljafutása mégis min-
den siker nélküli nem volt. 

Erélyes 's nagy tapasztalású elnöktársam, f ő -
tisztelendő superintendens úr közre munkálásá-
val igyekeztem az egyházkerület közügyei trend-
ben tartani 's tehetségim szerint gondosan k e z e l -
ni; egyházaink, nevelő-intézeteink jogait híven 
megőrizni, — jóllétüket, díszöket, mennyire csak 
lehete, előmozdítani; vallásosságot, erkölcsiséget 
buzgón ápolni, eztugv, mint a'nemzetiséget, ho-
nunk közkincsét, a' lehetőségig terjeszteni; az 
egyetértést, kölcsönös bizodalmat, mint előmene-
telünk, boldogulásunk hiedelmem szerinti föemel-
tyüjét, az egyház-kerületi tagok közt fentartani ; 
e' mellett szántszándékkal sérteni senkit, üldözni 
pedig sohasem volt szándékom, mindenkinek pár-
tatlan igazságot szolgáltatni igyekeztem, 's meg-
vetém — mit tennem legnehezebben esék — av 

nevelellenség-szülte bántalmakat.Azonfelül gond-
jaimnak, iparkodásomnak egyik főrészét tevér 

a' velünk annyira rokon testvér hit felekezetűek— 
kel az-elött sűrűn tapasztalt súrlódásoknak e lhá-
rítása,—hol lehete, megelőzése, s azollykorfél-
bomolhatott kölcsönös bizodalom és testvéri s z e -
retet helyre-állítása. Ez irányomnak, elveimnek* 
törekvéseimnek ha volt-e sikerök és millyen? 



a' bennem vetett birodalomnak megfeleltem e és 
miképen ? arról Ítéljen a' közvélemény, a' jöven-
dő, arról tegyenek tanúságot hitelesjegyzö-köny-
veink. Minden esetre tekintetbe kérem vétetni 
azt, hogy hivataloskodásom olly időbe esett, melly-
ben az egész hon átalakulási korszakát éli, melly-
ben vallásunk, egyházunk, a1 jó király kegyelme, 
a ' magas kormány loyalítása 's az országos ren-
dek lelkes igazság-szeretete által külsőleg ugyan 
az előbbinél sokkal jobb 's méltányosabb állásba 
helyezteték: de belsőleg viszont az élőbbnél 
sokkal élénkebb mozgalomba jöve, minek követ-
kezése lön, hogy, mint tudva van, jogok 's kö-
telességek szorosb meghatározása, elvviták, iga-
zak terjesztési vágya, a' nemzetiségnek erős ala-
pokra tétele, fejlesztése 's örökítése, a1 polgári 's 
egyházi rendek egymás iránti viszonyainak f e -
szegetése 's megalapítása voltanak tanácskozá-
sainkban a1 legközelebbi évek során, mintfőkér-
dések, napi renden. 

'S most kivájólag egy tárgyra engedjék meg 
a ' tekintetes és fötiszteletü egyházkerületi ren-
dek vonatni becses figyelmöket, melly hivatalos-
kodásom közben kedvenczemmé vált, söt igazán 
szivemhez forrott. A' Nyíregyházán kerületileg 
felállíttatni határozott,népnevelöket képezendő in-
tézetet értem. A' kor igényeinek talán legföbbike 
a' nevelés levén, én is, néhány évek óla, a' most 
neveztem intézet létesítésére gondjaimat kiváló— 
lag irányzám. Keblem, mondhatom, iit is nyugodt, 
mert mindent elkövettem, mit az alaptőkék e g y -
begyüjtésének megkezdése 's folytatása, a ' szük-
séges epületek megszerzése, az intézet tanítói-
nak kiszemelése 's meohivatása érdemében ten-
nem lehete. Ámde a' siker Isten kezében levén, 
' s a' iegbuzgóbb emberi törekvéseket sem szok-
ván nyomban kisérni mindig, a1 velem hűségesen 
munkálkodott egyház kerületi állandó választ-
mánynak is sokáig nem volt módjában olly egyént 
találhatni 's találva megnyerhetni, ki minden ki-
vánatoknak megfelelt 's az intézetet megnyithatta 
volna. Minél fogva abban állapodott meg, hogy 
egy ideig a' tanítói meghívás 's az intézet meg-
nyitása liiggesztessék fel, ' saz -a la ' t a már szép 
Öszvegre nevekedett tőkék további szaporitása 
iránt minden jó módok kísértessenek meg, misze-
rint az alap gyarapodása esetében a' meghívandó 
tanító uraknak is annál nagyobb fizetések's egyéb 
járulékok ajánltathassanak; erős meggyőződése 
levén a' választmánynak, hogy inkább haladjon 
ki-sé ezen kor-kívánta nagy-fontosságú ügy, 
fnintsem elhamarkodott félszeg rendszabályok ál-
tál hitele 's jövendője koczkáztassék. Azonban, 
illy ovakodó gondos e'járás mellett is, a' legutób-
bi napokban sikerült a' választmánynak az inté-
zet ügyét ismét egy lépéssel előre vinor, 's ma-
gá t olly egyénnel tenui közlekedésbe, kiről, a' 
legtekintélyesb férfiaktól nyert igen kedvező 
ajánlásoknál fogva, móílán remélhetni, hegy a' ne-

ki szánt magasztos állomást dicséretesen 's áldott 
sikerrel fogja betölteni; miről egyébiránt egy a' 
választmány részéről a' tekintetes és fötiszteletü 
egyházkerülethez intézendő külön tudósítás fog 
bővebben szólani. — lüilönben hozzon bár a ' 
választmánynak ezen legujabbiintézkedését il le-
tőleg a' tekintetes és fötiszteletü egyházkerületi 
gyűlés akármi véghatározatot, annyi bizonyos, 
hogy az olly igen korszerű, következéseiben olly 
kiszámithatlau-fontosságú eszme valósításának 
alapja le van téve, a' mag elvetve; most csakhü 
ápolásra, kitartó türelemre 's az itt-ott mutatkozó 
akadályok eszélyes elhárítására vagyon szükség. 
Ezeknek eszközlése tekintetében mindenre, a' mi 
szent, kérem is és ösztönzöm a' tekintetes és fö-
tiszteletü rendeket, annyival inkább, mivel van -
nak, kiknek elejétől fogva az volt czéljok, hogy 
az egybogvüU neveze'esebb summák kamatjai 
főbb iskoláink közölt felosztatván, a1 néptanítóság-
ra készülő ifjak egyik oktató úr által mellékesen 
gyakoroltatnának a' népnevelési tanúim ínyo^ban. 
Legyen szabad bucsuzásom közben ezen vé le -
mény-irányzatra az én igénytelen nézetemet, több 
okokat mellőzve, csupán abba foglalni, hogy ez 
esetben sokan tett ajánlásaikat kétség kivul visz-
sza fognák vonni, a' tőkék legalább is felényire ol-
vadnának le, ezen lépés ál'al egyházkerületünk 
hitelében az egész hon elölt igen sokat veszí-
tene; az anyagi, a' pénzbeli erőket nem szét-
darabolni, hanem összesíteni czélszerü; végtére 
a' népnevelök kepezésének nem nagy eredmé-
nyét várhatni, ha az nagyobb iskoláinkban, más 
rendes tanulmányok mellett, csak mintegy f ü g -
gelékül fogna néhány rendkivüii órákban m e g -
történni. 

Sokáig élek vissza, tekintetes és fötiszteletü 
egyházkerületi rendek! türelmökkel. Legyenek 
eziránt, kérem, bocsánattal, 's vegyék immár vég -
bucsúmat, 's hálás köszönetemet irántam annyi-
szor tanúsított kedvezésökért, ragaszkodásukért 
's szíves barátságukért; vegyék őszinte elisme-
résemet közdolgaink iránt mindig bizonyított buz-
galmukért, tanácskozásainkban való tettleges rész-
vétőkért, melly készségök által viselt hivatalom 
terhe t tetemesen kr'nnyebbíték, söt azt igen ked-
vessé tevék; vegye főtisztelendő superintendens 
úr lélekben szives kézszorításomat irántam nyil-
vánított jó-akaró hajlamaiért; vegyék baráti há-
lás érzelmeimet kedves volt hivatal-társaim, a' 
tekintetes és fötiszteletü egyház-kerület minden 
tisztviselői, kikkel egy czélra, tudni ilhk vallásos-
ság- "s erkölcsiség terjesztésére, működhetni 's köz-
ügyünket szolgálhatni valóságos öröm-élvezet 
volt: veg vék forró, soha nem enyészendő köszö-
netemet a' tekintetesés nagytiszteletü esperessé-
gek, lisztéit elnökségeikkel 's más hivatalnokaik-
kal együtt; vegye köszönetemet a' tejes-czimü 
egyetemes felügyelői kar ,a ' tisztelendő tudós le l -
készi, oktatói 's néptanítói rend ; söt vegye azt a' 



tekintetes és főtiszteletü egyházkerületnek min-
den tagja összesen és egyenként. Áldás, üdv le-
begjen ezen nagy-tekintetü testület lelett szaka-
datlanul, hogy a' jó király atyáskodó pártolása 's 
törvényeink erős paizsa alatt évről évre, század-
ról századra hova-tovább mind boldogabb, dicsőbb 
' s erkölcsi eredményekben dúsabb lehessen! Én 
szivem legjobb kivánságival fogom annak minden 
ügyét, minden mozgalmait ezentúl is kisérni, a' 
tekintetes és főtiszteletü rendek egybegyüleke-
zéseiben, tanácskozásaiban, habár személyben 
nem is, lélekben bizonyára mindenkor jelen le-
szek : sőt ha a' mennyek ura egykor elszólítand 
ezen földi munka téremröl, még gyermekeimnek, 
utódimnak is meghagyandom, — mire vezérelni 
őket eddigelé is törekedtem — hogy vallásuk, 
egyházuk hü fiai, 's különösen ezen tekintetes 's 
főtiszteletü egyházkerületnek, melly engem annyi 
jósággal, annyi szeretettel teléze, buzgó hálada-
tos tagjai lenni soha meg ne szűnjenek. 

Azon kéréssel zárom jelen búcsúszómat, hogy 
tartsák meg részökről is kegyes emiékezelökben, 
szíves hajlandóságukban *s becses barátságiikban 
a" tekintetes és főtiszteletü rendek, Harkács ju-
lius hó 5-én 1847-ben alázatos szolgájokaf, a ty-
jokíiát 's barátjokat D r á s k ó c z y S á m u e l t . 

I S K O L A - Ü G Y . 
Megújított gymnasialis rend zer az erdélyi ev. ref. 

fotanodákban. 
Az erdélyi egyházi főtanács ezelőtt köríilbe-

Iől hat évvel egy bizottmányt nevezett volt ki 
gymnasiumi rendszerünk kijavítására, melly mun-
kálatát csak is az idén adhatta be, a' nélkül mind-
azonáltal, hogy olly sok évi fáradalmának ohaj-
tott eredménye lett volna. A' közelebb mult julius 
9 - k é r e összehívott vizsgáló bizottmány ugyanis 
fenekestül felforgatta a' benyújtott tervet, 's he-
lyette julius 15-én ime e' gymnasialis rendszer 
állíttatott meg : 

I. czikk. l . § . A szakrendszer minden fötanoda 
gymnasiumaiban alkalmazlassék. 2. § Csakugyan 
a gymn. osztályoknak ezután is lenni fog egy 
rendes tanitejok. 3 §. Szaklanilók lesznek r é -
szint a' rendes osztálvi tanítok, részint, a1 hol 
szükség és lehet, a' jog- és hittant végzettek kö-
zöl választatnak: söt a' nevelői pályán magokat 
kitüntettek, vagy papi 's más tudományos pályákra 
készült külső, azaz, iskolából kilépeti egyének is 
alkalmaztathatnak. 

II. czikk. 1 . Magántanítók ezután is lesznek, 
a1 nevendékek erkölcsi kifejlődését vezetendök. 
2. §. Azok vigyázandanak, hogy a' növendékek 
szorgalmatosan végezzék kiszabolt munkájokat; 
utasítják, a' hol szükséges; átnézik, kijavítják írás-
beli gyakorlataikat; gondozzák beteg állapotjok-
ban; mindenek felett pedig, felelet terhe alatt, 
vezetik a növendékek erkölcsi kifejlődését. T a -

nítási rendes órájok naponként egy. 3. §. Magán-
tanítók csak azon ifjak lehetnek, kiket az oktató-
kar egy, e' végre készítendő, laistromba n kijele-
lend, 's csak egy osztálybeli tanítványokat vá l -
lalhatnak. 

III. czikk. A köztanítási órák száma hétfőn, 
kedden, csölörtökön, pénteken délelölt 3, délután 
2 ; szerdán, szombaton d. e. 3, d. u. 1 ; vasár -
nap d. e. 1 minden osztályban. Az órák között 
egy-egy kis pihenési szabad idő engedtetik; a' n e -
hezebb tantárgyakat mindig könnyebbek követik. 

IV. czilik. A' melly osztályban a' tanítványok 
száma igen nagyra nevekednék, két, párhuzamos 
osztályra való szakaszlás által könnyíttetik a' t a -
nítás. 

V. czikk. 1. A tanítási díjak közpénztárból 
fizettetnek. Még pedig: a) Megállíttatik mindenik 
tanító fizetésének mennyisége; ebből levonatik 
ann)i, mennyit az iskolai pénztár szokott a' köz-
tanítóknak fizetni, a ' többi kiróvatik a' t an í tvá-
nyokra , kik vagyonosságukhoz képest fizetik a' 
landíjt 4 vagy 5 kategóriákban. A' fizetésre t e -
hetetleneket felmentheti az oktató-kar. Vagy b) 
az oktató-kar minden osztályra nézve megállítja 
a' tanítási díj minimumát és maximumát, melly 
szerint a' kirovás történendik ugyancsak a1 Ya-
gyonossági kulcs szerint. Az ekként begyűlendő 
összes tandíj mértékszeresen osztalik fel a' taní-
tók között, 's mindenik tartozik megelégedni aT 

neki jutott részszel. A' melly gyermek féléven-
ként előre rovatát be nem szolgáltatja, míg fize-
tetlenségét ki nem pótolja, tanulását nem f o l y -
tathatja. 2. §. A' magántanítók is a' felebb meg-
írt módszerint fizettetnek, a' hol az alkalmazható; 
a' hol pedig nem, marad az eddigi szokás* 

VI. czikk. 1. § A' gymnasialis osztályok szá-
ma 9 ; ezen kivül lesz egy előkészítő osztály. 2 . 
§. Az előkészítő osztály czélja gyakorolni a' g y e r -
mekeket a' beszédben , figyelmezésben, számje-
gyek ismeretében, írásban, olvasásban. 3. §. A ' 
9 gymn. osztály közöl a felső 4 latin , az alsó 5 
magyar. Ezekben az élet szükségeire fordíltatik 
fögond a' tanításban; amazok inkább a' szoros 
tudományosság alapját vetik meg. 

VII. czikk. Tantárgyak. Az előkészítő osztály 
foglalkozásáról az illető elöljáróság intézkedik. A' 
tulajdonképi gymnasiumban tanítani kei :a) VallásL 
b) Magijarnijelvtant mind a' 9 osztályban, c) Né-
met nyelvet, d j Latin nyelvet a' 4 felső osztály-
ban. e) Hellcn nyelvet a' 2 felső osztályban. Q 
Mértant. g ) Történettant+ h) Földrajzot i) Ter-
mészet- és vegytant k ) Termény-ismét. 1) Rajzot 
és szépírást, mj Éneket, n) A' hol mód van benne, 
testgyakorlást. A' tanítási órák száma egy o s z -
tályban hetenként 29. 

VIII. czikk. 1. §. A tan-segédeszközök lehet& 
megszerzése kötelességévé tétetik az elöljáró-
ságnak. 2 § A'kézikönyveket illetőleg: a) Je len-
leg vetessenek be minden szakmába azok, a 



mellyek irodalmunkban az illető tárgyra nézve 
legkielégitöbbeknek találtatnak, b) Egy programm 
közönaégesítése mellett szóiittassanak fel a1 két 
haza dologhoz-értő fér fiai, hogy dolgozzanak 
czélszerü kézikönyveket, ívétől 20 pgö ft. díj mel-
lett, mellyet a' n. enyedi főiskola pénztára előle-
gezend. 

IX. czikk. 1. §. Egyik osztályból a ' másikba 
csak az ollyanok mozdittatnak elébb, kik azt kellő 
sikerrel végezték. 2. Kik léphetnek át a' ma-
gyar iskolából a' latinba? szigorú vizsgálat után 
az egész oktató-kar határozza el. 3. § Felsőbb 
tudományok hallgatására azok, a ' kikben semmi 
remény sincs, hogy ollyas-mikkel czélszerü-
leg foglalkozhatnának, — teljességgel nem b o -
csáttatnak ; a' kétes-állásúak álbocsáttatnakugyan 
feltételesen, de ha az első diáki év alatt kivilág-
lik, hogy az időt minden haszon nélkül vesztege-
tik, annak lefolyása után az iskolából végkép ki-
rekesztetnek. 

X. czikk. A ' jog , a'hittani pályák bevégzödése 
előtt egy évvel csődre szóllíltatnak fel minden, 
gymnasiumi tanítóságra vágyó ifjak, tetszésökre 
hagyatván bizonyos szakmát választani, mellyre 
készüljenek. Ezek közöl választatnak, szigorú 
vizsgálat után, a' köztanítók. Külső egyénekre, 
kik mellett a' köztudomás szól, a' szigora nem 
terjed ki. A' köztanítók mindaddig meghagyan-
dók, míg helyökbe jobb állíttathatik. 

E' tervet nagyában helyeselnünk kell, mivel 
belőle némi paedagogiai tapintat világlik ki : 
azonban, nézetünk szerint, sek még benne a' ki-
javítani való. Legyen szabad azért egypá r igény-
telen megjegyzéssel kisérnünk. 

1) A szakrendszer behozatala igen is a 'maga 
helyén v a n : de szaktanítóságra nem kell vala 
többé diákokat alkalmazni, hanem az egyes szak-
mákat, ha csak a' tulajdonképi gymnasialis osz-
tályokban is, állandólag bizonyos egyénekre bizni. 

2) A magántanítókra nézve tett intézkedés 
eléggé megfelel a' czélnak 's a1 körülményeinkből 
merített szükségnek. 

3 ) A' tanítási órák száma ellen az a' kifogá-
sunk, hogy a' kezdő 7 — 8 éves gyermekek szá-
mára épen annyi időt mérni, mint a1 mennyi alatt 
a ' végző 16—20 évesek foglalkoznak, — nem 
helyes. E' pont alatt talán meg kellett volna azt is 
említeni, hogy reggel hány órakor induljon meg 
az egyetemes iskola működése, és estve mikor 
szűnjék meg ? Mert az eddigi szokás szerint r e g -
gel 5 -ko r kicsi, nagy tartozott talpra állani, 's 
estve 10- ig nem mehetett nyugalomra. E ' szokás, 
mint a kicsi gyermekek egészségére károsan ható, 
azokat illetőleg annyival is inkább eltörlendö,mi-
vel tapasztalásból tudhatjuk, hogy benne semmi 
haszon. — Nem elég, továbbá, egy tanítási t e rv-
ben csak általánosan mondani ki, hogy „a ' ne-
hezebb tárgyakat mindig könnyebbek kövessék " 
hanem aprajára kellett volna az órarendet k i -

szabni, 's mindeniknek foglalatosságát megmon-
dani. Mert pl. különbség van a 'között , mik taní t -
tathatnak délelőtt? mik délután? több sikerrel. 

4 ) A* tanítási díjak fizetésének elve helyes: de 
az alkalmazásnak egyik módja sem méltány-
landó. Miből lehet ugyanis helyesen megítélni, 
hogy Pál vagy Péter mellyik vagyonossági kate-
góriába sorozható ? Legfelebb abból, hogy egyik 
frakkban, a' más meg brassai posztó-ködmönben 
j á r : de a' közpéldabeszéd szerint nem lehet tudni, 
kinek mi fő fazekában, 's pedig csak is PZ l e -
hetne a' helyes kategorizálási kulcs. N. Enyed, 
hol ez a' rosz mód már egy pár évek óta divato-
zik , megmondhatta volna czéliránytalanságát; 
mert, ugy hiszszük, méltányló szót egyet sem hal-
lott: panaszt ellenben ezere t , kívülről és belől— 
röl. Egyedüli helyes mód meghatározni a' tandíj 
minimumát, mellyet a' legszegényebb is megf i -
zethessen 's megfizetni tartozzék. Ezenfelül a ' 
különbözö-vagyonosságu szülök tehetségének, 
szívességének rovására határozni, annyival k e -
vésbbé van helyén, mivel a' czél ugy sincs elérve 
benne. Aztán ez a" mód igazságtalanságot is f o g -
lal magában mind a szülőkre , mind a tanítókra 
nézve; mert amazok azért fizetnek jobban, hogy 
gyermekeikre több gond fordíttassék: ezek meg 
azért kettőztetik meg szorgalmukat, mivel f á r a d -
ságuknak kellő jutalmát reménylik. Már ha fel— 
teszszük, a' mi e' mód szerint gyakran megtör -
ténik, egy tanító keze alatti tanítványok befizet-
nek a' köztárba 100 ftot és abból neki osztály-
részül csak 50 jut : minő benyomást tesz e ' kö-
rülmény reá ? A ' czél, melly e' kategorizálás á l -
tal eléretni kívántatik, szép, de az emberek be l á -
tása rövid; minden esetre pedig a' szorgalomnak 
pénzbeli megjutalmazása forog szóban , mellyhez 
ha aránytalanság fér, nem akarjuk meghatározni,, 
többet használ e, mint á r t ? 

5) Megnyugszunk a' gymnasialis osztályok 9 
— illetőleg 10 számán, de azoknak egyébiránti 
szerkezete ellen szavunk van. Czólirányos lett 
volna a' közönségesen bevett gymnasialis r end-
szerektől olly erősen el nem térve, több figyelemre 
méltatni az ugy-nevezett közép-iskolákat, *s jobb 
móddal hatni a1 realismeretek terjesztésére. így az 
alsóbb 5 iskolák jelleme túlságosan népi, 's a' f e l -
sőbb 4 köre , ugy, a' mint tervezve van , alighai 
igen meg nincs szorítva a' kivánt czélra nézve. 
Nézetünk szerint alul 4 osztály, Debreczen k ö -
vetésre méltó példája szerint, teljesleg népiesen 
lesz vala szerkezendö; nemcsak azért, hogy azok-
ban a' durvább mesterségekre ki lépendök, kik 
nem szoktak olly sokáig maradni az iskolában, v é -
gezhessenek : hanem sokkal inkább azért , hogy 
egyfelől a' falusi népiskoláknak mintái legyenek, 
és másfelöl a' népnevelöségre készülő e g y é n e k -
nek gyakorlati seminariumul szolgáljanak. Az 
5- ik és 6-ik osztályok figyelmét tulnyomólag a ' 
realék igényelheték, tekintettel a' túlajdonképi 

45 • 



gymnasialis osztályokra; 's végre a' 7 — 10 osz-
tályokban uralkodó czél lebetelt volna a' szoros-
sabb értelembe vett tudományosságra való elő-
készítés, nem taszítva egészen háttérbe a' realé-
kot. Sőt miután a' szakrendszer elfogadva van: 
lehetett volna ugy intézkedni, hogy a' 7 — 1 0 osz-
tályokon keresztül a1 gymnasialék és realék pár-
huzamos irányban, egyforma erővel, űzessenek. 
Ugyanis a' kor szükségei reánk kiáltanak ; isko-
láinktól az élet hova-tovább mindinkább kezdi 
kérni az embereket, midőn a' száraz szoba tudó-
sokat poros falak között hagyja pangani holttudo-
mányok tömött foliántjaik mellett. Az Erd. Iliradó 
geptember 30-k i száma e' tárgyra vonatkozólag 
egy igen nyomos czikket közöl, melly mivel e sz -
meébrcsztéaül volt szánva , 's elég korán bekül-
detett (költ junius 2 7 - é n ) , kár, hogy a' maga ide-
jében meg nem jelent. Az effélék minden esetre 
felrovandók a' szerkesztőségnek; mert miután már 
a ' gym. rendszer létre jött, mellyen, az eddigi lé-
pésekből következtetve, egy negyedszázad alatt 
nehezen fog módosítás tétetni; ha száz csillag alatt 
mondatik is ki, mikép ,,a' korszerű szózat sok idö 
múlna sem lehet idöutdnia' derék czikk csak-
ugyan eső-utáni köpenyegnek maradand.Részünk-
ről nagyon tiszteljük az előttünk ismeretlen é r t e -
kezöt, ki igen avatottan tapintott korunk sürgető 
szükségeinek üterére 's ajánljuk nyomos eszméi-
nek az iskolai lapba való felvételét. 

6 ) A tantárgyak közöl hiányzik a* muzsika, 's 
mintha az ember csupa szellemlény volna, a' testi 
nevelésről az egész tervben csak ennyi mondalik: 
„tanítani kell ott, hol mód van reá, testgyakorlást 
is." Már kezdő gyermekkorunkban azt tanuljuk, 
hogy az ember testből és lélekből áll : nagy fo-
gyatkozás azért egy nevelési rendszerben a' gym-
nasticának hiányzása, a) Vallástanításra heten-
ként csak egy óracska van szánva. Tudtunk sze-
rint e1 fontos tárgygyal illy mostohán még soha 
egy gymnasium sem bánt: azonban reményijük, 
hogy legalább az alsóbb osztályokban facto más-
képen lesz. b) A magyar, német nyelv körüli in-
tézkedések mennek , de c) A latin igen későre 
kezdetik a ' 6- ik osztályban és d) A hellenre igen 
kevés a" 8- ikban, 9-ikben hetenként 4 óra. Szük-
s é g lett volna a' latin nyelv nehezein áthatolni a' 
4 — 6 osztályokban, hogy a' 7 — 9 gazdálkodtalik 
vala meg a' hellenre; mert hogy tudományos t e -
kintetben, mire itt különös czélzás van, mindenik 
egyforma-fontosságú , tagadni nem lehet A' l a -
tint még azokkal is megizleltetni, kik tulajdonképi 
tudós pályára nem készülnek, körülményeink foly-
vást szükségessé teszik,'s mi annak korábbi m e g -
indítását ép ez okból javasoljuk, e j A termény-
isme és természettan párhuzamosan vonulnak át 
a ' 2 —6 osztályokon berekesztöleg, holott czél-
gzerübb lett volna az 1—3-ban népiesen fej te-
getni a' kettőt együt t ; a ' 4 —5-ben rendszeres 
iermónyismét, a1 6 — 7 - b e n rendszeres termé-

szettant magyarázni, a' 8—9- rephys ika és math. 
geographiát szabni, mint ez utolsókra nézve a' 
lervben is történt. így kívánná ezt a' dolog t e r -
mészetes rendje, 's józan methodica. f) A mér-
tan jól van rendezve, de g ) A földrajz és h) Tör— 
ténettan ismét egymás mellett hurczoltatnak a* 
2 — 5 osztályokon keresztül. Jobb lett volna itt is 
a' 4 alsó osztályban népiesen tárgyalni mind a* 
kettőt, az 5 — 6-ban terjedelmesebb földrajzot 
adni; a' 7—S történeltant a' 9 —10-ben latin és 
hellen archaeologiát. *) Egy ok e' sorozatra töb-
bek között a z , hogy a' lörténettan már a' 2—ik 
osztályban megkezdetik az ó koron, melly ideig 
a' földrajzzal lehetetlenség annyira haladni, hogy 
a' gyermek csak körülbelölegesen is hozzá ve t -
hessen a' honunktól mindenesetre távol eső ó 
történetek helyéhez: azokat pedig máskép k ike -
rülni lehetetlen,hanemha így kezdjük az előadást: 
„Egyszer hol volt, hol nem volt, hetedhét országon 
's még azon és túl egy ember" 'stb. Hát a ' sz. föld 
részletesebb ismertetése hol és mikor történik ? 
Node hiszen megjegyzök felebb, hogy a' vallás-
hoz iskoláink kegyeletesebbek leendenek praxi, 
mint a' kézalatti theoria. 

7) A tansegédeszközökrőli intézkedést minden 
pontjaiban méltányoljuk, csupán azt kell sa jnála-
nunk, hogy a 'kézikönyvek készítése tárgyában 
tervezett csőd julius 15 ke óta mind e' mai napig 
kihirdetve nincs. 

S) A' kézalatti terv két utolsó czikkeire semmi 
egyéb megjegyzésünk, mint a' mi az eddig mon-
dottakból önkényt következik. Egyébiránt egy 
úttal kár volt egészben fel nom ölelni iskolairend-
szerünket, 's a1 felsőbb tudományok czélszeriibb 
kezeléséről is nem intézkedni; mert hogy a 'mos-
tani mód csupa haszontalan idővesztegetés, — 
napvilágos. 

Végül meg kell mondanunk ez egész terv á l -
talános szelleméröli nézetünket. Mi benne az ér-
telemfejtést tulnyomólag találjuk szorgalmazva, 
melly mellett o1 testi nevelés egészben , az érzés 
és akarat idomítása nagyon háttérbe szorul. A1 

tervezők hihetőleg a* gymnasiumi nevezettől ve -
zettetve félre, mind az 5 alsó osztálybeli polgá-
rokat, mind a' 4 felsöbeli gymnasiálistákat tudó-
sokká akarják képezni, —mi kitetszik abból, hogy 
az összes gymnasiumban a 'magyar nyelv heten-
ként 44, a' német nyelv 32, a' latin 40, a mér -
tan 38 órákon taníttatik : midőn az elhanyagolt 
vallásra összesen is csak 9 - ec ske , a' közönsé-
ges és hazai történelekre csupán 8-acska jut; p e -
dig ezek az érzés ós akarat idomításának csalha-
tatlanul fötényezői. Sőt az erkölcs képzésére má-
sodrendüleg ható terményisme és természettan 
is nem több, mint 1 4 , 14 órákon vannak képvi-
selve. Igaza van ugyan Arnoldnak, midőn állítja, 
hogy akármelly tudományt lehet erkölcsképzöleg 

*) A1 hol 10 osztályt emlí tünk, azeiőkéizUflt is oda é r t jük . 



tárgyalni : de ez a' tanító személyességétől függ, 
miben nem mindenkor lehet bizni. Ha áll, hogy az 
álladalomnak nagyobb szüksége van vallásos, em-
berséges, jó polgárokra, mint tudósokra ; ugy a' 
felebbiekben kimutatott roppant aránytalanság ha-
ladék-nélküli kijavítást igényel. 44-+-32-i-40-t-
3 8 még a' fontban is = 1 5 4 , midőn 9 - f - 8 - h l 4 
-4-14 csupa 45 -nek marad. Még csak annyit em-
lítünk, hogy hazánknak jelenlegi ernyedett álla— 
pótjában sürgető szükség iskolai nevelésünk által 
a* nemzetiség, hazafiság élesztésére halni, melly 
czélhoz a' kéz alatti terv igen édes kevés k iné-
zést nyújt. 

Minthogy az Egyházi Lap Erdélyben igen k e -
vés kézen forog , ha az erdélyi lapok jó indulat 
szülte észrevételeimben valami érdekest találnak, 
— vegyék át. N e m i s m e r t . 

EMLÉK-TÁRCZA : 
Formula Visitationis. 1726 . 

Mikor a' Senior Adjunclusival visitálni kimen-
vén valamely Ecclésiában bé mégyen : hivassa 
az Ilalgatokat, Véneket és Iffiakot. És mikor im-
már az Halgatok jelen vadnak (A ' Visitatioban 
penig nem tsak két három ember légyen, hanem 
ha lehet, a' kik elsőbbek 's értelmessebbek az 
helyben, jelen legyenek) Igy szollyon a1 v i -
sitator : 

I. fsméré kegyelmetek minket lenni Isten szol-
gainak ? 's úgy vészené mint Isten szolgait 's kö-
vetei t? Ha meg felelnek : Ú g y : Ezeket a' locu-
sokat mindjárt citálni kell 's el kell olvasni a1 

Bibliábul: Math. 10 : 14 et 40, 41, 42.—1. Cor. 
4 : 1. —2. Cor. 5 : 20. Mivel hogy azért a' Chris-
tus kepében járunk e követségben, mint ha Isten 
kérne titeket mi általunk, kérünk a' Christus ké-
pében hogy 'stb. 

II. Akartoké tőlünk igazgattatni minden Istenes 
dolgokban, mint Pásztoroktul ? és függeni. Ha f e -
lelnek : Akarunk: ci!entur2. Thess. 3 : 4. Vagyon 
bizodalmunk ti felületek az Úrban, hogy ti a1 mel-
lyeket hagyunk néktek, azokat tselekeszitek most, 
ennehutdnnais fogjátok tselekednu Az Ur pedig 
igazgassa a' ti sziveteket az Istennek szerelmére. 
Joh. 1 0 : 16. Engedgyetek a ' ti elöltetek járók-
nak, és halgassálok azokat, mert vigyáznak ők a' 
ti lelketekért ugy mint számadók : hogy örömmel 
mivellyék azt, és nem bánattal, mert az tinéktek 
nem használ. Art. XL1X in Maj. *) His peractis 

*) A i itten több izben fölhívott Articuli Majores, Minores 
és Appendix név alatt következő többször nyomtatot t e g y -
házi rendszabályokra van czélzás, u. m : 1) Articuli Majo-
res alatt é r t e l i k : Articuli ex verbo Dei et t egena tu rae c o m -
posi t i ad conservandam Politiam coelestem et jur isdict ionem 
Ecclesiasticam in Ungarica na t ione . Kelt az 1 5 6 7 - d i k évi 
febr . 2 4 - k i debreczeni zsinatból . Ált 7 9 csikkből . — 2) 
Art icul i Minores alatt ér te t ik : De Disciplina Ecclesiastica, 
seu gubernat ionis Ecclesiasticae legitima forma, in Ungarica 
nat ione cis Tibiscum 's tb . consilio et opera Georgii Gönci 
Pas to r i s Ecclesiae Debreciensis etc . 1 5 7 7 . áll 2 7 c i ikkbö l . 

Isten engedelmébül fogjunk hát a ' dologhoz, 
melyre igazgasson minket az mi Istenünk Szent 
Lelkének általa, 

Articulusunknak rendi szerint LXV. in Maj. 
Appendic. Art XXII.— Itt erős hitre kellene k é n -
szeríteni az Ilalgatokat etc, 

Examen ab Auditoribus de Ministro. 
1) Tanitlyaé szorgalmatossan az Isten köny-

vét, a' Prófétáknak, Apostoloknak és Evangélis-
táknak írásit'? Nem mulattyaé el a'tanításnak ide-
jét híjjában való fabulákkal, Pogányok írásival, 
és históriákkal ? Quia Minister debet docere s a -
cram seripturam. 2. Tim. 3 : 15, 16. Art. VI. in 
Minoribus. 

2) Nemhirdeté valamely Tévelygő Tudományt, 
melly ellenkezik a' Sz. írással ? 

3 ) Mint hogy az Isten Igéjének haszna a' f e d -
dés, Tiszti szerint feddi é meg a' bünt ? nem tsak 
közönségesen, hanem személy szerint is ? Nem 
néz é személyt, Nemest, Bírót, Gazdagot ? 2. Tim. 
4 : 2, 3 Igy tselekedtenek Illyés meg feddette 
Acabot, Ker. János Heródest etc. 

4) Az alkalmatosságok szerint rendelié tanítá-
sát? a' melly bűnök uralkodnak tanít é azok e l -
len ? Quia omnes Profetae sic docuerunt. 

5) Hízelkedő beszéd nincsené a' tanításában? 
1. Cor. 2 : 1. 4 ; 1. Thess. 2 : 5. sic ai t : Hizetke-
dö beszéddel soha nem éltünk, a' miképpen tud-
gyátok, sem telhetetlenségnek okáért valamit nem 
mondottunk, az Isten bizonyság erről. Gal 1 : 10. 
vide el lege 2. Cor. 4 : 2. 

6) A' Sacramentomok az Istennek két függő 
pecséti, mellyekkel etc Első a 'Szent keresztség. 
Ezt a ' Christus szerzése szerint szolgáltattyaő 
k i? Micsoda formában 's holott? ha lehet arra 
kell vinni a' Ilalgatokat, hogy a' Templomban l e -
gyen, coram tota Ecclesia evellenda est Supe r -
stitio papislica. Második a' Szent Vacsora. Szol -
gáltattya é ki annak idejében, secund. Art. IV. 
in Append ? A' Christustul és Apostoloktul m e g -
tartatott mód szerinté? 

7 ) A' Leányzóknak Catechizatiójok felül kell 
tudakozni. Art. III in Minor. 

8) Eletérül, erkölcsérül, nem élé bo t r ánkoz -
tató életet. Nem részeges, szitkozódó, v e r e k e d ő , 
versenyesé? Nem ülé sort az emberekkel r ága l -
mazni, pipázni? Nem mutathatnié ki u j ja l : lm 
emez vagy amaz bünt ö feddi meg, ö praedicall-
ja, maga fülig ül benne. Art. in Minor. XXII. in 
maj. Art. XXXVII. 

9) Domestici Art. XXII. in Ap. nem árulnakó 
bort, pályinkát? etc. 

Reetores. 
Szolgálattya, tanítása a' Scholában mi l lyen?ke-

— Az Appendix alatt vég re ér teni k e l l : A p p e n d i t e s A r t i -
culorum Ecclesiae in variis Synodis ' s tb . mege rős í t t e t t ek '» 
kihirdet tet tek 1 6 3 3 . febr . 6 - k á n a' tasnádi egye temes g y ű -
lésen, és kiadattak H. K e r e m e g h i István püspök á l t a l . AH 
3 5 czikkből, J * » 



xe alá bízottakat fanittyaé szorgalmatosan ? Mi-
csodás erkölcsű ? Mint engedelmes Praedicalorá-
hoz ? az Lakosok elölt nem gyalázzaé? Examen 
instituendum : Tanúié ? ele. 

Examen a Ministro de Auditoribus. 
1 ) Serények, szorgalmatosokó az Isten Igéjé-

nek halgatásában 's egyéb Isteni tiszteletben ? 
2 ) Engedneké az intésnek ? Vagyoné az Igé -

nek gyümölcse bennek ? mert Mat. 7 : í 9 Vala-
mely fa nem terem jó gyümölcsöt, ki vágattató, 
és a tűzre vettetik. Jac. 1 : 21, 22. El vetvén 
minden undokságot és gonoszságnak ganéjját, alá-
zatossággal vegyétek bé a" bé oltott beszédet, melly 
meg tarthattya o' ti lelkeiteket. Rom. 2 : 1 3 Nem 
azok Istennek elölte igazak, a' kik a9 törvényt 
Tiallyák, hanem a1 kik a> törvényt bé töltik, azok 
igazulnak meg. 

3 ) Vagyoné a 'feddésnek haszna? Nincseneké 
ollyanok, kik szembe szökjenek ? Mert meg v a -
gyon ám ez : Amos 5 : 10. 

4 ) A' szent Sacramentomokkal mint élnek ? 
A 'Szen t keresztséggel illendő becsülettel é!neké ? 
Similiter S. Coena ? Nincsené megátalkodott, I s -
ten Igéjét és a ' Sacramentumokat megutáló? 

5 ) Mivel az jó munkáért ugy rendelte az Ur, 
kik az Evangélium környül munkálkodnak, az 
Evangeliumbul éllyenek. 1. Cor. 13. Miképpen 
fizetnek ? 

a ) Buza. 1) Ebben minemű rend vagyon : Ha 
a' fizetés limitált, magáét 16, 17 kívével, az I s -
tenét 13 rakja. Convincáltassanak az Halgatok. 
Artic. LXV1I in Major. Meg kell mutatni a' Szent 
Irásbul hogy sok tsalárdság vagyon benne. Lev. 
1 9 : 36. Mik. 6 : 10, 11. Mai. 3 ; 5—13 . 

2 ) Mikor rakják otté a' Bíró ? Inteni ke l l : ne 
Isak az Egyházfiakra bizzák, hanem hiti szerint, 
mellyel köteles a' Bíró az Isten'dicsőségére, meg 
lássa ki minemüt hoz. Nem a' Praedicatornak ke!l 
az ollyanérl osztozni 's perleni, haragoskodni, ha-
nem a' Bírák tiszti ez : hogy a' ki tsalárdul fizet, 
meg büntessék, hogy az Isten átkát fejekre ne 
vonnyák. Mai. 3. Jer. 4 8 : 10. Átkozott a* ki az 
Urnák dolgát tsalárdul tselekeszi. Nem idegeni-
letteké el a' fizetésben. Neh. 13 : 20. 

3 ) A' bé fedését miképpen procurállyák? Nem 
Vallotté kárt a' Minister fedellensége mialt? 

b) Széna. Minemű rendj vagyon ? Miképpen 
izolgáltattyák b e ? Egyszersmind rakjáké be? 

c) Fa. Ezt mint administrállyák ? Annak idejé-
ben hozzáké meg? Minemű szekerekkel, illendő-
képpen megrakjáké ? záloggal fizelneké ? Inteni 
kell a 'Tanítót, kezéhez nevegye a' zálogot, mert 
abbul tsak mocsok támad. 

6 ) Debitum honorem praestantne ? Art* XXXIV 
c t LI et LXVII in Major, perlegantur. 

7 ) Az épületeket nem tsak meg kell kérdezni, 
lianem szemmel kell meg nézegetni, Templomot, 
Scholát, Parochiát. 

8 ) Az uralkodó bünökrül kell értekezni. P a -

ráznaság, Isteni káromlás, Szombat szentelés, V a -
sárnapi Törvénytételek vagynaké az Ecclésiá-
ban ? Ezeket miképpen büntetik? Itt rettenetes 
bünt tselekesznek a' Magislratusok, mikor bo r -
ban vészik ezeknek bűnöket 's megiszszák. Azért 

1) Meg kell őket győzni illyen Similevel: Ha 
valaki valamit el lop, más ember tudva abban 
eszik, egyenlő Törvénnyel büntettetneké ? Er re 
azt felelik: egyenlővel. Azt kell kérdeni: Miért? 
Erre azt feleük : mert részesek azon bűnben. Szin-
tén így hát ha valaki tudva parázna, káromkodó 
bírságot iszik, része3 annak bűnében IIos. 9 : 1« 
Ne örülly te Izrael a' te békességednek mint egyéb 
népek, mert paráználkodásoddal el szakadtál a' 
te Istenedlül, szereted a' parázna bért minden bu-
za szérűidben. 

2) Meg kell mutatni a' Szent Irásbul; ezeket 
a1 Locusokat el kell olvasni elöltök: Esa. 1 : 23. 
Prov. 17: 15. Psal. 50. Amos. 2 : 7. 8 ; 5 : 12. 
Mich. 7 : 3. Ezeeh. 2 2 : 27. Rom. 1 : 32. 

3 ) Intni kell ne tselekedgyek 1 Tim 5 : 22. 
Kezeidet senkire hirtelen ne vessed, és egyebek-
nek bűneikben részes ne légy, Te magadat tisztán 
tartsd meg 

9) VadnakéParochialebonumok ? Szőlő, Szán-
tóföld, Kaszálók? Nem idegenülteké el vagy egé-
szen vagy határi? Nem pnsztultanaké e l? Meg 
kell nézniek a' Visitatoroknakmindeneket, kikeli 
menni hegyre, mezőre etc. 

Ha el idegenültek, elő kell keresni. Meg kell 
határát igazítani. Ha el pusztult Szelők vadnak, 
gaz, Csere elfogta, ugy a ' Kaszálókaüs, kemény 
disciplinával kell élni. Nem keli az illyenekért 
tsak magának az Ministemek, ennek vagy aman-
nak veszekedni, keménykedni, mivel azzal tsak 
magát untatlya meg 's tudallya ki az Ecclésiábúl, 
hanem a' Visitatoroknak, Ecclésiának, mivel kö-
zönséges bonumok, ha ma edgyiké, holnap másiké. 

10) Isten ditsosségére, Ecclésiának hagyolt 
Jó, pénz, föld, és egyéb jók vadnaké ? 

11) Az Halott lelett való praedicállásrul kell 
értekezni. Mi formában vagyon ? Az Ecclésia vég-
zéséhez kell szabni Nem kell megengedni az Mi-
nisternek, hogy maga a' mint akarja, forgassa, 
bontogassa, ezt avagy amazt Ígérjék érette Ecclé-
sia hire nélkül. Mert ebbül nem kevés baja v a -
gyon az Ecclésiának. Constitutio anliqua Eccle-
siae: A* Praedikátor a' temp'omhoz köteles, tud-
gya tisztit, tanítson olt. Ha ki Pompáskodni akar, 
a' Ministernek a' praedicállásért fizessen fl. 1. A1 

Schola-Meslernek vagy Cantornak, regulariter 
den. 24. 

Az Házasulandók, CopulaHóért a ' Vőlegény 
fl. l . h a a' Templomban viteiik végben : ha p e -
nig Pompásan Háznál Imp. 1 '/. egy ezüst Tallért. 
A' menyaszszony egy fél törüközö kendőt, vagy 
sebbe való Keszkenőt. 

12) A' Dellyesli Könyörgéseket meg kell e m -
líteni. Nem akarjuk tollálni; mert javailyuk. De 



meg kivánnyuk, hogy azért illendő fizetéssel le-
gyenek az Halgalók. 

13) Házi eszközök y. Asztal, székek, nyoszo-
lyák, könyv tartó, Tálas, Búzás edények vad-
naké? etc. Intni kell az Halgalókaf, hogy szert 
legyenek reá, meg tsinállyák: másként Praedica-
lor nélkül hagyatnak. 

Mármaros-mski lelkész t. f. Géressy László úr 
birtokában lecő eredeti kéziratból közli 

L u g o s s y J ó z s e f . 

S Z E N T - L A N T : 
Saul király. 

Kevély vala Saul k i rá ly , — 
j í tok követ te 's pártviszály, 
Elhagyta védő Istene, • 
Mert vétkezett volt el lene. 
Azt ké rd i t ek , mint v é t k e z e t t ? 
Istenről e l fe le j tkezet t , — 
Azt gondola , hogy nélküle 
Kirá ly leend, mint volt vele : 
Ámde roszul gondolkozot t , 
Mert dicsősége e l fogyot t ; 
Öröme napja e lboru l t , 
Isten keze rá súlyosult , 
*S mit vétkesen tett és rabol t , 
Azér t , habar k i rá ly , lakolt . — 
H á t n é p e ? az is szenvedet t , 
' S vele nem gyöze lmeskede t t : 
Ped ig e ' nép erős vala, 
Míg lelke volt az Úr m a g a ; 
Hisz Móseséuek nyomdokán 
Megnyílt előtte Kánaán. 
Most árva e ' vitéz s e r eg , 
Filisteus had verte meg ; 
És ha az Isten nem segí t , 
Rablánczra fűzi fiait. — 

# ft 
* 

Bizony, bizony igaz marad : 
Ki Istenétől e lszakad, 
Legyen család, nemzet , k i rá ly , 
Elvesz, 's magaban meg nem á l l ! — 

A' tékozló Íití. 
fjztilőm beszél te e g y k o r o n , 
( A z Isten áldja meg !) 
H o g y volt fiú, ki vétkesen 
Atyját vetette m e g ; — 
Nem sírt elválva tőle, — hejh 
Bizony rosz lehetet t 1 — 
Megunta hü szere te té t , 
Még jobbat kereset t . — 
Örült nem hallva szózatát 

jó ra inteni , 
Szabad 's szép ö r ö k s é g e volt, 
Yolt miből köl teni . 
Ment ö, — 's a ' mint tünedezet t , 
Bujában atyja könnyeze t t , 
Sirat ta fásult gye rmeké t , 
Ki náia űnta é l e t é t ; 
Tán tudta, hogy boldogta lan 
-Leend ezen hálá ta lan! 
Sok j á r á s cs kelés után 
V é g r e k i fáradot t , 

Es tékozolva egyre sok 
Pénze is e l f o g y o t t ; 
Mit volt mit tenni ? pásztorul 
Disznókhoz álla be, 
'S csak ott juta nagy éhesen 
Az atyja — eszébe — 
A h ! moslékot sem kaphatott — 
"S egykor hány é tke vol t ! ? 
Megbánta tévedéseit 
' S atyjához vándorol t . — 
Midőn a' fiú é rkeze t t , 
Örömben atyja könnyezet t , 
Fo r rón ölelte gye rmeké t , 
Ki most siratta ese té t . — * * 

« 
Szülő nem tud csak áldani, — 
Gyermek! ne merd öt bán t an i ! 

E l e f á n t M i h á l y . 

VEGYES KÖZLEMÉNYEK. 

B e l f ö l d : 

Halálozás. F. évi oct. 20-ikán végzó Édes 
Gergely, az agg költő, volt nagy-kitiyisi, csóri, 
nagy-vásonkói, litéri, henyei, kupi és végre pá -
pa-dereskei lelkész, 53 évig papi hivatalban, most 
másfél év óta Édes Albert idősb fiánál n y u g a l o m -

ban töltött 's nyolezvanöt évek terhei alól nyolez 
héti betegséggel feloldozott munkás életét. Igen! 
mert ágyba rogytáisr, melly aug. 28-ikán történt, 
szünetlenül írt és olvasott,, még pedig pápaszem 
nélkül. Munkásságának eredménye 14 darab írott 
versezete maradt, melly ha nf'm egészen verse-
nyezhet is a1 jelenkor szüleményeivel, de a' ma-
gyar nyelvnek sok szép eredeti kincsével bir. A1 

mint az egyik szónok B. J . felöle helyesen je^yzó 
meg: bányász-csákány, mit nem czifraságáról, 
hanem erejéről lehet megítélni. E<?y voltö a 1 l e g -
huzgóbb hazaliak közöl, 's hozzá hasonlót század 
sem szül. Öreg napjaiban semmin sem szomoro-
dott meg annyira, mint ha magyar ajkakról idegen 
nyelv dicséretét hallá; semmisem füzeié nagyobb 
haragra, mint ha a 'magyart idegen nyelvnek utá-
na soroztatni hallá. Illyenkor fölhevülésének egész 
rohama tört ki. Semmi sem is örvendeztelé inkább, 
mintha előtte nemzeti nyelvünk magasztaltatott 's 
emelkedése hirdettetett. Ez volt az egvedüti tárgy, 
mellyel leglankadtabb kedélyét is föl lehete villa-
nyozni. Midőn István föhercz. kedves-emlékű 
körútját Miskolczon keresztül tevé, már akkor az 
ősz nyelvbajnok az ágyat nyomta, beszéde egy, 
torkán támadt daganat miatt nf*m vol té r fMö. De 
a' mint elmondatott előtte a' kedves hír, mi ly tisz-
ta magyarsággal 's a' magvar szóhoz m ily igen 
illő férfias hangejtéssel beszélt légben, és a1 szín-
ház alapja letételénél röviden is milly nemzetileg 
fejezó ki magát a' föherczeg: a1 betegnek agg 
arczán ang\ali magasztnlbág volt látható, száraz 
szemei könybe merüllek, kebléből az öröm zo -
kogva fakadozolt, mindkét kezét égre emelve nagy 



eróködéssel kiálta: Hála Istennek, hogy meg nem 
haltam, míg ezt megértem! Porai a' tisza-tarjání 
sírkertben , a ' boldogultat ismert és szeretett 
lelkész- 's tanító-urakból alakult éneklő kar kísé-
retében, octob. 22- ikén tetettek le. Szónokoltak 
felelte a' sírnál Tesséni István oktató,— az egy -
házban Prdgay Lajos keszi, Bodog János csáti 
lelkészek. A' szónoklatok a' boldogult emlékére 
ki fognak nyomatni. Életrajza, mit maga megírt, 
szinte rövid időn nyomtatás alá keríilend. 

Hála-nyilatkozat. A' Vajai és ibrányi Ibrányi 
eldödök, mint a' helvét-hitvallású egyház buzgó 
fiai, egy 15 köblös telekfölddel ajándékozták meg 
a1 lelkipásztori hivatalt, még a' reformatio kez-
detében ; majd a' T8—ik század közepén túl visz-
sza-lérvén a' nevezett család a" római anyaszent-
egyház kehelébe, a ' r e fo rm, eldödök által adott 
telek-mennyiség is vissza-módosíttatott így te-
hát azóta egy talpalatnyi földdel sem bírván a' 
lelkész, mindent elkövettek, hogy az elvesztett 
birtok vissza-szereztessék, de minden siker né l -
kül ; mígnem Ibrányi Antal úr halálával, új föl-
desasszonyunk, özvegy Ibrányi József né, szülelelt 
b. Budai Jusztina asszony ö nagysága, az e g y -
házvidéknek, n. halászi lelkész Vitéz Mihály és 
Laskay Bálint, táblabíró urak által lett legelső 
felszólítására, a' mult esztendőben megígérte, és 
ez esztendőben , oct. 9 - i k napján, 7 és '/2 hold 
földnek resignálásával igéretét be is váltotta : söt 
azon felül, bár a' tisztelt asszonyság a' róm. kath. 
anyaszentegyház buzgó híve, feliil-emelkedve a 
szűkkeblű felckezetességen. az építkező ref. e g y -
házat rengeteg erdejében általunk választott, 300 
vforiníot könnyen érő, hat fával meg is ajándé-
kozott. Éljen a' lelkes magyar amazon! Éljenek 
a ' szép-reményű Lajos és Zsigmond úrfiak! É l -
jen a' teljes-hatalmú biztos ügyvéd Kovách Ká-
roly úr, hogy a' perlekedés kényes terére ki nem 
hívott! Éljen mélt. cs. k. tanácsos V. Pribék An-
tal, ung-rnegyei administrátor úr, kiben, mint á r -
vák gondnokában , a1 fentliszlelteknek akaratuk 
közponlosúl ! Erös hitünk, hogy a1 jó szívéről is-
meretes Ibrányi Ferencz úr is, jó nénje engedé-
keny példáját követve, birtokában levő részünket 
kiadandja. 

Megérdemli tudatni a' t. cz. közönséggel azon 
hátiratot , mellyet a' többször tisztelt asszonyság 
a* kiküldöttség által vele közlött okiratokra tett, 
— melly így hangzik : 

„Meg levén mind a' kérelem alapos voltáról, 
mind arról győzetve, hogy a' polgári társaság bol-
dogságára annyira szükséges vallásosság — mit 
felekezetrei tekintet nélkül előmozdítani keblem 
leghőbb törekvései közé tartozik — csak ugy 
mozdíttathalik elő 's tartathatik fen, ha annak t a -
nítói anyagi szükségnek minél kevésbbé vannak 
kitéve, azt teljesíteni kedves kötelességemnek t a r -
tom, *s rendszerinti ügyvédemet oda utasítottam, 
Jbogy a ' kérelemben foglalt földekből reám arány-

lag esendő mennyiséget minél előbb jelölje ki. — 
Költ Jenkén, nov. 13-kán 1846. 

I b r á n y i J ó z s e f n é l 
írtam lbrányban 1847, oct. 15. 

P a t k ó A n d r á s , ref. lelkész. 
Petitío. A ' papok részéről ez országgyűlésre 

petitiót terjeszteni föl szükségesnek látom, mert a* 
baj, mellyet felhozandunk ottan, egyenesen a' p a -
pokat és a ' tanítókat nyomja. Az 1830-k i úrbé-
res törvény a' földesúrral kiadat nekünk — aza?í, 
tulajdonképen hivatalunknak, — egy egész , és 
respective egy fél sessio föld után járó legelői il-
letőséget; a' földesurak teljesítik e ' rendelést, de, 
nézetem szerint, ez által a' törvénynek eleget nem 
tesznek. Mert midőn a' törvény a1 papot egy egész, 
a' tanítót pedig egy félházhelyes legelői illetőség 
követelésére jogosította föl: akkor ezen törvény-
hozás mint bizonyost hitte, vagy legalább feltette, 
hogy a tenutum constitutivum, vagyis az egy és 
félsessio szántóföldnek is birtokában vagyunk, 
íiiszen e' törvény nemcsak a' legelőről, de az 
anyaföld tenutumáról is rendelkezők, és a ' 2 2 
holdnyi legelöl csak annak adat ja , kiről felteszi, 
hogy egy sessio szántóföldet bír. A' törvén> ho-
zás nem csalatkozott, mert ime kinek a' földesúr 
törvényparancsolta 22 holdnyi legelöt ad , annak 
56 holdnyi, vagyis, egy sessio szántóföldet is k i -
adott, és csak a' papok és tanítóktól tagadják ezt 
meg; világos, hogy a' földesurak ez által mind a* 
törvény szellemét és czélját, mind pedig a' józan 
logikát megsértik. Ez ellen szót nem emelni, r é -
szünkről gyávaság volna. Azonban itthon hiába 
szólunk és kérünk; „ha kiáltunk és rikoltunk i s : 
bedugják füleiket a ' mi imádságunkra" (Jerem.. 
Síralmai 3, 8.) „körülmetéletlen az ö fülök, nem 
hallhatnak" (Jerem 6, 10 ) : azért is vigyük fel 
panaszunkat az országgyűlésre, a' hol a1 jó király 
és a' lelkes rendek ,,figyelmetesek lesznek kö-
nyörgésiink szavára" (Zsol. 103, 2.) , ki fogják 
mondani a' törvényben : „A* hol a' legelő-elkü-
lönözés már megtörtént, ott a' földesúr, — a 'hol 
még elkülönözve nincsen, ott a' közösből a ' 
pap és a' tanító részére az egy és a ' félsessio 
szántóföldet egy tagban praeferenter kihasítsanak; 
magától értetik, hogy a'föld jó-minöségü, teher-
mentes legyen. A'kihasításra határidőt kell s z a b -
ni a1 törvényben, mert különben „soha napján" 
előtt aligha kiadatnék. A' petitiót 8 püspökkel 's 
néhány esperessel íratnám alá, felküldeném P o -
sonyba, hogy a' főfelügyelő úr, egyetértöleg a ' 
ref. föcurálorohkal, az illető helyen felterjeszsze 
és hathatósan előmozdítsa. Ha ezen petitiót czél-
szerünek találják a ' tisztelendő urak : tehát a n -
nak értelmében minél elébb legyünk lépéseket. 
Holdmező-Vásárhelyen. J e s z e n s z k y L á s z l ó . 

K 0 1 f ö I d : 
Statistikai adatok. Az igazgató zsinat által köz-

re-bocsátott tudósítás szerint m. éy elején 



orosz-görög egyház 52 eparchiában ' s l 2 vicari-
atnsban, a' hadsereg kivételével, 453 18082 hi 
vet számlált. Az igazhivők templomainak száma 
az egész birodalomban 35067, imaházaké 's ká -
polnáké 10721, 14 kór - és 530 szegényházzal. 
Az összes világi és szerzetes-papság 144298 
egyénből állt. A' felekezök közöl, kik előbbi évek-
ben kitértek ezen egyházból. 11049 ismét visz-
szatért keblébe, átment hozzá 3249 r. kath., 14479 
prot., 2189 zsidó, 989 mohamedan, 1431 po -
gány. Szibéria éjszak-keleti végén a tschuktschok 
vidékén, nem különben az orosz~amerikai gya r -
matok különféle szigetcsoportjain egyre szilárdab-
bult ezen egyház és ottani híveinek száma egyre 
szaporodik; ugvanez történik a1 birodalom bel-
sejében még élő pogány vallások közt, névsze-
rint 1845-ben bejutott az orenburgi, saralowi és 
astrachani kormányzóságokban élő kalmükök és 
a'Kaukazus néhány hegyi néptörzsei közé. A scha-
manismus az említett armalokhoz tartozó Kad-
jak nagy szigeten 1815-ben egészen kiirtatott a' 
görög missionárok fáradalmai által. Szerzetes- és 
spáczakolostor volt 578. Kirekesztöleg papok 
képzésére lenállt: 4 akadémia, 45 seminarium és 
3 6 5 elemi iskola. Az orosz-gör. eg)ház legna-
gyobb évi jövedelme a' világítás adójából kerül 
ki, mi 1845 ben 7 4 - 0 8 3 ezüst rubelt tel t ; nyom-
dái 320l>0 ezüst rube't keresnek. Az egyháznak 
önkényt adott adományok 3189729 ezüst rubelre 
rúgtak. Ez beszélő vonása az orosz nép nagy 
égelyességének (Religiosi'át.) Az összes papság 
és alárendelt szolgák fizetésére 1 ,915000 ezüst 
rubel költetett. E' szerint activumai 254812 r u -
bellel múlják pnssivumait fölül. A'templomok kü-
lön pénztárból építtettek. (A. Ií. Z. — A' porosz 
statusjö vedelmek és kiadások 1817 ki általános 
átnézetéböl következő kiadások türinek ki : A) 
Cultusra, még pedig a) evangélikusra : fizetések 
és pótlékok papok- és egyházakra 253472 tall.; 
rendelkezési alap az ev. egyház rendkívüli szük-
ségei re 3450 tall., összesen 255922 tall.; b) ka-
thoÜkusra pótlék a' püspökségek 's az ezekhez 
tartozó intézetek fölsegelésére 346046 tall.; fize-
tések és pótlékok papok- és egyházakra 377269 
tall., öszv. 723316 tall. A1 cultus összege 980237 
tall- — B) Nyilvános okfa'á«ra : a) egyetemekre 
's ezeknek tudományos vizsgáló választmányaira 
473781 tall.; b) akadémiák-, könyvtárak- "smás 
tudományos és müintézelekre 156217 tall.; c) s i-
kelnémák és vakok intézeteire 14282 tall ; d) 
tanulók ösztöndíjaira, mennyiben ezek status pénz-
tárából fizettetnek, 9936 lall.; e) pótlékok g \ m -
nasiumokra 2700;>7 tall.; f ) pótlekok tanít k é -
p e s e k r e 101834 tall ; g ) elemi okialásra 252754 
tall. A nyilvános oktatás összege I ,27b90l lall. 
— C) Közös kiadás a ' cullus- és nyilvános okta-
tásra : a) consistoriumok 's tartományi iskolai 
collegiumokra, papok- és iskolai tanácsosokra a ' 
kormányoknál 210164 tall ; b) a' papi s tanítói 

kar külhelyzete javítására s adójok megtérítésére 
199470 tall.; c) az egyházi papi és tanítói épü-
letek fentarlására, mennyiben ez a' statuspénztárt 
jogszerűen kötelezi, I 43547 tall.; d) más ide tar -
tozó kiadásokra 23852 tall., öszv. 577033 tall. 
A' cultus és oktatás összege 2 ,836171 tall. Ösz-
szegek összege 5 ,095309 tall. (A. K. Z.) — A* 
bibliaterjesztésnek Manchesterben gyors e r ed -
ménye lön. Vasárnapi iskolákban kezdék azt, a z -
tán a' gyárak- 's műhelyekbe mentek, különösen 
pedig a' szegényekről gondoskodtak. Egy i sko-
lában 13000, másban 12000 biblia osztalék ki, 
egy hónap alatt 207 76 kelt e l ; a' raktár néha 
egy napon lüOO-et adott ki E' példát Liverpool, 
Bristol, Hull, Leeds és Huddersfield városok k ö -
veték. A' londoni választmány titoknoka, Brand-
ram, emlíli , hogy a1 választmánynak egyszerre 
450000 bibliái kelle utalványoznia. Ghborne Ta-
más rendkívüli kiadásokra 500f . st. ajándékozott 
a' társaságnak; csupán egy hölgy 600 biblia ki-
osztását vállalta macára. A' londoni anyatársulat 
egy évben l , 5 0 ú 0 0 0 bibliát külde szél, egy mil-
liót Anglia 's a' gyarmatok számára. Eiíy félév 
alatt 17000 f. st. többet vett be 's 25000 f. st. 
többet adott ki, mint a' mult év megfelelő szaká-
ban. (A. Z. f. Ch. u. Ií.) 

R. kaíholicismus Amerikában. A ' r. kath. e g y -
ház nngy erőt fejt ki , hogy Amerika minden r é -
szében tökéletes túlnyomóságot nyerjen. A' déli 
s/.árazlold 's Mexikó kétségtelenül övé. A' német 
's ír katholikusok folyvásti özönlése az egyesült 
statusokba, kiknek legnagyobb része városokba 
n^omúl 's olt minden választó jogot megnyernek, 
észrevehelőleg gyorsan megváltoztatja eddigi 
alakját a' nyilvános ügyekre befolyó középpontok 
válas/.tó testületeinek,'s valószínűleg nincs messze 
azon nap, midőn amerikai városokban a' válasz-
tások Róma láthatlan befolyása szerint fognak ki-
ütni. A' nevezett osztályok sok helyen egyetle-
nek a' lakosok összeségében, mellyek szabály-
szerűen föl vannak fegyverezve 's begyakorolva, 
mint önkénytes csapatok saját tiszteik alatt. Igy 
nem sokára megtörténendik, hogy Róma az e g y e -
sült statusok sok legforitosb pontjain, péld. U j -
orleans-, St. Louis-, Cincinnati-, BníFalo-, D e -
troitban, nemcsak a' polgári hatalmat, hanem a' 
kardot is rendelkezése alatt birandja egészen. Az 
ev. missionárok fognak-e aztán védetni jogaik-
ban, hogy rómáskodóknak prédikálhassanak? ké t -
séges. A" római egyház Oregon 's Iludsonbay 
távol vidékein indiánok , kereskedők 's gyarma-
tosak közt is nagy erőt fejt ki, mit ev társulatok 
is utánzásul elfogadhatnának. E' terjedelmes mis-
siói fáradalmak mintegy középpontja Aisó-canada 
Egy canadai pap elsó püspöke a walawalai ( O r e -
gon) új egyházmegyének's itt fzámos papok elő-
készítő niivelödest folyvást kapnak, hogy e' s zé -
les vidék minden részében elszórassanak. A' r . 
kath. vallásnak itt e' tartományban máris t ö r v é -



nyesen biztosított jövedelme van, melly nagyobb, 
mint Európa némelly s tátusáé; 's most mégis 
visszandatását követeli a'jezuiták földbirtokainak, 
mellyek bizonyos évek óta a' koronáéi 's 1000 
• mlöldet tesznek, egy tizedét a' kelet-canadai 
franczia birtoknak ! (A. K. Z.) 

Apróságok. Bajorországnak csatlakozása a' 
Gusztáv-Ádolf-egylelhez, magában az egylet-
beni egyenetlenkedések miatt egyhamar nem igen 
várható; meglehet, hogy Bajorországban Önálló 
gyámegylet alakuland. A1 segedelmek elfogadása 
nem fog löbbé gátoltatni, mer t— miként a ' W e -
serzlg mondja — ,,az új ministerek nem szándé-
koznak, mint elődeik, azon állítással, hogy a' 
Gusztáv-Adolf-egylet communisticus irányú, ma-
gokat az egész világ elölt nevetségesekké tenni." 
(A. Z. f. Ch. u. K.) — A' bajor király apácza-
fogadalmakra nézve következőket rendelt : 1) 
3 3 ik év előtt örök fogadalmakat tenni nem lehet; 
tilalom ellenére tett fogadalmak kötelezőknek nem 
tekíntelnek. 2)Fogadalom csak egy világi kir. b iz-
tos közremunkálásával tétethetik, kinek joga van 
fogadalomtevés elölt az apáczával egyedül,a' pap-
ság jelenléte nélkül beszélni, meggyőződésül, 
hogy kényszerítés vagy rábeszélés nem vegyült 
a ' dologba ; ha vagy az egyik vagy a1 másik mu-
tatkoznék, joga van a' fogadalomtevést azonnal 
eltiltani. (A. Z. f. Ch* u. K.) — A' braunschweigi 
tanítók özvegyeinek pénztára 1845-ben bevett 
725 tal). 16 gr., tőkésített 715 tall. . Évenkénti 
özvegyillelöség 30 tall., évenkénti részvényfize-
tés 3 tall.. A ' tá rsaság 1845-ben 203tagotszám-
lált. A' főpénztárral mellékpénztár van összeköt-
ve , mellybe minden tag 4 gr. íizet évenként. E 
pénztárból födöztelnek az ügyvitel költségei, 
mellyek 1845-ben 17 tall. 3fill. tettek, ( A . Seb. 
Z.) — Tudva van, hogy a' porosz király 1846-
ban 45000 tall. adott, miszerint azon néptanítók-
nak fizetése, kiknél ez évenkénti 100 tall. alúl 
áll, e' minimumra emeltessék. Ezen öszveget a' 
király hír szerint évenkénti pótléknak rendelé 's 
meghagyá, hogy nyugdíjtörvény néptanítók szá-
mára terjesztessék tanácskozás végett a' rendek 
elé. (A. Sch. Z.) — 1846-ban a' berlini elemi 
' s középiskolák száma volt 15 J mintegy 33000 
gyermekkel és 1000 tanítóval 's tanítónővel. (A. 
Sch. Z.) — Az ausztriai birodalomban a' vakok 
száma közel 32000 vétet ik; illy nemű intézetek 
vannak Bécsben, Pesten, I 'rága, Brünn , Linz, 
Milano és Paduában, mellyekben összesen csak 
300 vakoktattalik. (A. Sch. Z.) — Lippehgség-
böl 266 személy vándorolt ki Amerikába, mert a' 
heidilbergi káté használása háznál, templom- és 
iskolában nem lön nekik megengedve. Gorkum-
ból (Németülf.) is 400 prot. dissidens Éjszakame-
rikába készül kivándorolni. (A. K. Z.) — A' kö-
nigsbergi szabad egyház 2 0 1 önálló tagot szám-

lál. (A. K. Z.) — Ausztráliában3 püspöki s z é k -
hely fog alapíttatni, ugy hogy egyik püspök Sid-
neyben, egyik Port Philippben 's eg j ik Ujdéli-
walesben fog székezni. Később déli Ausztralia 
számára is fog uj püspökség alapíttatni 's mihelyt 
a' pénzverő megengedi, a' fok és Siera Leone is 
a' hozzá tarlozandókkal külön püspökséggé a l a -
kít! atandik, (A. K. Z . ) — Konstántinápolytól 
mintegy 10 órányira, közel Boszporus to rko-
latához, több év óta számos kozákok, becsü-
letes emberek , több faluban felosztva, l ak -
nak. Ok Oroszországban a' sz. irás olvasása 
által egyházuk tévelyeinek megismerésére jutot-
tak; az átmeneti engedelem megtagautaték tölök, 
de kivándorolhattak 's Törökországba jöt tek; itt 
mindenféle engedmény adaték nekik ; saját p a p -
jaik is vannak. (A. Z. f. Ch. u. K.) - Linz- , 
Brtinn-, Laibach- és Innsbruckban politechnicai 
iskolák fognak építtetni 3 évi tanfolyammal. (A . 
Schztg ) Minden törökországi egyén, ki tanmód-
jával hírnevet szerze magának, hír szerint Kons-
tantinápolyba fog hivatni 's a' legiigyesbeknek 
elismert tanítók a' normális iskolák tanítói karába 
fog belépni.(A.Schztg.)— Az éjszakamerikai egy. 
statusok ev.luth.-egyházának fözsinataGettysbury-
ban (Pennsylvaniában) 1845. végén levelet i n -
tézett a' ,,német luth. és egyesült egyházhoz," 
mellyben bensőbb kölcsönös összeköttetést törek-
szik kieszközölni az anyaországgal, E ' levélben 
fóvonásait leljük az amerikai lutheránságnak. O l -
vassuk többi közt:,,Mi tannézeteinket illeti, e l is -
merjük leplezetlenül, sőt nyíltan valljuk, hogy 
nagy részünk nem ólulh., értelmében azon kis 
pártnak, melly e' nevet Németországban viseli. Mi 
meg vagyunk győződve, hogy ha a' nagy Luther 
élne, ö maga sem volna az. Mi hiszszük, hogy a' 
3 legközelebb lefolyt század szült férfiakat, kik 
képesek va'ának ugy gondolkodni, búvárkodni, 
képezni, mint a' XVI. század. Igen, bármi c s e -
kélyeknek tartsuk magunkat, kötelesség-érzettől 
öszlönöztetve bátrak vagyunk mégis az írást m a -
gunk számára vizsgálni's tannézeteinket e ' m e n y -
nyei kútfőből meríteni. (A. Z. f, Ch. u. K.) —-
Kallichban, egy cseh határfaluban közel Rubenau-
hoz, nem rég meghalt az ottani vashámor prot. 
hutamestere. A' kühnhaidei szomszéd szász pap 
temetéskor imát mondott a ' halottháznál, az i s -
kolásgyermekek elölmenése mellett a' r. kath. p a -
pok közt ezek templomába ment 's ott gyászbe-
szédet tartott a' nélkül, hogy valami akadályra 
talált volna. Ez a' r . kath. papság részéről nem 
volt ugyan r. kath.-egyházi telt, de volt keresz-
tyéni 1 (A, Z. f. Ch. u. K.) — Paturagesben ( B e l -
giumban) ev. község van, mellynek 300 lelke 
azelőtt mind r. kath. volt. (A. Z. f. Ch. u. K.) — 
Egy tiroli kisasszony jószágokban 35000, azonkül 
10000 ftot hagyott a1 jezuitáknak. (A.Z. f.Ch. u. K.) 
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Elmélkedések a' vallás és egyház felett. 
I. Bölcselem és va l lás . 

A' bölcselem vallói (philosophusok) gyakran 
's a' mi korunkban is ellenséges indulattal visel-
tetlek a' vallás iránt, felhozván mindenféle e lve-
ket és állításokat, mellyekkel annak ferdeségét, 
szükségtelenségét vagy épen káros voltát akarák 
bebizonyítani. Jóllehet én ex professo sem böl-
cselő, sem hittudós nem vagyok : érzem mégis, 
körülbelöl miben áll a' bölcselem 's a' vallás lé-
nyege 's azok egymástóli különbsége ? A1 gon-
dolkodó ember okvetlen mind a1 bölcselem ked-
velője, mind a' vallás tisztelője és gyakorlója; 
mert minden gondolkodó ember szükségképen 
művelődés, felvilágosodás, értelmesedés után tö-
rekszik, tudás után eped minden gondolkodó. Az 
ember tudása már, legyen az bármi terjedelmes 
és mély, mint mindenki számtalanszor tapasztalja, 
töredékes, sohasem teljesen átfoglaló, sohasem 
teljesen biztos. De a' magasbra törő ember tiszta 
és biztos tudást óhajt, melly szilárd alapon nyug-
szik, mellyet kétely nem homályosít. Az ember 
tehát, elméleti oldalát tekintve, egyfelől teljes és 
biztos tudást óhajt, kiván, — másfelöl pedig mind-
untalan tapasztalja, hogy illyen tudás birtokába 
semmi tanulás, taníttatás, tapasztalás által nem 
jut. Óhajtása, kívánsága's tényleges állapota közt 
így ellenmondás v a n ; 's azon ellenmondás, ellen-
tét minden ember belsejében megvan, akár van 
felőle öntudomása, akár nincs, — akár világosan 
érzi, akár csak homályosan sejdíti; vagyis, hogy 
hegelféle szójárással fejezzem ki : az ember fogal-
ma, külméje (Torma) és tartalma közt meghason-
lás v a n , — a z ember tartalma nem egybevágó a n -
nak külméjével, (nem adaequat). — Azon ellen-
tét bizonyos hiány, melly azonban minket e lmé-
letileg cselekvésre, elméleti életre indító mozga-

tó erő. Életünk nem egyéb, mint folytonos küzdés 
azon elméleti, 's az itt nem érintett gyakorlati 
ellentét vagy hiánynak elmozdítása végett. —ugy 
annyira, hogy ha azon hiányunk teljesen le volna 
győzve, megdicsőülnénk, azaz, tétlenségbe sü -
lyedve meghalnánk. — Az emberek jókor m e g -
érezték azon fogyatkozásukat, 's a ' vallásban k e -
restek menedéket, mert minden vallás tulajdon-
képen azon fogyatkozásunk, belső ellentétünk 
megszüntetését tárgyazza, midőn mind elméleti, 
mind gyakorlati életünknek biztos alapot nyújt, 
mind tudásunknak, mind cselekvésünknek bizo-
nyosságot szerez. — Az eszmélkedő emberek 
azonban más uton is akarják azon fogyatkozásukat 
legyőzni, t. i. a7 bölcselem által. A1 bölcselem és 
vallás czélja ugyanaz, mindkettő azon fogya tko-
zást akarja megszüntetni, azaz, mindkettő az e l -
méleti életben teljes és absolut tudást, a' gyakor -
latiban pedig tökélyességet akar adni. Ha a' tisz-
ta fogalmakban forgó bölcselem képes nekünk 
absolut tudást nyúj tani : akkor nincs szükségünk 
vallásra, akkor az maga vezetend minket a1 

mennyországba; ha nem képes: akkor legyünk 
bármi tudósok és müveitek, vallásra mindig szo-
rulandunk. — 'S ki nem tudja, hogy azon sok 
bölcseletek és elméletek és rendszerek utoljára 
mind oda mennek ki, hogy válaszoljanak a r r a : 
Mi a1 mi tudásunk alapja, s mikép jutunk tudás-
hoz 's biztos e a ' mi tudásunk ? Felfogásom s z e -
rint csak abban különböznek azon sok bölcseimi 
rendszerek, Pythagorastól kezdve Hegelig, hogy 
az egyik ugy, a* másik másképen felel azon k é r -
désekre. Két osztályát lehet pedig a' philosophu-
soknak megkülönböztetni: az egyik osztály e m -
berei állítják: Tudásunk alapja ollyan, hogy sem-
mi biztos tudásunk nincs, nem lehet; a' másik 
osztály emberei állítják ellenkezőleg : Tudásunk 
biztos, tudásunk absoluttá is lehet. Amazok a' 
skeptikusok, ezek pedig a' dogmatikusok. Minden-
féle színvegyületek és árnyéklatok aztán mindkét 
osztályban sok alosztályokat képeznek. N é m e l y -
lyek, pl. Locke az elmét „tabula r a sa" -nak , állít-
ják, mellyre az érzékek behatásai nyomódnak le, 
tehát szerintök a' tapasztalás minden igazságnak, 
tudásnak forrása 'stb. : mások ismét másutt k e r e -
sik tudásunk forrását, a' mit a/ionban itt bő -
vebben nem akarok fejtegetni. — Minden böl -
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cselkedés előtt következők felett kell tisztában 
lennünk- A' tudásnak két eleme, vagy , ha tetszik, 
alkatrésze van : t. i tudó 's az, a1 mi tudatik, v a g y -
is gondolat és tárgy, fogalom és tartalom, öneg, 
tá rgyag (subject, object). Hogy tehát a1 tudás 
tökéletes legyen, szükséges, hogy a1 gondolatnak 
teljesen megfeleljen a1 tárgy, a' fogalommal a d -
aequat legyen a' tartalom, vagyis, hogy tudásunk 
teljesen tárgyagos legyen. Gondolom ez minden 
bebizonyítás nélkül áll, Kant óta úgyis mindenki 
tudja és elfogadja. Mi már Kantot illeti, ö azt 
mondta : A' tárgyat voltaképen (an sich) nem is-
merhetjük mi, mert tudásunk mindig csak öneges 
(subjectiv), tehát sohasem tudhatjuk, vájjon f o -
galmunk azonos-e a' tárgygyal , gondolatunk a1 

tárgy lényegét b i r j a - e? Nekünk mutatkozik ugy 
v a g y amúgy a1 tárgy, mellyet bizonyos ismerési 
formába szorítunk, de magában-véve ollyan-e ? 
nem tudjuk. — Ha ez áll, akkor absolut tudást 
nem nyújthat nekünk a1 bölcselem. A ' gondolat, 
öneg, szellem e' szerint egy oldalon állt, vele 
szemközt pedig a' tárgy, az anyag. Az új bölcse-
lem már azon meghasonlást akarja megszüntetni, 
azon két szemközt álló ellenséget egyesíteni, — 's 
Kant után felállott Fichte, mondván : A tárgyat 
maga ö1 gondolat teremti magának, az anyagot a ' 
szellem, a1 tárgyagot az öneg, vagyis, az én m a -
ga teszi a : nem-ént.— Ez ama merész önegesdi-
ség (subjectivismus), melly Sehlegeláltal tühegy-
l e állítva, maga súlya alatt okvetlenül összeros-
kadott. — Schelling azért az ellenkező utat v á -
lasztotta 's azt tanítja : A' tárgy is gondolat, az 
anyag is szellem, az öneg is tárgyag, — de rend-
szerét máig sem fejtette ki teljesen. Hegel azért 
azzal sem volt megelégedve 's sem a1 gondolatot, 
szellemet, sem a' tárgyat , anyagot nem fogta fel 
egyoldalulag, hanem mindkettőt megragadván, 
egyszerre azt kiál tá: A gondolat és tárgg egya-
zonos, t. i. az eszme. — Megtalálván egyszer 
azon azonosságot, csak a' tanutlal(Methode) ba j -
lakodott még, 's miután az ugy-nevezet t diale-
kticus tanutat elfogadta, meg volt oldva az egész 
föladat. 'S most már kétségünk nem lehet tudá-
sunkfelöl , csak fogadjuk el Hegel eszméjét s e b -
ből alkossuk azután, dialekticus tanutja szerint, a' 
természeti és erkölcsi világot, a' mindenséget, Is-
tent, egész tudományunkat: 's az absolut tudást 
birjuk. — De, véleményem szerint, itt van a' bök-
kenő. Olly dogmaticus állítás nem teszen még 
egye t abból, mi két dolog, 's hiába bontjuk a ' t á r -
gya t ellentétekké 's kötjük össze ismét az el len-
téteket : a1 gondolat mégis mindig az enyém, v a g y -
is egyedi marad 's a' tárgy mindig a' nem-én, min-
dig tárgy marad ; 's midőn Hegel a' subjectivi-
smust kikerülni gondolja, épen legmélyebbre b u -
kik beléje. Sem Hegel hosszas fejtegetése a ' „ k e z -
detről ," mellyel logikáját kezdi, sem elve és tan-
utja nem győzhet meg minket arról, hogy egyedi 
gondolkodásának mozdulatai a1 tárgy geneticus 

levésének (Werden) mozdulatai. — Én azért , a ' 
hegelistákkal ellenkezöIei*, bátorkodom állítani : 
Hegel rendszere sem nyújtja nekünk az absolut 
tudást, sőt azt semmi bölnselmi rendszer sohasem 
fogja nekünk nyújthatni. Elméletben soha absolut 
tudományt nem állíthatunk fel, — vagy ha igen: a k -
kor, nyomban feltalálása után, megmerevednék 
legalább elméleti életünk. 

A ' bölcselem mellett azért mindig vallásra is 
fogunk szorulni; mert nem muló állapot a' v a l -
lás, nem bizonyos alacsonyabb foka a ' műveltség-
nek, mellyen túlléphetünk, hanem épen a 'műve l t -
ség legfelsőbb fokán áll. Elméletben, tudásban 
átalában nem lehet a ' lelkünkben levő ellentétet 
kiegyenlítni, fogyatkozásunkat legyőzni-, csak a1 

vallásban győzzük le azt hit, remény és sze re te t -
ben,— csak általa engeszteltetünk ki Istennel,— 
csak általa idvezülhetünk. — Itt szántszándékkal 
csak azon alaptételre szorítkozom, midőn egyéb 
szempontból is nézhetném a' vallást és bölcselmet, 
's megmutathatnám, hogy a' bölcselem már azért 
sem elégséges az embernek, minthogy mindig csak 
később jár , minta ' tárgy ; előbb valaminek lennie 
kell, azután megnézi ez oldalról 's amarról is a' 
bölcselem 's kimond valamit felőle, de magát a ' 
tárgyat sohasem teremti. H u n f a l v y J á n o s . 

Evangyéliomi vallásunk s egyházunk a' valódi 
érdemszerzésnek nagy és méltó tére. 

Beiglató b e s í i d . *) 

Tekintetes és nagytiszteletü egyházmegyei 
közgyűlés! — „Az aratás bizony sok: de a1 mun-
kás kevés! Azért kérjétek az aratás urát, hogy 
küldjön munkásokat aratására !CÍ — Hitünk s z e r -
zője Jézus eme szép szavait idézem, midőn, nem 
ugyan szorosan tisztem szerint, de a ' tisztelt e s -
peresség megbízásából, annak egyik világi főbb 
hivatalnokát tisztébe igtatni szerencsés vagyok. 
„Az aratás bizony sok." Mennyiben helyén ős ide -
jén vala ezen szó akkor, midőn a' sz. lapok tanu-
sága szerint az Üdvözítő által elmondatott, nem 
akarom fejtegetni : de hogy ezen szavak illenek 
e' mai időbe is ; hogy a1 vallás és egyház m e z e -
jén még mindig sok az ara tás ; hogy a' vallás és 
egyház körül még most is sokat lehet aratni, 
nem ugyan földi javakat , vagyon t , világi ki tün-
tetést, dicsőséget,—de a1 szó legnemesb ér te lmé-
ben az emberiségröli valódi érdemeket : ezt m e g -
mutatni tán nem lesz fölösleg dolog. 'S ha akkor 
az aratás legelső napjaiban nagyobbára olly mun-
kásokat érthete Jézus, kik az ige és tanítás me l -
lett fáradoznának : jelenleg az egyház állása e z e -
ken kivül m á s , t. i. olly munkásokat is igényel, 
kik az egyház törvényes jogai, külszabadsága, ' s 
a' benső rend, igazság és fenyíték fölött ő rköd-
nének, 's a kormányt kezelve, arról gondoskod-
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nának , hogy az egyházban mindenek ékesen és 
szép rendben folyjanak. Ezt pedig leginkább á l -
líthatni evangyéliomi egyházunkról, főleg honunk-
ban; mivel ennek igazgatása vegyes levén, és áll-
ván mind papi , mind világi személyekből, nem-
csak tanítás és szentség-kiszolgálás végei t , de 
sok más fontos tekintetnél fogva , a' világiak ré-
széről is ligyes és hív munkások kivánlatnak 
az Urnák aratásához. Minthogy pedig kérelmünket 
meghallgatá az Úr, és olly jeles munkást adott n e -
künk, kiről méltán táplálhatjuk a' legédesb remé-
nyeket sziveinkben: legyen szabad nekem nem-
csak Őelőtte, de egyházunk minden buzgó híve 
előtt bemutatnom evangyéliomi vallásunkat és 
egyházunkat, mint valódi érdemszerzésnek nagy 
és méltó terét! 

Illyen pedig az már azért, mivel nagy és szent 
maga az ügy, melly az egyházban kezeltetik,— a1 

vallás ügye, melly méltó arra, mikép híveinek leg-
jelesbjei is mellette munkás részt vegyenek. Igaz, 
az idő, mellyben élünk, sokfelé vonja figyelmün-
ket, és vannak sokféle érdekek, mellyek munkás 
részvétre szólítanak. Méltó tiszteletet vív ki ma-
gának minden lelkes honfi, ki megértvén a' már 
fölébredett és haladni törekvő hazájának intő sza-
vát, annak jobbra alakulására , törvényei- 's in-
tézvényeinek a' jelen ko*' igényeihez alkalmazá-
sára szenteli tudományát, tollát, szavát , v a g y o -
nát, tekintélyét és befolyását. Sok ezer boldog-
talannak hálás könyeit nyeri meg azon emberba-
rát, ki látván, mikép apadnak mindinkább a' jólét 
kútforrásai, az anyagi előmenetelt, a' közvagyo-
nosság elősegítését tűzte ki fáradalmai czélaul. 
A' legdiszesb koszorút, az igazság koszorúját és 
vele milliók háláját érdemli, ki — még annál in-
kább , mert a1 mi igazságos, az egyszersmind 
hasznos is, — az egyedül-teherviselönek súlyán 
könnyítni törekedik az által, hogy terheiben maga 
is osztakozni kiván. Önnevét halhatlanítá a' vilá-
gosság minden bajnoka, ki az állodalom mezején 
világító szövétneket gyújtván, vele eloszlatja a' 
százados előítéletek és balvélemények ártalmas 
sötét homályát. Mindez valóban nagy és dicső 
tere az érdem-szerzésnek, 's áldani kell Istenün-
ket , hogy ehez honunkban is sok buzgó és f á -
radni nem tudó munkást küldött, 's szivünk mélyé-
ből kötelességünk imádkozni a'minden jók kútfe-
jéhez, áldaná meg dús aratással ezen munkások 
szántását, irtását, vetését! De mindezt nem t a -
gadva, lehet-e valaki, ki ezek mellett vallása-
's egyházáról megfeledkeznék , azon okból tán , 
mivel annak mezeje előtte sovány és kopár szint 
mutat,mellyen mitsem lehet a ra tn i? 'S az illyen-
nek tömérdek elfoglaltsága közben nem marad-e 
drága idejének csak egy kis része is a' szerény 
vallás számára ? szivében nincs-e hely, hova e l -
férne a ' vallás sz. lángja ? Olly sz. intézet, melly 
a' legfőbb valóság, a' mindenség alkotójának 
ismeretére , szerelésére 's imádására vezet, 's 

ez által az embert teremtöjével, e' földet az éggel 
egybeköti, *s ez által leginkább emeli az ember 
méltóságát,'s azt önmagában megbecsülni tanítja; 
a' bölcseség és erény olly szelíd iskolája, melly 
nem börtönnel és szigorú fegyelemmel, de Krisz-
tus szeretetével és példájával inti, kéri. szólítja 
a' tévedöket, hogy térjenek a' jó útra vissza, 's 
így épen arra törekszik, hogy büntetés ne, vagy 
csak gyéren kell jen, és hogy oda is elhasson az 
intés, hova el nem hat a ' fenyíték Őrszeme és vas 
k a r j a , a' szivek redöibe, 's a' titok homályába 
rejtett cselekedetek országába; az erő és vigasz-
talás olly kútforrása, mellyböl meríthet az is, ki 
előtt kiaszott az élet minden örömének forrása, — 
melly táplálja az ügyefogyottat , enyhítő kelyhet 
nyújt a' betegnek, 's a1 világtól búcsúzó haldokló 
előtt megnyitja a' jobblét kapuit: — illy sz. in -
tézet ne lenne érdemes részvétre ? illy tér ne 
lenne elég t á g , nemes és dicső, mikép kilépjen 
reá, mint hív és szorgalmas munkás, még azon 
ember is, ki magában a' legnemesb érdemek utáni 
vágyat, a' legboldogítóbb munkára hivatást érez? 
itt ne arasson örömest minden nemes-keblü, ha 
nem is hirt, nevet, nem kincseket és méltóságot, 
de Isten atyai jóváhagyását , 's a ' hívek áldását? 
a' jóra nemesre elszánt kebel dobogjon és daga-
dozzék minden más emberi érdek mellett , és föl 
ne melegüljön a1 vallás mellett , melly a' jóhoz 
adja a' legjobbat, az emberek előtti dicsőhöz az 
Isten-előttit ? Oh nem ! nem lesz, hinni akarjuk, 
soha is sikeretlen az egyház fohásza , midőn hív 
munkások küldéseért esdeklik az aratás urához! 

De sok az aratás a' vallás mezején, tágas itt a1 

munka és érdem tere azért is, mivel nagy még az 
egyházban a' hiányok és fogyatkozások tömege, 
melly javítást kiván. Nem szólok egyházunk állá-
sáról azon viszonyban, mellyben van a' polgári 
társulathoz, vagy az álladalomhoz; tudva van min-
denek előtt, hogy ezen viszonyban is még sok 
ideigleendazegyháznak h ü / s ö t e r ö s karjaikkal-
védö férfiakra szüksége. De belül az egyházban 
vajmi sok a' kiigazítást sürgető hiány! Legböl-
csebb intézkedésink sikeretlen maradnak, 's olly— 
kor legérettebb tanácskozásink eredménye nem 
több azon leverő érzésnél, hogy a' mit akarunk, 
annak kivitelére erőnk nincs. Eloszlik hatástalan 
darabokra szakadozott erőnk ; nincs mindeneket 
lekötő állandó szabály 's egyházi törvény, melly 
alá lehessen rendelni mindent, 's mindeneket sze -
rinte eldönteni. Sokszínű-, sokalakuságban síny-
lődünk annyira, hogy ollykor alig ismerünk m a -
gunkra, ha magunkat több helyütt megnézzük. A' 
legújabb időben épen némelly olly eszme merült 
föl, melly közvetve a' vallás és egyház aláásásá-
hoz vezet, 's azt legmélyebb alapjaiban megren-
díteni képes, Még korán sincs tisztába hozva azo» 
igen igen fontos kérdés : melly legyen a' papi sze-
mélyeknek valódi állása belül a' protestáns e g y -
házban, jelesül Magyarországban? 'S e1 kérdés 



körül innen és túl vajmi szomorú a'túlzás, az egy -
oldalúság ! vajmi k e v é s , ki e ' kérdést alaposan, 
gyökeresen, mindennek tekintelbe vételével, mi 
idetartozik, megfejteni tudná! Van, ki elfeledi, 
hogy érintve a' szolgát, hántatik az ügy, söt tán 
az ügynek ura. Van ismét, ki feledvén, hogy az 
ügynek szolgája, önszemélyét az ügynek fölébe 
teszi. És az iskola, melly az egyháznak leánya ! 
íme a' leány érzi nagykorúságát, 's az anya ke -
belétől elszakadni akar sok helyütt, — azon anya 
kebelétől, ki a' nagykorút is ápolja, kinek joga 
van ragaszkodást 's hü szeretetet követelni leá-
nyától, kit szült és fölnevelt. Illy 's több hasonló 
nyavalyában szenvedvén egyházunk jelenleg, ki 
ne látná, mikép itt minden fölvilágosodott tudo-
mányos főnek, minden higgadt férfikebelnek sok-
féle alkalma nyílik a' legvalódibb érdemek szer -
zéséhez? — Azért csakjöjetek, ti nemes-keblüek 
és fölvilágosodottak! jöjetek főleg ti mérsékelteb-
bek és szenvedélytelenek! látjálok, az aratandó 
gabna közt sok még a' konkoly és vadfű, tisztít-
sátok tőle a7 mezőt, hogy tiszta jó gabna g y ű j -
tessék az emberi boldogság csűrébe ! 

Azonban, valamint sok a1 hiány, ép olly nagy 
<a' mi egyházunkban a' jobbra-törekvés, 's élénk 
a mozgalom benne, 's ez által ismét tágas tér 
adatik érdemszerzésre az egyház mezején. A' 
mozgalom nem egyedül minálunk észrevehető, de 
általánosan és sokkal érezhetőbben terjedt el kül-
földön a' protestantismus mezején, mit soha sem 
kell felednünk nekünk magyar protestánsoknak 5 
mert valamint tévedésbe estink, ha magyar egy-
házunk külön, sajátságos, 's a ' külfölditől sokban 
eltérő állását nem ismerjük : ugy ismét magunkat 
végkép elszigetelten képzelve, könnyen elsat-
nyulunk, elfajulunk, ha külföldi testvéreinktől mit-
sem akarunk tanulni. A' protestantismus rendezni 
akarja magát mindenütt. E ' körül munkálnak váll-
vetve és kezet nyújtva koronás fők, állami főbb 
tisztviselők és Krisztus szelleme által ihletett lel-
kes papok. Talán egy szebb jövő küszöbén áll 
egyházunk, mellyben az eddigi elavult formákból 
kibontakozva, új alakot veend magára, az idö igé-
nyeit jobban kielégítőt. Illy átalakulás, illy újbóli 
rendezés vita nélkül lehetetlen; lehet küzdelem is, 
és legyen küzdelem, ha kell, csak legyen férfias 
és higgadt, használva egyedül a' józan okföket 
fegyverül, nem szenvedélyt, nem személyeske-
dést ,—és czélja legyen a' kölcsönös meggyőződés, 
soha az ingerültség és a' kedélyek fölzaklatása. 
' S vájjon mikor kellenek inkább jeles és belátó 
férfiak, mint az egyházi mozgalom és rendezés 
illyen napjaiban ? Ha illyenkor nem jó kezekben 
van az egyház ügye, akkor meglehet, hogy nem-
csak magunkat, de még utódinkat is olly örvény-
be sodor a' mozgalom, mellyböl kivergödni csak 
későn ós nehezen leend alkalom. Azért itt az idö, 
itt az alkalom, hogy egyházunk legkitűnőbb hivei 
i i lépjenek a' munka terére, és kölcsönös szere-

tet és a' vallás szelleme által vezérelletve e sz -
közöljék az egyház üdvét. 

Tekintetes ujdon megválasztott nógrádi e g y -
házmegyei ügyelnök úr ! íme ez azon jeles tér és 
tág mező, mellyre meghívatott t uraságod, hogy 
erejével és tehetségével, mellyet Istentől nyere, 
rajta munkás legyen. Sok itt az aratás, és — 
valljuk meg — az ügyes és buzgó munkás kevés* 
Midőn t. uraságod ezen essperesség világi elnö-
kévé megválasztatik, megnyílt előtte már ki ter-
jedéséhez képest nagy tere a' munkálkodásnak; 
mert Nógrád, kerületünk egyik legnagyobb, leg-
népesebb egyházmegyéje ; és ezen föld nem t e r -
méketlen, nem hálátlan,— ezen mező nem vad és 
kopár, mivel eddig is szerencsésen megfogamzott 
benne és gyümölcsözött is minden jó mag, mely-
lyet ügyes kéz elvetett és az idö megérlelt. Ezen 
mezőn munkálkodott és hálás tiszteletet aratott 
több jeles férfi mind papi, mind nem-papi r é s z -
ről, kik között — csak a' közérzelmet fejezem 
ki, midőn megemlékezem csak a' legutóbb ez el-
nöki székről lelépett Kubinyi Ágoston nemzeti 
muzeum igazgatója- és kir. tanácsos ő nagyságá-
ról, kit mi még ezentúl is mienknek akarunk és 
fogunk nézni, kit az ég számunkra is még sokáig 
éltessen ! ! — Illy előjáróknak köszöni Nógrád 
leginkább, hogy sok bajt volt kikerülni szeren-
csés, mellyek súlyosan nehezültek más egyházi 
testületekre; hogy a1 nemzetiség pályáján ép olly 
buzgón, mint óvatosan haladott; hogy a1 béke és 
kölcsönös egyetértés benne tetemesen meg nem 
zavartatott, 's ollykor nehezebb kérdések is k e -
serű súrlódások nélkül oldattak meg. 

Tisztelt ügyelnök úr ! Én hízelegni 's tömjé-
nezni nem tudok, 's tudni nem akarok, mivel ezt 
főleg a' papok részéről egyenesen hibának t a r -
tom ; azt azonban saját és mások meggyőződése 
után mondhatom, mikép az evangelicus Nógrád 
valamint örömmel üdvezlé t. uraságodat, midőn 
kebelébe tűzte ki lakhelyét: ugy most szeren-
csésnek vallja magát, t. uraságodat megnyervén 
egyházi ügyei vezéreül. Hol olly szép és érett 
tudomány annyi munkaszeretettel, olly lelkes buz-
galom annyi kellő mérséklettel párosúl, ott csak 
jót lehet remélni. Tisztelt uraságod már eddig 
adá tanúságát annak, mi nélkül nincs üdv az e g y -
házban — a' vallás szeretetének, — mihezképest 
hiszszük és örömmel valljuk, hogy t. uraságod 
a' vallást nemcsak itt az elnöki széken, de min-
denütt, különösen önszivében fogja viselni. Ezen 
vallásosságot elődeitől örökölvén általadandja utó-
dinak. 

Szeretve-tisztelt ügyelnökünk ! A' nógrádi 
evang. testület forróan szorítja kebeléhez t. u r a -
ságodat ! A1 papi kar bizodalmas jobbját nyújtja ; 
iskoláink és tanítóink remény-teljes szemekkel 
csüggnek t, uraságodon ! Van-e csak egy is köz-
tünk, kinek szive ne áradoznék a' közös öröm, b i -
zodalom, ós legszebb várakozás érzeményiben ? 



Adja a' lelki aratásnak ura, kinek munkásai v a -
gyunk mindnyájan, hogy ezen bizalom és szere-
tet kötelékei soha ne táguljanak, de napról nap-
ra mind szorosabban fűződjenek egybe ! Ezen bi-
zalom szelleme legyen vezérünk, valamint azon 
fontos tanakodásunkban, mellyet a' napirend e' 
mai gyűlésen hozand szőnyegre: ugy minden, 
ezentúli gyülekezésink tanácskozásiban. Adjon 
Isten különösen t. megválasztott ügyelnökünknek 
erőt, egészséget és állandó kitürést, miszeriut a' 
szerény ugyan, de még is tisztelet-teljes pályán, 
mellyre meghivatott, szerencsésen haladva, a' va l -
lás és egyház virágzását köztünk eszközölhesse ! 
az egész egyháznak ugy, valamint esperességünk-
nek, ebben pedig személy- és kar-különbség né l -
kül, minden osztály és egyes személy lelki, vallá-
sos, egyházi jogait bátran és erőteljesen megvéd-
hesse ! csekély egyházi vagyonunkat, jövedel-
meinket csonkítástól, elpusztulástól megóvhassa! 
egyházi ügyeinket a' világi hatóságok előtt ha t -
hatósan képviselhesse ! szóval: mindenkép szor-
galmas legyen abban, hogy Istennek országa, hogy 
a* protestantismus miköztünk kárt ne valljon! Mi-
dőn immár t. uraságodat a' hivatalos eskü leté-
telére felhívom, bezárom beszédemet azzal, hogy 
t. cselfalvi és lubóczi Pulszky Ferencz úr, mint 
nógrádegyházmegyei ügyelnök, sokáig és boldo -
gul éljen ! 

Felvilágosítás és óvás Sárospatakról. 
E ' lapok 41. sz. hasábjain folyó év september 

26 's köv. napjain Vadászon tartatott helv. hitv. 
tiszamelléki egyházkerület közgyűlése felöli köz-
leményében Vályi Pál urnák, a' sárospataki ok -
tató ügyről olly dolgok foglaltatnak, mellyek alul-
írottnak világos megbecsteleníttetését tartalmaz-
z á k , mellyért kötelesnek érzi magát , hogy a' 
nyilvánosság e' térén, holott megbecsteleníttetése 
még keserűbbé tétetett, az ügygyei egészen is-
meretlen olvasó-közönséget felvilágosítsa , 's az 
illyféle további merénylet ellen nyilvános óvást 
tegyen, mellyet a' megelőzött tények és esemé-
nyek száraz rövid elösorolásával teendő, az ügyet 
következőkben adja által a' nyilvánosságnak : — 
A' sárospataki főiskolában a' legfelsőbb két g y -
mnasialis osztályt professorok tanítják, de kik az 
évenként változó rectori hivatalt nem viselvén, a' 
többiek felettök bizonyos felsöbbséggel birni hi-
szik magokat, 's ezt gyakorlatba venni különösen 
a' rectorságban, holott arra ezer mód van, kivált 
némellyike el sem is mulasztják. Történt tehát, 
hogy az 1845 /c-ik iskolai évi rector M. J. ezen 
két tiszttársa felett hatalmát igen is terjeszteni 
óhajtván,nemcsak a' legildomtalanabb és törvény-
telen módon igyekezett azt gyakorlatba venni, 
hanem mesterségesen kellemetlen környületeket 
idézvén elő, azokat hibába vezetni törekedett, 
hogy majdan őket felsőbbség iránti engedetlen-

séggel bevádolhassa,— melly elsőbbet,ha bár nem 
tehette is, az utóbbit mindazáltal végre az 1846. 
sz. György havában tartott egyházkerületi k ö z -
gyűlésen még is megtette, midőn a1 két oktatónak, 
kik közöl alulírott egyik,bizonyos pontok tétettek 
fel, mellyekre a' következő juliusi közgyűlésre 
befelelni tartozzanak,—mint ezt azon gyűlés j egy -
zökönyvének 54. sz. világosan tanúsítja. Történt 
pedig ismét, hogy épen ezen idö alatt nevezett 
M. J. az ellenörségre közönségesen ohajtott egyén 
miatt, ki ellen ö mint vádló lépett fel, — mert ezen 
úr mindent rendre vádolt és hivataltól fe l függesz-
t e t t , - az egész iskolai ifjúságot, mint azelőtt már 
különben is régen gyűlölt tanító, maga ellen f e l -
ingerlé ( s im' itt a' rugótoll), és erre következ-
tek be a' közleményben említett „mozgalmak." 
E' mozgalmak indokainak kipuhatolása 's a' t e t -
tesek büntetése végett egyházkerületi választ-
mány küldetett ki. A' választmány hivatásában a' 
sértett igazgató-oktató útmutatása nyomán e l j á r -
ván, a' főbb tetteseket kipuhatolta *s elitélte 's az 
Ítéletet rajtok végre is hajtotta. Azonban, mint-
hogy az ember attól, kit megbántott, rendesen fé l -
ni, 's ha illyenkor baja történik, azt szokta annak 
okának tartani, — e' jelen esetnél pedig még az is 
járulván hozzá, hogy az egyszer bevádlottak, ha 
nem egy- , legalább másféleképen annál bizonyo-
sabban bűnösökké tétessenek: alulírott bevádlott 
tiszttársával együtt először ugyan az iskolai szék-
ben az izgatásról gyanúsítva lőnek, de a' gyanú 
sító egyén általok becsülete vesztésének terhe 
alatti bebizonyításra szoríttatott. Ez ugyan nem 
történt m e g , azért a' nyomozó egyházkerületi 
választmány előtt ujolag gyanúsítva vol tak; a ' 
választmány azonban a' mozgalmak legkisebb 
szálának is összeköttetését a' gyanúsítottakkal 
sem belátni, sem adatra, mi avvagycsak a 'gyanú 
hihetöségét is feltételezné, akadni nem tudván, a1 

gyanúsítás, mint rút rágalom,visszavonulni kény -
telen volt. És a' dolgok ezen állásánál köve tke -
zett be a' feleletre kitűzött határidő, az 1846. j u -
liusi közgyűlés, melly nagyméltóságú gróf széki 
Teleki József, Erdélyország fökormányzőja 's fő-
gondnok úr ő kegyelmességének személyes e l -
nöklete alatt tartatott. Mi befeleltünk, de iszonyú 
megbotránkozásunkra ujolag, és már harmadszor, 
az iskolai ifjúság felizgatói gyanánt valánk e l -
árulva, ügyünk az ifjúság zavargásával ugyan-
azonítva, hogy a'tisztára-hozás és menekülés a n -
nál nehezebbé tétessék. De azért itt is, mint elébb 
az egyházkerületi választmány előtt, nemcsak nem 
tüntethetett fel legtávolabbi nyoma is a' rút g y a -
núsítás valóságának, hanem M. J. velünki ügyé-
nek teljes különbözése az ifjúságétól kivilágoso-
dott ,^ mint illyen, el is Ítéltetett,— mint ezt azon 
gyűlés jegyzökönyvének 142. száma világosan 
tanúsítja; söt mi több,—nevezett M. J. az ellenünk, 
's rectorságábnn követett több hibás eljárási m o -
doráért elnökileg meg is dorgáltatolt. — Később 



az 1847. sz. györgyhavi közgyülésenM.J. hiva-
taláról lemondott,lemondása elfogadtatott, néma' 
zavargások miatt, mellyeket valamint büntetni 
tudott, ugy tudott volna megszüntetni is az elöl-
járóság: hanem, fájdalom! jól tudjuk, mi ok miatt. 
Helye mult juliusi közgyűlésen Szeremlei Gábor, 
elébb a'politica professora által betöltetett, ennek 
helyére pedig négy egyén, kik között alulírott a' 
negyedik, olly módon jelöltetett ki, hogy azok, a' 
melly renddel a' jegyzőkönyvben megnevezve 
vannak, meghivattassanak, 's a' mellyik közölök 
a' meghívást elfogadja, mint e/i?a/aszfoMprofessor, 
hivatalába álljon be, — 's a'három első már meg is 
hivatott, de a' meghívást el nem fogadta. És mind 
ezen események után tartatik mult september hó-
napban a' vadászi közgyűlés, mellyröl Vályi Pál 
értesít, hogy a1 három első sikertelen felszólítá-
sának elnöki jelentésénél, a ' negyedik tüstént 
„nem választhatónak s a' hajdani mozgalmak rú-
gótollának" mondatik, szerinte, , ,a ' gyűlés1 ' által, 
melly „belátta, hol fekszik a ' nyúl." De mivel a' 
gyűlésnek csak ezen elölte fekvő, fenebb előso-
rolt, eseményekből és tényekből lehetett követ-
keztetni : világos, hogy igen helytelenül „combi-
nal t"(ak) , igazságtalanul , ,vádoÍt"(ak), és még 
igazságtalanabbik , , i télt"(ek), nem a' „gyűlés," 
hanem némellyek,kik a' „körülmény-parancsolta" 
uton nagyon is messze tévedtek,— mi annyival bi-
zonyosb, hogy a' közgyűlés „az üres helyet csö-
dülés utján" nem is „kívánja betölteni. — Annak 
előleges megjegyzése mellett már, hogy minő al-
jas kifejezés közgyűlésről, hogy az „a 'nyúlat be-
látja" — kérdek minden elfogulatlant, hogy : ha 
a' legelső gyanusítónak becsülete vesztése terhe 
alatt a' gyanút világosságra hozni ugyancsak é r -
dekében állott, 's bizonyosan minden módot el is 
követeti e' végett, és itt helyben az ifjúság közé 
vegyülve, ezer módja volt kipuhatolni, és ezt még 
is nem tehette; ha az egyházkerületi választmány 
az ügy puhatolása közben semmi alapra nemcsak 
akadni nem tudott, hanem épen ellenkezőleg an-
nak alaptalanságáról meggyőződött; ha az 1846. 
juliusi közgyűlés, mélyebb vizsgálat után is, e' 
gyanúsítást, mint rút rágalmat, íelre-vetette; 'sha 
e ' mellett a1 gyanúsítottnak 14 évtől az egyház-
kerület kebelében szenny és kifogás nélkül foly-
tatott hivataloskodása, s a' nyíltság és egyenes-
ség személyes jelleme , ki minden alattomosságot 
gyűlöl, hanem szabadon szemébe néz az igazság-
nak, melly jellemet Vályi Pál úr is ismerhet, ha 
akar, ellene mondanak ; söt mi több, ha ezen há-
rom ízben nyilvánosan hamisnak bebizonyult g y a -
núsítás ulán maga a' mult juliusi közgyűlés által, 
köztudomás és épen közlő Vályi Pál úr akkori 
személyes tanúsítása szerint is, egyetlen egy szó 
ellentmondása nélkül (és így nem „néhányak ál-
tal") a'politica oktatószékére ki is jelöltetelt (nem 
„biggyesztetett", - ismét minő aljas szó egy gyű-
lés eljárásáról!) : lehet-e már ma, lehetett-e a1 

vadászi közgyűléskor alulírottat „a' hajdani moz-
galmak rúgótollának" mondani, ármány nélkül? 
lehetett e azt gyűlés eleibe vinni becstelenítö r á -
galmazás nélkül? és lehetett volna-e ezt épen 
„gyülés"nek tenni 's miatta „nem v á l a s z t h a t -
nak mondani az egyszer ugyanazon közgyűlés á l -
tal elválasztotta!, erkölcsi bélyeg nélkül ? Nem 
ugy van, — ne higye Vályi Pál úr! ezt nem „gyű-
lés" telte, hanem a' gyűlésen nómellyek, kik az 
eseményekről felvilágosítva nem levén, az aljas 
rágalmazóktól elhitetve valának. Hát még abból, 
hogy ,,a' kijeleltek közt egyik tiltó és ijesztő le -
veleket is kapott névtelenül" (kitől ? közlő sem 
tudja, szintúgy, mint én nem: de hogy azok 
,,eszélytelen kárörömből" koholtattak, azt én is 
hiszem), hogy lehetett a' negyedik jelölt nem v á -
laszthatásának fogalmára jutni igazságosan?Ugyan 
magyarázza ki közlő , vájjon nem épen olly j o -
gosan lehetendett-e közlő u-i papságának meg-
ingatását belőle kifogalmazni? Higye el közlő, az 
egész bizony nem egyéb, mint elleneimtől szárma-
zott koholmány, arra számítva, hogy mivel a' már 
erkölcsi lehetlenséggel járó kijelöltetésem meg-
semmisítését nem eszközölhetik, az elöljáróságot 
becsületem csorbításával rendkívüli, ha mindjárt 
az iskola tudományos állását csökkentő eljárásra 
is reábirják. Mert különben mire-való leendett 
másfél évi halottaiból feltámasztása a' már szüle-
tésekor rút rágalomnak bebizonyult gyanúsítás-
nak, melly ezen kijelöltetésem nélkül soha szóba 
sem jön, jönnie nem szabad, mint nem jön t iszt-
társam ellen, kivel akkor együtt valék gyanúsít-
va ? Mert azt csak közlő sem hiszi tán a' közgyű-
lésről , hogy azért jelölt volna ki , hogy majdan 
gyanúsítani s becsteleníteni módja legyen,— mivel 
ez erkölcsi lehetetlenség. Honnét ez ürügy k ü -
lönben? honnét az, hogy a' gyűlés előtt n é g y -
öt nappal, uiihelyest tudniillik a' harmadik jelölt, 
itt jártában semmi módon reá nem birathatott az 
elfogadásra, már tudva volt Patakon, mi történend 
a' vadászi gyűlésen , és én figyelmeztetve előre, 
hogy a' csapás véletlenülne érjen ?! ? honnét az, 
hogy ön hirlapilag közli ez eseményt és illy mo-
dorban, ki a ' juliusi közgyűlésről, holott pedig 
szinte munkás részt vett, és a' holott igen sok j e -
lesek történtek, semmit nem közlött ? És ez már 
tetőfoka a' kiszámított gyanúsításnak, mert ez a ' 
közvéleményt akarja ellenem fordítni, miután az 
elöljáróságé állítólagosán ellenem van. De én 
bizva mind Isten és lelkiösmeretem-, mind a1 t ö r -
vényelötti tisztaságomba, 's teljes bizodalommal 
és jogosan várva a' főtiszteletü közönségtől, mint 
14 éves szenny és kifogásnélküli hivatalnoka, a n -
nak idejében becsületcsorbám helyre-állítását, 
az elöadottakróli Ítéletet egészen az elfogulatlan 
olvasó közönségre bizva, alattomos elleneim hi t -
vány fondorkodásít pedig megvetve, a ' „hajdani 
mozgalmak rúgótolla" iránti hirterjesztését itt v i -
lágosan harnis rágalomnak nyilvánítom, ellene 



évást teszek, 's a' szükség esetében a' törvény 
előtt is megkeresni el nem mulasztom. 

C s o r n a M i h á l y , 
a' sárospataki főiskolában a' felsőbb 

szónoklati osztály professora. 

Egy kis commentár Vályi Pál úr közleményére. 
E' lapok 41-dik számában Vályi Pál úr a' t i -

száninneni egyházkerület vadászi gyűlésének 
eredményéről beszélve, főleg két pont által em-
líti a' gyűlés figyelmét leköttetettnek. — Egyik 
a ' híres zádorfalvi ügy, másik a' pataki oktató-
választás — Erre vonatkozólag említi közlő úr, 
miszerint elnöki előterjesztésből értesült a1 köz-
gyűlés, hogy a1 megürült tanszékre kijelölt 4 egyén 
közöl 3 felszolíttatott, de sikeretlenül, és hogy a' 
kijeleltek közt egyik tiltó 's ijesztő leveleket is 
kapott névtelenül. „Mindjárt belátta a' gyűlés, — 
így folytatja szavait közlő úr — hol fekszik a1 

nyúl. Visszaemlékezett a'mult kihágásokra, rend-
bontó eseményekre,—combinált, vádolt, itélt, mint 
parancsolta a' körülmény." Említette, hogy „ a 1 4 -
dik kijelölt, mint a' hajdani mozgalmak rugó-tolla, 
nem elválasztható ; hogy a' 3 elsők sorozatához 
csak véletlen, csak néhányak által bigygyeszte-
tettí{ 'stb. A' közgyűlést ekkép személyesítve b e -
széltetni saját véleményéről, a' tisztelt közönség 
előtt,—igenis,szabados 's szükséges dolog: de csak 
a' többség által határzatilag kimondott 's hitele-
sített jegyzőkönyvi kivonatok nyomán, mellyek 
ezen collectiv személyzetnek egyedüli hiteles, 
törvényes organumai, nyelvei. De saját nézete-
inkkel összevágó egyes felszólalásokat a' közgyű-
lés tekintélyébe palástolva árulgatni, sem nem il-
lő, sem nem szabad. — Kellett vala közlő urnák 
írnia : miszerint volt ollyan is, ki gyanúsított, v á -
dolt 's szeretett volna ítéletet mondani, hogy a' 
4 - ik kijelölt nem választható,—'s ezen sajátságos 
procedúrára meg kell jegyeznem, miszerint Vályi 
Pál úr bizonyosan fog emlékezni, midőn ama vil-
longó iskolai időben, mind az ifjúság szilárd ki je-
löltje, mind az ügye mellett nyilatkozó két okta-
tó, minden lépten-nyomon örtigyelemmel kísér-
tettek, gyanusíttattak, sőt az utolsók bevádoltat-
tak, ügyök az egyházkerület előtt folyt — 's fel-
oldoztattak. Elevenen fog emlékezni V. P* úr a' 
tavaszi, Miskolczon tartott, egyházkerületi gyű -
lésben egy nagy tekintélynek ez ügyre vonatko-
zó szavaira, ki a 'kérdéses ifjún elkövetett bántal-
mak enyhítésére 's a' két oktató igazolására őszin-
tén bevallá, hol van a' baj oka, 's ezen vallomás 
még annyival inkább hiteles, mert a'tisztelve em-
lített tekintély legtöbbet tett a' villongás lecsilla-
pítására, 's az egész ügy-bonyodalmat kezdetétől 
fogva végéig penitus-fundítus ismeri. Hogyan le -
het hát a' 4-dik oktatói kijelöltet olly határozot-
tan nevezni a' hajdani mozgalmak rugó-tollának ?! 
Hogyan lehet, temeraria combinatio nélkül, állí-
tani, hogy az ijesztő levelek a' 4-dik kijelölt é r -

dekében történtek ? Ugyan kérdem: Ha az éret-
len ifjúság netalán a1 bizalmát nem biró 3-dik k i -
jelölttől ezen úton vélt megszabadulhatni : nem 
történendhetett-e ez tneg a' 4-dik egyén kijelö-
lése nélkül is'? És ha a' 3-dik kijelölt urnák 
komoly szándoka volt a' felhívást elfogadni: fel 
lehet-e róla tenni, hogy illy, inkább nevetséges, 
mint komoly figyelmet érdemlő, ijeszgetések á l -
tal elhagyja magát rettenteni? És kérdem továb-
bá: hogy midőn a' közügy forog kérdésben; m i -
dőn a' kor igényeinek megfelelhető oktató keres-
tetik, és midőn a' koczka egy olly egyén felé mu-
tat, kinek nagy tehetségét, 's mi több ritka tanítói 
ügyességét még ellenei is közakarattal, egyhan-
gúlag elismerik és bevallják: mit tartozik a' do-
logra, hogy a' kijelölt mellyik párt embere, és 
minő mozgalmak rugó-tolla lehetett hajdan ? 

Legmerészebb álfogás azon állítás : hogy a' 
4-dik kijelölt a' 3 elsők sorozatához „csak vé le t -
len, csak néhányak által bigygyesztetett." Felhí-
vok mindenkit, ki csak a' pataki egyházkerületi 
gyűlésnek szem- és fültanuja volt, hogy a' 4 k i -
jelöltek sorzat szerint minden különböztetés nél-
kül nem egyforma részvéttel választattak-e meg 
's iktattattak határzatilag jegyzőkönyvbe a' köz -
akarat által ?! Igazság, uraim! igazság ugy e l -
leneink, mint barátaink irányában ! 

A' jogai védelmezésében olly fáradhatlan z á -
dorfalvi egyház, jegyzőkönyvi határzatnál fogva, 
csak annyiban üttetett el kérelmétől, a' mennyi-
ben a 'már másod ízben nyakára erőszakolni akart 
pap most már az egyházkerület állal is hozzá r e n -
deltetett, de csak idő-töltőnek, a' tavaszi pap -
választási gyűlésig. Most fog ajánlkozni a' l e g -
jobb alkalom azon régi magyar példabeszéd v a -
lósítására : „a1 farkas is jóllakhatik, a bárány is 
egészen maradhat." — Mit teend a' gömöri pap-
ság, nehéz még gyanítani : az elszánt egyház, 
mint mondják, már több izben közakarattal e lha-
tárzó, komoly lépést szándékozott tenni, s ennek 
elmaradása csak derék papjelöltének köszönhető. 

Sz. I. 

I R O D A L O M : 
Mutatvány „Egyházi Szónoklattan" cziniii 

kéziratból. * ) 
E l s ő r é s z . 

A' tá rgy-fe l ta lá lás (inventio). 
8. Bevezetés. 

Első feladata a szónoknak, tisztába jöni a' fő-
eszmével, mellyröl beszélni akar, vagy azt meg-
alapítani ; ez a' tárgyfeltalálás nehéz munkája. 
Sokan csekélységnek tartsák bár ez t , vagy csak 
a' kezdő szónokra nézve nehéznek: mi azt mond-
juk, hogy gyakorlott szónoknak is van itt tenni-

A' munka egész czime következő : ,,E g y h á z i S z ó -
n o k l a t t a n " , valláskülönbség nélkül, keresztyén lelké-
szek számára , több jeles kútfők , különösen a' nagyhírű 
HüíTel után, dolgozta Kun B e r t a l a n . 



valója ; mert sokszor a' tarlalomdús szöveget is | 
többször át kell olvasnia, míg benne azon alkal-
mas föeszmét (thema) feltalálja, melly annak ér-
telmét 's szellemét kifejezi. Ugyanis szöveg ( t ex -
tus) és föeszme nem egyek; valamelly szöveg-
ben több föeszmék rejlhetnek egynél. Itt két hi-
bába eshetik a1 szónok. Ha szorosan ragaszkodik 
a' szöveghez : akkor olly zártkörűek lehetnek 
eszméi, hogy sokszor a' kidolgozás közepén már 
kifogynak; máskor, ha nagy szabadsággal keresi 
a1 szövegben a' föeszmét : könnyen abba a1 z a -
varba jöhe t , hogy kétkedik, vájjon a' szöveg és 
föeszme nem maradtak-e távol egymástól? vagy 
bizonyosan nem tudja, a 'szövegből foly-e egye-
nesen a' főtárgy, mellyet kiválasztott? Ez az egy-
házi szónoklat titkos terhe, mellyet az egyházi 
szónokon kivül senki nem ismer; nem a' hallga-
tóság, melly azt gondolja, hogy ha a' szónoknak 
szövege van, már tárgya is van. A' szöveg-fel-
találás egészen más munka; ezt a' bibliai lapok 
bármellyikén feltaláljuk, tárgyat is kapcsolhatunk 
a* szöveghez, mert erre erkölcs 's hittan e lve-
zetnek bennünket; még ez nem szabályszerű 
tárgyfeltalálás. A'szö veget magyarázati szabályok 
szerint taglalva, ugy értelmezni, hogy abból nem 
a* legközönségesebb gondolatot vegyük ki, ha -
nem azt, melly a' hallgatókat meglepi; a' kitű-
zött szövet körét meghatározni, tartalmát kife-
jezni, azt az okosság itélö-széke előtt megrostálva 
ugy értelmezni, hogy ahoz, mi szent, avatatlan 
kezekkel ne nyuljunk : ez a ' tárgy-feltalálás pro-
testáns szempontból, mellyet a' sokoldalú 's bo-
nyolt bibliai helyek felette megnehezítenek. — 
Az hát a' tárgy-feltalálásban fődolog, hogy azt a1 

tárgyat keressük ki a' szövegből, melly annak 
szellemét legjobban kiadja; a ' legilledelmesbet, 
leghatályosbat, legkorszerűbbet 's elhatározóbbat 
kell abban feltalálnunk ; ekkor van a' tárgyfelta-
lálás kellékeinek elég téve. Illy értelemben a' v i -
lági szónokoknak föeszméjek nincs, csak vala-
melly dolog szolgál eszméiknek vezérül : az egy -
házi szónoknak ellenben magának kell a' szöveg-
ből fő- és mellékeszméket fölkeresni. Cicero sze-
rint, a' tárgyfeltalás : „excogitatio rerum vera-
rum aut verisimilium, quae causam probabilem 
reddant.a 

9. §. A' tdrgy- feltalálásnak közönséges és különös 
segédei. 

A' megelőző $ ból foly, hogy a' t á rgy- fe l ta -
lálás nem olly könnyű munka , mint sokan gon-
dolják; ez nem csupán gondolkozásnak 's elmé-
letnek mive, — nem is valamelly zártkörű mun-
kája a' szónoknak : hanem ehez segédeszközök 
szükségesek, mellyek a' gondolatot foganasítják. 
Ezen segédeszközök kétfélék : közönségesek és 
különösök. 

Közönségesek : 
1) A' hit- és erkölcstan egyetemes ismerete, 's 

ennek elveire való élénk íigyelmezés. 

2) Szemlélődés, tapasztalás, benyomások 
idöviszonyokra való tekintet. 

3) Bibliai helyek alkalmas megválasztása, — 
's mellé a' hermeneütica. Alkalmaztassuk ezeket 
példákra. Ha a' halhatatlanság a' szónok tárgya: 
p. o. 2. Tim. 1 : 10. szerint : itt olly világosan ki 
van fejezve a' tárgy a' szövegben, hogy más 
tárgyról még csak gondolkodni sem lehet; részre 
osztva (analysálva) azonban szólhat az első r é s z -
ben : , a halhatatlanságnak, mint vallásos hit-
ágazatnak, szivünkrei boldogító befolyásáról ;u a ' 
másodikban : „á1 halhatatlanságot mikép tette Jé-
zus bizonyossá— Ha eszmekörünket korlátozza 
még ezen részreosztás : alkalmazhatunk rész le-
tes felosztásokat; ekkor az első a' főrész l e n -
ne : ,,a' halhatatlanság boldogító befolyással bir 
szivünkreMert : 

a) A földi lét terheit egy boldogítóbb élet re-
ményével édesíti. 

b) A koporsó fulánkjál elveszi. 
c) Az emberi lélek isteni eredetét bizonyítja. 
Második főrész : „Jézus a* halhatatlanságot 

bizonyossá telte." 
a) Feltámadása által. 
b) Tanítása által, mind a1 természeti, mind a* 

kijelentett vallásban. 
Ezen rendezés szerint látni-való, hogy a ha l -

hatatlanságnakmind történeti, mind vallásos, mind 
erkölcsi oldala van érintve ; van benne szemlé-
lődésből 's tapasztalásból vett igazság , a' tárgy 
tiszta bibliai, taglalása által előtűnik a' tiszta evan-
gyélmi szellem. Hosszabb szövegeknél,p. o. per i -
kopáknál, a' szöveget föeszme gyanánt lehet v e n -
ni, azután kell különböző elemei szerint róla é r -
tekezni : így támad a' népre nézve igen épületes 
beszéd a' homilia, mellyröl másult leend szó. 

Különösök : 
a) ,AÜ szöveg gondos átnézése 's használata 

Ebben Reinhard a' mester. A' szöveg tartalma 
vagy történeti, vagy példázati (parabolisch) , 
vagy példabeszédi (gnomisch) vagy tanítói. A* 
történeti szövegekben, mellyek a' legszebb erköl-
csi elveket foglalják magukban, a' történt dolog-
tól eltávozni nem lehet; mert ez az alap, 's ez á l -
tal bő anyagot nyerünk a'gondolkodásra. Vegyük 
fel például Jézus születését, — ezt, mint történeti 
igazságot, senki nem tagadhatja. Ha egy ügyes 
szónok ezen születés körülményeit figyelmesen 
átnézi, 's következményeivel együtt elgondolja : 
az eszméknek végetlen halára nyíl fel előtte. 
Jézus születésében egy láthatlan isteni kéz mun-
káját látja, — az emberiség eszmény-képét az 
ö bölcsőjében látja fejlődni, — egyszersmind a ' 
legkedvezőbb alkalmat birja Isten iránt, ki a' vi-
lág világosságáról ekkép gondoskodott, tiszta h á -
lára serkentgetni híveit; minden erény meglisz-
tulási innepe, a' keresztyén szónok elölt, Jézus 
születése. Ezenkívül a' történeti szövegekbon 
mindig emberi éltünk körülményei rajzolvák, és 
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ez igen könnyíti a' tárgy-feltalálást. Jézus szüle-
téséről szóló helyen Józsefnek Mária hűsége 
iránti kétkedése, (Mát. 1 : 19, 20) , miszerint őt 
titkon akarta elhagyni, a'szónokot hitgyengeségre 
emlékezteti: az angyal megintése utáni meg-
nyugvása pedig, v. 20, 21, 22, 23, 2 4 , vallásos 
hitre mutat. 

A' példázati szövegek természete, mint a' tör-
ténetieké , mert hiszen történeti alakban adatnak 
elö : hanem tárgydűsabbak amazoknál. Ugyanis 
ezekben az erkölcsi tér szabadabb, a' történet 
igazságáról itt nem köteles a' szónok meggyő-
ződni, mert a' példázatban csak történhető ábrá-
zoltatik ; illyenek a' tékozló fiu, az imádkozó fa-
rizeus és vámszedő, a' szolgájával számoló ki-
rály, a' gazdag és Lázár példáik. 

A' példabeszédi és tanítói szövegekben nem 
találjuk azon sokalakuságot, mit a' példázatiak-
ban 's történetiekben: de annál nagyobb eszme-
bőség rejlik ezekben, meliyet a' vallásos érzés 
legkönnyebben feltalál, 's a' szónok annál süke-
resebben behat az illy szövegek szellemébe, men-
nél tovább haladt a1 keresztyén ismeretben. Illyen 
szöveg 2. Kor. 3 : 7, 8. Egy magas eszme rejlik 
ebben : a' ,,keresztyén szabad szónok hivatásaíi : 
de bibliai szellem ismerete nélkül nem könnyen 
találja e ' tárgyat benne a' szónok; mert azt, 
mi benne élő, a' mi a' lélekhez szól, magától a' 
képtől nem képes elválasztani. Azért szükséges 

b) Hogy a' szónok növekedjék a' keresztyén 
ismeretben és szelid érzelemben. Egy h ideg-ér -
zésü nyelvbuvár nehezen talál magának tárgyat 
a ' szentírásban, mellyröl szónokolhasson; mert 
ha ö következetes akar magával lenni, mellőznie 
kell azon kevés keresztyéni elemet is, melly né-
ha, akarata ellen is, nyelvészi bonczkése alá akad; 
előtte ugyanis van valami magasabb, érdekesebb, 
mit fel nem áldozhat, t. i. okossága. Innen van, 
hogy az illyenek tárgyválasztása merő ügyetlen-
séget árúi e l ; az illy szónokon könnyen megtör-
ténik, hogy Jézus estveli megjelenésének szöve-
gét vévén fe l , az estveli mulatságokról fog be -
szélni : a' keresztyéni szellemtől áthatott értelem 
és szív ellenben jobban érti a' szentírást, mint a' 
világ leghíresebb neologjai; mert ez mennél in-
kább é rz i , hogy azt tökélyesen értelmezni nem 
bírja : annál inkább igyekszik annak szellemébe 
behatni. A' keresztyén szellemű szónok sohasem 
panaszkodik azon, hogy szónoki tárgyakban szű-
köl, — hanem inkább a r ró l , hogy az előtte hal-
mazban fekvő tárgyakat kívánsága szerint fel-
dolgozni nem birja. 

c ) Ismerkedjék a1 kor lelkével 's a' hallgatók 
szükségeivel• Az idö, életviszonyok 's a 'hal lga-
tók erkölcsi szükségeik mindig változnak; a ' s z ó -
noknak ezekre vigyázni 's ezen változási alkal-
makat czélszerüen felhasználni, mulhatlan köte-
lessége a' szónoknak. Csakhogy ez nem abban 
áll, miszerint szószékbe hordja fel a'hallgatói kö-

zött történt botrányos eseteket 's újdonságokat, 
's ezekért egyéneket, családokat jól eldorgáljon, 
mint némelly falusi hitszónokaink cselekesznek: 
ez felette untató, ingerlő, 's vissza-taszító modor. 
Az életet kell leggyakoribb körülményeiben a ' 
szónoknak rajzolni , 's ugy festeni a' hallgatók 
elé, hogy luki önkörülményeit gondolja elmon-
dottaknak lenni. Yétnek ezen szabály ellen azok 
is, kik szószékbe természet-feletti vékonysá-
gokat hordanak fel : a' szónoki előadásnak mindig 
mintegy alkalminak, vagy eseményinek (casuell) 
kell lenni. Minden gyülekezetnek vannak sajátsá-
gai, jó, rósz szokásai, erényei, gyöngéi, eze-
ket kisérje figyelemmel a' szónok tárgyválasztás-
kor. Kikelni azon harapódzó rosz ellen, melly e r -
kölcsét rongálja, — ápolni azokat lelkesítő e lő-
adásokkal , mellyek jóra indult szivének nemes 
gyümölcseiként mutatkoznak, — tenni ezt éber 
okossággal, kímélettel: ez a' szónoki taktica — 
Minden kornak megvan építő 's rongáló lelke; 
ez is bő anyagot nyújt a' szónoknak a1 t á rgy - fe l -
találás mezején. Ehez járulnak a' társaslét vál to-
zatosságai, a ' politikai fejlődés mozgalmai, hábo-
rúk, természeti tünemények 's a' t. Ezek a1 szó-
nokot annyira segítik, hogy az életet a' tanúságok 
örök forrása gyanánt tekintve, ez neki másik sz. 
írása lesz, mellyböl, mikor szükség, tárgyait m e -
rítve , életmesterré képzi magát a' szónok. E ' 
mesterséget szónoki alkalmazásnak méltán nevez-
hetjük , s fönséges példánya ennek a' mi tanító-
mesterünk Jézus. Még is, fájdalom ! nagyhírű szó-
nokokat hallunk, olvasunk, kik kellelinél szigo-
rúbban tapadván a' bibliához, — stylt, beszéd-
modort egészen attól sajátítanak el, 's olly idege-
nen beszélnek az élethez, mintha nem is emberek, 
de valami szellemek között beszélnének! E' sza -
bály czélos alkalmazásától sok függ, hatályos 
vagy hatálytalan szónokok legyünk-e? 

d) Folytonosan képezze magát a1 tudományok 
minden ágában. Feltétel-nélküli igazság, hogy az 
egyházi szónoknak tudományos téren kell felnőni 
és ezen elaggni. Különösen a' hittan, bölcselet és 
nyelvészet időnkénti átalakulási lépcsőiről kell 
széttekintenie ; mert ez ad irányt szónoki munká-
latának, e' vezérli gondolkodó erejét, előadási 
modorát biztos elvpontokra, — nyilvános előadá-
sait dús gondolatokkal és mélységgel rakja meg, 
és azt cselekszi,hogy mind a'műértőket, mindaz 
egyszerű népet kielégítik előadásai. Ezt lehet 
mondani más tanokról is: a' história, néptan, te r -
mészettan 's a' t. mind gazdagítják a ' szellemet, 
bővítik az eszmekört, élénkséggel 's érdekkel 
ajándékozzák meg az előadást. Azért van az, 
hogy a' tudományosan előhaladó szónok , mester 
a' maga hivatásában, míg a' féltudomány koszo-
rútlanul izzad. 

e) ,Használja a? szónok a ' szónoki példány— 
darabokatEz nem előadásunknak idegen tollak-
kali fölékesgetésében áll; nem is a' beszédvirá— 
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gok elcsempészésében, eszmék elsajátításában 
áll : hanem abban, hogy példány-darabok o lva-
sása 's betanulása által önállóságra emelkedjünk. 
A* jól-készült beszélyek 's beszédtervek figyel-
mes vizsgálása igen építi a' kezdő szónokokat. 
Ehez járul az, hogy az olvasás, müveit emberek-
keli társalgás , természet-körüli vizsgálódás ko-
molyabb óraiban elménkben keletkezett szebb 
eszméket szorgalmatosan jegyezzük, — mert ezek 
sokszor pillanatnyiak és sokszor a' legérdeke-
sebb, egyszernél többet eszmevilágunk látkörén 
nem mutatkoznak. 

f ) , Gazdálkodjék a ' szónok bölcsen az idővel 
Különösen a 'reggeli aranyórák használása é rde-
mel itt figyelmet. Ekkor a' lélek legvidámabb 's 
derültebb, az ész legfogékonyabb; szóval: az 
egész ember legalkalmasb a'munkára. Ide tarto-
zik a' beszélytervnek egyfolytábani elkészítése, 
azaz, hogy az félbe ne szakadjon. Az egyházi be-
szély ugyanis akkor helyes, ha az a' lélek és kedély 
felindulásának kifolyása, és így a' közönségesen 
felüláll. A' lélek ezen mozgalmát félbe-szakítani 
nem tanácsos ; mert ez által a' beszélyterv k e -
rekded egysége bomlik fel, 's némi pótlékok szí-
nét viseli magán. „Fectus facit nos disertos , " a' 
honnan a' jó, kerekded beszéd csak egy folyto-
nos lelkesedésnek lehet szüleménye 

A' kezdők kedveért czélszerü lesz itt megem-
líteni a1 helytant (topica), vagy azon szempontok 
rendszeres kimutatását, mellyek szerint legalkal-
masban lehet valamelly tárgyat felfogni 's te r -
vezni. A'régibb időben Aristoteles ' ) és Cicero2) 
használták ezt , s e' részben hátra-hagyott m ü -
veik most is kézen forognak. Az ujabb időben, 
kivált az egyházi szónoklatra nézve, változott a' | 
topicáróli fogalom. Jelenti ez azon közönséges 
nézpontokat, mellyeknek megalapítása mintegy 
alakjaul szolgálnak a' tervezendő beszélynek. 

Hüffel,tanítványai számára, ezen egyszerű mód-
j á t tervezte a' tárgy felfogásának. 

Nézpontok ezek : 

A. 1. Igazság. 2. Fontosság, p. o. hitnek, hal-
hatlanságnak. 

B. 1. Fogalma. 2. Kútfeje. 3. Következményei 
p. o. hazugságnak. 

C. 1. Fogalma. 2. Feltétele. 3. Becse p. o. az 
imádságnak. 

D. 1. Meghatározása. 2. Megmutatása. 3. Kö-
vetkezményei, p. o. a' nyilvános életben eltökélten 
kell föllépni, ha valami jót ki akarunk vinnu 

A' régi szónokok topicája ide megy k i : Quis? 
quid? ubi? quibus auxiliis ? cur? quomodo? 
quando ? 

!) A r í s t o t e l e s s e ó n o k l a t i mestersége, r e /v t ] 
l>t]TOQLXq. (I. 1. c. 2. 3.) 

2) C i c e r o : D e i n v e n t i o n e . C. 6 — 15. 

EMLÉK-TÁRCZA : 
A1 beregi nagytiszteletii vidék egyetemes zsinati-

ban fcfiálló eljárás, szokás és rendtartás. 
(Följegyezve Váradi György által i 726 ik évben.) 

1-ö r . Készületi eljárás, kedden. 
1) A' járulandók szólíttassanak föl, ha jelen 

vagynak-e , — és kérdeztessenek meg, aka r j ák -e 
magokat vizsgálat alá vetni ? 

2) Tisztelendő hitszónok urak fölszólítandók, 
's a' négy jelölt közöl egy kinevezendő, 's ez fi-
gyelmeztetendő, hogy munkájában 's előadásában 
hosszas ne legyen. 

3) Végezvén egyházi beszédét a ' szónokló t isz-
telendő atyafi, hirdesse meg, hogy a' vitatkozás 
és szentelés idején világiak is jelenlehetnek az 
egyházban. 

4) Költségszedö (exactores) tisztelendő urak 
serkentendök, hogy székekről és asztalról a' temp-
lomban idején gondoskodjanak az iskolamesterek 
által, nehogy egyházi beszéd végével kelljen ezek 
öszveszerzésével az időt tölteni. 

5) Utána kell járni, vájjon szükség leend-e a* 
borról a' szent társaság költségszedöinek és köz -
gazdájának szokás szerint gondoskodni, — vagy 
e' részben csak a' bennünket jóakaratulag ellátó 
házi úr őszinte szívességében kelljen bíznunk ? 

6 ) Ha vágynák csekélyebb ügyek, vétessenek 
föl, 's ha lehet, döntessenek el. 

7) Értekezni kell a1 tisztelendő gazda urakkal 
az iránt : kik marasztassanak meg vacsorára ? 
Meg kell pedig marasztani a* nagytiszteletü v i -
dék esperesével együtt legalább is tizenöt személyt. 

2 -o r . Gyűlési eljárás. Szerdán. 
1) Korán reggel fölkelni, a 'már prédikálás v é -

gett kinevezett tisztelendő urat hivatni, 's aztán 
harangozni kell. 

2 ) Beregszász városi kántor, ha jelen van, v i -
gye kötelességét, ha pedig nincs jelen, alkalmas 
iskolamester állíttassák helyébe. 

3) Végződvén a' szent beszéd, a ' tisztelendő 
és nagy-érdemü urak eleve intendök, hogy a ' t á r -
saság közöl vagy a" templomból engedély nélkül 
kimenni egyik se vegyen magának alkalmat, a* 
zsinatokróli 5-dik osztályú 9-ik szabály szerint. 

4) Minden haladék és őgyelgés nélkül helyet 
kell foglalni a1 már eddig is megtartott rend sze -
rint ; — mellé tévén mindazáltal, hogy a' t iszte-
letre-méltó életkorú t. atyafiak 's bölcseségben 
kitűnő férfiak az asztal közelébe üljenek, a' fon-
tos tárgyak megvitatásának 's eldöntésének ked -
veért. 

5) Ezeket ekkép előre bocsátván, jól in té-
zett rendtartásunk szerint , teendő dolgainkhoz, 
Urnák nevében, imigy kezdjünk : 

a ) Ha a' szent társaságnak tisztviselői, t.i. es-
perese vagy jegyzője hiányzanék : mindenek 
előtt e' tisztviselők közös szavazattal választas-
sanak meg. Az elválasztott esperes következő 
esküforma letételével erősíttessék meg : 



„ A z Igaz Isten, ki Atya, Fiú, Sz. Leiek, Tellyes 
Szent Háromság egy bizony örök Isten, a1 te igaz 
hitedben tégedet úgy segéllyen, hogy a1 Senior-
ságnak tisztiben, mellyre a' mi Gralis Ecclesiánk 
eligált, híven és igazán, minden tehetséged sze-
rint el já rsz : a1 Törvény-tételben méltatlan dol-
got, boszszúságbúl senkin nem tselekeszel, hanem 
minden kedvezés nélkül, mindeneknek igaz T ö r -
vényt szolgáltatsz. Inspectiód alatt lévő Ecclésiá-
kot, Isten Törvénye szerint, és az Ecclésiáknak 
Articulusi szerint igazgatod, abban lévő Ministe-
rekkel minden tisztességes dologban edgyet é r -
tesz. régi szokott jó rendtartásában és Törvényé-
ben meg nem háborítod, hanem meg-tartod, tüle 
Scissiot nem szerzesz. A' mit penig e' szent Co-
rona el végez közönsegessen, annak egyedül sem 
magad személlyében, sem másod, vagy harmad 
magaddal fel bontoja nemleszesz Isten téged úgy 
segéllyen." 

Hasonlóan az atyafiak köz szavazatával válasz-
tandó jegyző is esküvel erősíttessék meg. 

ft) Az esküvel megerősített esperes legelőször 
is köszöntse az Atyafiakat 's kérjen áldást rájok, 
— azután mindjárt kezdje meg hivatalos műkö-
dését. 

y) Az egyetemes szent zsinat czélját jelentse 
ki következőleg : 

1) Mivel sorsunk halandóság, az Úrban elhuny-
tak helyébe másokat kell állítanunk 's fölszentel-
nünk. 

2) Évenként egymást, habár rövid ideig, béke 
csókjával kell üdvözlenünk. 

3) Az egyházi bajokon segítenünk. 
4 ) Házassági ügyeket eldöntenünk. 
d) Éneklés és imádság következnek. 
e) Névsort kell olvasni. A' távollevők megjegy-

zendők, 's hanemha kimaradásuk helyes és e le-
gendő okát tudják adni, annak idejében czikkelyi-
leg megbüntetendök. 

3 - o r . Szentelési eljárás. 
1) A' tiszteletes járuló atyafiak személy sze-

rint fölszóiítandók és megkérdezendök: akarják-e 
aláadni magokat a' vizsgálatnak, melly a' fölszen-
telést megelőzni szokta? 

2 ) Vagyon-e hivatásuk hallgatóiktól, 's v a -
gyon-e velők követ azoktól ? 

3) Hasonlóan a1 hallgatók fölszóiítandók és 
megkérdezendök ; meghivattak-e általuk? nem 
különben tudományuk, erkölcseik, 's életök fedd-
hetlensége iránt ugyancsak kikérdeztessenek. 

4 ) Végére kell járni : a' hallgatók szenteltetik-e 
fel őket, vagy magok a' fölszentelendök ? 

5) Helyt fogván a' járulók, kezdessék meg a' 
vizsgálat. A' midőn is mindeneknek előtte inten-
dök a' tisztelendő és böcsületes kérdezkedö 
és felelő urak, hogy az Urnák nevében, min-
den magok mutogatása nélkül, szelídség szelle-
mében vigyék kötelességöket, hogy így minde-
nek díszesen és jó renddel légyenek az Úrban. 

6 ) A ' vitatkozás után legyen fölolvasás és m a -
gyarázás. 'stb. 

7) A' kijelelendök küldessenek ki, 's a' szent 
társaság tegye meg Ítéletét: vallyon a' megv i z s -
gálnak bevétessenek és fölszenteltessenek-é ? 

8) Ha az egyházi szolgaságra méltóknak Ítél-
tetnek : három ízben tétessék elébök e' k é r d é s : 
„kész v a g y - e ? " hogy a' hivatalra magokat sza-
badon határozhassák el. 

9 ) Ha az egyházi szolgaságot szabad akaratuk 
szerint elvállalják, esküvel erősíttessenek meg, 
elénekeltetvén elébb a' Veni Sancte hazai nyelven: 

„Jövel Szent Lélek Isten, Tarts meg minket igédben , no 
legyünk seté tségben, maradgyunk igaz hi tben. 

Szenteld meg mi szivünket, világosíts e lménket , hogy 
érthessük igédet , mi édes Meiterünket . 

Adgy Isteni felelmet, és bizonyos ér telmet , igeddel tanícs 
minket , ger jezd fel mi szivünket. 

Vigasztald meg elmenket , mindenben segics minket, ö r e g -
bítcsed hitünket, tavoí tassad bününket . 

Hogy téged az Atyával, és az ö Szent Fiával, d i c s i r h e s -
sunk mindnyájan, a"1 fényes Menyországban. 

Esküformája a'tisztelendő egyházi szolgáknak: 
Az igaz Isten, ki az Atya, Fiú, és szent Lélek, 

Tellyes Szent Háromság egy bizony örök Isten, 
tégedet ugy segillyen a' te igaz hitedben, hogy a' 
Praedicátorságnak tisztiben, melyre ez maj n a -
pon az Ecclesiálul ki bocsáttatol, tehetséged sze-
rint hüségessen el jársz, az igaz vallást, vagy 
Tudományt, melly a' Próféták, Apostolok és E v a n -
gélisták írásiban ki adattatot, és az Helvetiai Con-
fessioban rövid summaban bé foglaltatott, erőd 
szerint, tisztán, igazán hirdeted; ezzel ellenkező 
tévelygéseket, az Isten beszédébül megczáfolod : 
a' Szent Sacramentomokat, úgymin t : a ' k e r e s z t -
ségét és az Ur vacsoráját, a ' Christusnak sze rzé -
se szerint, alkalmatos időben szentül ki szolgál-
tatod. szorgalmatossan az Istennek könyvét o l v a -
sod, tanúlsz és tanítasz ; a' bünt minden k e d v e -
zés, és személyválogatás nélkül kikiáltod és meg 
fedded: az igaz vallástul, soha semmi háborúság 
miatt el nem szakatsz, és tisztedben hátra nem ál-
lasz ; söt ha úgy kívántatik, haláloddalis kész lé-
szesz hitedet meg pecsételned, ennekfelette az 
Ecclesiának és Seniorodnak minden tisztességes 
dologban engedelmes leszesz. Isten tégedet ugy 
segillyen. 

Más esküforma : 
Az Igaz Isten tégedet úgy segítsen, ki az Atya, 

Fiú és Szent Lélek hogy ebben az Egyházi szol-
gálatban, kire ez maj napon, az Ecclesiátul v á -
lasztattál, és az igaz Isteni ismeretben, kinek Sum-
máját az Apostoli Credo, ós a' mi keresztségünk-
nek formája elönkben adgya, vegiglen meg m a -
radsz: az ö Igéjét az Prófétáknak és az A p o s t o -
loknak írások szerint, tehetséged szerint, tisztán 
és igazán hirdeted : a' Sacramentomokat, melly 
a' Keresztség és az Ur Vacsorája, a' Christus r e n -
delése szerint, híven és tisztán ki szolgáltatod ; 

* 



soha semrainémü háborúság miatt" 'stb. mint a' 
fönebbiben. 

10) Ekkor menjen véghez a' kézrátétel 's az 
Ur aratásába kibocsátás illyen forma igékkel: 

Mi az Vr Jézus Christusnak hivatalos szolgai, 
Titeket (Tégedet) szerető Atyánkfiai (Atyánkfia) 
ki bocsátunk az Isten beszédének az az, a' Tö r -
vénynek és azEvangeliomnak praedicállására, a ' 
Szent Sacramentomoknak, az Ur Jézus Christus 
szerzese szerint való ki szolgáltatására, az Egy-
házi fenyiteknek gyakorlására. Az Evangélisták-
nak tisztit tselekedgyetek (tselekedgyed) vitéz-
kedgyetek (vitézkedgyél) ama jó vitézséggel, 
meg-tartván az hitet, és a1 jó lelki isméretet. V e -
gyetek (végy) szent Lelket. Valakiknek bűnöket 
meg bocsattyátok (meg bocsátod) itt ez földön, 
az egekbenis meg lésznek bocsattatva : Valakik-
nek pedig meg tartandgyatok (meg Tartandod) 
az egekbenis meg lesznek tartattatva. Atyának 
Fiúnak és Szent Léleknek nevében Amen. 

11) Ezek végeztével énekelni kell ez éneket # 

Hiszek a" menybéli egy Istenben 
A ' mindenható kegyelmes Atyában, 
Menynek és földnek Teremtő Urában, 

Ki mindent tart gondviselésében. 

És az ő egy szülőit Szent Fiában, 
A" Jesus Christusban mi egy Urnnkban, 
A1 ki a" Szent Lélektül fogantaték 

És a ' szűz Máriátúl szilietek. 

Kiozaték Pilátusnak alat ta , 
Keresztfára feszíttetek, meg-ha la , 
Es el temette ték, poklokra szállá: 

Harmadnap holtábul feltámada. 

Fe l -méne mennyégben, ül jobb já ra , 
Az mindenható Atya Ur Is tennek, 
Onnan Ítéletire az é lőknek 

És holtaknak el jő b izonyára . 

Hiszek a ' szentelő Szent Lélekben, 
Hiszek Keresztyén Anyaszentegyházat , 
A' Szenteknek eggyességé t mindenben, 

Es bűnöknek meg-bocsána t tyá t . 

Hiizem a ' testnek fe l - t ámadásá t , 
És az idvességes örök é le te t , 
Mellyet Isten az h í reknek r reg-sze rze t t , 

Lelkem ez hittel biztattya magát . 

12) Az Esperes e' kővetkező innepélyes kö -
nyörgéssel zárja be a' szentelést: Örök Felséges 
véghetetlen kegyelmességgel bövölködő minden-
ható 'stb. Mi Atyánk 'stb. 

13) Végbe menvén az innepélyes könyörgés, 
a ' tisztelendő jelölt urak, kik immár az Ur ara tá-
sába kibocsáttattak, hathatós szavakkal serken-
tendök, hogy híven megemlékezvén Isten szine 
előtti hitletételökre, tisztökbenjó lelkiösmerettel 
forgolódjanak. 

14) A' tisztelendő jelölt uraknak gondjok le-
gyen szentelési oklevelükre.. 

15) Figyelmeztetendők a' tiszt, jelölt urak, hogy 
gondoskodjanak a'szentelés díjának lefizetéséről, 

akár saját erszényökböl, akár hallgatóik által. 
Mindeneknek előtte pedig meg kell állapítani: 
mennyit fizessen kiki fölszenteltetéseért ? És e k -
képen az est közeledtével a' zsinat oszlattassék 
el, a' még tárgyalandó ügyek más napra tétet-
vén át. 

VI. hátralevők körüli eljárás. 
1) A' nemes debreczeni főiskola seniorának 's 

Contrascribájának, kik külegyetemekre szándé-
koznak, folyamodványt ha vannak, fölveendők. 

2) A' collégiumok és iskolák levelei t á rgya-
landók. 

3) A' Mesterek próbatétre szóllíttatván, hatal-
maztassanak föl. 

4) Adassanak elő 's fedeztessenek fel e' mi 
Gyűlésünkben is az egyházkerületi szent zsinat 
közelebbi munkálatai 's végzései. 

5 ) Gondoskodni kell a' lelkészek halála által 
ürességbejött egyházakról, 'sha nincs lelkész,ki 
betöltse a' helyet, tanácskozni kell, miként lehes-
sen rajtok segíteni. 

6) A' tisztelendő lelkész urak, ha mi panaszuk 
van, álljanak elő vele. 

7) Komolyan intendök a' tisztelendő lelkész 
urak, hogy idö előtt ez vagy amaz egyházba el 
ne ígérkezzenek, sem helyöket elhagyni, zsirosb 
egyház reménye alatt, ne merészeljék, kivált az 
Esperes tudta és canonszerü engedelme nélkül. 

8 ) Intéztessenek el a' házassági ügyek. 
9 ) Állapíttassék meg a' közelebb tartandó e g y e -

temes zsinat helye és ideje. 
10) Mindezeknek utána énekeljék: 

Adgy békességet Ur Isten 
Az mi időnkben e ' földön. 
Mert nekünk nincsen több senki 
Baj-vivónk és hadakozónk 
Hanem tsak te Ur Isten 'stb. 

Marmaros-viski lelkipásztor 1.1. Géressy László 
úr birtokában levő eredeti kéziratból közli 

L u g o s s y J ó z s e f . 

VEGYES KÖZLEMÉNYEK. 

B e l f ö l d : 
István főherczeg Ő cs. kir. Fenségének kegyes-

sége. Örvendező 's háladatos szívvel jelentjük 
azon felette nagy szerencsénket, mellynél fogva 
magyarországi Helytartó István Ö cs. k. Fensé-
gétől, Temesváron keresztül utazásakor, példát-
lan 's hazánk minden részeiben tanúsítót nyájas-
sággal fogadtattunk. — Jelentjük azt azért, hogy 
Ö Fenségének — ki eddig egyházmegyét nem, 
hanem csak kerületet fogadni és a' bánáti espe-
rességnél első kivételt tenni méltóztatott — h a -
tártalan atyai kegyelmét magasztaljuk és nyilvá-
nosan megköszönjük; részint azért, hogy azon 
bánáti református papokat, kik, idegenkedést és 
elkülönözést félretevén, az evang. esperes f e l -
szólítására velünk egyesültek, mintha egy akol-



ból való pásztorok volnánk, másoknak példau 
felhozzuk. A' b á n á t i e v . e a p e r . n é h á n y 

p a p j a . 

N. Szécsényben egyházalakulás. Már mintegy 
hűsz évvel ezelőtt, a' kis-zellöi anyaegyház j e g y -
zökönyve után Ítélve, némi kísérleti—jelek mutat-
koztak Szécsényben alapítandó ev. levilai hiva-
tal felől; sőt voltak idők, midőn ezen kísérletek 
czélt érendök valának : valósuláshoz azonban 
mindaddig nem juthatának, míg az isteni gond-
viselés olly férfiút nem rendele, a' ki nemcsak 
akart, de tudott is a' létesítésre erélyesen közre-
munkálni. Ezen férfiú t .Pulszky Ferencz, nógrádi 
esperességi felügyelő, — a' ki valamint hazájá-
nak, ugy egyházánakis hü gyermeke levén,azok 
oltárán mindenkor a' jó ügy mellett áldozni kész. 
Ez lálván, miként a' szécsényi prot.hivek, hely-
beli lelkipásztor 's tanító nélkül, a' naponként 
sürgetösb 's nélkülözhetlen szükségöknél fogva 
tovább nem maradhatnak : oda* müködék , a ' 
többi t. cz. hívekkel egyértelmüleg, hogy a' kis-
zellöi anya-gyülekezethez tartozó ugyan, de v a -
lamint kötelességei, ugy fizetés és tartása iránt 
attól külön-vált segéd-lelkész választassék, ki 
egyszersmind az iskolai intézkedéseket is magára 
vállalandná. Melly terv, miután az egyházi ható-
ság által is helybe-hagyatott, segédlelkésznek t. 
Dobronyovszky Károly, akkoriban tübingai egye-
temi polgár, választatott;jul. 28-kán Selmeczen, 
t. felügyelő úr költségén fel is szenteltetett; sept. 
26 -kán pedig érdemteljes, 's az egyház iránt me-
leg részvéttel viseltető hallgatók jelenlétében, 
tiszt. Galli Lajos, kis-zellői lelkész úr által hi-
vatalába ünnepélyesen beigtaltaték. Egyházi be -
széde alapigéjeül felolvasá a' Timotheushoz írott 
1 - sö levél IV. részének néhány versét, mellyek-
ben mint fiatal tanítónak kötelességei tüntetnek 
elébe. Ezek nyomán szólott: A' lelkitanító köte-
lességeiről; 1 - ső részben előadta magokat a ' 
főbb kötelességeket, 2-ikban pedig azon köte-
lességek teljesítési módját. D. 

Papi tisztfoglalás Nemcs-Csoóban. A Prot.Egyh. 
Lap f. é. 13-ik számában jelentést tettem t. Si-
monyi Hajas Károly, n. csoói lelkész urnák e l -
hunytáról *s azt czélszerünek vélt óhajtással f e -
jezém be. Az idézett jelentés nyomán felhivatva 
érzem magamat, a' n. t . közönséget ezennel arról 
tudósítani, hogy az eddigelé n. csoói gyülekezet-
nek 4 éven át hivataloskodott lelkészi helyettese 
t. Mendel Sámuel úr, — miután ezen érdemteljes 
papi egyén gyülekezetétől csak egymaga jelöl-
tetett ki 's kijelöltetése a' f. t. püspök úr által 
helybenhagyatott volna — f. évi oct. 24 -én n. t 
Tőskés István, k. vasi esperesúr által ugyanezen 
gyülekezetben rendes lelkészi hivatalába beigtat-
tatott. — Miután a' fentisztelt esperes úr „a' lel-
készi hivatal fontosságáról egy , mind a' beigta-
tandó lelkész-, mind a' gyülekezethez intézett be -

szédben terjedelmesen értekezett 's az ünnepély 
czéljának eleget tett volna : a' székfoglaló le l -
kész érzékenyen, de szokott erélylyel s logikai 
következetességgel Pál ap. Filippibeliekhez irt 
levelének 3 r. 16-e felett tartott beszédben azon 
gondolatnak adá fogalomhü rajzát: „hogy a' lel-
kitanító-és nyájnak szorosan egyet kell érteniök, 
hogy Isten áldása nyugodjék szövetségökön;"— 
melly egyetértést ezen négyféle kölcsönös meg-
győződésből vélte következtethetni: 1-ször , hogy 
a1 közöttük fenforgó szövetségnek Isten akaratá-
ból kellett meglenni; 2-szor, hogy ennek czélja 
Isten országának terjesztése ; 3-szor, hogy az e z -
zel járó kötelességek megkönnyítésére legjobb 
eszköz a' szeretet ; 4-szer , hogy az ezzel járó 
kötelességeknek mint lett teljesítésűkről Isten 
előtt számot kell adniok," — Melly rövid tudósí-
tásomat csak azon őszinte óhajtással fejezem be, 
hogy bárcsak a z , ki a' gyülekezetben 4 éves 
helyetteskedésében már eddig is — különösen a* 
népnevelés körül—jeles buzgalmat tanúsított, 's ki 
t. cz. tek. Torkos Ferencz, helybeli lelkes fe l -
ügyelő úrral egyetemben, a' 900 (nem 600, 
mint a' névtárban lelhető) lélekből álló gyüleke-
zetét csak imént az egyházi fizetések birtokarány-
Iagos felosztására birta, — új hivatalában az Isten 
áldásától kisérve , gyülekezetének, 's az által 
egész protestáns egyházunk javára is, igaz k e -
resztyén szellemben 's megelégedetten működ-
hessék! H a j t a y . 

A' hongyiilés által figyelerare-méltatandó egy-
házi Ügy- A* közelebbi hongyülés által méltatandó, 
sok, kegyes ohajtások közöl egyik legközönsége-
sebb 's legmelegebb, kétségkívül legigazságo-
sabb ez: hogy már valahára a' protestáns egyház 
is, mint illyen, az országgyűlésen képviseltetnék, 
's főnökeinek ott helyök és szavuk lenne. Már 
maga az osztó-igazság hozná ezt magával. Min-
den bevett egyházi hitvallások küldenek saját kö-
veteket a' hongyülésre, nemcsak a' katholika, 
íanem a' görög is, az egyesült szintúgy, mint a1 

nemegyesült. A' legutóbbi hiteles schematismusok 
szerint a' két-felekezetü protestáns lelkek száma 
többre megy három milliónál, kiknek nagyobbik 
fele a' reformáta, kisebbik fele az evangelica e g y -
lázhoz tartozik. Ez magának az országgyűlésnek 
nemcsak díszére, hanem hasznára is válnék, 
lányszor volt ott szó nyilvánosan az egyházjog-

ról 's vallásügyekről, a1 vegyes házasságok, g y e r -
mekek nevelése, átmenet 'stb. feletti vitatkozá-
soknál ? és senki nem volt jelen, ki teljes fölvi-
lágosítást adhatott volna. Ide-oda kellett küldöz-
getni vagy írni, ' s így venni tudomásokat a1 p ro -
testáns püspökök vagy esperesektől. E' miatt meg-
szakadt 's gyakran összekuszálódott a' vitatkozá-
sok fonala. — Angolhonban ott ülnek a' parlia-
mentben a' katholika egyház képviselői, így Po-
roszhonban is az országgyűlésen; Francz- és Ba-
jorhonban szinte vannak a' protestantismusnak^ 



mint iliyennek, közvetlen képviselői;szóval: min-
denütt, hol képviseleti alkotmány van ; miért len-
ne csak honunk e' részben kivétel ? 

E g y , i g a z s á g s z e r e t ö k e r e s z t y é n . 
A' bányakerületi és egyetemes gyűlési jegyző-

könyvek tárgyában. Nyill leüél a' bányakerületi 
ntiszt. esperes urakhoz. Az idei, azaz, 1847-ki 
kerületi és egyetemes gyűlési jegyzökönyvek el-
küldése 's az általam hozzájok csatolt levél sok 
zavart okozott, mellyet ezennel megszüntetni 's 
ha tán bármi sérelem szülemlett volna eljárásom-
ból, azért nyilvánosan bocsánatot kérni óhajtók. 

Az egyetemes gyűlési jegyzőkönyvekre nézve. 
Midőn hivatalos levelemet irtani, csak azon ke l -
lemetlenségek jutottak eszembe, mellyeket az 
1846 évi egyet, gyűlés 39. pontjának határozata 
előtti időkben, egyfelől a ' jegyzökönyvek ki nem 
fizetéséből, másfelől azok árának sürgetéséből 
háromlottak reám , 's innen keletkezett levelem 
azon része, mellyben a' mult idökböli hátramara-
dásokat sürgettem. De mivel ezen határozat, 
mellyröl, őszintén szólva, megfeledkeztem , már 
megvan : t ehá t : 

1) A' múltra nézve az elmaradt illetőségeket 
kiegyenlítem az egyetemes jegyző úr ra l , a' né l -
kül, hogy a' hátramaradásokat valaha sürgetni 
fognám. 

2) Jövőre az egyetemes gyűlési jegyzököny-
veket minden egyház számára megküldöm. 

3) Hogy az idén nem küldtem eleget, az azért 
történt, minthogy csak 105 példányt kaptam's 
ebből 170 egynehány gyülekezetnek nem szol-
gálhattam, minthogy 105 nem 170. Miután azon-
ban ujonan ismét 31 példányt kaptam 's a' még 
hiányzó példányokat is hihetőleg megkapom, ki-
egészítendem a' hiányt. 

A bányakerületi jegyzőkönyvekre nézve. A z -
iránt még nem emeltetett panasz, hogy elegendő 
példányokkal el nem láttattak az egyházmegyék. 
Ha emeltetni fog, segítünk rajta. Itt csak a jegy-
zői járandóságok körül történtek panaszok és za-
varok. Ugyanis előbb az egyházmegyék illetősé-
geiket az illető jegyzőknek fizették, —egy része az 
egyházinak, más része a' világinak. Az 1846-ki 
gyűlés azt határozta a' 22. pont alatt, hogy ezen 
fizetések ezentúl a' ker. pénztárnoknál tétessenek. 
Történt azonban, hogy némellyek fizetnének az 
idén a' pénztárnoknak, mások a' jegyzők va la -
mellyikének (mint például Zólyom és Nógrád ne-
kem), ismét mások tán a' világi jegyzőnél is, vagy 
épen sehol. Történt ismét, hogy az 1845-ki 22. 
pont értelmében a' jegyzők eladás végett küld-
vén a' nt. esperes uraknak az illető számokon fö-
lül példányokat, ezek ha el nem keltek, vissza 
nem küldettek,— ha elkeltek, áruk nem mindig 's 
nem egy helyre küldetett be. Innen származott 
ezeknek sürgetése levelemben. Miért is 

1) A' múltra nézve lemondok minden száma-
dásról, 's megjegyzem, hogy magamnak is nehéz 

levén illy körülmények közt rendet tartani, tán 
azokat is vádoltam, kik valahol másutt, például a1 

pénztárnok urnái fizettek, kitől erről értesítést nem 
kaptam 's a1 hiba itt lehet; névszerint pedig, hogy 
a' nt. nógrádi esperes úrtól mind a' számadások 
leírásaért, mind pedig néhány jegyzőkönyvért (az 
el nem adottak a' minap küldetvén vissza) az i l -
lető járandóságot magam vettem fel 's később még 
is sürgettem. 

2) A' jövőre nézve egyenes megrendelés né l -
kül eladandó példányokat nem küldök , "s semmi 
néven nevezendő jegyzői járandóságot mástól, 
mint a' pénztárnok úrtól, el nem fogadok. 

3) A' többire nézve az illető helyen határoz-
hatunk. — Pesten 1847., nov. 11. 

S z é k á c s J ó z s e L 

K ü l f ö l d : 
Protestánsok eltemetése Szardíniában. A' Szar-

diniában lakó protestánsok, kik — a' waldensie-
ket nem tekintve' — külön községekké csak T u -
r in- , Genua - és Nizzában egyesül vék, egyébiránt 
az egész országban elszórva, nagy hálával tar toz-
nak a' turini udvarnál megbízott porosz és angol 
követeknek, kieszközléseért egy kedvezménynek, 
mellyet a' kormánytól sokszorta, de eredménytele-
nül, kérlek 's már régóta fájdalmasan nélkülöztek. 
Egy, eddigelé érvényes rendelet szerint t. i. azon 
esetekben, midőn a' holttest más helyen, nem p e -
dig a' hol meghalt, eltemetendő, 500 francot kell 
fizetni. ' S mivel prot. temetők csak az említett 3 
városban vannak, arra pedig, hogy protestánsnak 
r. kath. sírkertben eltemetését a' r. kath. papság 
ősközségek megengednék, gondolni sem lehet : 
a1 Turinon, Genuán's Nizzán kivül lakó protestán-
sok kénytelenek valának minden halálesetkor vagy 
ama tetemes öszveget a' temetésért megfizetni, 
vagy, ha ez erejöket felülmulta, halottjaikat föl— 
szenteletlen, el nem különzött helyen lakhelyök 
területén belől eltemetni. E' baj elhárítását több 
ízben kérték már a' kormánytól, míg végre a' po-
rosz követségi papnak a' két prot. nagy hatalmas-
ság föntebb érintett követei által pártolt kérelme 
oda vezetett, hogy a' protestánsoknak, miszerint 
halottjaikat méltóan, aránytalan's gyakran ki sem 
telő költség nélkül eltemethessék, amaz öszveg 
fizetése elengedtetett 's azonkül kilátás nyittatott 
azon engedelemre, hogy Chambery- és Casalban 
még két új temetőt nyithatnak hitsorsosaik szá-
mára. ( A . K. Z.) 

Afrika. Madagaskar nincs még elvesztve ! A' 
ker. sereg nem rég 100 ujdon kitérttel szaporult 
meg 's ezek közt van a' koronahg Rakofondra -
dama, Ranawanola királynő 17 éves egyetlen fia 
is. Miután 1810-ben 9 keresztyén vallása miatt , 
megöletett, a' többi némileg elbátortalanult; d e 
egy ifjú, Ramaka, vagy miként öt a' k e r e s z t y é -
nek igazi neve eltitkolásául elnevezék, Rasala-
sa/a, azaz, bátor nevü, az igazság megismerésé-



hez jutván, buzgósága- és bátorságával igen élén-
kítve hatott a* seregben. Egy nagy házban min-
denszerdán, szombaton és vasárnap gyűlések t a r -
tattak 's a' serkentések és kitérések száma sza-
porodott ; a' koronahget is ezen ifjú bírta a ' ker. 
vallás elismerésére. 1845-ben 21 fővárosi keresz-
tyén börtönbe vettetett, hogy ker. istentiszteletre 
gyűltek össze, 's ugy látszék, hogy halálosnál más 
Ítéletet nem kapandnak: de a' királynő nem mu-
tatkozék ez úttal olly szigorúnak, mint eddigelé, 
's nem gondolt vele, midőn a' foglyok vonakod-
tak hitsorsosaikat feladni, 's megparancsolá, hogy 
illyen tudakozással ne alkalmatlankodjanak nekiek. 
E ' megváltoztatott bánás oka a' hg közbenjárása, 
ki, akkoron már egy év óta keresztyén, meg nem 
tartóztathatá magát megkísérteni anyja szándo-
kának megváltoztatását. Mi annyiban sikerült ne -
k i e , hogy halálos ítélet nem hozaték, de egymás 
szigorút meg nem gátolhatott: a' foglyok közöl 
9 - n e k tandschina mérget, melly Madagaskaron 
Jstenitéletnek tartatik, kellett innia; e' 9 közöl 
egyik meghalt, a' többi kiállta az italt; 3 rabszol-
gaságra lön ítélve, 5 további fogságra; a' köz-
tök volt 4 hölgy férjeik sorsában osztoztak. A' 
rabszolgaságra ítéltek eladattak; a'foglyok közöl 
4 elszökött. A' hg azóta egészen eltökélve viseli 
magát ; a' fővárosi község élén áll, hitsorsosit é j -
je l magához gyűjteti 's velők istentiszteletet tart. 
Ezek közt magasb-rangúak is vannak; mert mi-
dőn a' legújabban kitértek jegyzéke a' királynő 
első ministeréhez vitetett : azon első hivatalnokai 
egyikének nevét is találta 's e' miatt széttépte 
azt. A' ker. sereg most bibliát nagyon óhajt m a -
gának küldetni, mert az eddig küldöttek a' köz-
ség növekedésénél fogva nem elegendők. (B. A. 
K. Z.) 

Esemény a' mostani pápa életéből. Nem rég a' 
Róma utczáin ácsorgók közt e g y , bot mellett 
meggörnyedve sompolygott öreget fogtak el a' 
carabinierik, öt a' fővárosból hónába szállítandók. 
A' rendőrséghez vitték őt, hol Kómából tova-
szállítása ellen erősen tiltakozott 's következőleg 
nyilatkozók: „Nevem Domenico di Ubaldo Guidi, 
Mondolfóban születtem 's ide néhány nap előtt 
Fanóból érkeztem, hogy a' pápával beszéljek. I f -
jú koromban egy nemes családnál szolgáltam. E ' 
család nyárban egy, a' város előtti campagna-ca-
sinóba szokott vonulni. Egykor szolgálatügyek-
ben egy mély,partjain mocsáros csatornához men-
tem, hova uram Giovanni nevű fiacskája vidoran 
ugrándozva utánam jött. A fiú örömmel nézte a' 
halacskákat a' fenéken, kezével játszani kezdett 
a ' vizben, halacskákat fogandó,— elsiklott s elbo-
rítá öt a* viz, mialatt távol valék. A' fiút nem lát-
va aggodalomteljesensiettemoda, a' hol öt hagy-
tam 's most befúláshoz közel vala. Partra kihúz-
tam a' fiút 's megmentéin életét. Ezen Giovanni 
ma a' gondviselés csodálatos rendeletéből IX. Pius 
pápa, kit látni 's vele beszólni olly messzéröl gya -

log jöttem Kómába, hogy éltem végén ama tettet 
szegénységembentán meghálálja.u A1 rendőrség 
e' nyilatkozatot legott bejelenté a' pápának, ki 
ezen gyermekkori eseményére vissza jól emléke-
zeti; az öreget magához a' Quirinalba hivatá 's 
gazdagon megajándékozá. Aztán Sinigagliába 
küldé öt levéllel rokonaihoz, kiknek módot adott, 
az Öreget és leányát holtokiglan ápolniok. (A. Z . 
f. Ch. u. K.) 

Apróságok. A'prot.cultusBelgiumbantaval57000 
fr. kapott a' statustól 1839-ki maj. 18-ka óta Bel-
giumban unió van az ev. prot. községek közt. (A.Z. 
f. Ch. u. K.) — Rómában arról beszélnek, hogy a' 
pápa Schweilzból vissza akarja híni a' jezuitákat, 
„miszerint e ' rendsznbálylyal nyugalmat adjon 
tán a' fölingerült országnak, vagy a' schweizi ul-
traradical párttól elvonja legalább az űrügyet, 
melly sok mérsékelt protestáns és liberal rokon-
szenvét nyeré meg eddig számára." Az ügyet 
Rossi gr. franczia követ pendité meg 's nagy 
ügyesség- és kitartással ö sürgeti Más statusok 
követei nem pártolják öt vagy épen akadályokat 
halmoznak útába. Minek ez? Diplomatiából! Nem 
akarják látni, hogy Francziaország diplomatiai 
diadalt ünnepeljen. A' pápa jó akarata fölötte áll 
a' magas diplomatia lapályainak, ö valószínűleg 
végrehajtandja a' jót, nem azért, mivel Franczia-
ország óhajtja, hanem azért, mivel jó. (A. Z. f. 
Ch. u. K.) — Ruppot a' königsbergi Gusztáv-
Ádolf-fiókegylet újra követeül vá lasz táa 'Darm-
stadban tartandott közgyűlésre.(A. Z.f . Ch.u K.) 
— A' szükséget szenvedő írek számára Konstan-
tinápolyban gyűjtött öszveghez a' szultán 1000 f. 
stget adott. (A. Z . f. Ch. u.K.) — A1 porosz s t a -
tusjövedelmek és kiadások egyetemes számadá-
siból, mellyek Berlinben az egyesült országgyű-
lés elibe terjesztettek, többi közt kitűnik, hogy 
istentiszteleti szükségekre a) az ev. egyháznak 
256922 tall., b) a' r. kath.-nak 980327 tall. a d a -
tik évenként. Felötlő a rány! (A. Z. f. Ch. u. K.) 
— A' jeruzsálemi, bagdadi 's más városi zsidók 
nagyon aggódnak a' ker. vallásnak terjedése m i -
att, mi titokban csaknem házról házra történik 's 
Jeruzsálemben titkos inquisitio-széket állítottak 
mindazok ellen, kik ker. könyveket olvasnak 's 
keresztyénekkel társalkodnak; azonkül a' rabbik 
borzasztó átokformulákat bocsátottak közre a' 
kórház és prot. missionárok ellen. (A. K. Z.) — 
Detroit, hivatalától felfüggesztett königsbergi pap, 
30 hivével az általa felállított hitvallás nyomán 
új vallásfelekezetet alapított. (A. K. Z.) — Bécs-
ből bizonyosnak írják, hogy a' jezuitáknak Prá-
gában tartózkodni meg nem engedtetett.(A. K. Z.) 
— 1846-ban az ansbachi (Bajorországban) e g y -
házmegye 29324 f. 53 krt. kapott alapítványok-
és kegyes adományokban. (A. K . Z.) — A' k ö -
nigsbergi szabad egyház pénzállapotát nagyon 
rosznak mondják. Az évenkénti adakozások igen 
vékonyan szivárognak be, 's Rupp és a' másik két 



pap nyilváníták, hogy ha a' pénz 's egész fizeté-
sűk be sem jő, ők hivatalaikat mégis a' régi mó-
don ingyen folytatandják 's íróság-, iskolai taní-
tásból 'st. táplálkozandnak. (A . K. Z.) — Han-
noverában a' papjelöltek symbolumokra lekötele-
zése az eddigelé föltételesböl föltételezettlenné 
lön átváltozatva. (A.K.Z.)— Kilátás van, hogy két 
egyház, a' Secession Church és Relief Church 
Skótországban, egyesülni fog. (A. K.Z t) — Ron-
ge 4 héti fogságra lön ítélve, mert egyháza kö-
rén kivül, jelesül Láhnben, istentiszteletet tartott. 
(B. A. K. Z.) — Oífenbachban 30 prot. család ném.-
kath. lön. (B.A.K.Z.) — A r. kath. egyháznak ká-
polnája volt Angliában,1844-ben:496. 1845-ben: 
504,1846-ban: 514 ,1847-ben • 532; Walesben, 
1844-ben: 8, 1845-b. 8, 1846-ban és 47-ben 
is 8 ; Skótországban, 1844-ben: 72, 1845-b . : 
65, 1846-b . : 80, 1847-b. : 82 ; Nagybritanniá-
ban öszvesen 1844-b.: 576 ,1845-b . : 5 7 7 , 1 8 4 6 -
b.: 602 ,1847 b . : 622. — Kolostora (Convents) 
1 8 4 1 - b . : 2 6 , 1 8 4 5 - b . : 3 1 , 1 8 4 6 - b . : 34 ,1847-b. : 
34. — Monostora (Monasteries) 1844-b . : 0, 
1 8 4 5 - b . : 3, 1846-b. : 6 ,1847 b. : 8. — Papja: 
Angliában 1844-b.: 631 ,1845-b . : 646,1846-b . : 
663, 1847-b . : 676 . ; Walesben 1844-b . : 23, 
1845-b . ; 20, 1846-b. : 2 0 , 1 8 4 7 - b . : 24; Skót-
országban 1844 b. : 8 6 , 1 8 4 5 - b . : 91, 1846-b . : 
93, 1847-b . : 98 ; Nagybritanniában öszvesen 
1 8 4 4 - b . : 740, 1845-b . : 7 5 7 , 1 8 4 6 b.: 776, 
1847-b. : 798. (B. A. K. Z.) — A' magasb 
görög papság a' kelettengeri tartományokban 
szigorú törvényes büntetés alatt oda utasítta-
tott , hogy az ottani lakosoknak orthodox egy-
házba átmentüknél rábeszélést vagy más csáb-
eszközöket ne használjon. (A. Z. f. Ch. u. K.) — 
Krabschitz helységben (Csehországb.) az ev.-
luth. pap jövedelme 1843-ban 25, 1844-b. 45, 
1845-b. 29 tall. tett. (A. Z. f. Ch. u. K.) — Lu-
xemburg valamennyi hatósága 's legelőkelőbb 
polgára kérelmet nyújtottak be a' királynak, 
mellyben visszahivatni óhajtják Laurent püspököt, 
„kinek eltürhetlen darabossága's türelmetlensége 
a' király- 's kormánytol csak elidegenítheti az 
alattvalók sziveit, azon férfit, kit Németország 
felvilágosult kormányai mint fölötte veszedelmes 
embert eltávolítani siettek." (A. Z. f. Ch. u. K.) 
— Ausztriában 1845-ben 168 r. kath. lett prot., 
728 prot. pedig r. kath. Legnagyobb elszakadás 
a' protestantismustól Cseh-, Morvaországokban 
's Galicziában történt. 13 év óta a'császári biro-
dalomban 7000 tagot nyert a' r* kath. vallás. 
Ezen adatokban Magyarország és részei nem fog-
laltatnak ben. (A. Z. f. Ch. u. K.) — A' königs-
bergi fötörvényszék házassági tanácsa a Falkson 
zsidó orvos 's egy ker. nő közti házasságot a' 
consislorium 's Oettinger rabbiülnök beadott vé -
leményei nyomán semmisnek nyilvánította. (A. 

Z. f. Ch. u. K.) — Licht, azelőtt elberfeldi n é m . -
kath. pap , kire olvasóink is közleményeinkből 
emlékezhetnek, meghalt. (A. Z. f. Ch. u. K.) 

Megjelent ú j könyvek : 
Kolosvárott Tilsch János könyváros és kiadónál m e g -

je lent "s minden hiteles könyvárosnál megszerezhető : 
Erdélyi protestáns egyházi beszédek tára. 1-sö 

füzet . Ara 4 8 kr . — Magában foglal e ' füzet 9 egyházi 
beszédet Vadas J . , Koronka A., K. Péterfi J . , Csegezi L. s 

Kis M., Gönczy L., Musnai K., Gyöngyösi J . és Nagy F , , 
ismeretes egyházi szónokoktól . A ' füze tek 3 — 4 havi i d ő -
közben je lenendnek meg. 

A' szentírás gyöngyei, vagyis bibliai legjelesebb m o n -
datok betűrend szerint . Kiválogatta Kis Mihály, s eps i -
árliosi unitárius pap és esperes. Kolosvártt . 1 8 4 7 . Ára 
4 8 kr . — E' munka ,174 lapra ter jed ns a ' papi teendők 
könnyítése véget t , magába foglalja a ' l eg je len tékenyebb , 
legszebb mondatokat a ' sz. Írásból, a1 legnevezetesebb 
tá rgyakró l , p. o. adó, adakozás, aggodalom, akadály, a k a -
ra t , alattomosság, alázatosság, a láz ta tás , áldásról ' s tb . 
czimek alatt , betűrend szeriut. A' munka tehát a' s z e n t -
írásnak becses, rövid kivonata. 

Állattan. Egész Frankhonban törvényesen beve ' t tanodai 
kézi könyv. Irta Mi lne -Edwards , a1 párizsi t e rményra jz i 
muzeuinban tanár 's több tudóstársaság tagja . Fordí tot ta 
Nagy Péter. Kolosvártt 1 8 4 7 . Első köte tben e l ő a d a -
tik a"1 „ H a s o n l í t ó B o n c z - é s E l e t t a n " , 2 - d i k b a n „Ál la t tani , 
osztályozás 's az állatoknak a1 fö ldgömböm e l t e r j e d é s e . " 
Ehez tartozik „Ál la t tan Á t l á s a " 4 3 9 ábrával . Ára 5 f t . 
— Szerzőnek neve kezeskedik a ' munka tar talmáról ' s 
becséről , melly valamint Frankhonban törvényesen bevett 
tanodai kézikönyv, nálunk is a' felső osztályokban 
igen hasznos lehet az állattani alapos ismeretek t e r j e s z -
tésére . 

Erdélyország statistikája. Irta Köváry László. 
Kolosvártt 1 8 4 7 . 1 - s ó köte t 2 ft. 2 4 kr . Erdé lynek e r 
ideig nem láttuk alkalmas s t a t i s t i k á j á t ' s g e o g r a p h i á j á t ; 
a ' je len munka érzet t , nagy szükséget pótol 's t e r jede lme 
és az adatok halmaza minden eset re érdem ; czélszerü az 
unió tekintetéből is, mert ismerni azt 's annak helyzeté t , 
kivel egyesülni kívánunk, legelső kellék. 

Györké geographiája és históriája Erdélyről.. 
Irta Köváry László. Második képes és á tnézet t k i -
adás. Kolosvártt 1 8 4 7 . E ' munkában 4 0 lapon Erdé ly 
f ö l d e ' s megyéi , neveze tességeikkel , — 4 0 — 8 4 lapon 
Erdély tör ténetei adatnak elő , versekben , gyermekek 
számára. 

M e g j e l e n t *s Eggenberger József é s fia, p e s t i 
k ö n y v á r o s o k n á l 's á l t a l o k a ' h o n h i t e l e s 

k ö n y v á r o s a i n á l k a p h a t ó : 

Iiellen Anthologia. Gedike Fridrik rendezménye után, 
sorközöl t modorban magyarítá Karolyi István. Első 
folyam. Pesten 1 8 4 8 . Ára 1 ft. 2 0 kr . e. p. Iskolák s z á -
mára tör ténő nagyobb mennyiségű vételeknél , p. o. 2 5 
példánynál marad az előfizetési á r , t. i. 5 0 kr . p. p. — 
Szerző, azokat , kik a" hellen n y e l v ' s irodalom ismere tére 
kiváunak eljutni , nem a" rég i , elméleti, — hanem a' gya -
kor la t i úton vezérli , melly új modornak Ilamilton és J a -
cotot apostolaik : a ' fordí tást i l letőleg azonban középuta t 
tar t a ' J aco to t és Hamilton rendszere között Hogy a1 SJB. 
által követet t modor bármelly nyelv megtanulására b i z -
tosabb 's könnyebb a' réginél : ez nem szenved ké t sége t 
's ezér t ajánlatosb is. 



P R O T E S T Á N S 

EGYHÁZI ES ISKOLAI LAP. 
47. szám. Hatodik évi folyamat. November 21. 1847. 

Megjelenik e' Lap 2 íven, minden héten egyszer: vasárnap. Előfizetési ár félévre Budapesten házhoz-hordással 3 f t . 4 0 l*r- , 
postán borítékban küldve 5 f t . pengő pénzben. Előfizethetni Pesten hatvani-utczai Horváth-házban 483. szám alatt földszint 

Landerer és Heckenast könyvnyomdája ügyszobájában és minden magyar- és erdélyországi kir. postahivatalnál. 

TARTALOM : Elmélkedések a' vallás és egyház feleit. 
II. Katholicismus és protestantismus. H u n f a l v y J á n o s . 
— Honi protestáns egyházunk fögondnokai, 's azoknak 
jutalmuk. N e m e s L a j os. — Római katli. vallásról prot. 
egyházba áttért egyén kiskorú gyermekei mellyik vallás-
ban nevelendök ? S z e n t m i k l ó s i . — I s k o l a-ü g y : 
A'néptanítókat képezde Nyíregyházán, E m e r i c z y La-
j o s tanár úr székfoglaló beszéde. Dr. T a v a s s y L a j o s . 
— V e g y e s k ö z l e m é n y e k . 

Elmélkedések a' vallás és egyház felett. 
II. Katholicismus és protestantismus. 

Krisztus nem hagyott nekünk rendszert, hanem 
csak alapelveket,—nem készített egyházi szerke-
zetet, hanem csak anyagot és szellemet adott hí-
veinek , mellyböl és mellyel azt felépíthessék. 
Vallóit, kik tanait, szellemét többé kevésbbé tisz-
tán és hiven befogadták, csak hamar a' történe-
lem amaz általános két tényezője, a' tekintély és 
önegiesség, a' substantialitás és individualitás, az -
az, a' veszteglés és haladás elve választotta el. 
A' keresztyénség történelmének első szakaiban 
természetesen az első tényező túlnyomó vala 's 
ez alapította a' római kath. egyházat. — Krisztus 
ú j országnak, a' mennyeinek vetelte alapját, ez 
már a1 földön is valósította magát, mint egyház, 
midőn a' követőiben működő szellem küllélet ölte 
magára. Ezen küllét, vagy is a' keresztyén egy -
ház nemcsak más vallási intézet, a' pogányság, 
hanem világi küllét a' pogány állam ellenében is 
alakult. Azon új ország tagjai eleinte ugyan egy-
iránt áthatva érezték magokat az új szellem, a' 
sz. lélek által: de csak hamar szükségesnek ta -
láltatott a1 községnek lélegzetet(organisinus)ad-
ni,—elöjáróságot, melly a'vezetéssel és tanítással 
különösen meg volt bízva, választani. Azon elö-
járók idő jártával a' tudók, a? tanítók- és határo-
zókká lőnek 's mint ollyanok elváltak a' község-
től. A' tudó elöjárósága' sz. lelket magának igé-
nyelte főképen, melly a' községben csak fejletle-
nül, öntudatlanul volt meg. — Lassanként azon 
elöjáróság még kényszerítőbb tekintélylyé lett a' 
község tagjaira nézve, mint maga a' sz. írás, 
melly magyarázatot szükségelt, a1 mire ezek a l -
kalmatlanoknak tartattak. így az egyházban vagy 
a ' mennyei országban papi ország keletkezett. — 
Ez tán szükségképen ugy lett, még pedig, Hegel 
szerint, a' szellemi országra nézve azért volt 
szükséges a- tekintély azon uralkodása, mivel az i 

emberi egyéniség, mint ollyan, nem volt még ki-
fejlődve. ,,A' szívben, mondja Hegel, a' gonosz 
akarattal ugyan felmondtak: de az akarat, mint 
emberi, még nincs az isteniségtöl átalakítva, ' s 
az emberi akarat csak elvontan szabadult fel, nem 
összetes valóságában." — „Az egyéni szabadság 
még nem érvényes, mint ollyan. a' belátás még 
nem áll a' maga lábán, hanem csak idegen tekin-
tély szellemében van ." — Az új egyház áta lá-
nossá törekedett lenni, de épen azért kirekesztő 
is volt mindarra nézve , mit magába föl nem v e -
hetett; azért nyilatkozott olly hamar a' kathoL 
egyház 's az eretnekség közti ellentét. Azon á l ta -
lánosság biztosítéka gyanánt vették az apostoli 
gyülekezetekkeli összefüggést, minthogy ezek a® 
igazi keresztyén hagyományok vivőinek és őrzői-
nek tartattak, 's ezek által gondoltak összefüggni 
az apostolokkal, az apostolok által pedig magá-
val Krisztussal. Az elöjáróságnak azonban őrköd-
nie kellett, nehogy az eretnek fejlemények, apo-
stolokkali összefüggést ürügyelve, kétségbevon-
hassák az átalánosságra vagy is katholikusságra 
törekvő egyház tanításait, 's erős biztosítékot ma-
ga számára keresnie. Ezt találta a' püspökségben9 
mint azon közlönyben, mellyben kirekesztőleg-
működik és nyilatkozik a' Krisztus által igért sz. 
lélek. Azon képzelet már Irenaeusnál *) , teljesen 
pedig Cyprianusnál van kifejlődve, ki az aposto-
lok egységét már Péter által, a' püspökök mint 
amazok utódai egységét pedig a' római szentegy-
ház, mint annak örököse, által állította eszköz-
löttnek. * • ) 

*) Irenaeus (f 202) adv. haer. III. 3. Traditionem itaque 
apostolorum in tolo mundo manifestatam in omni ecclesia 
adest perspicere omnibus, qui vera velint videre, et habemus 
adnumerare eos, qui ab apostotis instituti sunt episcopi ift 
eeclesiis, et successores eorum, usque ad nos, qui nihil tale 
docuerunt. . . 's IV. 20. Quapropter eis, qui in ecclesia sunt, 
presbyteris obaudire oportet his, qui cum episcopatus suc-
cessione charisma veritatis secundum placitum Patris acce-
perunt ; reliquos vero, qui absislunta principali successione, 
et quocunque loco coliigunt, suspectos habere vei quasi hae-
reticos et malae famae 'stb. 

* íf) Már Irenaeus is mondja: ad hanc enim ecclesiam (t . i . 
a1 melly Péter és Pál által alapíttatott, a' római) propter po -
tiorem principalitatem necesse est omnem convenire eccle-
siam, hoc est eos, qui sunt undique fideles, in qua semper ab 
his, qui sunt undique, conservata est ea quae est ab aposto— 
lis traditio. 



A' kntholicismus alapelve tehát a1 tekintély, 
melly nem bennem, nem az egyénben, a' hívőben 
van, hanem rajtam kivül, Istentől ezzel felruhá-
zott rendben vagy egyházi főnökben van, ki ugyan 
a ' vallásalapító közvetlenül adta tekintélyre, a' 
szentírásra is hivatkozik, de egyfelől ennek é r -
telmezését és magyarázatát egyedül ö teheti: más-
felöl pedig a' sz. íráson kivül másra, a' hagyo-
mányra 's a' sz. lélek koronkénti nyilatkozataira 
is alapítja határozatait. — A' kathol. vallás kút-
f e j e tehát nemcsak a' sz. írás, hanem a' hagyo-
mány, a' tanító, vezérlő egyház végzései is. — 
A1 kathol. egyházat illetőleg, az az eszmének tö-
kéletes valósulása, teljesen bevégzett ház, mellyen 
belül üdv, kivül pedig csak kárhozat van. — A' 
vallást illetőleg ez teljesen befejezett rendszer, 
úgyhogy a' dogmákon, a' mint azokat a' zsinatok 
' s főleg a' tridenti zsinat meghatározta és sürü 
átkokkal körülbástyázta, változtatni nem szabad. 
A ' kathol. vallási rendszer szerint a' hívők kis-
korúak, az egyéniség nincs kifejlődve, hogy saját 
lábán járhatna, saját,belátását követhetné,—azért 
nem is érintkezhetnek közvetlenül az Istennel, ha-
nem gyámokra, közbenjárókra van szükségök, 
kik érettök rendelkeznek, imádkoznak, kik őket 
vezérl ik, oktatják, feloldozzák 'stb. — Az egyé -
niség tehát el van némítva, alázatosság, engedel-
messég és hivékenységa' fökellékek és erények 
az egyház kiskorú tagjaira nézve, mellyek azon-
ban gyakran ellenkező szélsőségre csapnak által, 
gögre , engedetlenségre és hitetlenségre változ-
ván át. 

Minthogy a' vallás tanaival nem szabad a' hl— 
vő egyénnek törődnie, azokat szabadon vizsgál-
nia belőlük a' lelkével rokoni kiválasztani 's 
saját jává tenni, a' mi pedig tőle idegen, azt e l -
vetni ,— hanem egyszerű hit követeltetik a nélkül, 
hogy az belső és teljes meggyőződésből fakadjon, 
— mert csak kétségbevonáson, szorgalmas nyo-
mozáson, teljes befogadáson és megemésztésen 
keresztül ment dolog válhatik meggyőződéssé : 
azért a1 tanítások és dogmák a' jó katholikus előtt 
idegenek és külsők maradnak's gyakran az egész 
vallás rája nézve csak tárgyias külső dolog, 's a ' 
vallásra vonatkozó tettei is csak külsők, nem ben-
ső szívből fakadlak, pl. az olvasó-szerinti imád-
kozás. — Általában az egyéniség elnyomása ered-
ményezte a' bensöség elhalását, 's az egész k a -
tholicismuson bizonyos hideg külsőség mutatko-
zik mind a' vallást, mind az egyházat illetőleg. 

A' katholicismus bélyegei, a' mondottak sze-
rint: tekintély, befejezettség, közbenjárás, külső-
ség. — A' katholicismus tehát a1 merev veszteg-
lést képviseli, mivel hiszi, hogy az eszmét már v a -
lósította, hogy már tökéletes,— az egyedül idve-
zítö igazságot teljesen bírja, 's mivel a' substan-
tialis tekintély az egyéniség fejlődését, haladását 
lehetleníti; továbbá a ' hivők kiskorúságát ápolja, 
miszerint az egyéniség nincsen még kifejlődve 's 

az előbbi elvnél fogva nem is fejlődhetik : hanem 
lelki atyákra, vezető, tanító papi rendre va» szük-
sége ; azután a' tétszenteskedést (Werkheiligkeit) 
mozdítja elő, miszerint elég, ha külsőképen t e l j e -
síttetnek az egyházi rendeletek; 's végre ebből, 
hogy hiszi, miszerint az egyedül idvezítő teljes 
igazságot bírja, foly kirekesztösóge, üldözési haj-
lama. — Atalában véve, a' katholicismus bámu-
landó következetességgel alkotott rendszert mu-
tat fel, 's Schütter nem alap nélkül mondá, hogy 
a' katholikus hivönek csak bizonyos, akár n e v e -
lés, akár meggyőződés által nyert álló-ponira van 
szüksége 's onnan logikai következetességgel f e j -
lődik ki egyik dogma a' másikból, 's a1 katholi-
kus tanok összege olly erős hitté válik benne, mint 
millyen erős hajdan azon hit volt, hogy a1 nap 
kering a' föld körül. — Illy következetes rend-
szerrel eddig nem dicsekhetik a ' protestantismus. 

A' protestantismus olly régi, mint a' katholici-
smus, mert elve, az egyéni szabadság, az önegies-
ség, a' katholicismus elvével, a' tekintélylyel e g y -
korú, csakhogy az első századokban alárendelt 
szerepet vivén, legfölebb mint felekezet lépett a* 
kathol. egyház ellenébe, mignem a' reformatio 
azon elv kővetőit önálló és független egyházba 
egyesítette. A' reformátorok látván azt, mit a' 
hagyományok és emberi rendeletek borujából a' 
sz. írás világánál tiszta keresztyén igazságnak ki-
ismertek, az uralkodó egyháztól üldöztetve, hogy 
üldözésijogát kétségbe vonhassák, lassanként azon 
meggyőződésre emelkedtek, hogy az igazi egy-
ház még eszmény, melly után folyvást töreked-
nünk kell, mivel jóllehet az a1 lélezö egyházak-
ban többé kevésbbé tisztán van valósítva, de tö -
kéletesen sehol sincs elérve. — Ezen felfogásnál 
fogva különösen kétségbe vonták a' kathol. e g y -
ház azon elvét, melly a' római káté L. 1. P. 3 c. 
2 van kifejezve : „Universalis etiam eam ob c a u -
sam dicitur, quod omnes, qui salutem aeternam 
consequi cupiunt, eam amplecti debeant, non s e -
cus ac qui arcam, ne diluvio perirent, ingressi 
sunt. Quemadmodum haecuna ecclesia errare non 
potest in fide ac morum disciplina tradenda, cum 
a spiritu S. gubernetur: ita caeteras omnes, quae 
sibi ecclesiae nomen arrogant, ut quae diaboli 
spiritu ducantur, in doctrinae et morum perni-
ciosissimis erroribus versari necesse est." 
Midőn a' kathol. egyház csalhatatlanságrai i gé -
nyét visszautasította, magának sem igényeihete 
csalhatatlanságot a ' prot. egyház, ugyanazon e l -
vénél fogva, mert nem tarthata igényt azon tö -
kélyességre, hogy az eszmét már teljesen valósí-
totta : hanem egyfelől a' sz. írásra hivatkozott, 
mint a' mellyben a' keresztyénség tökéletesen 
van kifejezve; másfelöl láthatatlan eszményi egy -
házra mulalott, mellyet kell hogy a' látható, t a -
pasztalati egyház minden egyes tagja a 'maga kö-
rében 's tehetségéhez képest valósítani töreked-
jék. Jóllehet az egyház, mint az Isten országa a ' 



földön, lényege szerint csak egy lehet : mégis tör-
ténelmi idomzataiban szükségesképen többféle. 

A' tapasztalati és eszmei egyház közti viszony 
különböző felfogása alapítja a' kathol, és prot. 
egvház közti különbséget, miszerint amaz a ' t ek in-
tély, veszteglés — ez a' szabadság, haladás egy-
háza. A' kathol. egyház elvénél fogva kirekesz-
töséget, egyedül-idvezítöséget követel magának : 
a ' protestantismus pedig a' kathol. egyházban is 
elismer egy idomzatáta'keresztyénségnek, 's e n -
nek erényes híveivel, mint a' láthatlan vagy esz-
mei egyház társtagjaival, összekapcsolva érzi ma-
gát kölcsönös szeretet és türelem által. — A1 p ro-
testánsok a' régi egyház ellenében tehát a1 sze-
mélyes és nemzeti szabadság jogát igényelték és 
védték, melly midőn nekik az 1529-iki spirai 
gyűlésen megtagadtatott, az azt megtagadó v é g -
zés ellen ünnepélyes óvást tettek, mivel a' római 
kath. egyház igényeit visszautasítván, el nem is-
merhetők azt, hogy valamelly egyház vagy em-
beri tan bírhasson egyedül-uralkodói joggal. — 
Midőn azonban a'reformátorok a' személyes sza-
badságot és meggyőződést védelmezték, akkor 
akármiféle önegi véleménynek és önkénynek nem 
nyitottak még tárt kaput, mivel a' hit zsinórmér-
tékét a ' sz . írásban találták,—melly sz. irást szor-
galmasan és lelkismeretesen kutatni minden k e -
resztyénnek kötelességévé tették. — Az egyes-
nek hite tehát, a' protestantismus szerint, csak a' 
szabad vizsgálás és meggyőződés eredménye, 's 
az egész egyház hite csak tagjai szabad meggyő-
ződésének kifejezése, a' mint a' közös vallástéle-
lekben nyilvánították. 

A' személyes szabadság, az önegiesség elvé-
vel a' prot. egyház képviseli a* haladást, melly 
a' tapasztalati és eszmei egyház viszonyának fel-
fogásában találja azon mozgató erőt, melly a ' p r o -
testantismust elmerevedéstöl megóvja. A' szemé -
lyes szabadság és Önegiesség elvével továbbá 
adva van a'protestantismus azon jelleme, misze-
rint a' külsőséggel meg nem eléged ve, bensőséget 
követel, a' tétszenteskedést utálja, csak szabad 
és belső hitté vált meggyőződésből fakadt tette-
ket helyesel; végre ebből foly, hogy a' hivők 
nagykorúak, nincsenek gyámság alatt, közbenjáró 
rend nincsen, hanem mindenki közvetlenül járúl 
az Istenhez; senkit bűnétől idegen fel nem oldoz-
hat, hanem a' megbocsátlalásra belső javulás és 
igazulás szükséges. Annak, mi tárgyias,külső pro-
testáns ember szemében nincs érdeme, — csak mit 
magának sajátjává tesz, bír becscsel. — A pro-
testantismus azért több műveltséget 's nagyobb 
szellemi fejlettséget igénylő, tisztább és magasabb 
felfogása a' kereszlyénségnek, mint a' katholiei-
smus. — „A" protestantismus, mint Jürgens mondja, 
bir tényleges és nemleges tartalommal, kiván mind 
hitet, mind vizsgálást, engedelmességet, mint sza-
badságot, követését az isteni ige világos határo-
zatainak mind, épen azért, ellenmondást minden 

más tekintély ellen az ismeret, hit — mint az ész 
szabad használata által közvetített igazság — dol-
gában ; összevág tehát az igazi jámborságra és 
humanitásra való képezödést feltételező elvével 
a' haladásnak, tökélyesedésnek, türelemnek ama 
magasb értelemben, hol mint elismerése minden 
idegen jogkörnek mutatkozik, az igazi ke resz -
tyénség szellemével, gondolkozási és szellemi 
szabadsággal; magában foglalja végre, mivel a' 
felszabadított gondolat semmi egyes megyére nem 
szoríttathatik, a' szükségességet, hogy az egész 
élet, mint a' tudomány, szabadon fejlődjék, — a* 
protestantismus egyszersmind feltétele, kezdete 's 
erős talpköve a' tudományi és polgári szabadság-
nak." H u n f a l v y J á n os -

i 
Honi protestáns egyházunk fögondnokai, *s azok-

nak jutalmuk. *) 
Honi protestáns egyházunkban a1 főgondnok 

a' protestáns nép vallásos ügyek körüli r é s z v é -
tének képviselője 's rendes hivatalnoka. A ' p r o -
testáns népnek ezen vallásos ügyek körüli r é s z -
véte a ' protestantismus természetében mélyen 
gyökerezik. Mert ez a' vallást ég legdrágább 
kincsének tekinti minden ember boldogítására ; ' s 
tudja , hogy Jézus annak minden népek közötti 
hirdetése végett küldé szót apostolait. Immár a* 
protestáns nép ezen legnemesebb kincsét fé l léke-
nyen őrzi, 's hogy annak tiszta s jézusi- szellemű 
fényét hitvány salakok szenyfoltokkal ne homá-
lyosítsák , kezelése körül mindent tudni és látni 
szeret, miszerint tiszta sugárai folyjanak életereire. 
Tiszteletben tartja tehát az egyházi szolgálatot, 
's örömmel nyitja meg keblét annak üdves ok t a -
tásai előtt : de azért maga is vizsgálja az Íráso-
kat , — önerejével is kiván meríteni a' hit és e r -
kölcsi égbe-emelö tanok forrásából; mivel tudja, 
hogy azon vallásos vigasz leginkább balzsamozza 
gyógyitólag a' szívsebeket, mellyet maga is m e -
ríthet a' zavartalan kútfőből, 's bizonyosan onnan 
szivárog az élet elevenítésére. Csak e' derül j ó -
tevöleg reményegén, ez emeli bizalmát. Nem 
szenvedi hát, hogy gyámszalagon hordoztassák a' 
lélek szabad vidékein : hanem a' gondolkozó 's 
itélötehetséget, a ' lelket tökéletesítő 's boldogító 
vallás körül ama kifejezése szerint a' szent - i rás-
nak — ugy szólok, mint eszesekhez, Ítéljétek meg 
ti, a' mit mondok — szabadon kivánja használni. 
A' honnan előtte e1 szellemi kincsért csekély á l -
dozat valának annyi elfolyt v é r ' s kivívott küzdel -
mek, mellyek fölött a1 lelkiszabadság felvirágozék. 
Mi is volna természet-ellenibb, mint a ' lelket a" 
neki teremtett szabad működés mezejéről leszorító 

**) Töredéke egy g y á s z b e s z é d n e k , melly néhai b . 
e. méltóságos kóji C o m á r o m y I s t v á n k. tanácsnok, 's 
abauj-egyh.megyei segéd-fögondnok urnák, 1846-ik évi jan. 
14-cn a' gönczi ref. egyházban tarlatolt gyász-ünnepélyére 
esperes! meghagyásból készíttetett, de idő-kimélés miatt el 
nem mondatott. 



tö rekvés? — Hogy rabszolgád előtted arany b é -
kóban keseregjen, — ezt teheted : de hogy a' 
lélek ugy gondolkozzék 's győződjék meg, mint 
szabályaid parancsolják : ezt nem teheted. Mert 
a ' lélek csak addig engedi magát féken vezettetni, 
mig nem erős magára eszmélni 's a' kényszerítő 
szűk korlátok közöl széttekinteni : de azontúl,mint 
bölcsőből kinőtt gyermek, kirúgja magát szorító 
póláinak kötelékei közöl, szabad mezőre siet.Épen 
azért olvadott össze a' protestáns nép vallásos 
életével annak egyházi 's vallásos ügyek-körüli 
részvé te , hogy a' lelket önállásra 's eszméletre 
segélje. 'S hol van az erkölcsi valóknak azon 
hazája, melly e' nélkül ellehetne? hol van a 'pol-
gároknak azon társulata, mellyben e1 nélkül nyíl-
nék a1 boldogság teljes virága? Magát bünteti azon 
nép, melly a ' lélekre bilincset vállal. — Annak 
emelkedése csak struczmadár emelkedése, melly 
legmagasabb röptében is port rúg. De hol a1 l é -
lek szabadon fejlődik, gondolkozik, vizsgál 's 
nyilatkozik : ott ébren van a1 közfigyelem, munkás 
a ' szellemi erő 's következetes az elöretörekvés. 
A ' szellemi erő hiánya sülyeszté alá azon idők 
népeit, mellyekben a' tudományok gyönge-világú 
mécsei csak bizonyos zártkörökben pislogtak, 
honnan a' népek polgári 's vallásos életére tápláló 
meleget nem önthetének. A ' tudatlan 's gyönge 
léleknek gyámra van szüksége , 's ennek még 
ferde-irányu vezetését is kész elfogadni,— a mi 
történt vallásukra nézve a1 reformatio-előtti né -
pekkel , kik között minden visszaélések kövéren 
tenyésztek, mig egy eszmélő lélek vezérereje 
azokat le nemhervasztá. Melly világra-hafó j e l e -
netnek sokat köszönhet az emberiség, sőt sokat 
köszönhet maga a' római egyház , (melly jelen-
korunkban nagyon különbözik a'reformatio-elötti-
ségé tö l , noha most is vannak külsőségei- 's t a -
naiban olly sajátságai, miknek alapját Jézus és 
apostolainak elveik között nem találhatni föl); mert 
akkori mély elmerültségéböl, mint villanyerö ál-
lal megrázatott, fölrezzent, magát körültekinté, 
magáról sok faltyu-növéseket letisztogata, 's a1 

protestantismusi szellem ellenőrködése mellett, 
melly mindenfelé közkedvelést nyer t , Krisztus 
valláselveihez nem illő sok ragadványoktól tisz-
iula meg, mint a' villanyfolyam által egészségte-
len anyagaitól megtisztított levegő. — Hogy tehát 
valami szükségtelen gyom az egyház körében 
föl ne sar jazzék, az iránt a1 protestáns nép öríi-
gyelemmel van, minden vallásos szükségeit tud-
tával, sőt részvétével elégítteti ki, minek hivatalos 
eszközlői nagyrészint a' főgondnokok. E ' szerint 
honi protestáns egyházunk gondnokaira bokros 
foglalkozások néznek, valamint sokfélék az egy -
házi dolgok körüli részvételt-kivánó viszonyok. 
*S ezen buzgalmat, mióta a' protestantismus ho -
nunk határaira Thurzó, Perényi, Drágp, enyingi 
Török, Nádasdy 's más, országos nagyok pártfo-
gásuk alatt átültettetett, a'gondnoki hivatal lótre-

jövése előtt is ernyedetlenül ápolá hitfeleink l e l -
kesedése , — kiknek közremunkálásuk által fő i s -
kolák , kisebb 's nagyobb tudományos, szellemi 
haladást fejtő intézetek jövének létre , mellyeket 
hitfelekezetünk valamint önerejével országos s e -
gély nélkül alapított,—ugy századok hosszú során 
keresztül is egyedüli gondoskodásával virágoztat: 
— holott némelly közhasznú intézetek országos 
gondoskodás eredményei, szükségeiket pénztár 
fedezi , hova minden hitfelekezelüeknek, 's igy 
protestánsoknak fillérei is gyűlnek. Ki tagadná e' 
nemes tüz közhaszonra lobogását? Hiszen a ' p r o -
testáns iskolák megnyílásával nemzetünknél a' 
tudományos élet elevenebb lön, maga a'tudomány 
szabatosabb's nemzeti szükségekhez alkalmazot-
tabb. 'S e1 tekintetben nem csekély kincs folydo-
gált a' protestáns nevelőintézetek köréből azok-
nak neveltjei által polgári testületünk minden 
ereire. Melly ültetvények, hogy közhaszonra 
minél Ízesebb gyümölcsöt teremjenek, a ' p r o t e -
stánsok közös részvétlel és nyilt ajtóknál rendezik 
dolgaikat, — mi az ügyet közkedveltté szenteli, 
holott a' zártkörűség bizalomban a' közvélemény 
előtt rendesen megbukik. Mindezekre örfigyelmet 
fordítani, az egyház külrendezése 's virágozta-
tása körül erélyesen működni a' főgondnoki hi-
vatal köréhez tartozik, — 's ki e ' téren híven 
teljesíti hivattatását, az emberiség ügye iránti 
nemes lelkesedése közt örömmel mondhatja : Ne-
kem a Krisztus igája könnyű, 's annak terhe 
gyönyörűséges. 

Továbbá a' honi protestáns — jelenleg ille-
tőleg o' reformata egyház fögondnoka, közremun-
káló buzgalmát egy igénytelen papitársasággal 
egyesíti. — Igen! egy igénytelen néptöredékkel, 
— de a' melly keblét a' honszeretetnek mindig 
nyitva tartá, melly mindig nemzeti dicsőség, nem-
zeti fejlődés szent óhajtásai között epedett, 's hol 
szerény működési köre engedte, azt munkálta is. 
— Mit szóljak e'szószékről, magam is ez osztály 
tagja szerénység sérelme nélkül? Ollyat fogok 
rebegni, mit a' história, az életnek ezen mestere, 
igazság földeritöje 's idők bizonysága, igazoland. 
Vájjon nemzetünk drága kincsét , bájosan zengő 
magyar nyelvét, legtöbb részben nem ezen e l f e -
lejtett református papságnak köszönheti-e? Mert 
midőn a' hon más fiai önérdekeikért, házi tűzhe-
lyeikért csatázának, ez nemzetiség lobogóját tűzé 
ki. Hazai nyelven szólott mindig a' néphez, 's 
tudományos vizsgálatait mindenütt, hol tárgya 
engedte, hazai nyelven terjesztgette. Fölemlítem 
Komjáthy Benedeket, Frangepán Katalinnak,Pe-
rényi Gábor özvegyének udvari papját, ki a' 
Krakkóban 1535-ben nyomatott, legelső nyom-
tatott magyar könyvet, mint éjjeli 's nappali csüg-
gedetlen fáradalmak eredményét, szeretelt nem-
zetének oltárán fölmutatta. Hallgassak-e Erdős 
János-ról, Nádasdy Tamás udvari papjáról, ki, 
mint magyar nyelvbuvár, az első magyar nye lv-



tudományt bonyolodott szövedékeiből kifejtegeté, 
^s mint nemzetének gyöngyét, az általa Ujszigeten 
megindított 's legrégibb magyar könyvnyomó in -
tézetben 1539-dik évben nyomtatott példányai 
által közös kincsesé tevé. Ne hozzam-e föl Károli 
Gáspárt, a' tudományok fölkent férfiát, kinek tu -
dós mécsei ezen város * ) szűk falai közt éjeken 
által világítának, miként az egész bibliát nemze-
tének kezébe honi nyelven legelső nyujtá ? Elő-
soroljak-e több számosakat, kiknek lelkesedésök 
nélkül honi bájos nyelvünk régen feledésbe me-
rült volna, 's ma talán pásztoriíju sem legeltetné 
téreinken honi dal mellett nyájait?—Ámde ezek-
nek hüségök kincsedet megörzó számodra, drága 
nemzetem! Azonban a' hűség jutalmai hol mara-
dának? Megengedhetéd-e, hogy jöjjön olly idö, 
mellyben hív fiaidnak ezen osztálya ne találja 
hónát e ' hazában ? hogy jöjjön olly idö, mellyben 
a ' protestáns papság méltatlanul üldöztetve, házi-
isteneit, haza- , fejedelem- 's vallásiránti hő sze -
relmét keblében hordva , lánczokkal terhelten, 
szakadozott köntös és éhség sorvasztási között 
fegyveres őrizet alatt seregenként hurczoltassék 
túl a' hazai határokon, elszakasztatva a' forrón 
szeretett szívektől, el a' segédet nyújtani kész 
rokonoktól, Nápoly gályáin vívandó nehéz sanya-
ruságaival. 'S annyi méltatlan szenvedési órák 
közt Te fogadád-e ápoló kebledre számüzöttei-
de t? nyitottál-e menedéket előttük? szikkasztád-e 
könyeiket? Oh! e' szép részvét egy idegen föld 
fiának, RujterMihály belga admirálnak jutott, k i -
nek érzékeny szívből fakadt könyei mosák le 
ez üldözött papság arczának munkaszennyét, 's 
megosztott ruhái válták föl rongyait. És te, oh 
dicsőnek ohajtott nemzetem! e' vérző szívvel is 
hív papságnak mind ez ideig adósa vagy. Elöjö-
yének többi munkásaid, 's közölök mindeniknek, 
a ' későn érkezőknek is, illő bért nyujtál. Ezt szá-
mításodból mindig kifelejtéd, Csak a' protestáns 
papság az, mellynek jobbléte törvényhozási gond 
tárgyává még soha nem méltaték. És még is a j -
kairól emelkedtek-e panaszok a1 fejedelmi lak 
e rké lyé ig? szerénysége megengedte-e valaha, 
hogy illetlenül 's érzékenyen zörgessen adósának 
a j ta ján? Oh nem. Hanem e ' feledtetés borulatai 
közt egy vidám fény derült csüggedetlen szorgal-
mára. Mert hitrokonainak szives részvéte, ezen 
egyedüli jutalma, soha el nem hagyá. 'S hogy tá -
madható veszélyes zivatarok létének gyönge 
csajkáját ismét szirthez ne csapkodhassák, világi 
részről választolt segéd-gondnok egyesítendő 's 
őrködő működésével szilárdítá állását, kinek g y á -
molításával legyen futandó az eddig vérző aka-
dályok között kiküzdött pályán. 

Illy fontos hivatal az egyházra 's papságra 
nézve a' protestáns főgondnoki hivatal. Égy buz-
gó főgondnokot mindenütt ott találsz, hol az Úr 

*) Göncz , Károli Gáspár egykori lakhelye, hol e1 gyása-
Ünncpély tartatott. 

házának virágoztatása segéderőt igényel Talá l -
kozol vele a' hívek vallásos és erkölcsi állapota 
fölött őrködő tanácsteremben, találkozol az élet 
tág mezején, hol hivatása szerint buzgóság pé l -
dánya tartozik l enn i ,— találkozol, ha az egyház 
kerítésein ejtett réseket áldozati készséggel aka -
rod kiigazgatni, — találkozol vele a' honfiúi kö-
telesség szent oltáránál, miként gyámolítja az 
egyszerű lelkészi-rend munkahüségét , — söt 
büszke abban, ha előtte hordhatja a' lobogót, mi-
dőn az, a ' ko r kivánatával párhuzamot tartva, h a -
ladási ösvényre indúl. 'S a' fögondnokoknak ezen 
papirenddel egyesített buzgalma a' jónak és ü d -
vösnek mezején nem termett-e már kellemes v i -
rágot a' hon javára ? 

Nem követik ugyan a ' protestáns fögondnok 
működéseit gazdag anyagi jutalmak, nem meg-
tiszteltetés tündöklő kliljelei's magas polezra lép-
tetés : de jutalmazza egy bölcsen kormányzott 
közönség méltányló véleménye 's bizalma, — e* 
mellett a' tiszta önérzet, melly boldogítólag híven 
végzett munkáink után a' szívben fakad. Kiséri 
áldás és szeretet és hála, drágább kincsek, mint 
az anyagi minden jutalmak fénylő gyémántjai 'sat. 

N e m e s L a j o s , 
kassa-bogdányi ref. lelkész. 

Római kath. vallásról prot. egyházba áttért egyén 
kiskorú gyermekei mellyik vallásban nevelendők ? 
(Nyilatkozata N. N. lelkésznek B —s megye közönségéhez a' 
r. kath. vallásról helv. hitvallásra áttért J. — Gy.— kis-koru 

gyermekei vallása ügyében.") 

Tekintetes nemes megyei közönség! Ifj. J . Gy. 
b—i lakos, — ki hajdan mint kovács-legény, v á n -
dorlása közben a' h. hitvallásról róm. kath. va l -
lásra ment át, az 1844-diki 3-dik törvényczikk 
engedelmével pedig közelebb mult 1845-dik é v -
ben a' helv. hitv. egyház kebelébe visszatért, — 
kis-koru gyermekeinek a' r . kath. vallásban leen-
dő nevelésök iránt mind helybeli plebánus, tiszt. 
N. N., mind főszolgabíró N. N. úr által felszólít-
tatván és sürgettetvén, midőn ezen felszólítás és 
sürgetésnek nem engedne : ugyancsak a' tisztelt 
plebánus úr részéről, az illető püspökség utján, a' 
n. m. k helytartó tanácsnál bepanaszoltatolt; 's 
onnan kelt kegyes intézvény következtében, — 
mint a' tek. ns megye előtt tudva van, — e1 tá rgy-
ban a' tek. ns megye által vizsgálat rendeltetett. 

Nem szólíttattam ugyan fel irott nyilatkozatot *) 
adni e1 tárgyban ; de mivel jelen állására ez ü g y -
nek én is némi befolyással voltam: a' dolog ke l -
lő felvilágosítása 's tökéletes megérthetése v é -
gett kötelességemnek ismerem, írásban nyilat-
kozni az iránt, mit 's mi okból tettem ? 

Először is tehát még a' mult évben fölhívatva 
*) Szóbeli nyilatkozatra az író a1 t. cz. megyei küldött-

ség által fölhivatott : a' midőn a1 r. kath. lelkész, kivel a* 
dolog előre közöltetett, ugyanazon küldöttségnek írásban 
adá be nyilatkozatát. 



főszolgabíró N. N. úr által, hogy J. Gy—t bírnám 
arra, rnikép kis-koru gyermekeit, kiknek már 
most mind atyjok, mind anyjok helv. hitvallású, 
nem várván be a' kényszerítést, róm. kath. isko-
lába adná, ' sekkép őket — mint a' tiszt, főbíró úr 
magát kifejezé — az 1791-diki törvény értelme 
szerint, a' róm. kath. vallásban nevelné: én köz-
remunkálásomat e' kívánt czélra kereken megta-
gadtam. 

Továbbá, midőn említett J . Gy., zaklatva g y e r -
mekeinek róm. kath. iskolába adások iránt, kény -
telen volt megígérni, hogy azoknak helv. hitval-
lásban leendő nevellethetésökért fensöbb helyre 
folyamodik,'s az alatt, míg válasz érkeznék, azo-
kat sem egyik, sem másik iskolába nem adja : én 
a' tisztelt főbíró úr előtt kijelentém, mikép ezen 
folyamodás szükségét részünkről nem ismerem 
el 's annál fogva a' gyermekeket iskoláinktól el-
tiltani nem fogom. 

Végre nem várva be, — mint főbíró úr k i -
vánta, — a' másik részről az illető püspökség-
hez telt folyamodás eredményét, a' szóban forgó 
gyermekeket f. év május havában iskoláinkba b e -
fogadtam. 

© 

Ezeket tettem, és tettem e' következő okok-
ból : A' kérdéses gyermekeknek mindkét nemen 
levő szüléik jelenleg a' helv. hitvallást követik,— 
itt tehát róm. kath. apa nincs. Onnan indulni ki, 
hogy az apa a1 gyermekek születésekor még róm. 
katholikus volt, 's ez okból — az 1791-diki tör-
vény erne szavainál fogva : a" vegyes házasság-
ból születeti gyermekek, ha az apa róm. katholi-
cus, annak vallását kövessék, — ezen gyerme-
keknek róm. kath. hitben neveltetésöket követel-
ni, — megyözödésem szerint teljesen helytelen, 
teljesen igazságtalan. Nemcsak azé r t , mert itt 
az apa vallása többé nem róm. katholica : hanem 
és főkép azér t , mert az 1791-diki törvényben 
még nincs megadva az áttérés szabadsága. Hi-
szen ha abban megadatott volna, ugy az 1844-
diki azt megadó törvényre semmi szükség. Ú g y -
de a'melly törvény az áttérés szabadságát meg nem 
adta : minden kétségen kivül van, hogy ugyan-
azon törvényben, a' később megengedett szabad 
áttéréssel összefüggő esetekről, — millyen e' 
jelen eset is, — rendelkezni nem lehetett. 

Nem rendelkezett az illyen áttért szülék kis-
koru gyermekeikről az 1844-diki országgyűlés 
i s ; bizonyosan azért, mivel az e' tárgyban hozott 
törvény, — mint homlokirata is mutatja, — a' 
bécsi és linczi békekötéseken alapulván, ezekben 
pedig nemcsak egyes családok, hanem egész fa-
luk, városok részére is az áttérés szabadsága biz-
tosíttatván, erről rendelkezni feleslegesnek t a r -
totta. 

Törvény tehát, melly ezen kérdéses gyerme-
keknek róm. kath. vallásban neveltetésöket p a -
rancsolná, nincs; a ' szokás és gyakorlat pedig e l -
lenkezőt mutat, 's részünkön van. Mert számtalan 

példákat mutathatunk fel, miszerint nem ugyan a* 
hozzánk protestánsokhoz mostanában áttért, — 
mert illyen áttérés, a* közelebbi időkben nem volt 
könnyű, — hanem a' tőlünk r* kath. vallásra á t -
ment szülék szabadon vitték 's viszik kis-koru 
gyermekeiket magokkal azon egyház kebelébe, 
mellybe magok áttértek. Én legalább nem tudok 
esetet, hogy ök ebben törvényes eljárás által g á -
toltattak volna. Már a' mint van e' tekintetben a* 
tőlünk áttérőkre nézve a" dolog: ugy kell lenni, 
— semmi törvény ellenkezőt nem parancsolván, 
— a' hozzánk áttérőkre nézve is, miután az 1 8 4 4 -
diki országgyűlésen az áttérés szabadsága meg-
adatott, 's a' viszonosság elve felállíttatott 's k i -
mondatott. 

De ezt hozza magával , ezt kívánja a' t e rmé-
szet törvénye is. Mert ha a'hozzánk áttérő azért 
tette ezen lépést , mivel, — mint J. Gy. is magát 
az illető lelkész előtt k i fe jezé, — lelkének nyu -
galmát amott nem találta f e l : nemde képtelen-
ség-e , nemde természet elleni-e kívánni , hogy 
gyermekeit ama most említett okból általa e lha-
gyott vallásban nevel je? 

Ezt hozza magával, ezt kívánja végre a' po l -
gári társaság, a' közállomány érdeke 's java is. 
Mert tegyük fel, — mit én feltenni is borzadok,— 
hogy erő-hatalom jő közbe 's kényszeríti az illyen, 
hozzánk áttért szüléket, meggyözödésök ellenére, 
róm. kath. iskolába adni, 's róm. kath. vallásban 
nevelni gyermekeiket : a' szomorú eredményt 
belátni igen könnyű. Természetes ugyanis, hogy 
a' róm. kath. iskolában elkövettetik minden, m i -
kép e' gyermekek a' r . kath. vallást ne csak be-
tanulják, de meg is kedvel jék , 's e' czélbóí h i -
hetően nem mulasztatik el a' szülék vallásának 
kisebbítése, ócsárlása i s : de természetes az is, 
mikép otthon a' szülei háznál, a1 helv. hitv. apa, 

j anya ismét elkövetnek mindent, hogy a1 gyerme-
kek fejéből, szívéből, az iskolában oda talán b e -
dictáltr. kath. vallást kiverjék, kiirtsák, — shogy 
e'czéljokat annál inkább elérjék, bizonyosan nem 
mulasztják el a ' magok vallását amannak rová-
sára ajánlani, dicsérni. Igy ingattatik meg a ' 
gyermekek keblében, mielőtt meggyökerezhetett 
volna, minden vallásos érzelem, így neveltetnek 
ezek teljesen vallástalan emberekké. Es én k é r -
dem: vájjon lehet -e czélja, vájjon érdekében áll-e 
a' polgári társaságnak, tagjait vallástalanokká 
nevelni? 

Nem tagadom azonban, mikép csakugyan van 
két út-mód az illyen nevelés mulhatlan eredmé-
nyének, a'vallástalanságnak orvoslására : de ezen 
orvoslásról azt kell mondanom , hogy az vesze -
delmesebb magánál a' nyavalyánál. Van, mondom, 
két út-mód, a1 helv. hitvallásra áttért szülék gyer -
mekeit , azon szülék meggyőződése 's akarata 
ellen, r. kath. vallásban, 's tán buzgó r. katholi-
kusokká is nevelni; és ezek közöl egyik : 

Utálatot, gyűlöletet csepegtetni a' gyermekek. 



szivébe helv. hitvallású szüléik iránt, hogy aztán 
ezek szava, tanítása 's tanácsa semmi hatással ne 
lehessen a1 gyermekekre: de vájjon ama fana-
ticus vakbuzgótól, ki képes csupán a' vallásért 
szüléit gyűlölni, lehet-e aztán várni, hogy az is-
teni és polgári törvények parancsait, más hitfe-
iekezetü polgártársai irányában, tiszteletben ta r -
tani képes legyen ? 

Másik út-mód: elvenni erőszakkal, elrabolni 
a ' r . kath. vallásban nevelendő gyermekeket szü-
léik karjai közöl, vérrel szakasztani el őket a' 
szülei kebeltől, mellyel összeforrvák. Ámde én 
sokkal édesebb, sokkal megnyugtatóbb hitet táp-
lálok keblemben e1 jelen század polgárisodása 
fokáról , mintsem köztünk illy barbar , illy vad 
tény elkövettethetnék; 'steljesen biztosít ez ellen 
kegyes fejedelmünknek, felséges királyunknak 
azon nyilatkozata, miszerint, a' mult országgyű-
lés alkalmával kelt kegyelmes leiratában, a? v e -
gyes házasságból születendő gyermekek vallásos 
nevelését a' szülék jó hiszemére, a' szülék lelki— 
ösmeretes meggyőződésére kívánta hagyni. 

És ezen okok indítottak engem arra, hogy J-— 
Gy—t ama, semmi törvény nem parancsolta 's a' 
szokással, természettel, polgári társaság érdeké-
vel ellenkező kívánat teljesítésére, — gyerme-
keinek más hitvallásban nevelésére, — rá -b i r -
ni ne igyekezzem; ezen okok vezettek arra a' 
meggyőződésre, miszerint nem szükség folyamod-
ni felsőbb helyre azért, mit polgári törvény nem 
tilt, mit a' természet törvénye parancsol; ezen 
okoknál fogva tartottam én, a ' 8 és 7 éves, mind-
eddig nagyrészt iskolai nevelés nélkül maradt 
gyermekeknek iskolánkba fogadását lelkiösmeret-
ben járó, szoros kötelességemnek. Ki is mély tisz-
telettel vagyok a' tekintetes nemes megyei kö-
zönségnek alázatos szolgája N. N. — — 

Ezen nyilatkozat, valamint az illető r. kath. lel-
készé is, a' nélkül, hogy a' megyei közgyűlésen 
felolvastattak volna, a' n. m. k. helytarló tanács-
hoz felküldetvén : onnan az illető megyéhez 
olly tartalmú kegyes intézvény érkezett, misze-
rint ezen megye B. városában lakó J— Gy— 
gyermekei minden további vallásos kérdés alul 
kegyelmesen felmentetnek. — Közli 

S z e n t m i k l ó s i . 

I S K O L A - Ü G Y . 

A' néptanítókat képezde Nyíregyházán. 
Ezen nemes kir. szabadalmazott városban, oct. 

31-ikének különben is neveze tesés édes-emléke-
zetü délutáni óráiban, a' tiszakerületi néptanítókat 
képző intézet várva-várt megnyitása, első rendes 
tanárának, Emericzy Lajos urnák, beigtatásával 
együtt, ünnepélyesen megtörtént. Alkalmias buz-
gó imádság elmondása után, az ez ideig megér-

kezett hat növendék „Erős vár a' mi Istenünk" 
hymnusteléneklé,— mire t. Kralovánszky András 
ú r , a1 helybeli gyülekezet és egyszersmind e ' 
növelde helybeli felügyelője, élénk 's vidorszel-
lemü beszéddel, az okszerűbb nevelésnek némelly 
kiálló pontját festet te, minőknek a' székfoglaló 
tanár úgyis nagy pártolója. Utána Miklósfy, 
helybeli lelkész úr lépett fel, leginkább az alkal-
maztató tanmódszert müérlöleg rajzolván 's a jánl -
ván; végtére pedig , a ' k e r ü l , képezde tanára, 
maga fontos hivatala eljárásában szolgálandó 
alapnézeteit 's irányadandó föelveit vallotta, f e j -
tegette, 's az intézet szent közügyét a' t. je len-
voltak kegyébe 's pártfogásába ajánlotta. 

Ezen, a' tiszai egyházkerületre nézve érdekes 
és ügyforduló ünnepély után , tek. Kralovánszky 
föbiró u ra ' megjelent ügybarátokat lársias es te-
lire magához hítta 's bőven 's jóakaróan megven-
dégelte, — miként azt áldozatra-kész nemes lelke 
's jószívűsége, leginkább az említett képezde 
irányában tenni megszokta. *) 

Az intézet megnyitásánál megjegyzendő még 
az is , hogy tápda is nyittatott, mellyben kilencz 
növendék ingyen élelmezést fog kapni : másoktól 
pedig, a' kik azonfelül jönének , lehetőleg k e -
vés fizetés fog követeltetni. Szállást eddigé még 
mindnyájan tanáruknál kapnak, ki hivatalábani 
szent és fáradatlan feláldozással, szüntelenül 's 
így éjjel és nappal, növendékeivel kíván lenni. 

Alulirtnak szabad volt ennyit azon levelekből, 
miket legközelebb Nyíregyházáról vön, összeállí-
tani és a' nagy magyar és különösen prot. közönség 
tudomására hozni. — A' megnyitott nyíregyházai 
képezde, igaz, hogy legközelebb az ev. t iszai-
kerület magány- és községi-adakozásaiból lön 
alapítva, főleg pedig, a' közügyekre való adako-
zástól és áldozattól soha sem idegen helybeli 
nyíregyházai gyülekezettől, mivel az olly ado-
mányok, a' mellyek netalán más kerületekből ide 
folytanak, vajmi csekélyek!: de azért nem szabad 
ezen egy kerületnek külön intézetét ugy tekin-
tenünk, mintha az mindnyájunké, mintha az az 
egész protestantismusé és az egész hazáé, söt az 
egész emberiségé nem volna. A' Nyíregyházán 
kiképzendett tanító, bárhol leepd is tanítója a* 
gyermekeknek, e' haza gyermekeinek leend t a -
nítójok, és e1 gyermekek mindenütt a* mieink, 
mindenütt az egész haza 's az egész nemzetéi. 
'S ugyanazért figyelemmel kell kisérnünk ezen 
és épen ugy minden más intézetet, habár csak 
helybelileg volna is az fontos és csak helybeli 

*) Hogy az esteli áldomásnál azokról sem feledkeztek 
meg, kik, habár jelen nem voltak, de a1 kik az intézet létre-
hozásához tettel, észszel már több év óta járultak, — a"" 
kik között első helyen a1 tiszai egyházkerületnek érdemmel 
tetézett, nem régiben leköszönt, de az intézet ügyétől visz-
sza nem vonult elnök t. D r a s k ó c z y S á m n e l úr áll éa 
ö vele és mellette a1 főt. superintendens J o z é f f y úr, — 
asttudósitáí nélkül is, örömmel hiszszük. Éljenek ! T. 



és külön kerületi befolyásra számított. Ügyünk, | 
protestáns egyházi és tanodai, vagy általában ne-
velési ügyünk, épen azért pang sokszor olly ál-
dástalanul, mivel azt a' közrészvét, a' közbuzdí-
tás vagy legalább közfigyelem nem kiséri. Orszá-
gos és közhatói intézeteket nem lehet egyszerre 
teremteni : de lehet a' pártoltatás és a ' részvét, 
a ' figyelem és ellenőrködés által, a' külön-osztá-
lyu intézeteket is országos és közhazai miikö-
dés-irányba sodorni, 's illy működésben kell tu-
lajdonképen minden intézetnek lennie. Itt az egyik 
nem csekélyebb a'másiknál, mert mindenik egy -
iránt fontos, egtyiránt figyelmünket és részvétün-
ket igényelhető. 

Egyet sajnálhat a' hazája és nemzete üdvét és 
ügye előmozdítását a 'nevelés haladása által esz-
közölni óhajtó egyén — és ebben vájjon lehet-e 
tévedés ? — hogy mi még csak olly későn tudtuk 
belátni az t , hogy tulajdonképen mi a' mi legna-
gyobb szükségünk? mint kell , főképen néptaní-
tóinkat , e' különséges, népi pályára hivandókat, 
külön intézetekben, a' főiskoláknak messzire k i -
mért tanulmányi pályájától némileg elvontabban 
nevelnünk és képeznünk ? ezt, mondom, sajnál-
hatja a ' hazája szellemi javáért dobogó szív : de 
másrészről örülhet ismét, hogy illy intézetek, 
ha bármilly későn is, valahára mégis készülnek és 
nyílnak. Te is megnyíltál, Nyíregyháza! légy te 
mózesi forrás, népünk szomját a' melly oltandja, 
és legyen tanítód is Mózesed, ki Isten törvénye 
szerint nevelje a ' népet, nevelje azokat, kik a' 
népet nevelendik. És ha te, nép-Mózes ! nem is 
jutandnál már magad az Ígéret földébe : bizzál 
legalább abban, hogy a' Jósuék, kik kezed alatt 
felnevekedendnek, bizonyára oda vezethetendik 
azokat, kiknek e' föld Ígérve van. 

Ezek után szabadjon még a' t. közönség elé 
terjesztenem azon beszédet i s , a' mellyel az új 
tanár új hivatalába beköszönt. *} A' beszéd kö-
vetkező : 

Tekintetes, nagy tiszteletű gyűlés! kegyes párt-
fogóim, hontársaim!—Mikor az ember élte pályája 
küszöbén áll, lelke, akarata ellenében is megálla-
podik, benső nyugalmában teendő útjáról tanácsko-
zandó. Hisz épen ennek jó vagy rosz választásá-
tól, helyes vagy helytelen irányzatától ittlétének 
egész boldogsága 's kehlének édes megnyugvása 
feltételeztetik. 

Én is, ime! pályafutásom fontos kezdeténél á l -

*) T. cz. E m e r i c z y L a j o s úr e1 beszédet csak ma-
gánylag küldé meg közlőnek : de gondolom , hogy az ö, 
mint nevelői felemnek, ismert szerénységét nem sértendem 
meg, hahogy ezt is a' közönség elébe adom. Sok van abban, 
mit nemcsak a' képzendő, hanem biz a' már kiképzett elemi 
és falusi tanitó is gondolkodva szivére vehet. Engedje meg 
a' t. szerkesztőség, már csak e'tekintetből is, kérelmem tel-
jesítését. Tavas sy . 

| lok. Keblem nyugodt, lelkem magába-szállt, r e -
mélvén, hogy ekkép feladatomat maga valóságá-
ban felfoghassam 's önmagammal 's teendőmmel 
lehetőleg előre tisztába jöhessek. Mit midőn kellő 
komolysággal megteszek, kutatásom ebbeli e r e d -
ménye először is az, hogy elijesztő nagynak l á -
tom elvégzendő munkámat; hogy fölötte nehéznek 
érzem hivatalomat. Valóban, megvallom, nehéz-
nek érzem azt, t. gyülekezet! még a' nehéznél is 
nehezebbnek, ha meggondolom e' roppant erőt, 
e' feláldozást, mi már csak arra is kívántatik, hogy 
eleget-tegyek mindenben e' sok követelésnek; 
hogy pontosan megfelelhessek e' különféle v á r a -
kozásoknak, 's megvalósítsam azon édes r emé-
nyeket, miket táplálnak e1 tanári széknek tisztelt 
alapítói, egyházuk 's kerületünk előkelő tagjai, 
felekezetünknek méltó ügyvivői, drága hazánk-
nak nemes-lelkű polgárai. Igenis, mindezeknek 
az alapítóknak, a' kerületnek, egyházunk 's h a -
zánknak vannak i rántam, csekélységem iránt, 
követelései, várakozásai, reményei. — Isten ne -
vében legyen ugy , ha ugy a k a r j a : én megille-
tődöm ugyan, de el nem borzadok; mindinkább 
bízván az ö segedelmében, újra elvállalom, m e g -
kezdem e' hivatalt. 

Előttem, teljes meggyőződésemnél fogva, most 
"s reménylem jövőben is csak az üdvös, czélirá-
nyos, kívánatos, a' mi az örökkévaló jóság szent 
akaratának valóban megfelel, egyedül ez k ieszkö-
zölhető, felvállalható, követelhető, — 's e ' szerint 
eltiltva látok magamtól minden istentelent, min-
den lehetetlent, 's magam előtt szemlélek egy 
szép mennyei pályát, mellyen munkálni felhivat-
tattam , mellyen czélomhoz a' jó Isten, mint a ' 
maga szent czéljához, bizonyosan segítend e l -
jutnom. 

'S ez azon szivemben viszhangozó alapnéze-
tem 's lelkemnek azon teljes meggyőződése, a ' 
mi mostani nyomasztó helyzetemben énreám még 
leginkább buzdító, lelkesítő, felemelő. Hogy én 
szolgálván kerületemet, Istenemet, jóságos A t y á -
mat, Uramat szolgálom ; — hogy én mindenek 
előtt tőle függök, ki maga e' bölcseség, a' k e -
gyesség, a ' hatalom ; hogy ö fog segíteni, ügyem 
mellett, mint a' maga ügye mellett, lenni, 's hogy 
ekképen bízvást reményihetem betölthetnie' s z é -
ket ugy, miként azt tisztelt alapítói, kerületünk 
előkelő tagjai kívánják. — Van-e illy meggyő-
ződésemben igazam, vagy nincs? Ítéljék meg m a -
gok. tisztelt ügybarátim, honfitársaim ! 

A' többi irányadandó alapnézeteimet is elmon-
dom, szolgáljanak biztosítékául annak, vájjon van-e 
valamennyire kilátás illy czéltüzések 's meggyő-
ződések mellett, hogy az elérettessék,mire hivat-
tattam, mire törekedendem. Megteszem azt min* 
den alázatossággal,szerénységgel, 's nem is a n y -
nyira biztatásukra, mint inkább azér t , hogy v a -
lamint az egész hazától, ugy bölcs belátásuktól is 
főczéljaink's vezérirányaink is megbiráltassanakj, 



' s ha roszak, — okkal, tettel leküzdessenek : ha 
jók , — tekintélyük által elősegítessenek, pár -
toltassanak. 

Föladata intézetünknek, a" mint általában tudva 
van, jó elemi 's néptanítókat 's ezekben jó nép-
nevelöket képezni. De vájjon millyen néptanító-
kat ? Minden esetre magyar és pedig protestáns 
néptanítókat; mert először is, Magyarország nö-
velteti fel azokat, hogy czéljai elérésében hat-
hatós emeltyűi legyenek; 's azután, mert a' mi 
egyházkerületünk kieszközlése, pártfogása által 
lettünk 's tartatunk f en , hogy a ' reformál t ke-
resztyéni vallás 's ennek megfelelő malasztteljes, 
szép emberi élete tőlünk is , a' mennyiben már 
v a n , fentartassék, 's a' mennyiben még nincs, 
ügyesen czéloztassék. — Ez, kegyes pártfogóink! 
a' mi feladatunk! ez a1 mi czímünk! illyeneknek 
gondoljatok, tekintsetek bennünket, 's illyenekül 
használjátok 's használtassátok fel növendékein-
ket családjaitokban, egyházainkban. Hogy illye— 
ket valósággal, tisztán, a' mint képzeltük,'s töké-
letesen, a'mint kívánhatjátok, kezeitekbe szolgál-
tassunk : ez képezdénknek e' pillanattól kezdve 
végéig legszentebb kötelessége, tartozása. Re-
méljük, elérendi czélját; — kezeskedjék érte ime 
szellemünk, mellyel az intézetet belsőleg elren-
dezni, 's annak hatását irányozni akarjuk, 's miről 
most rövideden csak ennyit mondhatunk: 

Képezdénk fövonása leszen jót akarni, jót tenni, 
's illy jóbani tevékenység által az életet legböl-
csebben saját czéljára felhasználni. Hogy is ne 
akarnók mi azt, jót tenni, kik annyi jóban része-
sittelünk, kik csupán mások jóságából állunk fen? 
Egész életünkkel akarjuk mi azt visszafizetni, 's 
azért noveldénkben is már mindegyikünk a' töb-
biért , 's mindnyájan egyért — akarunk élni. 
Helyzetünket, körünket , keresztyénileg fogjuk 
elrendezni, 's fen is tartani azt vallásunk szelle-
mében, Istennek s feladatunknak szentelvén min-
den óránkat, minden gondolatunkat. Első mi 
köztünk az lesz, a1 ki utolsónak megy, a' ki le -
ereszkedik 's leghívebben szolgál másnak, *s leg-
inkább tesz jót a' többivel, — valamint azt Jézus 
kívánta 's minden alkalommal sürgette. A ' mi 
tanulmányainkat, foglalatosságainkat, gondola-
tinkat , de még szünóráinkat is ugy intézendjük 
e l , hogy minél hathatósban befolyjanak a r r a , 
mikép általok is jó néptanítókká s hasznos nép-
nevelőkké képződjünk. — És mivel már az ugy 
marad , hogy magát a' jót, a' szépet, az erényt 
nem taníthatjuk, másra át nem ruházhatjuk : azt 
magunk fogjuk előteremteni a 'mi társaságunkban, 
az elöteremtettet másnak élettel együtt elisme-
résre , követésre átnyujtandjuk, Melly erélyes 
törekvésünkben mi szívesen 's könnyen nélkü-
lözhetünk mindent, mi feladatunk elősegítésére 
nem volna. Igy például a1 kényelem, a testi él-
vezések , mint mellékes mulandó dolgok, tőlünk 
tekintetet nem igen érdemelhetnek; 's akkor 

épen nem, hogyha lelki táplálásunkra s ehogy 
sem használhatnának. Számkivettetik körünkből 
minden felfuvalkodás , minden áltisztelet, min-
den hiúság vagy más efféle rosz szokás, t évedés . 
Henyeség, álszemérem köztünk meg nem fog 
állhatni; minden munkát, melly erőnknek m e g -
felel, 's mire időnk van, mi megteszünk, dolog-
talanságnak a' mi növeldénk tanyája sehogy sem 
lehetvén. Tudákosságra mi soha sem fogunk v á -
gyakodni, életre valót és életből valót keresvén 
czéljaink elérésére. Csak a' mostani élet ál lapo-
tát emelni, de azt minél biztosban "s hathatósban, 
lesz kedves feladatunk. 'S honunk múltjába is 
csak azért szándékozunk néha-néha vissza-pil— 
lantani, hogy ekkép a' jelent annál jobban m e g -
érthessük, felsegélhessük,—És a1 mi azt illeti, a ' 
mihez, mint népnevelök, fölemelni akarjuk j ö v e n -
dőbeli növendékeinket 's általuk némikép honun-
kat is: arra nézve — legyünk őszinték — legbiztosb 
's legalaposb útmutatást mennyei Megváltónk 
adott. Tudjuk, mikép ö, az örök boldogság e l n y e -
rése tekintetéből, mindenek előtt erős igaz hitet, 
's buzgó vallásosságot kivánt. Nem ugyan azt a ' 
pharisáusi hitet, azt az álnokságot, melly a ' m e n -
tát, a1 kaprot, a köményt is megdézmáltatja : do 
azt, mi a' törvényben az első, elhagyja, — nem 
azt, — hanem az élő hitet, a' tiszta szív vallását, 
melly tiszteletre-méltó, szép jellemnek a' saját ja , 
és főkép az erkölcsiség 's erénynek hű, fáradatlaa 
gyakorlatában mutatkozik. Ezt tehát mi tündöklő 
csillagnak akarjuk nézni, melly felé irányzandjnk 
lépteinket; azt akarjuk tartani azonpolcznak, mire 
felebarátinkat, növendékinket fölemelni i pa rko -
dandunk. 

'S reméljük, tisztelt gyülekezet! nem lesz egy 
i s , a' ki ebbeli bizodalmunkat hibáztatná, k á r -
hoztathatná, 's legkevésbbé a z , a' ki hazánknak 
méltó polgárának 's igazi honfinak tartatni k iván. 
— Hisz annak is főfeladata nemde eredeti leg 
ebben fekszik : a ' szép, erényes élet czéloz tatá-
sában, leginkább igaz hitünk, Megváltónk s e g í t -
sége által. Vagy talán másra való azon sok o r -
szágos hivatal, a ' törvényhozás 's kiszolgáltatás., 
a' rendőrség ' sa ' t? És csak puszta tanítás miatt 
tartatnék-e fen ez összes tanító-kar, e' sok n e -
velői intézet , mellynek számát a 'ma i napon i s 
örömest szaporítjuk egygyel ? — mi, hogyha az. 
éleiben történetesen ugy volna, de annak, j o g -
gal a' tovább-maradásra nem bízván, j ö v e n -
dője nincs-

Hazánk is, mint minden más haza, tulajdonké-
pen az erény, azon boldog szép élet gyakorolha-1 

tása kedveért áll fen, minek előmozdítására czél-
szerű eszközre van szüksége. íme ! a 'mi in téze -
tünk szintén illy növeldéje drága hazánknak, 
mellyben magának a' szükséges eszközöket k é -
pezni akarja. 'S mi örömest megteszszük ebbeli 
kívánságát, 's híven, minden kitelhető módon v é -
gére-járunk e' kedves kötelességünknek , melly 
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abban áll : képezni növendékeinket u g y , hogy 
azok a' haza föczélját, közfeladatunkat, tisztán 
fe l fogván, ennek elérésére a' megkívántató 
ügyességgel 's a' lehető legnagyobb rátermett-
séggel munkálkodhassanak. — E ' szerint tehát 
mi növendékeinket tettleg arra akarjuk 's fogjuk 
is vezetni, hogy átlássák 's meg is győződjenek, 
mikép az összes polgárságnak föczélja más nem 
lehet egyes polgáréná 1, egyes emberénél, és 
hogy, mivel egyesnek föladata az erényes, szép 
élet elsajátítása, élése: honunknak 's összes pol-
gárainak is más föladata nem lehet. Továbbá 
pedig még arra is fogjuk vinni őket , hogy fe l -
fogván maga tisztaságában azon föladatot, — az 
erkölcsös, szép emberi é l e t e t , — ugyanazt j ö -
vendőbeli növendékeiknél meg is alapíthassák, 's 
ez által honunkban is megvalósíthassák. És pedig 
Magyarországban 's különösen felekezetünk t ag -
jainál így; már a' római katholikusoknál amúgy; 
a ' felföldön máskép, mint az alföldön; a ' tótajkuak-
nál ezen meg ezen módosítással, a' magyar -ke-
délyzetüeknél ennek a' megőrzésével, amannak 
a' kiirtásával, 's a' német-szellemüeknél ismét 
másképen, valamint azt a' különféle valóság 's a' 
népnevelői belátás kívánja, parancsolja. 

Igen , azt óhajtjuk, akarjuk megtenni, mert 
tennünk kell, 's nélküle el nem lehetünk, 's ezt 
azért, hogy e' különféle eljárás 's ügyes módszer 
által hazánkban az áldott egység, az egyetértés, 

közszellem elöteremtessék. Egyféle eszközzel 
ezt, e ' hazánkban létező különbség melleit, v é g -
hez vinni, de csak gondolni is — képtelenség, 
és semminek vagy csak puszta üres szónak a' 
segítsége által azt akarni — kábaság, — Éle t -
t e l j e s , igaz, tartalomdúsnak kell lennie az esz-
köznek , mellyel jellemeket, szép-jellemü népet, 
erkölcsös embert akarunk képezni! Alkalmaz-
tassák az illyen honunk népnevelésére czélirá-
nyosan, állandóan, — és csudálni fogjuk áldott 
sikerét, szép eredményét! 

Képezdénknek ebbeli föladata is mennyiben 
sikerülend, mennyiben nem, — a' jövendő meg-
mutatandja. Mi most csak megígérhetjük a' leg-
őszintébb törekvést, a' legnagyobb kitürést, mely-
lyel az illy, hazánkra alkalmazható, képző esz-
közök összegyűjtésében, elterjesztésében, alkal-
mazásában fáradozni akarunk. Reméljük, hogy e' 
fölötte nehéz, de elkerülhetlen szükséges munká-
ban el nem hagyandnak a ' t iszta-szivü, igaz hon-
fiak. Hisz ezt nem önmagunkért teszszük, sem v a -
lami méltatlan agykép létrehozásának kedveért, 
— erről legyenek meggyőződve tisztelt jóaka-
róink ! meggondolván, hogy sokkal könnyebben 
esnék minékünk is, csak amúgy — more patrio 
— tanításunkat elrendezni, 's éveken, söt száza-
dokon át vinni, hogy honunknak legfeljebb e g y -
két jó tanuló, de keresztyén társaságba való, szép 
magyar életre termett embert nem képeztetnénk. 
Igazi népnevelőket, népemelöket akarunk mi te -

hát, — lelkestül-teslestül arra készült férfiakat, 
kik a' kisded növekedő új nemzedékben a' jó 
embert, a' jó hazafit biztosan czélba vehetik ; kik 
ideáljai legyenek falun a1 parasztnak, városban 
a' polgárnak ; kik biztos útmutatói, tanácsadói, 
jóakaró vezéreivé váljanak honunk alapjának, a l -
só elhagyott szegény rendének ; valódi népbará-
tokat akarunk mi, kik a ' jónak igazi tiszteletéből, a* 
hazafiúság hatalmas érzetéből magokat e ' szent 
czélu hivatalra szánták. Csak az illyenek által r e -
méljük elérni mi azt, mi nélkül hazánk, közügyünk, 
keresztyéni életünk el nem lehet, —és csak az ily— 
lyenek által fogunk mi nyilt szemmel 's erős l é -
lekkel elébe mehetni annak,minek bekell é rkez-
nie, mi be fog érkezni. Hiába, alakulásunkban bi-
zonyos bajok 's phásisok elkerülhetlenek, — 's 
azokat előre nem látni 's bölcsen tekintetbe nem 
venni, kivált mostani helyzetünkben, bizony v é t -
kes mulasztás 's szent ügyünknek valódi elárulá-
s a : — 's ezt még népnevelőnek, alkalmazott 's fi-
zetett néptanítónak is szemére lobbanthatni, csak-
ugyan gyászos dolog. Erre nézve tehát mi szo-
ros figyelemmel leszünk növeldénkben, hogy ily— 
lyesmit gondosan kikerülvén, inkább ellenkező-
jét érdemelhessük meg. — Fognak erre segíteni 
— fognak mindnyájan, kiknek érdekei e1 téren 
a' magunkéival barátságosan összetalálkoznak ; mi 
bízunk azokban, — el nem fognak hagyni szűkölkö-
dő nehéz helyzetünkben, el nem fognak felejteni 
nyomasztó szegénységünkben ügybarátink, m a -
gok Istentől megáldott helyzetökbeií. 

Tisztelt, kegyes pártfogóink! bízunk kegyetek 
hazafiúságában is, 's nem tartunk, de legkisebbet 
sem, illyesvalamitöl, mi nehéz feladatunk hátrál-
tatására válhatnék,—hívén inkább azt,hogy segéd-
kezüket el nem vonandják mi tőlünk ; hogy sz í -
ves pártfogásukat meg nem tagadandják képez-
dénktöl. Igenis, azt hiszszük és reméljük, — azért 
esedezünk, 's arra kérjük jóakaróinknak nemes 
lelkességét. Nem magunkért, nem a' mi egyéni 
érdekünkért, — ez mind sokkal csekélyebb, mint-
sem hogy magas barátságukba ajánlhatnám, — 
de hazánk legforróbb kívánsága, társaságunk f ő -
feladata, emberiségünk végczélja , legszentebb 
közügyünk 's ennek lehető Jegiigyesb elemi- 's 
néptanítók általi elősegítése tekintetéből teszem, 
's ismételve teszem e 'kérésemet : Segéljenek k e -
gyetek is tekintélyűk által városunkon belől 's 
azon kívül, hogy pártlogoltatnánk, méltányoltat-
nánk. Mi tűrni jöttünk, 's tűrni fogunk, — nem mint-
ha a' sors bennünket épen csak arra kárhoztatott 
volna, de teszszük ezt önszántunkból, drága h a -
zánk valóságos szeretetéből , szüköldödö köz-
ügyünk tekintetéből,főkép pedig fönséges Istenünk 
igaz-hitü 's tiszta-szivü tiszteletéből. Előre is l á t -
juk már, hogy nehéz a1 mi pályánk, 's hogy az is 
marad,—hogy göröngyös a 'mi utunk, 's hogy tö-
visen keresztül visz, hol kigyó is lappang, 's r a -
gadozó állat is tartózkodik,—hol tehát veszedelem-



t ö l is tartanunk kell. De vissza nem reítenünk, el 
" nem borzadunk,gondolván,melletünk áll egy egész 

egyháznak, kerületnek a' tekintélye, melettünk 
az éretebb kornak szelleme, mellettünk hazánk-
nak maga ügye feletti vizsga őrködése. Különben 
is ügyünknek buknia már nem lehet, nem szabad. 
Legalább nem képzelhető, hogy hazánk ezentúl 
is elhagyhatná, elfelejthetné magát fö-fö feladatát, 
's önnön vesztének mehetne. — Hazánk állni fog 
's már is, legnagyobb örömünkre, szép virulásnak 
indúl. Látjuk, miként szemlátomást benne minden 
népnevelési eszköz a' törvényhozás, törvényki-
szolgáltatás, 's a' többi országos intézet jobbulá-
sának megy; miként, országunk költségén, jóaka-
ró királyunk maga is már képezdéket nyit, 's az 
által a' mi intézetünknek nagy szüksége felett is 
bizonyságot tesz, 's remélni hagy, hogy a' mien-
ket is magas tetszésével fogadandja.Hisz miugyan-
azon nagy munkán hiven dolgozni, buzgóan részt 
venni akarunk, és ha netalán más uton-módon is, 
hitünk némi eltérése miatt, királyi képezdéinek 
méltó bajtársai 's e' honnak hü polgári mégis ma-
radunk. — 

Mélyen tisztelt, helybeli felügyelő urunk! Ke-
gyedhez fordulok most, nemes lelkű jóltevőnk! 
lelkem készt, még minek előtte végeznék, hogy 
benső hálámat, forró köszönetet, megérdemelt di-
cséretét nyilván is elmondjam. — Vegye, ime! 
most is már ez intézet nevében azon nyilatkoza-
tot, hogy becses neve, hálás emléke, jövönkben 
képönczeink és az én tiszta hódolattal telt szivem-
ben, élni f o g , és ügyünkérti áldozatai forró 's 
példás pártolása 's fáradozásaért élni meg nem 
szünend. A' kegyelmes ég nyújtsa jó hosszura 
napjait, 's áldja meg érte százszorosan tisztelt 
családában!—Ti pedig, kedves drága növendékim, 
barátim ! Ígérjétek most énvelem e' tisztelt 's 
nagytekintetü gyűlés előtt, hogy el nem hagyand-
játok szolgálni hazánkat népnevelési térén, 's á l -
dozni az ö legszentebb oltárán, a ' tiszta keblű, 
okos népvezérlése oltárán. Hisz ti arra jöttetek 
ide honunk mesze tájiról. Jöj jetek valósággal nem-
csak testileg, de egészen lelkileg is intézetünkbe, 
's fogadjatok engemet jóakaró tanítótokul, — 
barátságos vezéretekül. Én az akarok lenni t i -
nektek , a' mennyire tőlem csak kitelhetik. — 
Igenis, azt akarom, mint jó akarótok, együtt hogy 
éljünk, buzgón munkálkodva, törekedve, én v e -
letek együtt ittlétünk minden perczeiben; ezt pe-
dig azért, és csak azért, hogy jó nép- 's elemi ta -
nítókká, hogy valódi jó népnevelökké képezzük 
ki magunkat. Az Isten, tudom, megsegít, 's a' jó 
emberek, tudom, el nem hagyandnak. Biztosít e r - ; 
röl öntapasztalásunk 's e ' kezdő képezdénk e d -
digi története is már. Higyétek, meg fogunk á l l -
hatni, megfogjuk győzni a ' sok bajt, eltűrni a' 
keserű nélkülözést, elviselni a' nehéz szükséget. 
Könnyen fog esni, hisz Isten 's felebarátunkért 
teszszük ezt, 's tudjuk, az Isten igazságos, 's a' f e -

I lebarátnak is megnyíl utoljára a' szeme 's m e g -
; esik végtére a' szive. 

És így egyéb okvetlenül elmondani-valónk 
hátra már nem levén , bezárhatjuk immár a l á -
zatos nyilatkozásunkat, jóságos Istenünkhez m é g 
ekkép bizodalmasan fohászkodván 'stb. 

Dr. T a v a s s y L a j o s. 

VEGYES KÖZLEMÉNYEK. 
B e l f ö l d : 

Halálozások. A ' magyar evangyélmi egyház-
nak félszázadon túl egyik legszebb dísze , idősb 
Schedius Lajos királyi tanácsos úr, nincsen többó 
az élők között. F. é. nov. 12-kén, — miután két 
héttel előbb ne je , kivel 53 ével töltött boldog 
házasságban , a1 halálban megelőzte öt, — ideg-
szélhüdésben csendes halállal jobblétre szende-
rült. 0 egyike volt azon bajnokoknak, kik az 
évangyélmi egyház javá t , magosabb és a lacso-
nyabb körökben, példátlan buzgósággal mozdíták 
elö,'s kik között néhai Balogh Péter, Vay, Péchy, 
b. Prónay Sándor és mások fénylettek. Azon 
patriarchalis és testvéries szellem, melly a' közös 
ügyért közös buzgalomra ébresztette őket, 's azon 
ragaszkodó vallásos tisztelet, melly hozzájok az 
ujabb sarjadékot köté , emlékezetes maradand 
mindenkor egyházunk történetében. 'S midőn így 
látjuk dicsőbbjeinket egymás után elszakadni t ő -
lünk : kétkedve tekintünk szét a' ma élők során 's 
alig merjük kérdeni, vájjon vannak-e, kik az e l -
hunyt dicsők nyomdokán hasonló szellemtől le l -
kesítve haladni "s a ' protestáns egyház javai t 
annyi meleg részvéttel ápolni hajlandók legyenek ? 

Apáink feloszták egymás közt a' szerepeket 's 
ugy tanulták be azokat, hogy a' hatásnak m e g -
kellett születnie. Schedius ( 's a 'még élő Szirmay) 
az iskolát választá nmgának, 's mindez, mi ezek 
körül üdvös törtónt, akár a 'korszerüebb r e n d -
szer, akár a' központosítás, akár a' fegyelem 's 
az egésznek organicus összefüggése tekintetében* 
azok nagy részben általa és társai által velának 
előkészítve. — Mint az egyetemes gyűlés levél -
tárnoka, a' protestáns egyház történeteire v o n a t -
kozó megbecsülhetetlen adatokat szerzett, 's mint-
hogy, helyzetünk ugy hozván magával, e' czélra 
az egyetemes gyűlés nem költhetett, vagy l e g -
alább nem költölt, saját költségén tette sajátaivá 
azokat. Bármi kevéssé illjék is a' veszteség e* 
szózata közé a' számító előrelátás : nem átalljuk 
kifejezni vágyunkat , vajha ezen adatok akár 
örökösei, akár az egyetemes egyház áldozatával, 
sajátinkká legyenek! Mert, fájdalom! a' magyar -
honi prot. egyháznak történelme még nincsen. 

Mi volt egyébiránt Schedius, mint a' szép, a* 
való, a ' jónak avatott papja ? mi, mint a' s z e n -
vedő emberiség barátja ? mi, mint tudós, mint 
protestáns, mint philosoph ? mit tett, mit gyűjtött 
a' magyarhoni földleírás és statistica körül ? h o -



gyan hatott nyilván vagy re j tekben, honnan 
gyakran az eredmények jöttek napvilágra, a' 
nélkül, hogy nemeslelkü működéseit csak gyaní-
tottuk volna is? mi maradt befejezetlenül, mint-
hogy az egész emberiséget átkarolni vágyó in-
dulata többet kezdett, ébresztett, folyamatba ho-
zott, mintsem bevégzett? : mindezeknek előadá-
sára egy saját életiró kívántatnék,—sőt a1 mennyi-
ben azok, kik e ' csillagot hosszú fénypályáján 
követék, csak egyik vagy másik oldalát, rövidebb 
vagy hosszabb ideig ismerék, 's részint előtte 
merültenek a' láthatár a lá , — életirók. 

F o g - e , fognak-e találkozni i l lyenek? azt nem 
Sudjuk. Annyit tudunk, hogy benne a' protestáns 
egyház és iskola egyik leglelkesebb tagját és 
barátját veszíté, kinek lelkesedése kitűzött czél-
j a i é r t , még egy évvel ezelőtt épen olly nagy 
volt, mint félszázaddal ezelőtt; kit pályájáról — 
mint sok másokat — sem hálátlanság, sem félre-
értések, sem akadályok leriasztani képesek nem 
va lának ; 's ki épen azért megérdemli, hogy hálá-
san üljük meg emlékezetét 's buzgóan imádkoz-
zunk Istenönkhez, hogy adjon egyházunknak 
több illy bajnokot! Legyen áldott köztünk em-
lékezete ! 

születekkel *s szomjúhozó lélekkel megkereshette 
az akkoron európai hírrel dicsekedhető jénai f ő -
egyetemet. Közel három év ig , — mellyeket é le -
tének legszebbikei közé számíta , — élvezte itt 
hallhatatlan tanárainak, Paulus, Grieszbach, Dö— 
derlein, Reinhold, Schillernek classicus é r teke-
zéseiket, nemcsak a1 theologiai 's úgynevezett 
kenyérkereső tudományokra, hanem a' szép lite-
raturának egyéb ágaira is, különösen a' physio-
logiai studiumra con amore fordítván idejét 's 
szorgalmát. Gazdag ismeretekkel és tapasztalás-
sal megrakodva visszatérvén szülőföldére, a1 mo-
solygó szerencse csakhamar kedvezni látszott a* 
külső 's belsökép kiképezett i f júnak; mert rövid 
időt mint nevelő töltvén Roth cs. kir. tábornagy 
úri házánál, három rendbeli egyházi hivatalokkal 
kináltatolt meg egyszerre. Választotta ezek k ö -
zöl az akkori időben egyesült hidegkút-szárazdi 
gyülekezet papságát, mellyet is 15 évig felvált-
va, három esztendeig hol az egyik, hol a ' másik 
helységben ellátott, míg az 1809- ik évben a' két 
helységben két külön ekklésia alakulván, a1 s zá -
razdi állomást választá magának. Ez időtől fogva 
folytonosan ezen , nem ugyan nagy, de nyugal-
mas, jövedelemre nézve is nem utolsó ekklézsiá-
ban birdetó az Úr igé jé t , — hirdeté pedig késő 
őszi élete koráig egész lelkesedéssel, válogatott 
classicus német stylben , szónoki ékességgel 's 
apostoli méltósággal. Hivatalának fontossága 's 
felelőssége olly igen szívén feküdt, hogy készü-
letlenül a' sz.-székre soha föl nem lépett; n e m -
csak a ' r endes vasárnapi , de egyéb alkalomkor 
tartani szokott egyházi beszédeket is a' legna-
gyobb szorgalommal papirra feltevén 's szóról-
szóra letisztázván. Tagadhatatlanul lelkészi h i -
vataloskodása ezen hűségének tulajdoníthatni, 
hogy ezen egyház- és vármegyében a' szárazdi 
helység lakói azok közé számíttatnak, kik józan, 
csendes, jobbágyi hü 's engedelmes magukvise-
letök által régi időktől fogva dicséretesen kitün-
tették magukat. De nemcsak mint lelkész és pré-
dikátor működött a' boldogult, félszázadon túl, 
ezereknek lelki boldogításukban: figyelmét, eszét 
"s tapasztalásait külső testi jobblétökre is fordííá. 
B. T. megfelelt azon postníatumnak, hogy falusi 
lelkész némiképen az orvosi tudományba beavat-
va, legalább e' részben is egészen idióta ne l e -
gyen. Tudjuk azt, milly előítéletekkel viseltetik 
a' pórnép doctor és patika iránt, 's milly nehezen 
lehet Őt rábírni, hogy nyavalyájában orvost ho-
zasson, vagy orvos után menjen. Tudjuk is, mi-
ér t? nem mindenkor ex argumento praedestina-
tionis, hanem a* föoka — szegénység és bizalmat-
lanság. Könnyen lehetne ezt ezer adattal bebizo-
nyítani, ha itt volna annak helye. De visszatérvén 
rajzunkhoz, B. T. iránt épen a1 nyavalgó sze -
génység a' legnagyobb bizodalommal viseltetett; 
ö nemcsak, a1 mint feljebb említők, ex asse tanulta 
a* phygiologiát 's popularis medicinát: hanem con 

Hideg tetemeit f. h. 14 -én kisértük örök nyu-
galomra, miután felette mind a' három pesti lelkész, 
a ' temetőben pedig, saját lelke sugallatától indít-
tatva, a* pesti izraelita község egyik lelkes papja 
is, szónokoltak volna. Ha a' kísérők sokasága az 
őszinte tisztelet jele : ugy a' dicsőült ezerek által 
volt megtisztelve.—Ott fekszik ö a 'váczi út mel-
lett , szeretett neje szomszédságában; azon t e -
metőben, mellyet árok kerít, melly nem hordozza 
magán a1 sírkert szinét és nem pecsétjét azon 
tiszteletnek, mellyel a1 müveit népek holtjaikat 
Illetik; ott fekszik ö azon temetőben, melly rövid 
idö múlva hezáratandó lesz, hogy harmincz év 
múlva — melly egy örökség a" nyerészkedőnek 
— szétszórassanak hamvai. Földből vetettek, ám 
legyenek földdé, az írás szerint! annál inkább is, 
mert mi nem ezeket , hanem a' lelket tiszteljük, 
mellynek azok hüvelye valának: de több kegye-
let holtjaink sírjai i ránt , bizony bizony mondom, 
nem ártana! Pesten, 1847. november 14-kén. 

S z é k á c s J. 
— — F. évi oct. 25-én a' tolnai ev. egyház-

megyének egyik pap-nestora bezárta igénytelen, 
4 e áldásdús pályafutását, — néhai Bergmann 
Theophil, a' szárazdi ev. gyülekezet érdemtel-
j e s lelkipásztora. Legyen engedelem e' helyen 
e g y - k é t szót a' megboldogult életrajzából ér in-
tenem. B. T. született 1766-ik évi máj. 29-én 
•Sopron szabad kir. városban, nem utolsó-módu 
polgár-szülőktől; melly kedvező körülmények-
nek köszönheté, hogy az ottani fötanodában már 
jkorán kezdhetvén *'s szerencsésen végezhetvén 
áanuló-pályáját , a' legszebb tudományos elöké-



amore olvasgatta és egész élete fogytáig, valamint 
a ' theologiai, ugy e' tárgyban kijött ujabb mun-
kákat is. De e mellett, — a' jó orvos is, valamint 
a ' poéta születvén, — a' gyermek és köznép 
nyavalyái körül igen szerencsés diagnosissal birt. 
Orvosi rendelményei jobbára együgyű, maga 
készítette házi szerekből, de főkép diaetetikai uta-
sítás , oktatás és tanácsadásból állottak, mellyek 
is ritka esetekben voltak foganatlanok. 'S igy lön, 
hogy, ámbár bizonyos urak irigysége ezt sokfé-
lekép gátolni törekedék, naponként nemcsak a' 
maga nyájabeli, de , valláskülönbség nélkül, a1 

körül, sőt messzebb vidéken levő szegény sínlö-
4ők csoportosan megkeresők a ' nyájas lelki atyát. 
Maga diaetetikai élet-módjának köszönheté többek 
közt, hogy, nem épen a' legerősebb külső testal-
kotása mellett, olly szép kort érhetett, 's még 
késő őszi napjainak sajátságos örömeit élvezhette. 
Elközelgetvén az óra, 's jól érezvén azt, mellyben 
ő tőle is a1 természet megkivánandja adóját, tel-

j e s megnyugvássalés Istenben való bizodalommal 
evé le lelkét föpásztora kezébe, kinek szolgála-

tában 54 évet híven eltöltött vala. Négy fia, kik 
közöl kettő hasonkép az egyházmegyében az 
évangyéliom hirdetői, — egy leánya, néhai Pecz 
Lipót özvegye, és összesen 22 unoka túl-élik sze-
rető atyjokat* — Hült tetemei oct. 27-én, a' l eg -
zordonabb idö 's szakadó eső daczára, számos, 
minden-rangu részvevők kíséretében és sok ál-
dás 's őszinte könyek közt tétettek le nyugovó 
helyére. Alulirt a háznál és a' sír fölött az imát, 
Kirnbauer Mihály hidegkúti és Ilollndonner 
Rudolf kaiaznói lelkész urak a' templomban, -
az első Zsid. 13, 7. alapigéi után a halotti p r e -
dikátziót, a' második a' parentatiót tartották, mind-
ketten voltakép kiemelvén az elhunytnak sok-
oldalú érdemeit. — Nyugodjék meg az Úrban tett 
munkáitól és kövessék öt cselekedetei! 

L á g l e r I s t v á n . 
— — — Fájdalmas érzés futja át valómat, 

midőn tollat fogok, mint akkor, midőn meghallám, 
hogy nt. Jászay István úr nincs többé ! Igen, örök 
nyugalomra tétetett egy ritka szónok, buzgó lel-
kipásztor, 56 ik évében, ki ernyedetlen buzga-
lommal 's a' szent vallástól áthatott kebellel hir-
deté a' Jézus vallását, — irtott, javított, épített 
's a' tiszta erkölcsiség fáklyáját lobogtatá 28 éven 
át, elébb ugyan a' szigeti, majd a' viski 's 13 év óta 
a' huszti szentegyházakban. Miket tett ö ezen évek 
alatt, mint végezte hivatalos kötelességeit ? tanúi 
az említett egyházak tagjai, de tanúja a z , hogy 
érdemeit méltánylandó, e' nt. máramaros-ugocsai 
egyházmegye elébb a' tanácsbirói, későbben a' 
főjegyzői hivatallal ékesíté, majd az egyházme-
gyébeni minden iskola főfelügyelősége bízatván 
r e á ; örökre fenmaradó emléke leend az ö szor-
galmas's mindenre kiható gondosságának a ' j e g y -
zökönyvek lapjain. De nemcsak hivatalos k ö r é -
nek , mit ugyan első 's legkedvesebbnek tartott, 

's örömtől sugárzott arczczal,— mint ezt én, ki 3 
évig közelebbi összeköttetésben állék a ' néhai 
boldogulttal,tapasztaltam,— végezte tiszteit: h a -
nem családi 's apai kötelességeinek is pontosan 
eleget tett, a' baráti köröknek pedig valóságos 
fűszere vala. Ezen barátságos érzelemnél fogva 
mind a' római, mind a' görög katholicusoknak 
nemcsak papjaik- 's tanítóikkal, hanem minden 
tiszteletre-méltókkal, annyival inkább hallgatói-
val olly benső, olly tiszta barátságban é l t , hogy 
öt, a1 boldogultat, szerelve tisztelte az egésx vá -
ros, az egész egyházmegye. Hidegült tetemei f. 
hó 1 - sö napján tétettek a ' sír rideg kebelébe, a' 
hozzá illő tisztelet 3-án vitetvén véghez. Szóno-
koltak a ' tisztelt férfiú felett , vallás-különbség 
nélkül nagy számmal össze-sereglett gyülekezet 
előtt, 1.1. Batizi A. lecsói lelkipásztor és t. tudós 
Szilágyi István szigeti lyceumí tanár urak; e l -
mondák ő k , hogy a' vallás az a' biztos kikötő, 
mellyhez ragaszkodhatunk , ha az élet oczeánján 
ide 's tova hányatik sajkánk; elmondák ők, hogy 
mi szép, és egyszersmind milly nehéz á' lelki-
pásztori pálya; szónoklatukkal ragadva adák elő 
a' veszteséget, mit az árván maradtak, különösen 
jólindult fia, a' csak 12 éves, éreznek; a1 megin-
dító beszéd, mellyet az érzés, mellyel mondatott, 
még inkább emelt , könyéket, forró könyeket, 
a' meghalt iránti hála 's tisztelet könyeit olvasz-
tott szemeinkből. A' tudós beszédek előtt, köz-
ben és után, a' szigeti éneklökar működött di-
cséretesen. — Béke fedezze az elhunyt ham-
vait ! B. F. 

Jelentés és felszólítás a' Vajda-emlék ügyében. 
A' szarvasi ág. hitv. fötanoda által tavai meg-
nyitott aláírás a' Vajdának állítandó emlékre 's a* 
Vajda nevét viselő zene-intézetre eddig a' kö-
vetkező eredvényeket szülte : Az aláirt 's nekünk 
hivatalosan bejelentett öszveg rúg 161 ftra 's 
253 /5 krra pgőben. Begyült ugyanis az aszódi ág. 
hitv. tanoda ivén 3 ft, a' tisza-földvári olvasó-
egylet részéről 3 ft, Székács József úr ívén 13 
ft 12 kr, Szabó József úrtól 56 kr, az üj-verbá-
szi ág. hitv. tanodától 15 ft, a' bács-szerémi e s -
perességben 22 ft 12 kr, o' pápai helv. hitv. f ö -
tanoda ívén 28 ft 5 3 / 5 kr, a' nagy-enyedi helv. 
hitv. fötanoda ívén 32 ft, Vörös Lidia kisasszony 
ívén 43 ft 42 kr pgö pénzben. — Ezen öszveg-
böl az alulirtnak átadatott : az aszódi tanoda r é -
széről 3 ft, a' tisza-földvári olvasó-egylet által 
3 ft, Székács József úrtól 13 ft 30 kr, Szabó J ó -
zsef úr részéről 56 kr, a' pápai fötanoda részéről 
18 ft 5 3 / 5 kr, Vörös Lidia kisasszony íve után 
43 ft 42 k r , — tehát összesen 82 ft 133 /5 kr 
pgőben. — Ezen jelentéshez csatoljuk azon kérő 
felszólítást: szíveskednének az aláirásívekkel e l -
látott intézetek és magányosak ezen íveket a' 
begyülendett pénzekkel együtt mielébb vagy 
egyenesen alulirtnak, vagy — ha ezt alkalom-
hiány nem engedné — Tavassy Lajos urnák, a r 



pesti ág. hitv. középtanoda igazgatójának meg-
küldeni. Szarvas, tizedhó 24. 1847. 

G r e g u s s Á k o s , mint a' Vajda-emléki 
pénzek jegyzője 's tárnoka. 

Levelezés a' bányakerületi papgyámolda ügyé-
b e n . A ' napokban egy atyaíiságosan dorgáló l e -
velet kaptam nt. Osztroluezky M. nógrádi föespe-
res úrtól , mellyben többek közt azért ró meg, 
hogy a1 papgyámoldáról tett közleményeimben 
azt állítottam , miként Nógrád „még semmit sem 
adott£í Ez csakugyan alaptalan állítás, a' meny-
nyiben az egész papgyámoldának első tervezője, 
első alapítója is Fabó barátunk, tehát nógrádi 
volt, 's azon kivül Osztroluezky M., Geduly B.és 
M., Biszkup N.Kithka / . , Cservenák K,, Ország 
/ . , Benedicty, Szilnitzky, Zelenka, Ruhmann , 
Goldberger'stb. ''stb. nógrádi urak is járultak hozzá 
adományaikkal. Illy értelemben tehát amaz állí-
tás csakugyan alaptalan 's én örömest bevallom 
tévedésemet 's a1 nagytiszteletü úrtól bocsána-
tot kérek. — De qui bene distingvit bene docet. 

Az érintett értelemben nemcsak a' nógrádiak, 
hanem más egyh.megyebeliek is járultak a' pap-
gyámoldához. De mi közösen és mindnyájan abban 
egyeztünk meg, hogy a1 gyűjtés egyházmegyék-
ként í'olytattatván, a' nt. esperes urak a"1 begyült 
mennyiséget az 1847-dik évi kerületi gyűlésre 
beküldendők vagy behozandók legyenek. Behozta 
Zólyom, Bács, Bánát, Hont, Budapest; hivatalo-
san bejelentette Békés. Semmit nem tett e' rész-
ben a' nógrádi, a 'pestmegyei és a 'bars i esperes. 
Tehát mig a' nógrádiak személyesen járultak az 
ügyhöz, egyházmegy eileg nem tettek e' részben 
semmit. Azt irja nt. íöesperes űr, hogy a' begyült 
mennyiségről értesítette még februárban Török 
P. szerkesztőtársamat, 's hogy ezen értesítés a ' 
Prot. Lapban meg is jelent. Meglehet. De ez nem 
elég. A' nt. nógrádi és pestmegyei föesperes urak 
itt voltak Pesten. Ha feleslegesnek tárták meg-
jelenni a' gyámoldai gyűlésben, legalább tudósí-
tásukat adhatták volna be. Hogy ezt nem tették, 
ez fájt a' gyűlésnek, melly különben is személyes 
jelenlétöket a' testvérek sorában örvendezve fogta 
volna fogadni. Egyébiránt ezen atyafiságos dor-
gálózásból kitűnt annyi, hogy a' nógrádi föespe-
res úr becsületesen buzgólkodik az ügy mellett 
's ezt tudni mindnyájunkra nézve örvendetes. En-
nél többet nem is igen kívántunk, 's egyedül az 
fájt, hogy e* részben minden tudósítás nélkül h a -
gyattunk. Én tehát amaz áron köszönöm neki 
atyafiságos dorgálózását 's csak még arra kérem, 
tessék velem az aláirt mennyiséget közleni. *) 

Végre pedig kérem a' pestmegyei és barsi e s -
peres urakat is , hogy küldjék be tudósításaikat, 
ha mindjárt atyafiságos dorgálózás kíséretében is. 
De küldjék be a' pénzt is , mert az az aláírási 

*) Közlöttük ezt m. félévi Prot. Lap 1 1 - d i k számának 
2 6 3 - d i k hasábján. S z e r k. 

íven nem kamatoz, ellenben a'takarékpénztár-
könyvecskéjén kamatozni fogna. Például ha a* 
lelkes honleány 100 f t , a' Feldingerféle 10 f t 
példáját a' békési 50 ft is követné , a' már meg-
levő egyéb összegekkel együtt, azaz, a takarék-
pénztárba sétálnának : legalább is kamatoznának 
8 pengő forintot. Pedig meddig kell gyakran f u t -
károznunk, mig 24 embert találunk, ki egy húsza-
sával 8 pgö forintot összead! — No már megint 
furcsát mondottam, 's aligha megint meg nem 
dorgálnak érte. Mert hiszen ebből azt fogják k i -
magyarázni az ívtartóurak, mintha arra akarnám 
őket inteni, hogy ne tartogassák maguknál a 'pénzt 
sokáig, hanem küldjék be a' takarékpénztárba, 
vagy fizessenek tőle kamatot, már azoktól l eg -
alább, mellyek 1847. aug. 12-keig befizetve és 
nálok letéve voltak. 'S már igaz, a' mi igaz, ezen 
magyarázat csakugyan helyes. Kissé perse csik-
landós és dorgálózó is. De hiszen kölcsön fe jé-
ben történik. Illyen kis nyájas dorgálózás fűsze-
rezi az életet: a' csiklandozás szökdelést és moz-
gást okoz, ez a' gutaütést hárítja el, Kollár pedig 
igen bölcsen azt mondja : kdo chce zsityi nyech 
sze kywá. A' legfőbb nyereség pedig, hogy illy 
ártatlan eszközök által a' papgyámolda nyer. 

S z é k á c s J. 

K ü l f ö l d : 
Hatzfeld hg. A' r. kath. egyháznak Sziléziában, 

mellynek több év óta, a' ném.-kath. pártnak keb -
lében keletkezte által, annyi sok boszúságot k e l -
lett eltűrnie, új boszúságot kelle ismét megélnie.. 
Egyikét legelőkelőbb 's leggazdagabb tagjainak,, 
trachenbergi Hatzfeld hge t , nemrég kötött ú j 
házasságaért, ámbár elöbbeni, tőle elválasztott 
hitvese még él, excommunikálnia kellett. Mivel 
a' hg tetemes pénzével tetemesen gyámolítá Sz i -
léziában a' r. kath. ügyet, valamint mostani köz -
lönyét, az Oderzeilungot, nagy segélylyel ö a la -
pítá meg 's életben ö tartá fen : excommunica-
tiója nagy veszteség a' sziléziai r. katholicismus-
ra nézve, mert igen természetes, hogy kezét a r -
ról a' hg most már levette egészen. Az új hgnö 
ev. , az esketést is ev. pap tette ; több tehát v a -
lószínűségnél, hogy a' hg előbb vagy utóbb ev. 
egyházba menend á t , mivel a' r. kath. eltaszitá 
öt magától. Mi a' boroszlói hgpüspököt illeti, reá 
nézve, mint a' rongeismusnál, nem volt egyéb 
hátra, mint a1 kánonok állalilly esetre szabott e x -
communicatiót kimondani. Ugy látszik azonban, 
hogy az kimélöbben is megtörténhetett volna. Nem 
mintha azon nézetiiek volnánk, hogy az egyház-
nak kevésbbé élesen kell törvényei áthágtál m e g -
rónia a' hatalmasakon, mintáz alrendüeken; de mi-
dőn Hatzfeld hg uj megházasodása „gaztét"-nek 
neveztetik az excommunikáló ítéletben,e' kifejezés 
mégis csak nagyon erös; törvénytudók azt s zó - . 
beli megbántásnak nyilvánítanák. Ezen esetben,, 
igaz, minden egyesült, mi a ' sziléziai r. kath. . 



egyház elöljáróját ingerelje. Eddig a' hg annak 
világi oszlopa vol t ; az elöbbeni, annyira buzgó 
pápa, legfőbb rendével diszíté azt föl; 's most 
e ' csalódás, ezen engedetlenség, ezen elpártolás! 
Ehez még az ellenek gúnya, melly a' hgnek már 
elöbbeni dispensatiójakor nagyon hangossá lön 's 
most még hangosabban hallék I Mindennek arra 
kellett a' hgpüspököt birnia, hogy hivatalos ha-
talmának itt a' legnagyobb hasznát vegye. (A. 
K. Z.) 

Németország és az ultraraontan párt. A ' r. kath. 
túlzó párt Németországban évek óta van rajta, 
hogy a' koronák 's protestánsok irányában e l -
vesztett régi jogainak ismét birtokába jusson A' 
német fejdelmeket illetőleg a' secularisatiókat, 
a ' protestánsokra vonatkozólag a' westfaliai b é -
két akarja eltörleszteni, amazoktól minden, e g y -
koron papi jószágot, ezektől az egyenlőségi j o -
got akarja elvenni. 'S legalább a' protestánsok i r á -
nyában már messze haladott. Egészben véve, ve-
gyes házassági törvényét keresztülvitte 's e g y -
nél több statust arra birt, hogy öt legalább papi 
befolyásával szabadon hagyják. A' r. kath. papok 
vegyes házasságoktól 's bizonyos gyermekágya-
soktól az áldást már is megtagadhatták ; Bajor-
országban prot. katonáknak már is le kellett a' 
szentségtartó előtt térdelniek; püspökválasztások-
nál római teremtvények már is egyszernél több-
ször diadalmaskodtak a1 status jelöltjein. A' köl-
ni vita inkább diadalára, mint csatavesztésére 
ütött ki a' rómáskodóknak 's a' rongeismus maga 
vette el vezérei radicalismusa által hatalmát, l é -
nyegesen ártani a' r. kath. egyháznak. E' miatt 
diadalt ünnepelt ez, midőn százezerek zarándo-
koltak a' trieri és aacheni ereklyékhez. Ezen u j -
jongást azonban rögtön elhallgatás, az örömet 
nagy levertség követé. A' bajor kormány sza-
baddá tette magát az ultramontan befolyástól 's 
egély terén a' világosság és türelem elvei f e -
lé fordult. E ' lépése hálát érdemel az egész Né-
methazától. Mert Bajorország volt a z , mellyre 
az ultramontanismus egész Németországban sze -
meit irányzá. Mi itt megengedteték neki, azt jogul 
követeié minden német országban. Itt erösödék 
mindig új harczokra a ' prot. kormányokkal, in-
nen kapta utasításait, innen tartá sakkban névsze-
rint Poroszországot. De elvesztvén Bajorország-
ban uralmát az ultramontanismus, mellyik német 
földön nyerendi azt vissza ? Ausztria nem pártol-
ja, mert e' status minden izgatásnak, következő-
leg egyházinak is, ellensége; Poroszország most 
annál erösebben fékezendi, mert Bajorországban 
immár semmi támasztéka 's onnan a' Rajnaföldet 
és Westfáliát föl nem bizgathatja többé. Wür tem-
berg, mellynek megvan azon dicsősége, hogy a' 

E g é l y : e" szép és jó szót fogadta et az akadémia a' 
r e I i gi o-fogalomra (vaílás-confessio) apr. 19-kén tarta-
tott ülésében. L. M. academiai értesítő, 1847. IV. sz. 86. 1. 

római túlzásnak habozás nélkül szegült ellene, 
keleti határait római megtámadásoktól megsza-
badítva látja; Baden bölcs tapintatával mérséklet 
korlátai közt tartá meg eddigelé számos r. kath. 
alattvalóit. Németország kisebb prot. fejdelmei-
nél ugyanaz történt. Hova forduljon tehát Német-
országban az ultramontanismus, hogy visszanyer-
je Bajorországban elvesztett túlsúlyát ? Erre k i -
látás neki sehol nem nyílik. A' német haza pedig 
remélheti, hogy e' gyűlölt párt nem fogja többé 
zavarni gyermekei közt az egyetértést, hanem 
kath. és protestáns testvéri szeretettel fog mun-
kálkodni a' hazafiúság mezején, és szintolly egye t -
értöleg gyözendi le történendő esetben egyenlő 
erővel Németország külelleneit, miként az a' sza-
badító háborúban történt. (A. K. Z.) 

MÍSSÍ0. A' franczia r. kath. missiók évi szám-
adásukat 1846-ra közre-bocsátották. Azok is, mi-
ként várni lehete, szükséget szenvedtek 's j ö v e -
delmeik, mellyek 1845-ben 3707561 francra rúg-
tak, 1846-ban 3575775 fra apadtak, holott költ-
ségeik 3689248 fról 3882273 fra növekedtek, 
ugy hogy pénztármaradványukat 3113 fr. cse-
kély öszvegig kelle kiüríteniek. A' jövedelem-
apadás nem volt egyenlő : F rancz ia - , Porosz- , 
Spanyolországok, Éjszakamerika 's néhány kis 
olasz status többet adakoztak, mint az utolsó-előtti 
évben : Belgium ellenben, Németország, Piemont, 
Lombardia és Schweiz kevesebbet. Általában az 
idegen országok adakozásainak aránya fogy a ' 
francziaországiak irányában; mert míg azelőtt e* 
két osztály majd mindig egyenlő részekben ada-
kozott, 1846-ban Francziaország 2054535 fr . 
adott, az idegen országok pedig csak 1521230 
fr . . Ez egészen természetes tünemény, melly a' 
népek nemzeti szellemének általános fejlődésé-
vel függ össze. A' középkorban rendjéhez tarto-
zott mindenki, az utolsó században kosmopolita 
volt mindenki, most mindegyik mindenekfölött 
hona- 's népéé és csak azután rendjeó. E ' befo-
lyás szükségkép kiterjed egészen a' missiókig, 
ámbár annak az egyházak, főleg a' r. kath., job-
ban áltottak ellene, mint a' többi rendek: de a' v i -
lág körülményei 's a' közérzemény olly neműek, 
hogy a' világ sok részében a1 missionar tudva 
vagy nem tudva, politikai és így hazafiúi befolyást 
gyakorol. Keleten minden r. kath. missionár, és 
községe szükségkép franczia befolyás támaszai, 
minden görög pap vagy világi az orosz párthoz 
tartozik, minden prot. missionár és nemegyesült 
keresztyén angol részen áll ; ugyanaz az eset 
Afrikában 's a' déli tengeren; ott az egély szük-
ségkép nemzeti lobogó, ámbár egyesek távol van-
nak illy nemű világi gondolattól. A' dolgok^hely-
zete szerint természetesen várható, hogy a' f r an -
czia adakozások jövendőre is növekedendnek, az 
idegenek pedig apadandnak, mennyiben azon nem-
zetek, mellyek érzik, hogy nevök 's befolyásuk 
ér valamit a' világban, saját missiókat akarnak a ' 



nélkül, hogy az által magokat az egyház köteléke 
's a' Propaganda felügyelése alól kivonnák Ide -
gen adakozások 1846-ra ezek voltak : Anglia 
204652 fr. (2S000-re l kevesebb,mint 1845-ben), 
Belgium 174376 (24000-re l kevesebb, mint a z -
előtt), Németország és Schweiz 325577 (mely-
lyekböl Poroszországra 203677 , Schweizra 
37853,Badenre 10639, Darmstadtra 2773, Kur-
hessenre 3379, Naussaura 3519, Würtembergre 
2 3 9 2 1 esik), Éjszakamerika 84047 adott, mely-
lyekböl az egyesült státusokra csak 4432 esik, 
igen különös körülmény, mellyet nem tudok meg-
magyarázni, a' többi pedig mind a' canadai és 
uj-skót angol gyarmatokból került k i ; Délame-
rika csak 9^97 fr. adott, azelőtt 21017 5 Olasz-
ország 605427, azelőtt 695596 , — a' csökkenést 
Lombardia és Piemont okozá; Portugália 24595, 
azelőtt 4 1 2 3 9 ; Spanyolország 31507, azelőtt 
4 4 6 6 ; Németalföld 93336, csekély apadással az 
elöbbeni évekhez képes t : a' többi Levanta- 's 
Görögországból került ki. Ezen öszvegekböl e u -
rópai missiókra költetett 643816 fr., ázsiaikra 
1 0 9 9 3 2 4 , afrikaiakra 367732 , amerikaiakra 
1018507, déltengeriekre 486660, az évköny-
vek nyomatására 224943 's igazgatásra 41290 
f r . . Az európai missiók közé be van tudva több 
püspök Angliában, kik 188000 fr. kaptak, né -
hány püspök Schweiczban 93000, egy névtelen 
kath. . etablissement egy prot. országban ('? !) 
20000, több névtelen missio éjszaki Európában 
15U000 frkal; a ' maradvány Törökországba és 
a' szigetekre küldetett. Az ázsiai missiók közti 
felosztás meglehetősen az elöbbeni maradt; Afr i -
kában valamennyi missió, kivéve Madagascart, 
melly túladottnak látszik, megszaporíttatott 's 3 
uj alapíttatott, egyet t. i. a' kapuczinusok a' ga l -
lák közt Massaia püspök alatt, egyet a' jezuiták 
Guineában 's egyet Senegal mellett. Az ameri-
kaiak meglehetősen a' régiek maradtak; a' 850000 
fr . roppant öszvegaz egyesült statusok püspökei-
re esik, hol a' missiók kivált az indiánok 's f é l -
vad európaiak közt Missisippi 's Missuri mellett 
munkálkodnak. Délamerikára csak 14000 fr. jut 
jezuiták missióira. A' déltengeren sem történtek 
fontos változások, kivéve, hogy a' batawiai mis-
sio megszűnt A' missiók évkönyvei mult évben 
178000 példányban jelentek meg, még pedig 
100000 francziául, 18200 németül ( 3 kiadásban), 
20000 angolul, 1100 spanyolul, 4500 flandriaiul, 
30000 olaszul, 2500 portugálul, 2000 hollandul, 
500 lengyelül. A' kötet, mellyet az évkönyvek 
évenként képeznek, mintegy 36 ivböl áll, mi nem 
ad elegendő tért olly terjedelmes levelezésnek, 
minő a' missióké; így péld. valamennyi afrikai 
missiótól a' két utóbbi évben csak 3 levél jelent 
meg, egy t. i. Madagascarból 's 2 Abyssiniából; 
aránylag a' többi állomásról is szinte kevés, így 

az egész török birodalomból csak 2, az egyes 
státusokból 's az indián vidékről, hol a' missiók-
nak 25 püspökük és nagy számú missionaruk van> 
legközelebbi évben csak 4 nyomaték ki. Ez nyi l-
vánvalókép nem elegendő, részint értesítésül az 
olvasóknak a' felöl, ez ügyben mi történik; r é -
szint és kivált magok a' püspökök és missiona-
rokra nézve , kiknek természetesen ohajtaniok 
kell, hogy munkásságuk köztudomásra hozassék. 
Ez tehát annál nagyobb kár, mivel e' levelek egy 
része nagy érdekű, s nézeteket közöl ollyan o r -
szágokról, mellyekröl más uton nem hallhatnak ; 
de így is, miként előttünk feküsznek, ezen é v -
könyvek nevezetes lap,— méltó, hogy azt a1 t ö r -
ténettudomány's ethnographia minden barátja o l -
vassa. (A. K. Z.) 

Szabad egyház. Halberstadtban is szabad e g y -
ház alakult következő vallással: Hiszünk Istenben, 
minden okos lény sz. atyjában, minden élet örök 
kútfejében. Hiszünk Jézusban, ki érzülete- 's t e t -
teinek isteniségeért 's nem születéseért kiválólag 
fia az örök atyának 's az igazság-, szabadság— 
és szeretetnek általa kivitt, szóban és tettben ny i l -
vánult, világgyözö hatalma által világüdvezítövé 
lön. Hiszünk sz. lélekben, mint az igazság- , s z a -
badság- és szeretetnek Istentől származó és J ézus -
ban uralkodó szellemében, melly még ma is á t -
lengi az emberiséget,'s azt a' valódilag boldogító 
életben mindig előmozdítja. Hiszszük, hogy e* 
szellem , bármint nyomja is azt néha a1 tévely 
vagy rosz szándok le, végtére is mint mindenek-
nek ura itél, s mindenkinek, a' ki ápolja azt m a -
gában, örök élet kezese. (A. K.Z.) 

Apróságok. IX. Pius Rómában sokszor éjjel 
látogatja meg a' kolostorok- és kórházakat. 
A' betegápolókat többnyire alvóknak lelte. Egy 
elhagyott haldoklót , mondják , maga készí-
tett el a' halálhoz. (A. Z. f. Ch u. I í . ) — 
Bern cantonban 1100 elemi tanító közöl 24 
50 fr. fizetést sem kap, 139 pedig 50 — 100 
fr. közt változót húz. Alig 100 tanító kap 
350 — 700 fr. fizetésül. Ehez járúl sok helyen 
az iskoláknak tanítványokkal túlterhelése; 1 9 -
ben van 150—176 , söt l 2 - b e n l 7 6 — 2 8 0 g y e r -
mek. Valóban csíztartás elefántmunkára! (A. 
Sch. Z.) —A'hasznos népiratokat terjesztő w ü r -
tembergi egylet jövedelme 1843—1846. tett 
14487 f. 9 kr., kiadása 13700 f. 17 kr. Fená l -
lása óta az egylet részint vett, részint saját költ-
ségén kiadott 35 népiratot 104311 példányban 
12328 f. 58 kr. költséggel. Eddig öszvesen 
57478 példányt adott el. (A .Sch .Z . ) — Német-
országban van jelennen 62000 népiskola, 123 
tanítóképezde, 70 süketnéma- 's 21 vakintézet. 
( A . S c h . Z . ) — Kniewel, danzigi szigorúan és 
igaz-hívő pap a' porosz ev. egyháztól elvált. (A. 
Ií. Z.) — 
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TARTALOM : Az ős és kijavított keresztyén egyház egy 
elemben. K o v á c s J á n o s . — Buji levelek. Tompa Mi-
hályhoz T ő t P é t e r . — Ne tiltsuk az ó testamentom 
olvasását! E l e f á n t Mihá ly . — Néhány pont a' tiszai 
ág. hitv. kerületi gyűlés jegyzőkönyvéből. W i t t c h e n . 
— I r o d a l o m : A' tiszai papok észrevételeik az 
egyházi rendszert tárgyazö javaslatra , ellenészrevételek-
kel. H u n f a l y y J á n o s . — V e g y e s k ö z l e m é n y e k . 

Az ős és kijavított keresztyén egyh. egy elemben. *) 
1. §. A' törzseleni értelmezése. 

Nagynevű prot. hitrokonunk, versenytérre 
szoríttatva, Óramutatójában kimondá e'protestáns 
elvet : „A' prot. egyház egy elem, a' papi rend 
benne nem külön-jellemzetü elem" : én pedig a' 
Prot. Lap 1845-iki folyamának 36- ik számában, 
„Pap- és népfelség" czimzetü czikkemben, ezen 
elvet indokolva, kimondám, hogy az ős keresz-
tyénség korában is igy volt e z , — eredetileg is 
ama törzselemben , a' népben, központosult az 
egyház. Bár akkor is égetett ezen e l v , minta ' 
lángolva csepegő szurok; bár nem kétlem, hogy 
szózatomra most is felzűdulandnak a1 hierarchia 
bajnokai , mint kaptárjában bizgatott méhsereg, 
féltvén rakott kosarát , — mert a ' délfényü igaz-
ságokat a' mysticismus gyönge szemei hirtelen 
ki nem állhatják: nem tartóztatom magamat visz-
sza , szükségesnek látván az t , bogy ezen elvet 
bővebben tárgyaljam. "Nyílt-homlok, szabad-vé-
lemény, szabad-szólás kivívták jogaikat; honunk-
ban is van már a' közvéleménynek egy derült-

ei Ezen értekezés 1846-ik évi januar első napjaiban kül-
detett szerkesztőséghez : de mivel az 1845-diki Religio és 
Nevelés 23-ik 's 24-ik számaiban foglalt ezikkek ellen in-
téztetett mellyeknek szerzőik, a' jelen dolgozat írójának 
névrokonai, lángra-fútt kohóikból kíméletlenül szóríák a1 

parázst; szerkesztő pedig Rel. és Nev. elleni polémiáktól 
idegen volt, — ugy Ítélvén, hogy mindegyik egyháznak, Ön-
körében is, elég seperni valója 's teendője van, és meg va-
gyon irva : „Vesd ki először a1 gerendát a' te sze-
medből, és azután viselj arra gondot, hogy a' szálkát 
atyádfia szeméből kivessed" (Luk. 6 : 42): ezen értekezés 
a' tárczában maradt. Adjuk ezt most, kitörölvén belőle, a' 
mennyire csak lehetett, szerző engedelmével, a' Rel. és Nev. 
idézett lapjaira való reminiscentiákat 's egyenesen az ostrom-
lók ellen irányzott sorokat,'s ennek tulajdonítandó, hogy az 
általunk megcsonkított czikkben, helyenként, meg-megsza-
kad a1 gondolat- 's beszédfonál; adjuk pedig azon okon, 
mivel prot. elvek 's nézeteket terjeszteni szükségesnek 's 
kötelességünk szerintinek ítéljük. T ö r ö k . 

homlokú ágense, t. i. a' nyilvánosság : ennek k i -
ütött zászlója alatt bátran kifejezem tovább is 
magamat. 

Idézett czikkembe következő tételek foglal tat-
tak 's teendik jelen értekezésem tartalmát is : 

Első tétel : , Eredetileg is ama törzselemben 
á' népben, központosult az egyház; látható egyház 
és nép ugyanazonosok." 

Második tétel : „Eleinte is, mint mindig, tisz~ 
telet tárgyai voltak a1 keresztyének közt a' nép-
tanítók : de bramini szent kastban , a ' mint nem 
voltak, nem is tartattak; azonban idővel, mint 
héjából a" csiga, ugy bútt ki a* túlsúlyt nyert papi 
rend a1 szinvegy illetek hónából, a* nép elemből, és 
hova-tovább,—mintész-éspénzaristokrata, nyert 
tekintélye után, külön-jellemzetü testté alakulva, 
a ' sacramentomi szentségek rendébe is képes vala 
beigtatni magát" 

Harmadik tétel : „Igy készült ki az országok 's 
birodalmak egére többször sötét borút, villany-
terhes viharokat hozott hierarchia, — igy a' sta-
tusbani status, a' vészteljes túlság, a* papfölség." 

Im ezek valának, miket idézett czikkemben 
szóltam, — szavaimnak most is állok , — vegyük 
a' tárgyakat szemügyre. 

A' mi az első tételt nézi : Én azt kettős v i -
szonyban : „statusra és öskeresztyén közönség-
re"! viszonyban mondtam 's mondom. Minthogy 
„pap - és nép-felségi" czikkemben, mint szöve-
tén kitünöleg átvonul, irány volt a ' népfelségre 
fajult egyházi kormányzat megrovása: ez az oka, 
hogy a' papfelség vagy hierarchia genesisében 
tételeimet motivált terjedelemmel nem adtam elő. 
— Most, nehogy valaki azt mondja , miszerint 
tételeim gyönge alapon feneklenek 's a' h ie ra r -
chiáróli nézeteimet csak ugy meztelen, minden 
védv és állatás, bizonyító okok nélkül egészen 
„protestánsmodorban" (!?) melegítem f ö l ; — kü-
lönben is a' protestantismus eltörölhetlen jelleme, 
kétlen elve levén a' szabad észszerinti vizsga, 
—• mert az igaz protestáns mindent, megrázott 
okoknál fogva fogad fel : tételeim fölött bőveb-
ben, igazán protestáns modorban nyilatkozom.-— 
Az első ezen pontot tehát : eredetileg is ama 
törzselemben, a' népben, központosult az egyh áz 
'stb. kettős viszonyban veszem : 

1) A' statusra víve. A ' polgári állomány esz -
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méje agyamban mindig megelőzi az egyházét, söt 
azt egészen magába öleli; elébb állottak össze az 
emberek tes t i - , mint lelki-jólét biztosításaért: 
következéskép elébb keletkezett po lgár - , mint 
egyházi-kormányzat; ez találta magát amabban, 
nem pedig emez az egyházban. Megállhat tehát, 
illy nézetben is, ama tételem : „Eredetileg is ama 
örzselemben, a' népben, központosult az e g y -
ház." Mert bizony ha Jézus, amaz istenember, 
képet nem találand, hasztalan jelenik meg földte-
nénken czélja sikeresítésére! Honnan választja 
a ' halászokat, vámosokat tanítványokul, hogy ál-
talok megkezdvén az erkölcsi reformot, aztán 
idö-vártatva , ugyancsak általok alakítson egy-
házat? — Bár sejtsem megrovatásom, mégis csak 
•Imondom a ' pó r r egé t : A 'pap tanítván az új ma-
gyar catechumént, oda figyelmezteti, miszerint 
két dolog kívántatik meg a1 keresztség lénye-
gére , u. m ige és tiszta víz. Még harmadik is, 
mond a' hitujoncz : a" gyermek, — mert mit ér 
atyasága az igével és vízzel, ha nem lesz g y e r -
mek? — Bizony ha nem leend keresztyénségre 
felavatandó nép is, hasztalan tétetnek a' kereszt-
ségi előkészületek. — A' világi kormányzatnak 
testi, az egyházinak lelki jólét, 's igy hát mind-
kettőnek boldogság közös czéluk. Ez azon ösz-
szetartó szem, melly egy testté köti a1 két rend-
szer alkatrészeit, hogy mozzanaik egy általá-
nos czél körül nyilatkozzanak. E1 közsark körül 
forog a' polgár- és egyház-világ egy egészben, 
a ' népben, pontosulva. Jézus nem e' világból 
való országának tagjai is itt működnek. Mint P é -
ter alászállt edényében megfértek szinvegyülten 
a ' tiszta és tisztátlan állatok : ugy férnek meg a' 
status hajójában a' boldogság érdekeért kü l - és 
bel-világ, polgárzat és egyház. Itt találkozott a1 

látható és láthatlan anyaszentegyház feje, Jézus 
is, az összeolvadt nagy műszer organismusában, 
nemcsak befizetett adójával, de boldogító elveivel 
is. — Ismét mondom: ezen közczélrai működés 
tekintetében, ama törzselemben, a' népben, köz-
pontosul az egyház ; eredetileg is az egyház ta-
lálta magát a' polgári társulatba; és én hiszem, 
a ' haladás örök törvénye szerint, hogy a' Jézus 
tiszta elvein alakult egyház a' statusnak mindin-
kább üterévé 's egész szivvérévé változván, azt 
elvégre magába olvasztja, — leend szóteljes é r -
telemben egy elem, egy akol és egy pásztor, — 
leend s ta tus-egyház, és megfordítva egyház-
status. 

2 ) A' kérdéses tételt veszem az öskeresztyén 
egyházra, 's annak eredeti alakzatára nézve. E' 
"viszonyban tételem értelme ez : Eredetileg is, t.i. 
azon aranykorban, mikor az öskeresztyén egyház 
kezdő életét presbyteres rendszer alatt indítá e l ; 
mikor őreit, kellő intézkedés végett, keblében a' 
nép szabadon választotta: az egyház tagjai, szin-
vegyülve a 'nagy közönségben összeforrva éltek. 
.A' választott ugyanazonos presbyterek, püspö-

kök, helyzetök által valamint magok, ugy a' v á -
lasztó nép közt i s , az egyenlő jogok mérlege 
arányuságát meg nem változtatták. Nem volt 
uralkodó és alárendelt egyházi elem. A' válasz-
tott egyének , a' választók seregével, mint azon 
czélra törekedő nagy család tagjai, egyetértve 
intézkedtek, 's közvélemény utján határoztak,—az 
önállásu egyes egyházak szaporodásával, a' t á r -
sasági viszonyt a1 presbyteres rendszer elvei ké-
szítgették , — a' nagyobbszerü egyesülést e sz -
közlö organicus erőt abba ezek lehellelfék, — 
a' gyülekezetek autonomiája, képviseleti presby-
terium és zsinatok, mint föorganumok, által ny i -
latkozott. Ezt eléggé tanúsítja a'jeruzsálemi első 
gyűlés, hol az aplok és különböző egyházi p r e -
sbyterek ülésében a' nép gondolkodása fölkére-
tett, 's igaz evangyélmi szellemben a' közvéle-
mény határozott. Ezek következtében bátran 
elmondhatjuk, hogy az öskeresztyénség korában, 
a' népben, mint törzselemben központosult az 
egyház; nem volt klérus, nem laikus, nem ural-
kodó, nem engedelmeskedő egyház : hanem volt 
erkölcsi tökéletesedésre egyenlő jogokkal e g y e -
sült nép, vagy közönség, abban alapult egyházi 
kormányzat. — A' lelki szabadság, vallási é le -
tünk ezen Iegféltöbb kincse 's legjelentékenyebb 
kelléke, mellyel Jézus megajándékozta a' keresz-
tyénséget, az illy kormányzat alatt talál legélte-
több táplálékra; ez alatt a' gondolkodó ész, jogai 
kedves érzetében, vizsgálja a keresztyén egyház 
tudományát és alkotmányát magában foglaló Í rá-
sokat, — saját szemeivel néz, fontolgat, tulajdon 
szárnyain emelkedik magos czélja felé. — Illy 
kormányzat alatt fejlett ki az elsőbb századokban, 
a' kegyetlen üldöztetések ellenére is, a' keresz-
tyén egyház élete. — Ezen üdvös eredményekre 
tett visszaemlékezés okozta, hogy a' vallásujítás 
nagyszerű korában, a' reformatio, tisztító tüze 
által a' hitelvek körül kiégetvén az idegen r é -
szeket , a' presbyteres eredetiséget egészen e l -
vesztett egyházi alkotmány szerkezetében általá-
nos javításra törekedett; az egyházat vissza ohaj -
totta vinni az apostoli, az öskeresztyéni e lvek-
hez, a' népet régi jogaiba visszaállítani's ez által 
az é s z - é s jogszerű presbyteres rendszer alatt a' 
közszellemet föléleszteni. Ezen reformelv szel-
leméből lehet már következetesen származtatni 
Luthernek ezen kemény-fejezetü propositióját : 
Ordinatio, status spirituális et sacer,est mendacium, 
larva, impostura, inventio diaboli; sacerdotes et 
laici pláne a se invicem non diíferunt, nisi officio, 
prout judex vei consul a reliquis civibus. (Opera 
Luther ed Wal. 1536 . )— A' presbyterielveken 
alapult öskeresztyén egyház sajátságaira nézett 
Fáynk i s , midőn kimondá a' nagy ellenzékekre 
talált protestáns elvet : „A'protestáns egyház egy 
e lem, a' papság benne nem külön-jellemzetü 
testület." — Fáynk ezen elvét igazolva, te rmé-
szetesen, az eszmetársítás utján költetett föl le l -



kemben az ösegyházi rendszer emléke, és ezt 
tükör-példában nézve, mondlam ki én is ezen té-
telemet: „Eredetileg is ama törzselemben, a ' n é p -
ben, központosult az egyház." 'stb. 
2. §. Az apostoli társulatban nem létezett kü-

lön-jellemzetü egyház. 
Lehetnek, kik pap- és népfölségi czikkemnek 

már általam értelmezett ezen tételét : „Eredetileg 
is ama törzselemben, a' népben, központosult az 
egyháza1 kifejtett értelemben fel nem fogván, 
engem azzal vádolandnak, hogy a' status és egy-
ház eszméjét összezavarom; kik azon törzs-
elem vagy nép eszméjét, mellyben én központo-
sítom az egyházat, képtelennek mondandják, 's 
illyennek a' keresztyén egyháznak, szerintem, 
eredetileges központosulhatását is. A' kik t. i. a' 
hierarchia alapelveit törekszenek lerakni, primi-
tiva egyházat teremtenek apostolokból, és ebbe 
igtatják aztán a' népet, állítván, miszerint nem 
népben , hanem egyházban történt eredetileg a' 
központosulás , — elébb létezett keresztyén egy -
ház, mint keresztyén nép. — De én azok ellené-
ben, kik önérdektől vitetve, az apostolatus köré-
ben az uralkodó egyházat gyökereztetik, kereken 
kimondom : nin9s helyes felfogásuk az egyház 
keletkezése és az apostolatus sajátságos kellékei-
ről. — A' keresztyén egyház olly emberek gyü-
lekezete, kik azért állottak társulatba, hogy a' 
Jézus evangyélmi elvei szerint, erkölcsi tökéle-
tesedésök- és boldogságukat biztosabban és czél-
irányosabban eszközölhessék. A' 12 tanítvány 
illy biztosító társaságot bölcs kiszámítás szerint 
nem is alakíthatott : de nem is volt rá szükség, 
mint majd elöadandom. Azonban tegyük fel, hogy 
alakíthatott : kérdem : Ugyan mikor? a' Jézus 
halálának előtte vagy utána? Előtte nem, — 
mert a' Mózes fedele alatt egyesült zsidóság a' 
tanítványokat, mesterökkel egyben, maga részé-
nek nézte, ugy is bánt velők, mint illyennel. Maga 
Jézus is ugy jelenté ki magát, ki nem azért jött, 
hogy a* törvényt eltörülje, hanem betöltse; és 
Jézus valamint formásán is a' Mózes rendelte-
szertartás szerint lépett a' zsidó egyházba: ugy 
tanítványaival egyben annak rendtartásai szerint 
élt, ünnepelt 's viselte is magát. A'tanítványok-
nak , mesterök elve szerint, nem volt szükség 
biztosításért külön egyházban alakulni; a' theo-
kratia biztosította őket, ebben kívántak ök az idö 
teljessége, vagy lelke beérkeztével üdvös újítá-
sokat lenni, erkölcsi országot állítani. Az Illyés— 
lelkű keresztelő János is ezen Krisztus erkölcsi 
országára telte a 'megtérés keresztségével a' k é -
születet; a' zsidó-tartományokba párosan szét-
küldött tanítványoknak is ezen országnak eljö-
vetelét kellett hirdetniök. A' tanítványok hát a' 
Jézus halála elölt nem külön szakadt egyházban, 
hanem zsidó egyházi kormányzat alatt vévén a' 
Jézus lelki országának élvezetleljes malasztait, 
nem lehet állítani, hogy ekkor apostolok egyhá 

létezett volna; tudjuk, hogy ezek nem is hagyták 
el addig a' zsidók zsinagógáikat, mig onnan a' 
zsidók által ki nem zárattak. — De mesterök 
halála után sem alakíthattak a' tanítványok saját 
egyéniségökböl elkülönözött egyházat; mert egy 
az : micsoda csekély biztosíték lett volna 12 ta-
nítványi egyesületben ? más az : hogy az aposto-
latus sajátságával teljességgel össze nem fér az 
igényelt fogalom. Ez széljárást, nem együtt- la-
kást föltételezett. Nem volt hát, de nem is akart 
lenni, nem is lehetett az apostolatusban az a' t e -
kintélyes első egyház, melly megelőzte volna az 
értelmezett törzselemet, és mellyhez szereti ma -
gát a' klérus, mint követelt törvényes utód, csa-
tolni. Az illy egyház csak chimaera, agyszüle-
mény, non-ens, melly a ' kívánságtól fogantatott 
és született, a' hiúság és önérdekiségtől ápolta-
tott 's ápoltatik ma is. — De czéltalan ís lelt volna 
illy egyház léte. Nem egyháznak, hanem aposto-
latusnak kellett természetesen díszleni a ' tanít-
ványok társaságában, hogy tanításaik- 's egyéb 
eljárásaikkal egyházat alakíthassanak. — Nem ex-
communicálja pedig ez az értelem a' keresztyén 
egyházból az apostolokat. Távol legyen. Jézus 
halála előtt a' zsidó egyházban reformáltak ök, 
itt építették a'Krisztus országát: halála után p e -
dig az általok alapított egyetemes keresztyén egy-
házban ben voltak, — minden egyes egyházban, 
különösebben még i s , mellyeket magok alkotá-
nak, legjelentékenyebb tagoknak nézettek, — a' 
közönségileg választott gyülekezetek presbyte-
reivel , episkopusaival, kellő intézkedés végett, 
tanácskoztak, 's igy, tételem értelmében, ök is a' 
törzselemben, a' népben , vagy nagy közönség-
ben voltak,—Nemlehettehát az apostolatust, t e r -
mészete ellenére, contradistingvált egyházzá a la-
kítani ; tagadjuk tehát, hogy elébb létezett keresz-
tyén egyház ( t . i. apostolokból), mint keresztyén 
nép,—és mig lelkismeretünknek leend szabadsága, 
fogjuk is merészleni tagadni, hogy apostoli e g y -
ház lett legyen elébb, mint keresztyén nép. — De 
azért már azt nem tagadhatjuk, hogy jelenleg k. 
egyházba avattatnak gyermekeink. Különbsé-
get kell tennünk az alakítandó és már alakult 
egyház közt. A' viszony más ma, mint volt az 
egyház-keletkezés kezdetében. Az apostoli kezdő 
időben egyházon kivül születvén a ' népek, az 
apostoli működések adták az egyház genesise 
induló-pontjának a' lökést. Ekkor népet kelle 
elébb oktatások által gyűjtögetni az egyház ala-
kítására : de ma egyházon belül születvén a' né-
pek, a' már alakult egyházba vétetnek be g y e r -
mekeink. — Nem bizonyít ellenünk, hogy „Üd-
vezítönk maga választott apostolokat" (Mark. 3 : 
13. ) ; mert ezeket nem egyháztagokul, hanem 
apostolokul kibocsátásra, predikálásra választá, 
mint említtetik a' következő 14 versben. Nem 
bizonyít Péter api ügye(Mát. 16,18.—Ján. 21),— 

sem egyik, sem másik helyen Péter elsősége 



nem taníttatik. Az elsőbb helyen nem, mert itt 
Jézus a 'me l ly kérdésére tett feleleteért, k ine-
vezve méltányolja Pétert, azt ö az együtt-levö 
tanítványok itéletök elébe terjesztette, akarván 
szájukból megtudni: sajátukká tet ték-e azon f ö -
hitelvet, melly nekik iránytűül fog szolgálni, hogy 
el ne tévelyedjenek, 's mindig tájékozhassák ma-
gukat az emberi tévelygő vélemények óceánján, 
az anyaszentegyház alakítandásában; és Péter, 
mint másszor is szája a1 többi tanítványtársainak, 
a* közvéleményt vagy hitelvet mondotta ki a' J é -
zus várakozását kielégített ezen feleletben : „Te 
v a g y ama Krisztus, az élő Istennek fia." A' mit 
mondott hát a' nemes vallástélelért Jézus Péter -
nek, magukévá tették azt a' többi aplok is. É r -
tették ök , hogy a' Jézus igaz messiássága- és 
istenségének hivése az az erős kőszikla, mellyen 
épülhet az egyház tudománya és szerkezete. É r -
tették ök e z t , — és a' melly hatalom adatott P é -
ternek, a' kulcsok neve alatt, közösnek tartották 
azt a'|többi tanítványok is, — a'minthogy Mát. 18, 
18. a1 többes számban szólott Jézus mindnyájuk-
nak adja a ' nevezett hatalmat. — De a' másik 
hely sem mutatja Péter elsőségét, hol juhok l e -
geltetésére bízatik meg; mert ez a'szó. legeltetni 
{ftoöxecv, jzoípcclvELv) nem vitethetik az uralko-
dásra, mellyet Jézus nekik olly szorosan tilalmaz 
(Mát. 18, 1 - 1 2 . 20, 2 5 - 2 8 . Luk. 22, 24—28. 
Ján. 13, 14—17. ) : hanem inkább a' tanításra, 
melly foglalatosságban megkülönböztetés nélkül 
osztoztak Péterrel apostoltársai. (Mát. 2 8 , 1 9 — 
20.) . De maga sem igényelt Péter ebből a' h á -
romszori felszólításból magának elsőséget. Igen 
értette, miszerint háromszor hítta fel Jézus, hogy 
legeltesse juhait, de egyszer sem, hogy uralkod-
jék azokon : söt, mint a1 fölidézett rész végsza-
vaiból látható, a1 legeltetésre lett háromszori föl-
szólíttatása nem örömet, inkább szomorúságot 
fejlett ki benne , eszébe juttatván mestere ellen 
elkövetett hármas bűntényét. Két történet Péterre 
nézve egészen ellenkezőt láttatik bizonyítani. 
'Mert midőn Jeruzsálemben egyházi közgyűlés 
tartatott, Jakab volt abban az elnök, Péter je len-
létében is, és Péter Páltól ingatagsága 's kétfelé 
sántikálásaért megfeddetett Gal. 2 ,2 . — Nem lát-
hatjuk hát, hogy az aplok társaságában, Péter el-
sősége alatt, egyház alakult, mellyben aztán, mint 
törzselemben, pontosulandott a 'keresz tyén nép. 
IJjra felhivatottnak érzem tehát magamat, hogy 
a ' válaszfalt meghúzzam az apostolatus és egyház 
közt. A' tanítványok saját társulatukban aposto-
latus, nem pedig egyház volt; nem egyházi, h a -
nem apostoli helyzelök következésében terjedhe-
tett szét az igaz hit boldogító szelleme. Egyház 
<és apostolatus két, ellentétü, soha össze nem for-
rasztható dolog. Olly viszonyban állanak ezek, 
mint villanyban a* - t - é s — , vonsz- és taszító-
e rők ; az egyik egyesít, a' másik, minden ellen-
zékek daczára, taszít. Valóban nem mint egy -

ház- tagjainak, hanem mint apostolainak paran-
csolta Jézus, hogy mennének szét az egész v i -
lágra , hirdetni az evangyéliomot. (Folyt, követ.) 

K o v á c s J á n o s , 
eszenyi ref. pap. 

B u j i l e v e l e k . 
Tompa Mihályhoz Tót Péter. 

III. 
Az óriási daemon, ki — mint tudatám — a' v i -

lág-vallás képében jelent meg elöltem, szót kért. 
Gondolhatod, barátom! hogy engedékenységemet 
ide nem számítva, már csupa curiositásból is hajló 
valék hallani az előttünk örökké ördögnek festett, 
és igy utoljára valóságos ördögnek is hitt egoismut 
apologiáját. Eszembe juta , mint tudá Erasm a* 
„laus stultitiaeíc-t olly tanúságos's még azonfelül 
olly nedélyes olvasmánynyá alakítani; legalább is 
ollyasmit vártam 's ö igy beszélt : 

„Az emberzetnek, léte első szakában, csak 
egyetlen, de csalhatlan rugója volt cselekvései-
nél : ösztöne; ö nem vizsgált és nem számított, 
hasznot-e vagy kárt, éltet-e vagy halált e redmé-
nyezend a z : hanem követte mindenkor és szük-
ségesképen,ha akadályok vagy nem léteztek,vagy 
bármi áron legyözhetök valának. Az egész föld, 
terményeivel és állataival együtt, osztatlan álla-
potban, mindené minden. Kiki annyit használha-
tott-fel az egészből, minden háboríttatás nélkül, a1 

mennyire közvetlen szüksége volt. Az érdekek 
össze nem ütköztek, mert a1 szükség igen kevés, 
a' készlet pedig kifogyhatlan vala. Senkinek ma-
gán kivül másra semmi gondja. És ez eredeti ő s -
állapot, mellynek jelleme önzés és szükségesség, 
sokáig tartott, mindent egyenlőn boldogítván. Ez 
állapot az, mellynek emléke, mint homályos vágy, 
mint valószínű remény, söt mint csalhatlan bizo-
nyosság, ama három géniusznak — költészet, 
vallás, phílosophia — keblében máig is kiirthat— 
lanul él, — aranykornak paradicsomnak, slalus-
ideálnak neveztetvén. 

Azonban az emberek idő jártával bizonyos tájon 
megsokasodván, 's tovább terjeszkedni nem tud-
ván vagy nem akarván, érdekeik összeütközésbe 
kezdtek jöni , 's az erős elnyomó a' gyöngébbet. 
Első lény, melly az ősállapotot megzavarta, az 
embert a' paradicsomból kiűzte, 's egy más ál la-
potnak — a1 polgárisodásnak szolgált alapkövül, 
szerintem a' növálasztás, 's igy családosodás volt. 
Ezt követé a' szükséges barmok elfogdozása 's 
azok őrzése; ezt a1 kellő darab földnek, mint t u -
lajdonnak, kijelölése, használása és mivelése; ezt 
több családoknak, kölcsönös védelmi czélból, egy 
társaságba alakulása, bizonyos szabályok felállí-
tása mellett, mellyek hogy minél könnyebb és 
bizonyosb elfogadásra találjanak, az terjesztetett 
felölök, hogy azok nem emberi müvek, hanem 
csodás módon égből adatvák. 'S ez az ok, hogy 
kezdetben vallás ós törvény a' népeknél együtt 



találtatnak. Későbben a' vallás, alapot készítve 
magának a' már gyermekkorban kezdeti és foly-
vást becsepegtelelt eszmék,, vagy a'nevelés által, 
különszakadt. 'S megalakult a' polgárisodás két 
tényezője : egyház és status. Minő változás! az 
ösztönök — egykor olly biztos, olly boldogító 
vezé rek— most vétkeseknek kiáltattak ki, — azok 
követőire büntetések szabattak, ideig-és örökké-
tartók; új , addig egészen ismeretlen lény állítta-
tott fel élő-vezérül, a' lelkiösmeret. Söt a' dolog 
annyira ment, hogy a' polgárisodás legtökélyesb 
vallása, a' keresztyén vallás, az ösztönök megfe-
szítését, megöldöklését parancsolván, a ' t e r m é -
szeti állapotnak legteljesb ellensarkisága jött létre, 
hol a' cselekvések rugójául, az önfentartás he -
lyeit, a' másért életet is áldozatul kiván6 szeretet, 
a ' szükségesség helyeit pedig a' szabadság állít-
tatik fel. 'S mi az eredmény? Egy részről azon 
dicső találmányok, mellyek nélkül az egyetemes 
emberzet földhöz-ragadt, szük-körü állat maradt 
volna, nem érhetné el rendeltetését — úrrá lenni 
a ' szó legszélesb értelmében a1 föld felett: de más 
részről azon leverő látmány, hogy mig néhány 
sors-kegyencz, mindennel kikészítve levén, ké j -
ben úszik: addig milliomok, minden birtok és k é -
peztetés nélkül nőve, ha koldusok vagy szol-
gák lenni nem akarnak, kényszerülnek haramiákká 
lenni. Ez állapot a z , melly a' k. vallás nyelvén 
az istentöli elszakadásnak, az esetnek büntetése, 
szerintem pedig az emberzetnek olly szükséges 
fejlésí processusa, mellyet ki nem kerülhetett, ha 
rendeltetése nem puszta állati jólét, hanem öntu-

d a t o s boldogság. 
De épen azért, hogy a' polgárisodás állapota 

csupán fejlési szak, — tehát nem végpont. Itt meg-
állapodás nem lehet! Mig a'természet törvényei-
hez a' polgárisodás törvényei ugy állanak szem-
köz t , mint két ellentábor: addig a'háború, 's ettől 
a ' nyomor el nem maradhat. Egy harmadik moz-
zanat létesítendő, hol ösztön és lelkiösmeret, ön-
zés és szeretet, szükségesség és szabadság, szó-

val: mi nden kettősség, minden ellentét összetalál-
kozván 's kibékülvén . . . egy válhatlan egészszé 
alakuljon. 'S ha ez előtted megfoghatlan- és l e -
hetetlennek látszik: nézd azon ujabb idö-szülte 
társulatokat a' soeialis téren, mellyek a' polgári-
sodás szaka két nagy hatalmainak, egyháznak és 
statusnak, pártfogása nélkül, söt ollykor azok aka-
dályzása daczára, mint bölcsőben is kigyófojtó 
Herculesek, naponként sűrűbben jönek lé t re ; 
azokban meg van fejtve a ' legfőbb probléma. Ott 
minden tag kirekesztöleg csak önhasznát nézi, 
még is közhaszon az eredmény. E ' társulatok az 
emberzet új fokának tényezői. Ezekről jóslom 
neked, i f jú!hogy ha fölnevekednek és megsoka-
sodnak, 's a' birtok-egyesítés elvét — mi az ö 
lényöket alkotja — nemcsak pénzben — mint most 

"történik, — hanem egészben alkalmazandják, 's 
megtoldván a' munka hajlamszerü megosztásának 

elvével, kiterjeszkednek termesztés, kikészítés, 
kereskedésre és mindenre : u j j á , dicsövé, 
apránként a" letűnt aranykorrá, az elvesztett pa -
radicsommá alakílandják vissza e' földgömböt, 

Illyen önzés, illyen ösztönök követése az én 
alapelvem, épen ugy tudva, mint ti, hogy ennek 
föltétlen alkalmazása szabályozatlan körülmények 
közt — minő még a' jelen is — az egészre nézve 
átok és halál lenne: de a' helyett ,hogy szerinte-
tek a' fürdő-vízzel a' gyermeket is kiöntve m e g -
ölném, a' körülményeket akarom ugy előkészíteni, 
ugy organisálni, hogy ez elv követése egyete-
mes áldást és életet eredményezzen. 'S ezt én 
nem erőszakkal, nem fegyverrel, nem vérrel és 
könynyel akarom, még azon nemét is a' kénysze-
rítésnek magam alattinak tar tva, miszerint vala-
melly elv iránt előleges hit követeltetik; mind az 
illyesek velem— ki épen az ellentétek kiegyen-
lítésének, a' békítésnek, szelleme vagyok — tel-
jesen megférhetlenek. Élő szó, irás és példamu-
tatás lesz minden, mit czélom létesítése körül 
használandók. — Csak t i , ti keresztyének! ti ne 
legyetek erőszakos gátlóim, üldözőim, — ti ne vi-
gyétek irányomban ama megbánással jóvá nem 
tehető szerepet, mellyet irányotokban egykor a1 

papi fejedelmek, farizeusok és írástudók vivének. 
Tisztán láthatod az eddigiekből — igy folytatá 

ö tovább, — hogy én nem ellenség, hanem egy 
félreismert ügybarátotok vagyok, ki nem csupán 
néhányak, hanem a« összes emberzet boldogítá-
sát , gyökeres és állandó boldogítását czélzom 
épen ugy, mint ti, csakhogy egy kissé más uton, 
mint ti. Azonban, hogy egészen ellenmondhalla-
nul meggyőzzelek irántatoki méltánylat- 's jó i n -
dulatomról, ha kihallgatásra érdemesítesz, sz íve-
sen előadom: mit kellene, szerintem, cselekednetek, 
hogy egyházatoknak haldokló érdeke és tekintélye 
újra fölélesztessék 

Kérém ö t , gondolván, hogy tőle, mint elfogu-
latlantól , a' valót lepletlenül tudandom meg. 
„Mint minden egyháznak, ugy a' keresztyénnek 
is organumai a' papok, — monda ö. •— Ezeknek 
munkaköre elavult, a 'világ jelen folyamához nem 
illő, ezt kell korszerűsíteni, ez a' legfőbb teendő, 
sőt ez csaknem minden. 

Mik most az ö templomi szónoklataik, e' l eg -
szebb és leghatályosb része hivatalkodásuknak ? 
Igen sok esetben ü res , Iegfelebb virágok- és 
képekkel fölezifrázott raisonnirozások olly dol-
gok fele t t , mellyeknek e' földi élettel ér int-
kezési pontúk alig van. Illyesmit nem mon-
dom, egészen, de a 'mennyire lehet, mellőzni kell, 
az Iegfelebb mulattathat, szép álmakba ringathat, 
de nem épít. — 'S ha erkölcsi tárgyakról beszél-
nek , minő közönséges üresre csépelt eszmék, 
minő következetlenségi zavar, minő alanti fokú 
vi lág-nézet! Ők azt beszélik, 's mondhatni, 
mindnyájan: hogy az emberek teljesen és egyedül 
magok az okai, miért ollyanok, a'millyenefe,—ma-



gokaz okai, hogy roszak 's igy boldogtalanok,— 
mert van tehetségűk, mellyel belátják a' jót, melly 
boldogságot adna, van tehetségűk azt létesíthetni, 
miért nem használják azokat? Továbbá hirdetik, 
hogy az ember a' teremtés remeke; hogy ö maga 
tcbbet ér ez egész földnél, minden rajta levő dol-
g o k - és állatokkal egyetemben, — sőt többet ér a' 
csillagvilágok millióinál, az elláthatlan minden-
ségnél , mert azok csak a' rájok nézve vak 
szükségességgel űzetnek pályájokon, de az em-
berben a1 szabadság isteni eleme é l , — ö válo-
gathat ! 'S e" felállított theoriából lehúzzák aztán 
az alázatosságot, türelmet, söt szeretetet, mint 
abból logicailag következő életszabályt. Különös 
logica, hogy az ember az egész mindenségnél 
többet ér ugyan, de azért csak alázatos legyen; 
az ember tisztán látja ugyan a' jót, létesíthetné is, 
mert nála valamit nem tehetni csaknem egy é r -
telmű ezzel— nem akarni, de azért hanem teszi, 
söt teszi az ellenkezőt, a' roszat, magának és má-
soknak ár tva: a' többiek csak türelem-, söt sze-
retettel viseltessenek iránta!! Szerintem az első-
ből kikerülhetlenül büszkeségnek, az utolsóból — 
legszelídebb esetben— néma megvetésnek, külön-
ben pedig üldözés — inquisitori eljárás — töm-
löcz-, máglya- és akasztófának kell származnia. 
Igy is volt ez, mig a' jobb érzés meg nem csalá 
a ' félszeg theoriát, saját magzatát csúsztatván 
alája. Gondolkozásbeli fejletlenség, tudatlanság 
jele — elfogadni valamelly elvet 's visszaborzadni 
következményétől; mint szintén megfordítva: he -
lyesnek tartani a' tényt 's kárhoztatni az elvet, 
mellyböl ered. Igy lön, hogy elfogadtatott 's di-
csőíttetett a' szabadság elve, 's megvettetett a n -
nak szükségesképeni következménye, a' büszke-
ség és üldözés. Igy van, hogy helyesnek tartatik 
az alázatosság, a' türelem, söt a1 szeretetlel meg 
is toldatik, és visszaborzadásra, iszonyú ellen-
szegülésre talál az elv, mellyböl mindez logicai 
csaíhatlansággal származik . . . a' szükségesség 
elve. Itt a' papok nagy feladata, a'legfőbb tárgy-
ban tisztára studirozni előbb magokat, és odase-
gíteni hallgatóikat. 

Minő általános zavar a ' szabadság fogalma 
körül! Többnyire azt vélik szabadságnak, és azt 
magasztalják , hogy az ember valamit két- vagy 
többféleképen tehet : pedig ez, szerintem, nem 
egyéb, mint az ösztönöknek vagy külröli korlá-
toltsága, t . i . innen is amonnan is visszaverődése 
's igy habzása; vagy belgyengültségböl szárma-
zott reszketeg tántorgása; vagy pedig üres, j e len-
téktelen gondolatjáték, 's igy mindhárom esetben 
csak ugy látszólag szabadság, de valódilag szük -
ségesség. A' valódi szabadság ez : Minden kül-
vagy belgátoltatás, minden habzás, minden ildo-
mos csavargás nélkül elragadó , még az élettel 
sem gondoló szükségességgel követhetni ösztönt, 
meggyőződést. A' hol az ösztönök épek, a' meg-
győződés szilárd 's a' teljesítés elölt gát nem áll: 

ott nincs válogató szabadság, ott mindenkor és 
kikerülhetlenül szükségesség van. 

Szeretetről beszélni lehet , de nem mint az 
önzés ellensarkiságáról, nem mint áldozatról 
másokért : hanem azt kell inkább nekik m e g -
mutatni , hogy a ' szeretet semmi nem egyébr 

mint poteneirozott önzés , melly midőn első 
mozzanatától , a' családszeretettöl amaz utó-
sóig, a' világpolgárságig emelkedik is, alapja vá l -
tozatlanul ez : Én csak ugy lehetvén valódilag és 
ingatlanul boldog, ha családom 'stb. boldog lesz, 
magam boldogságaért azokét is kell eszközölnöm, 
így egygyéforrasztva az önzést a' szeretettel, t u -
datni kell velők : hogy egyes egyéni jólét a? nyo— 
morözön közepett a' legingadozóbb valami, mely-
lyet sánczok és kőfalak, szuronyok és álgyuk tar-
tósan meg nem védelmezhetnek; hogy egyedül a* 
közjóllét biztos alapja az egyéni jóllétnek; —• 
csak ekkor lesz várható az, hogy a'jólértett önzés 
épen azt tetetendi velők, mit a' szeretet pa ran-
csol, t. i . : nem adót és elfogadót egyiránt lea la -
csonyitólag — fillérezve, hanem egészen jóltenni 
azokkal, kik most minden vétkök nélkül nyomo-
rognak. 

Továbbá: ez átalános erkölcsi térről részletek-
re bocsátkozván, nem igen kell bíbelődni azzal,, 
mint lehetne az egyes vétkeket a' keblekből kiir-
tani, 's az egyes erényeket azokban meggyöke-
reztetni. . . non fit hoc verbis! Ezek helyett meg 
kell inkább velők ismertetni a' már fejlettebb 
nemzeteknél keletkezett, keletkező 's e' honban 
is keletkezni kellő socialis intézményeket, azok 
czélját, hasznát és szükségét; előkeli terjeszteni, 
hallgatókhoz alkalmazottan, de pártok—fölötti ma -
gasságból, a' nap életkérdéseit; adni kell fokon-
ként a' nélkülözhetlen természettani ismereteket; 
szóval : beszélni kell nem a' templomnak, de az 
életnek ; — söt, az igazság terjesztése nem a' 
templomi szószék monopoliuma levén, föl kell lép-
ni és szólni a ' polgári élet gyüléstermeiben is. 

A ' köznapi hivatalos foglalkozásokra: Ott, hol 
az ima üdvös hatása iránt még élő hit van,— mi ab-
ból tetszik meg, hogy a' templomok illyenkor is 
látogatottak, — ám legyen kinekkinek az ö hite 
szerint! ott imádkozni kell a' hívőkkel: de a' hol 
a' harang hívó hangjára nem mozdulnak, ott jobb 
lenne az imaórákat tanórákká alakítni át, — mi 
tárgyakból, és kiknek? az a' körülményekhez k é -
pest intéztetvén el. 

Ezenfelül tudassa a' keresztyén egyház, pap-
jaival, hogy bensöleg ne álmodozzanak ég tudja, 
miféle kizárólagos szentségi tekintélyről, ez á l -
tal olly vágyat táplálván keblökben, melly, mint-
hogy az élettől soha ki nem elégíttetik, csak k i -
nukra van; külsőleg pedig ne igyekezzenek m a -
gokat elszigetelni, ollyasokban keresve tekintélyt, 
miket egy borbély- és egy szabóinas akárki -
nek is megadhatnak : hanem legyenek ollyanná, 
mint a' nép közöl egy. Az állodalomban a' leg— 



csekélyebb munkával vagy mesterséggel foglal-
kozónak is ad tekintélyt az, hogy ö hasznos, szük-
séges: és az, ki a' foglalkozások legnemesb, leg-
nélkülözhetlenebb ágával, az ember fejléssel, van 
megbízva, az szorulna silány pávatollak csem-
pészetére ? ! Nem ! Ma tépessék bár ki minden, 
ugy is nagyon megczibált, birtoktok e' hivatalból, 

egyénei ne tekintessenek egyebeknek, mint 
pusztán oktatók-, népoktatóknak : de ez elő-
adott szellemben működvén, 's hatáskörüket em-
berül betöltvén, lesz tekintély. Hanem a' k. 
egyház el ne feledje, hogy ha embereket akar 
nyerni e' pályára, kik hallgatóikat fejteni képe-
sek legyenek, érdemszerü és becsületes-modorú 
díjaztatásról gondoskodjék. Mert olly papok, 
kik a'fejlés útát magokból nem ismerik; kik azzal, 
hogy önerejüleg magok fejtésével nem baj-
lódnak, czáfolhatlanul bebizonyítják mint nin-
csenek az emberfejtés nagy munkájára hivatva ; 
olly papok, kik a' különböző gondolkodásmódo-
kat nem mint szükséges fejlési mozzanatokat, 
hanem mint megannyi eretnekségeket tekintik ; 
olly papok, kik az egyházba csak mint asylumba 
futottak be az éhhalál üldözési elöl. . . minden 
reformot lehetetlenné tesznek. 

Ha a' k. egyház haldokló becsét 's tekintélyét 
föl akarja éleszteni, — a' helyett, hogy a' meg-
veszett idők és erkölcsök miatt zúgolódik , illy-
forma tényezővé módosítsa magát a' társadalom-
ban : különben ám tulajdonítsa magának, ha o r -
szágát saját maga is nem e' világból valónak hir-
detvén, ettől csak mint holttetem türetik. . . a' 
levágattalás nagy napjáig. 

Még sokat mondhatnék. . . de elégnek találok 
ennyit a1 tovább-gondolkozás felébresztésére. A' 
nélkül is az, ki az életet, a' világot az egyetemi-
ség egyedül helyes fokáról nézi, a' részletek fö-
lött könnyen eligazodik: annak pedig, ki egyéni-
sége egy-oldalu, korlátolt-körű, és így mindenkor 
szükségesképen félszeg szempontjából néz, rész-
letekről szólani koránlom , míg az elvekkel meg 
nem barátkozik; ö előtte addig az egésznek — 
mint hajdan zsidók és görögök előtt a' fentebb-
foku k. vallásnak — szükségesképen botránkozás, 
söt bolondság alakában kell föltűnnie." 

'Sit t elhallgatott a1 daemon. Szavaira mit érez-
tem, mit gondoltam és mit tettem én, — ha tudni 
kívánod , legközelebb levelem viendi. 

Ne tiltsuk az ó testamentom olvasását! 
F. évi Prot, Egyh. 's Isk. Lap 39 számában 

olvastuk t. Valka János úr indítványát, melly, 
mivelhogy szentírásról szól, igen érdekes: söt, 
az ó testamentomnak az ujtóli elválasztását tár -
gyalván, — melly óhajtás mindeddig siker, bár 
nem kísérlet hiján nem teljesült — igen fontos, 
sőt sarkalatos. Csak azt sajnálhatni, hogy a1 szó-
zat időntúli, azaz, ollyan, mellynek valósnlását 

hinni nehéz, miután prot. egyházunk köz-öntuda-
tában, főleg a' köznépében, e' két testamentom 
annyira e g y , hogy ők, hitelességöket tekintve, 
dogmatikusainkkal egyetértöleg, köztök lényeges 
különbséget felállítani nem képesek, vagy leg-
alább nem olly szembeszökőt, melly az egyiknek 
használatát, a' másiknak elhagyását ajánlhatóvá 
tenné. — 'S ezek így levén, ki merné közölünk 
hiveit az ó testamentom ellen informálni ? ha nem 
említjük is, hogy ez által a' szentírás áta!ános hi-
telessége ellen kétséget támasztanánk, mit elhá-
rítani legszentebb kötelességünk: avvagy kivet-
keztetnök azó testamentomot elvitázhatlan tekin-
télyéből, melly igen hiteles írók nyomán keresz-
tyéniségünk egyik alapja : Libros V. T. secunda-
rium religionis Chris'ianae fontem in se contine-
re jndicamus, ad quoriim dicta Jesus et apostoli, 
tanquam doetrinae suae fundamenta, provocave— 
runt. *) Religionis Christianae, tanquam iudaicae 
superstructae, notitia ex libris V. T. potest hau-
riri. **) Cf. : Ammon Summa Thae Chnae 1830 
p. 59. Ha egy épület sem számolhat maradandó-
ságra alap hiányában: miként álland majd fen 
keresztyén egyházunk százados épülete, ha az ó 
testamentom elítéltetése által mintegy alapjait ás-
suk a lá? — Annálkevésbbé leend a javaslat e l -
fogadható, ha a biblia-terjesztő társulatokkal hely-
heztetjük magunkat szemközt, mellyeknek üdvös 
munkálataikat emberi erő, nem mondom, megsem-
misíteni, csak módosítani is képtelen ; mellyek a' 
biblia rendeltetését igazi jelentöséiíében felfog-
ván, azt népkönyvvé, minden ember sajátjává kí-
vánják tenni.C'est le livre le plus clair qui existe.-j-) 

Egyéni hitem, mit egyházunkéval egynek i s -
merek, az , hogy a' biblia-olvasásnak korlátlan 
szabadsága élet-erünk,mellynek gyengültével sín-
lödünk, kettévágásával megszűnünk lenni. — 
Ne vegyük ki tehát népünk kezéből az ó testa-
mentomot, attól tarthatván, hogy jogaik érzeté-
ben vagy erélyesen ellentállani, vagy elkesere-
désükben az újjal is mitsem fognak gondolni. íté-
letem szerint ezen eltiltást lehellen foganatosíta-
ni, azért i s , mert híveink nemcsak hogy nem 
alusznak, hanem igen is ébren vannak. Nous ne 
sommes plus dans letempsoü il était bon de dire : 
Croyez et n'examinez pas. -j-j-) 

Ne vitassuk azt, hogy híveink tán roszul ma-
gyarázzák az ó testamentomot: hanem örüljünk 
annak, hogy csakugyan magyarázzák; hogy köny-
veit vizsgálván, azokból a' jobbakat megtartják,— 
mert Haller szerint: Gott liebt keinen Zwang, 
die Welt mit ihren Mangeln ist besser als ein 
Reich von willenlosen Engeln. Gott hált für un-
gethan, was man gezwungen thut, der Tugend 
Übung selbst, wird durch die Wahl erst gut. 

*) Wegscheider Instit. Th. Dogn\ 1836. p. 142. 
**) Ugyanott 1. 146. 

i ) Chateanbriand Genie du Christianisme. Paris 1836.1.12» 
i t ) Ugyanott 1 5. — 



Kérdezzük továbbá magunktól: Van-e hatal-
munk híveinket ezen elv alkalmaztatásától, a1 

szabad magyarázattól, eltiltani? Nem tudjuk-e, 
hogy nálunk a' lelkipásztoroknak ide vonatkozó-
lag híveiknél több jogaik nincsenek ? avvagy tán 
a ' XV-ik századot kívánjuk előidézni, hol a' ke -
resztyénség gyermeksége korát élte, 's azon rend 
eszközévé fajult, mellynek szent kötelessége Ie-
endett vala, vallási önálló meggyőződést ter jesz-
teni, a' szentírás olvasását nem tiltani, de erőnek 
erejével ajánlani,létesíteni?Hogy fél re-ér tések-
re 's az új testamentommal ellenkező szóvitáknak 
behozatalára szolgáltatott okot, abból még ko -
rántsem következik czélszerütlensége : Wenn 
wir alles wollen verwerfen, das man mistbraucht, 
was wollen wir für ein Spiel zurichten ? Es sind 
viel Leute, die die Sonne , den Mond, und das 
Gestirn anbeten, wollen wir darum zufahren, und 
die Sterne vom Himmel werfen , die Sonne und 
den Mond herabstürzen ? Luther. 

Emlékezzünk vissza a' keresztyén egyház e l -
ső századaira, hol ezen szent könyvek ugy-szól-
ván kizárólag képviselték a' keresztyéni hitet : 
„usque ad médium seculi secundi libri V. T. pro 
sola Christianorum scriptura sacra habebantur." 
Wegscheider p. 142; ne felejtsük el, hogy refor-
mált testvéreink, akár hymnusaikat, akár tem-
plomi értekezéseiket nagyobbára belőle merítik,— 
's valljuk meg, hogy az ó testamentomot a' kánon-
ból kizárni, annyit jelentene, mint magunkat tő-
lök 's az annyira ohajtott uniótól örök időkre e l -
szigetelni. — Hogy rövid legyek, Jézus ide vo-
natkozó mondatával fejezem be ó testamentom-
melletti felszólalásomat: „Ne gondoljátok, hogy 
jöttem a' törvény és próféták eltörlésökre. Nem 
jöttem, hogy eltöröljem, hanem inkább hogy azt 
betöltsem. Mert bizony mondom nektek, hogy míg 
az ég és a' föld elmúlik, egy kis jóta, vagy egy 
pontocska el nem múlik a* törvényben, mígnem 
abban mindenek beteljesíttetnek. Valaki azért a' 
legkisebb parancsolatok közöl egyet megrontand, 
és akképen tanítandja az embereket: a' mennyek 
országában legkisebb leszen ; valaki pedig a ' t ö r -
vényt cselekeszi, és ugy tanít: a' mennyek o r -
szágában nagy leszen." *) 

E l e f á n t M i h á l y . 

Néhány pont a' tiszai ág. hitv. kerületi gyűlés jegy-
zőkönyvéből. 

Ez a' gyűlés 1847-dik évijul. 14-kén 's kö-
vetkezett napján, szabad Göllnicz bányavárosá-
ban tartatott. — Felolvastatott kerületi főfelügye-
lőnk, t. Draskóczy Sámuel úr levele, mellyben 
eleven színekkel festvén le azt, miképen szemei 
annyira gyengültek, hogy nevét is nehezen tud-

ná aláírni, lelép felügyelői hivataláról, ki nyi la t -
koztatván, hogy ezentúl is szíve legjobb k íván-
ságaival fogja kisérni minden ügyünket. Mély b á -
nattal hallgaták a' számosan egybegyűlt rendek 
ezen búcsúszavakat; hogy pedig kerületünk e b -
beli vesztesége fölötti érzelmét, egyszersmind h i -
vatala buzgó 's hü viseléseérti köszönetét bőveb-
ben nyilváníthassa, ennek tolmácsolása végett 
egy biztosság küldetett k i ; egyszersmind ezen 
elbúcsúzás helyettesítést tevén szükségessé, jelen 
gyülósünköni világi helyettes elnöknek,számos ér-
deminél fogva, a' XIII. szepesi városi esperesség 
felügyelője, t.Fabriezy Sámuel úr, egyhangúlag e l -
választatván, a ' felügyelő elválasztásáig v i se -
lendő kerületi helyettes felügyelőségre is bizo-
dalommal megkéretett, 's azt szíveskedett el is 
vállalni. 

A' nyíregyházi tanítóképző intézet ügyében, 
Emeriezy Lajos, paphivatali jelölt, ki a' népne -
velési pályát élete feladatául választá, 's erre, h i -
teles férfiak bizonyságaszerint, honn 's a' külföl-
dön szorgalmasan készült, az említett képzöin-
tézet rendes oktatójául egy hangulag elválasztatott 
500 p. ftnyi évi fizetéssel 's szabad szállással. 

Panaszkép előterjesztetvén, hogy Ofalu he ly-
ségben a' róm. kath. plébános, B. P., két esetben a' 
meghalt ág. hitv. egyénnek a' kath. temetöbeni 
eltemetósét ellenzette, 's illy temetéseknél a' ha— 
rangoztatást is megtagadta : az érdeklett plebá-
bánosnak ezen, a' világos törvénybe, nevezete-
sen az 1647-ik évi 5-dik és 10-dik t. czikkbo 
ütköző tette a1 mostan megürült szepesi püspök-
ség ideiglenes igazgatóságának, mint a' bevádolt 
egyén törvényes felsöbbségének, bejelentetni, 's 
a' kerület nevében elégtétel siirgettetni rendel-
tetett. 

Az egyetemes közgyűlés által kidolgozott e g y -
házrendezési javaslat folytában, az esperességek 
felügyelőiből és espereseiből alakulandó 's Lőcsén 
össze-ülendő választmány neveztetett k i , melly 
az esperességek észrevételeiket's nyilatkozataikat 
tárgyalni, összpontosítani, önnézeteivel is bőví -
teni, s jövö évben tartandó kerületi gyűlés e lé-
be terjeszteni fogja. — 

Végezetre a' lelkészek oda utasíttattak, hogy 
olly esetekben, mellyekben a' vegyes házasságot 
kötni kívánók róm. kath. részének kihirdetése 
megtörtént ugyan, de a' kihirdetésröli bizonyít-
ványt kiadni a' róm, kath. lelkész vonakodnék: 
ezen részt a' kihirdetésröli bizonyítványnak, két 
becsületes tanúk jelenlétében, az illető róm. kath. 
lelkószlöli szorgalmazására utasítsák, — mit ha az 
akkor is megtagadna, a1 házasodni kívánókat a* 
házassági k. pátens és törvényeink értelmében, 
adják össze. 

W i t t c h e n . 

*) Máté 5, 1 7 . - 1 9 . 



I R O D A L O M : 
Elmélkedések a1 vallás és egyház felett. 

III. Ellenészrevételek, illy czimii röpiratra: 
Észrevételek az 1845-diki egyetemes választmány által ki-
munkált ág. ev. egyházi rendszert tárgyazó javaslatra, mely-
lyeket, a' szent íráson alapítva, összeírtak és kiadtak számos 

tiszai ev. papok. Lőcsén, 1847. 
A' fen-czimzett röpiratra és észrevételekre 

nem lehet nem tennem néhány ellenészrevételt. 
— Megvallom, már a'jeligék sem tetszenek : Die 
Irrthümer der falschen Propheten sind kraeftig; 
sie reden , wie es die Welt gerne hört; Fort-
schritt, Vernunft, Aufklaerung, Freiheit sind ihre 
Schlagwörter, durch welche sie blenden und der 
Eitelkeitund dem Ilochmutheschmeicheln: aberihr 
Fortschritt ist Rückschrilt zu unchristlichem und 
iciderchristlichcm Unglauben, ihre Vernunft ist nur 
ein Vcrneinen, eine stolze Erhebung über Goltes 
Wort, ihre Aufklaerung ist eine Ausleerung alles 
christlichen Gehalles, ihre Freiheit ist Freiheit des 
Fleisehes. Kire czéloznak azzal ? kik a' hamis pró-
féták? A'kiküldölt választmány tagjai, az egyete-
mes gyűlés tagjai, vagy a' tiszai ev.papok? Azután 
épen nem helyeselhető, ha prot. papok kelnek ki 
a ' „Vernunft" ellen, — azzal bizony csak ár ta-
nak ügyeiknek; hiszen csak ugy és azért van 
vallásunk, mivel eszünk van, a' nem-eszes álla-
toknak vallásuk sincs, — tagadjátok az ész t ' s 
tagadtátok a1 vallást is. — A' másik jelige igy 
hangzik : „Den meisten Führern der Gemeinden, 
und dem Kirchenregimente fehlt das kirchliche 
Bewusstsein. Keiner weiss mehr, was er ist und 
was er soll. Was der Herr aus dieser Gaehrung 
machen will, stellen wir ihm anheim, aber wer 
der Kirche treu sein will, muss die Risse zeigen, 
und sich vor die Lücken stellen." Nem igen sze-
retem, hogy olly nagyon ritkának állítják a z e g y -
házias öntudatot, mert azzal olly vitiosus circu-
lusba jönek, mint a' német papok, kiktől szintén 
illyféle választ nyertem, midőn kérdezem : mikép 
fér meg a' protestanlismussal, hogy a' községek 
semmi befolyást nem gyakorolnak az egyházi 
jogok használatába ? — »Hogy a' mostani körül-
ményeknél fogva, a'községek nem képesek azo-
kat gyakorolni, mivel a' legtöbbekből kiveszett 
az cgyházias öntudat;" — 's igy hát tűrni kell, 
hogy az egyházból rendőri intézetet csináljanak 
a* fejd elmek. 

Nem akarván pontonként válaszolni azon ész-
revételekre; elmellözöm pl. az 1. §-hoz ragasz-
tottakat, mellyek részint oda értetnek a' javaslati 
szövegben is, részint szükségtelen kifejezni, pl. 
hogy legyen férjiegyén, magától értődvén az : 
csak a' nevezetesb pontokat és állításokat érin-
tendem meg. — A' 3. § - h o z , melly a' helybeli 
közgyűlés hatásköréről szól, az észrevételek 
szerzői következőket tettek : e ) Az egyházi fe-
gyelem , f ) vasárnapi fegyelem; g) az egyház, 
pap, tanító jogainak védiatézete; h) az esperes-

ségi gyűlésre menendő követeknek adandó utasí-
tás; i) az egyházi ügyekben leküldött k. k. intéz-
vények kihirdetése , — mint szintén a* helybeli 
közgyűlés hatásköréhez tartozókat. — A'4.§-ban a* 
presbyterium hatásköréhez tartozóknak, a ' j a v a s -
latban előszámláltakon kívül, még következőket 
hoznak fel : d) Összeül gyakrabban, hogy a' ka -
techisatiót-mulasztókat intse, a' szüléket gyerme-
keiknek sept. l-jétőli iskolába járására serkentse, 
a' pappal az iskolát gyakran látogassa, az iskolai 
rendetlenségeket elhárítsa, a' tanítókat és a' pn-
pat—illető fizetéseket behajtassa, e ) A vallás-
gyakorlata és az Úr vacsorája megvetőit intse 
meg. f ) Az özvegyeket és árvákat felügyelése és 
ellenőrködése alá vegye, g) Az iszákosokat, pa~ 
rázndlkodókat, szülöveröket, vagy pedig az el-
aggott szülőket nem ápoló gyermekeket szinte a' 
presbyterek intsék, 's ellenkező esetben az illető 
hatóságoknak feladják. h) .1' házassági czioódá-
sokat és egyenetlenségeket kiegyenlítsék, i) Az 
iskolák, tápintézetek, a' szegény egyházak g y á -
molítására összeszedendő kegyes adakozásokat 
meghatározza és megvizsgálja, k) A' szükséges 
tanítási segédeszközökről, az iskolai terem fű té -
séről, az egyházi épületekről, telkekről gondos-
kodik. Egyébiránt minden egyházi határzatok az 
esperesség által megvizsgáltassanak és megerő-
síttessenek." — Jóllehet némelly pont ellen k i -
fogásom nem volna : a' többi pontok mégis nagy 
eszmezavart árulnak el. A' tisztelendő urak ösz-
szezavarják itt a' vallást a 'rendőrséggel, a' va l -
lási intézeteket a ' j og i intézetekkel, törvényszé-
kekkel. Itt jogot akarnak külső eszközökkel g y a -
korolni, meliyet csak az állam, de soha az e g y -
ház, ha érdekeit és feladatát ismeri, nem igényel-
het. — Mit értenek, pl. az egyházi és vasárnapi 
fegyelem alatt? A' fegyelem csak külső rendet 
akarhat fentartani, az egyházi fegyelem tehát az 
egyházban akar talán külső rendet létesíteni ? de 
miképen 's mire nézve ? Ha valaki egyházi köte-
lezettségeit—jogi kötelességeit — nem teljesíti,pl. 
a' fizetendőket nem fizeti : akkor törvény szerint 
fog arra szoríttathatni; ha valaki az isteni tiszte-
letet háborgatja : a' rendőrség vagy országos 
törvény fogja rendre utasítani; ha valaki illetle-
nül viseli magát az egyházban: az egyházfi vagy 
szintén rendörök fogják az illendőségre tanítani. 
De hát hol van helye az egyházi fegyelemnek, 
meliyet a' convent gyakoroljon ? 's mi az a' v a -
sárnapi fegyelem ? mit akarhat az azon felül, mi 
a' rendőrség körébe esik ? A' presbyte-
riumnak javasolják e) alatt azon jogot adatni, 
hogy az Úrvacsorája megvetőit intse meg ; g ) 
alalt.hogy az iszákosokat, paráználkodókat, szü-
löveröket 'stb. Í3 meginthessék a' presbyterek.— 
Ezen javaslattal ismét nagy tévedésbe, eszmeza-
varba estek. A' vallás teljes lélekszabadságban 
áll, kényszerítés annak dolgában legkisebbet sem 
használ, hanem mindenkor és mindenhol sokat, 
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nagyon sokat árt. Ugyan prot. papok, kik csak 
megtanulhatták Luther irataiból, hogy nem a' tett, 
hanem a' hit által igazulunk, — azaz, szabad 
meggyőződés 's az ebből fakadt érzület által, — 
mikép kívánhatják, hogy valaki az Úr vacsorája 
élvezésére megintéssel kényszeríttessék ? Hát nem 
tudják, hogy hol kényszerítés van, ott hit nincsen, 
nem lehet, — mert a' kényszer épen megátalkodott 
hitetlenséget szül?—'S gondolhatják-e, hogy azon 
puszta tény, miszerint valaki az Úr vacsorájához 
járu l , neki üdvöt hoz, mint az utczasarkon gug -
goló koldus, ki olvasója szerint mormogja el 
imáit, egész figyelmét azonban az elmenökre fo r -
dítja, vájjon nem dobnak-e oda-nyujtott kezébe 
egy fillért ? — Hisz, hacsak a" telt kívántatik meg, 
akkor helyettest is küldhetünk oda, 's akkor nem 
vagyunk-e , a' protestantismus elvével merő el-
lenkezésben, a' katholikusok dogmájában ? — A' 
g ) alatt érinteltek megintése szintén nem tartoz-
hatik a ' presbyterium hatásköréhez : hanem azok 
megfenyítése részint a1 rendőrség, részint a ' f e -
nyítőtörvényszékek dolga. 

Nevezetes azután, mit a' 13 §-hoz , hol az el-
nökségről van szó , ragasztottak. Különösen k i -
kelnek az ellen, hogy, a' választmány javaslata 
szerint, a' tanácskozások vezérlete 's a' határza-
tok kimondása a' világi elnököt illetik, — szám-
talan ok levén arra, hogy azon jog a' papi elnö-
köt illesse; nevezetesen : Mert az egyház terén 
állunk, tehát az egyház nyovfievog-ának van joga 
a ' tanácskozások végeredményét kimondani. — 
Igenis, az egyház t'r/ov^evog-ának van joga a' 
tanácskozások végeredményét kimondani, de 
tjyov^evog az, kit azzá teszünk,—mert mindnyájan 
papok vagyunk, Krisztus 's a' protestantismus 
szerint. Az azt bebizonyító helyeket mind a' sz. 
Írásban, mind Luther irataiban könnyen megta-
lálhatják a ' tisztelendő urak. — A' lelkészi hiva-
tal nem alapszik egyében, mint a' munka felosztás 
elvén) minthogy minden ember mindenre nem 
alkalmas, mindent nem tehet : azért Isten csak-
ugyan némellyeket kiválaszt, hogy legyenek p a -
p o k , másokat másra. Eféz. 4 : 11, 12. Sokféle 
adományok vannak. — Általában előre kell b o -
csátani azon alaptételt: Midőn egyházról, egyházi 
szerkezetről van szó: akkor prot. papok soha sem 
hivatkozhatnak ugy egyszerűen a1 sz. irásra, ne-
vezetesen az ű j testamentomra, mellyben, mint 
tudniok kell, egyházról tulajdonképen nincsen is 
szó. Krisztus sem dogmatikát, vagyis tudományos 
vallási rendszert , sem egyházi szerkezetet nem 
készített számunkra; ö csak a' vallásos érzelme-
ket , eszméket ébresztette, fejtegette, szilárdította 
é s tisztította, — csak szellemet költött, csak a 'sz . 
lelket igérte 's küldte meg nekünk, de teljesen 
bevégzett intézetet nem adott. A' sz. irás épen 
&zért lehet mindörökké kútforrása, alapja vallá-
sunknak, épen azért nem avulhat el, 's ha rend-
szert foglalna magában, okvetlenül előbb-utóbb 

más rendszer állal kitolalnék. Krisztus csak ma-
got , tartalmat adott, mellyet mi ujra meg ujra 
változandó héjba, külrnébe fogíalgatunk. 'S igy 
meg van adva a' végtelen fejlődés és haladás a* 
keresztyénségben, mivel a ' változhatlan tar tal-
mat bírván az idő- és helyszerii, de az eszmé-
nek soha teljesen meg nem felelő külmét átala-
kíthatjuk a' kor műveltsége és szelleme szerint. 
— A' sz. írásban természetesen nem lehet szó 
világi felügyelőről, a' mi értelmünkben : de egy-
házi felügyelőről sincs abban szó. Azon szavak: 
?iyov[ievog, etzÍözotioc, tzqeo^vt)]Q 'stb. st m világi, 
sem egyházi előjárót nem jelentenek, olly érte-
lemben, mint mostveszszük; mivel a' szenliratok 
szerzői még nem ismerték azon különbséget, melly 
most a' papi és világi emberek közt, főleg kath. f e l -
fogás szerint, van. Papi rend képzelete csak a" 2-ik 
század vége felé merült fel a' keresztyének közt, 
mint olly rendé, melly Krisztus és a' nép g) 
közt közbenjáró* A' sz. irás azon mondataiban : 
Zsid. 13: 7 és 13: 17. minden előjáróról van szó, 
nemcsak a' korunkbeli papról. — Hogy az apo-
stolok nagy befolyást gyakoroltak az áitalok a l a -
pított gyülekezetekben, az igen természetes. Az 
egyház alakulásának első momentuma azután a' 
diakonatus volt, azután pedig, midőn az aposto-
lok, a ' gyülekezetek szaporodtával, mindenütt je -
len nem leheltek, szükségeltek és választollak 
magoknak a' gyülekezetek (Ap. Cs. 1 4 : 23. Tit. 
1 : 5 , ) más elöjárókat, 's ezek a' vének és felü-
gyelök (presbyterek és episkoposok) voltak, kik 
elein az apostolok közrehatásával együtt igazgat-
táka1 tanítást és isteni tiszteletet. De azért még p a -
pi hivatalról szó sem volt, mert mindenki hitte 
még, hogy mindnyájan élő kövek, mellyek lelki-
ház lehetnek, — sz. papság a' lelki áldozatok á l -
doztatására, — hogy a' benne élő isteni lélek 's 
saját életének feláldozása által Istennel egyesül-
het 's közbevetöre nincs szüksége; 's mindenki 
— még nő is — taníthata, ki magát arra alkal-
masnak érezte. 1 Pét. 2 : o, 9 . 1 . Kor. 14 : 23 — 
27. — Később az ó testamentomi képzeleteket 
és fogalmakat átültették az új egyházba 's így a l a -
kult zárt papi rend, melly a' keresztyéni szellem 
választott vivője, a' xIijqoq , 's azért a' Aáog-tól 
lényegesen különböző. •— xhriQoq eredetileg az 
egyházban mindenkinek jutott hivatalt jelentette. 
Ap. 1 : 1 7 , 26. Később a' választottsági eszme, 
mint pl. Hieronymus ad Nepotianum (C. 5* CXII, 
qu. 1.) csatlakozott azon szóhoz: „Clerici vocan-
tur, quia de sorté sunt Domini, vei quia Dominus 
sors i. e. pars clericorum est," Augustinus in 
Psalm. 67 mondja : „Cleros etCIericos hinc appel-
latos puto— quiaMatthias sortéelectus est, quem 
primum per apostolos legimus ordinatum. — Jó l -
lehet Udvardy szerint (Római ker. kath. egyházi 
jogtan 79 1.) „hasztalan törekednek, kik állítják, 
hogy azon különbség csak későbbi időkben a' pap-
ság uralmi vágyából eredett — — — mert k i -



világlik a' régiségből, hogy amakülönböztelés már 
az egyház kezdetétől jött életbe — (Mosheimra 
is hivatkozik — Comment. de reb. Christian. * 
„Ego quidem ad eorum accedo sententiam, qui 
(has appellationes) perantiquas et ipsis pláne 
Christianorum — rebus aequales esse putant) — 
— : még is bebizonyíthatni megczáfolhatlanul, 
hogy azon különbség a' papság és nép közt nem 
volt meg mindjárt az első időkben; az új szövet-
ségben erről nincs szó, söt inkábba'teljes egyen-
lőségről számtalanszor van említés, 's bebizonyít-
hatni, hogy a' klérus magasztalt állását csak az 
egyházban felmerülő asceticus szellemnek, 
melly az oszlopon-állókat, a1 remeték és szerze-
tesek seregeit szülte, — 's végtére az átváltoz-
tatás dogmájának köszöni, — valamint átalában 
azon tannak, hogy a'közönséges hivő, Krisztuson 
kivül is, közbenjáróra szorul még. De illy papsá-
got mi, ha hivei akarunk maradni a' protestan-
stismusnak, nem fogadhatunk el. Olvassuk csak, 
mit mondanak a ' reformátorok : De potestate ec 
clesiasfica az Augustana Confessióban VII. Apo-
logia XIV. 

Melanchton az Apologiában mondja: Citant et 
hoc (Ebr. 13, 17, mint a' tiszai papok is) Obe-
dite praepositis vestris. Ilaec sententia requirit 
obedientiam erga evangelium. 'stb. Krisztus csak 
tanítani és keresztelni küldte ki tanítványait, nem 
ruházván fel őket igazgatási, elnöklési 'stb. j o -
gokkal. A' papok azon tanítási és kegyszerosztási 
jogaikat nem csorbíthatják a' világiak, minthogy 
erre nézve hatáskörük hivataluk eszméjéből foly 
ki, vagy is Istentől van rendelve, hivataluk az 
isteni-eredetű vallás hivatala levén: de azon ta-
nítási és kegyszerosztási hivataltól a' „politica 
administratioí nagyon különbözik, 's ez amazt 
olly kevéssé illeti, quam ars canendipoliticam a d -
ministrationem, 's az egyház szerkezetétől — az 
egyház összes tagjai közakaratától függ, valamint 
másrészt az állam akaratától is, millyen hatás-
kört nyerjenek a' papok az igazgatásban 's egyéb 
ügyekben. — Ezekből kitetszik, hogy az 5 -d ik 
pont alatti okoskodás : „Az ős anyaegyházban 
apostolok clnökösködtek'stb.4 'olly pápistás, hogy 
alig foghatom m e g , mikép írhatták azt prot pa -
pok. Nem tudják-e tisztelendő urak, hogy nálunk 
ecclesia docens nem uralkodhalik az ecclesia obe-
diensen? 'S ha papűrságot nem igényelnek, ho-
gyan hasonlíthatják össze magokat a' választott 
királylyal, megyei alispánnal? hogyan adhatnak 
olly értelmei a' clavium potestas-nak, mint mily-
lyen ama kérdésben rejlik : „Vagy pedig mysíi-
ficálni akarjuk-e a' népet, melly már az iskolában 
a ' kis kátéból tanulja azt, hogy bűnei bocsánata 
hirdetését veszi lelki vezérétől ? " 

A' pap nem lesz pictus elnök, ha kellő tudo-
mányossággal, erénynyel és vallásossággal bír. 
A' pap az egyház tisztviselője, tehát az egyház 
rendelvén a' papol, hatáskörét, hivatalát is meg-

határozhatja, a' mennyiben a' tanításon és k e g y -
szerosztáson túlterjed, — úgyhogy a ' p a p nem 
panaszkodhatnék, ha az egyház öt elnöktárssá 
nem is tenné — mert szent hivatalához nem ta r to-
zik az okvetlenül, hogy elnök legyen a' gyűlés-
ben, hol csak az egyház külsejéről vitatkoznak 
és határoznak, a dogmákat 'stb• meg sem illet-
vén. — Az egyház felhozott fogalmából nem l'oiy 
azon következés, mellyet tisztel, urak belőle húz-
nak; maradjon bár örökké igaz az egyház azon 
fogalma, hogy az olly szent társaság, mellyben 
a' szent ige hirdettetik és a' szentségek kiszol-
gáltatnak: mégis azon kérdést nem tehetik : „Ki 
hirdeti az egyházban a' sz. igét? kicsoda szol-
gáltatja ki a' szentségeket ? A' pap vagy a' fe l -
ügyelö-e ? Pap nélkül tehát az egyház nem gon-
dolható, 's e' szerint a' pap az egyház fő alkotó 
része, 's így természetes, elpörölhetlen elnöke 
egyházának." — Az első kétszázadban nem pap, 
a 'mostani felfogás szerint , hirdette a ' s z . igét 
'stb., — tehát pap nélkül is gondolható az e g y -
ház, vagyis az úgynevezett világi felügyelő is, 
ha képességét és kedvét kimutatja az igehirde-
tésre stb., felhatalmazlalhatik, az egyház n e v é -
ben, annak tevésére : valamint a' pap is lemond-
hat szent ige-hirdetési jogáról 's lehet akár vilá-
gi felügyelővé is. Illy teljesen zártéskiváltságos-
jellemü papi rend, millyen a' római k. egyház-
ban van, a 'mi egyházunkban nincsen. — Legye-
nek csak méltányosok,tisztelendő urak! csak m e g -
engedik nekünk, a'kik önökkel egyenlő-jellemüek, 
bár különböző-foglalkozásúak vagyunk, hogy i r á -
nyukban olly viszonyban legyünk, millyenben a l -
kotmányos országban az alattvalók vannak a ' f e j -
delemhez; állam sem lehet fejdelem nélkül, mond-
hatjuk , mint egyház nem lehet pap nélkül : de 
mondhatja-e alkotmányos fejdelem magáról: L* 
état c'est moi, mint mondta XIV. Lajos? 
Most még csak néhány jegyzetet. 

Az 21. g-hoz furcsa okoskodást tettek hozzá. 
Ezen §. t. i. mondja, hogy a1 tanítói hivatal meg-
ürülvén, ha máskép nem lehet a' tanítás folytatá-
sáról gondoskodni, a' lelkész legyen köteles, av 

mennyire hivatalos foglalatosságai engedik, a' t a -
nítást vinni. Erre azt mondják a' tiszai papok, 
hogy helytelenség, söt illetlenség. „Egy rende l -
kezés sem létezik még eddig, melly szerint a' f e l -
jebb álló az alattvalóját helyettesítette volna, de 
vice versaigen," 's tb. A1 pap nem feljebbvaló 1s az 
iskolatanitó nem alattvaló: hanem mindenki a' ma-
ga körében önálló és független; miért ne akarjon 
a' pap gondoskodni az oktatás folytatásáról, ha 
különben olly szívesen ártja bo magát az iskolai 
ügyekbe ? „Az egyház maga gondoskodjék" tehát 
itt nem akar a' pap az egyház tjyov^evog-a lenni, 
itt gondolható az egyház pap nélkül is ? 

Az esperességek rendezését illető 4. $ -hoz 
mellékelt észrevételben nagyon sürgetik az es -
perességi gyűlésen a 'súlyegyent,hogy csak any— 



nyi világi követ legyen ott, a' mennyi pap. De az 
nem áll, mert a' „geistliches Forumotu a' prot. 
egyházban csupa világiak is alkothatnák; itt is 
pápista felfogást árulnak el a' tisztelendő urak. — 
A1 tanodáknak nem igen akarnak nagy befolyást 
adni; ezekre nézve legyen átalában meghatároz-
va, hány követet küldjön minden tanoda, akár már 
azután a' felügyelöt, akár mást küld, mindegy. — 
6. § Miért foglalják el a' papok az asztal jobb 
oldalát ? át nem látom.— 7, Miért kitörlendö „a* 
községi választmány 'stb ?4Í — Minek a' votum 
geparativum? ott a1 gyűlésen szólhat. — 8. §. Ez 
ellenmondás az első szakaszbeli 13. § - a l ; hiszen 
a' község bízik elöljáróiban, főleg papjában. — 
17. Az esperességi consistorium a' lomha és 
veszedelmes egyházi szolgákkal, pénztárnokok-
kal, felügyelökkel nem foglalkodhatik; ezek vagy 
kjzségiek , ' sakkor a 'községi gyűlés elébe valók, 
vagy esperességiek, ' sakkor az esperességi gyű-
lés dönt. — Egyházilag vétkező személy kicsoda ? 
— Egyházi fegyelem, millyent az apostolok és 
egyházi atyák gyakoroltak, nem lehetséges; az á t -
hágásokat és bűntetteket más hatóság itéli meg. 

A' III. 3. § -hoz mellékelt észrevételben ismét 
erősen kikelnek a' világiak túlnyomósága ellen 
a' kerületi gyűlésen, mivel 1) a' lelkész instruc-
tiója magasb-eredetű. Hát honnan való a' lelkész 
instructiója ? az egész okoskodásból ismét a' p á -
pista felfogás rí ki. Valamint a' lelkészi hivatal, 
ugy a' felügyelői is, mint felebb mondtam, a1 mun-
kafelosztás elvén alapszik, *s azért mindkettő szük-
séges, 's ha akarjuk, mindkettő magosabb-ere-
detű, t. i. isteni-eredetű. Alább mondják, hogy 
,,a' papság elég engedékenységet tanusítand , 
hogy ha egyenlő számba egyezik világiak és e g y -
háziak közöl." — Hát két ellenség a' pap és e g y -
ház ? hogy csak egyenlő számban jelenhetnek meg 
a ' papok és világiak a' kerületi gyűlésen, söt hogy 
az még engedékenység volna a' papság részé-
rő l ? Emlékezzünk ismét alkotmányos országra, 
( a papok, ha uralkadók akarnak is lenni, csak 
megengedik, hogy mi alattvalók alkotmányos v i -
szonyban legyünk velők) nem veszik-e , pl. a ' 
franczia kormánynak rosz néven, hogy a' köve -
tek sorában kormányi tisztviselő annyi vagy több 
van, mint nem tisztviselő ? — Emlékezzünk a r -
ra is, hogy valamennyi eyyhdzi gyűlésünkben az 
igehirdetésről és kegyszerosztásról nincs szó, csak 
az egyház igazgatása, külső állása és kormányá-
ról van szó. 

Az 5. § hoz mellékeltek nem állanak, mint 
feljebb megmondatott. — A' superintendenst 
kel l -e restaurálni vagy nem ? a' felett sokat l e -
hetne mondani: azonban itt csak azt jegyzem meg, 
hogy azon okok, mellyeket a' tiszai papok a1 r e -
stauratio ellen felhoztak, többnyire nem állanak. 

A' IV. szakaszban ismét némelly, már megczá-
folt elvre történik hivatkozás. — Az indokolás-
ban foglaltatnak azután azon fonák és többnyire I 

nem prot. elvek, mellyeket részint jelen czikkem-
ben, részint a' második czikkben előadottak által 
megczáfoltaknak gondolok. 

A' zárszó önhitt daczolás és kihívás, melly 
bátran elmaradhatott volna. Átalában illő lett vo l -
na kissé nyugodtabb és mérsékeltebb hangon szól-
niok a' papoknak ; azon keseredeltségre, mellyel 
azon észrevételek iratvák, nem tudom, kiadott ne-
kik igazságos okot. 

H u n f a l v y J á n o s . 

S Z E N T - L A N T : 

Dávid zsol tára i . 

LXXXIX. zsoltár. 

Az Úrnak hatalmát zengi éneklésem, 
Hűségéről szólok, míg tart Iélekzésem, — 
Hirdetem irgalmát, melly nagy, mint a1 mindenség, 
Abban nincsen kezdet, meghanyallás, avvagy vég; 
Elébb megáll az ég 's a' csillagok forgása, 
Mint változást érjen szava határozása. 

Az égen tündöklik ereje karodnak, 
Ut köztünk tüze nem hamvad oltárodnak ; 
Mert ki lenne vájjon, egész végtelenségben, 
Hozzád hasonlatos, nagy Isten! dicsőségben ? 
Az erős angyalok között olly ki lehetne, 
Kit egy tekinteted össze nem reszkettetne ? 

Igen rettenetes a' felséges Isten, 
Félelem rendül meg, ha szól, minden szívben. 
Seregeknek Ura! a' te királyi széked' 
Világok forogják körül, szolgálva néked; — 
Változandóság nem sorsa igazságodnak, 
Melly te nálad honol, mint őre zsámolyodnak. 

Boldog nép az, Uram 1 melly tisztel tégedet; 
Arra leárasztod örök szerelmedet; 
Fényes orczád előtt azok járnak merészen, 
Kik sziwel, lélekkel imádóid egészen; 
Azokat egedben angyalokká fogadod, 
'S az el nem viruló pálmát kezökbe adod. 

XC. zsoltár. (Mósesé). 

Te benned bíztunk eleitől fogva, 
Uram! téged tartottunk hajlékunknak, 
Mikor még hegyek, térség nem voltanak; 
Még az ég és föld nem voltak alkotva: 
Te voltál, vagy ma örök erőben, 
Es te megmaradsz minden időben. 

Az embereket te meg hagyod halni, 
És nyomról nyomra ezt mondod nekiek : 
Legyetek porrá, kik porból lettetek ; 
Mert ezer esztendő előtted annyi, 
Mint a' tegnapnak gyors elmúlása, 
Es egy éj-őr rövid vigyázása. 

Napjaink visszatűnnek az időbe, 
Mint az álom, melly nincs többé azontúl. 
Mihelyt az alvó ébred nyugalmából, — 



És mint a' lengő fűszál zöld mezőben, 
Mellynek szépsége hamar elhervad, 
Reggel virágzik, estve megszárad. 

Futnak siető órái éltünknek, 
Iliket, Uram! e' szűk pályán ránk mértél, 
Mint a' szó, mellyet el kap az erös szél. — 
Elhord minket törvénye végzetünknek, 
Korunk csak helven-nyolczvan esztendő : 
Akkor vissza-kér, melly szült, az idő. 

Biztat, vonz, ragad e1 világ szépsége, — 
De futásunk csak munka, gond, fájdalom,— 
Csak árnyak, miket elvisz egy fuvalom. 
Öröm, vágy, remény, melly szivünkben ége, 
Boldog napjaink ! hová mentenek, 
Mik annyi szép álmot elvittenek ? 

Taníts hát minket magad, élők atyja 1 
Hogy tündököljék e' veszendő pályán 
Bölcseség lelke kezeink munkáján. — 
Ha csillagid közt végzésed azt (artja, 
Hogy bujdosásunk kora még folyjon : 
Könnyítsd annak terhét vállainkon I 

Lelked erejét töltsd ránk minden reggel, 
Hogy ujult kedvvel tehessük tisztünket, 
Szertelen gond ne terheljen bennünket. — 
Ha ránk veszteség, bú napja virad fel, 
'S siratjuk elhervadt öröminket : 
Vigasztalj meg, enyhítsd sérelminket I 

Szolgáidon láttasd meg jóvoltodat, 
Dicsőségedet azoknak fiain, — 
Engedd föllelnünk sorsunknak útain 
Feleltünk híven őrködő jobbodat: -
Atyánk! ügyünket kérünk forgassad, 
Lábaink járásit igazgassad. 

XCI. zsoltár. 

A1 ki az egek urának 
Lakozik oltalmában, — 
E' felségnek, mint atyának, 
Nyugoszik árnyékában : 
Azt körül-mennydörögheti 
Az élet zivatarja, 
De mérgét rá nem öntheti, 
Mert istenkar takarja. 

Halandó 1 a' nagy Istenbe 
Vessd hát hiedelmedet, 
Ki feletted vigyáz mennyben, 
Ahoz kösd reményedet. 
Igy semmi kár téged nem ér, 
Nem vár czélodnál szégyen, 
Tőled a' gonosz bátra-tér, 
Házad felé sem mégyen. 

Ha pihensz az éj álmában, 
Nem ver föl riadalom, — 
Nappal fegyverek harczában 
Sem ér semmi bántalom; 
Öldököljön bár döghalál, 
Ezrek sírba dűljenek : 
Téged nyila meg nem talál, 
Mert szent szemek őrzenek. 

Hol van hát olly boldogtalan, 
A1 ki elfelejtene 
Tégedet, oh határtalan 
Világok nagy Istene? 
Bennem, hozzád jó atyámhoz 
Ég egy örök szerelem, — 
A' sors bár jót, bár gonoszt hoz: 
Mind nyugottan viselem. 

B a k s a y D á n i e l . 

VEGYES KÖZLEMÉNYEK. 

B e l f ö l d : 
Halálozások. F. évi őszhó 4-ikén Végh József, 

a' gálos-petri reformált egyház lelkésze, hivatala 
23, éleiének pedig 53- ik évében, mellvízkórban, 
jobblétre szenderült. A' tisztelt férjtiuban, k e -
sergő özvegye szerető férjét , számos árvái l e g -
jobb nevelő atyjokat , kedves testvérei szeretett 
testvéröket, a' szent gyülekezet ernyedetlen-
szorgalmú 's buzgó lelkitanítóját és minden öt i s -
merők szelid és ig-az—lelkületű emberbarátjokat — 
vesztették. — Jeles beszédeket mondottak az e l -
hunyt felett az imaházban : t. Fazekas István a l -
bisi és t. Szántó Károly bogyoszlói, lelkész urak, 
— a' sírnál n. t. Kuthy Sándor ú r , az érmelléki 
helvéthitvallásu n.t. egyházmegye esperese és 
az asszonyvásári ref. egyház prédikátora, rövid, 
de lelkes szavakban adá elö megindult szive bús 
érzelmeit , mint ki a' megholttal barátságban és 
szíves szeretetben élt, — vigasztalá a' kesergő 
özvegyet és a' könyezö árvákat,— intéa' gyü le -
kezetnek a' sírnál megjelent tagjait jövendőben 
is azon évekröli megemlékezésre, mellyeket köz-
kedvességü lelkitanítójokkal szeretetben és b é -
kében töltének,-— utoljára tisztelt esperesünk, 
minden t. lelkész urak képében, érzékeny szavak-
kal mondott áldást a' megdicsőült hamvaira. — 
Legyen áldott az elhunyt derék lelki-tanítónak 
emléke és nyugodjanak békében porai!! 

G a r a y S á n d o r , 
segédlelkész. 

_ _ _ _ _ _ F. n o v > 8-dikán éjjel, gutaütés kö-
vetkeztében, örök életre szenderült néhai t. t. 
Munkácsy Dániel ú r , a' felsöbaranyai egyház-
megyében Szoporcza és Tésenfa egyesült e g y -
házaknak 25 évig 's 7 hónapig volt fáradhatlan-
szorgalmú, ernyedetlen-buzgóságu 's hivei által 
gyermekileg szeretett 's tisztelt lelkipásztora, 
életének 66, lelkipásztorságának 41- ik évében. 
Tetemei f. hó 11. tétettek sirba a' helybeli e g y -
házban t. t. Illyés István csepeli, 's t. t. Hor-
váth István, csehi 's a' sírkertben t. t. Paksi 
Gedeon rádi lelkipásztorok által tartott lé lek- , 
érzés- 's erő-teljes beszédeik után. Halálát gyá -
szolja 40 évig volt hü nője 's most bánatos ö z -
vegye, és 9 élő árvája ; gyászolják hivei , g y á -
szoljuk mi, kik szeretet- 'stiszteletre-méltó leikéi 



ismertük, 's Istentől mindnyájan áldást kérünk 
özvegye- 's árváira, áldást poraira ! 

D. N y e r g e s D á n i e l . 
— — — Telki-Bányán, Abauj megyében, 

oct. 23-kán reggeli 4 órakor szenderült jobb 
életre néhai b. e abauji egyházmegye volt espe 
resének Sárkány Pálnak özvegye, Lisznyoi D. 
Mária anyánk, életének 84- ik , özvegységének 
24—ik évében; mint nő, mint családanya , mint 
kegyes özvegy, mint ember-barátnő, minden,kö-
réhez tartozók szeretetét vivé magával a' sírba. 
Illy halálozás olly mindennapi esemény ugyan, 
hogy nem is tartanok szükségesnek e' lapok ha-
sábjait vele foglalni,ha a 've le szoros-kapcsolatu 
történetek nem igényelnék. 

Sokan sohajtoltak fel e' lapok soraiban a' va l -
lásosság 's papi tekintély sülyedésén : én e' t e -
metkezésnél előfordult történetből csak azon vé-
leményemben erösültem, „perdilio tua ex te est 
Israel." 

Ugyanis a ' temetkezési szónoklatra egymás 
után meghívott hét pap közöl,hatan adtak tagadó 
választ, részint írásban, részint csak kenetben. 
Okaik nagyon fontosok lehellek, hogy a' 23 évig 
hün szogált esperes özvegye felelt fia t. Sárkány 
Sámuel, helybeli pap barátságos kérölevelére szó-
noklani vonakodtak. 

De halljuk magokat a1 pap urakat! „Nőm, így 
ír K* L., majd egész éjjel a' szürethez készülve ke-
nyérsütéssel 's más egyebekkel foglalkozva, ma 
reggeli templom után tüstént indulunk az irtam 
keserves szüretre : ugyanazért engedj meg 'stb. 
24 oct. — Vasárnap reggelig sütéssel 'stb. fog-
lalkozni 's templom után röktön szüretre indulni, 
a ' fél órai távolba eső szőlőbe, bizonyosan még 
az nap egész szüreti lármával, amúgy paposan, 
megkezdeni a' szedést, vagy legalább is abron-
csoztalni a' megszáradt szüreti edényeket : fon-
tos papi ok! Qnid facient domini audent cum talia. 

A' más válasz szinte érdekes V. I. tollából. 
Első legfontosabb oka ennek is a' szüret, a' 2 - ik 
„az i s" (itt tulajdon levelét másolom), hogy olly 
helyen, hol rendes pap van, a' helyét elfoglalni 's 
betölteni soha sem igyekeztem, ' s nem is fogom 
betölteni, mig élek, mert tudod, hogy az sok ked-
vetlenségnek szülő anyja szokott lenni : szólíts 
föl hát b! mást" 'stb — vagy más szóval . t e -
mesd magad, fiu ! anyádat! te vagy helybeli pap; 
gondold meg, hogy ha engem helyettesítesz, bi-
zonyosan szerencsélteted egyházadban marad-
hatásodaf. legalább is sok kedvetlenségre teszed 
ki magadat ?!!-— — A' g - i , zs-i smás papok csak 
nem jöhettek; bizony kissé kötelezőbb is a ' j ó 
palásldíjt igérö g. ruszkai temetést el nem mel-
lőzni ; temesse más a' díjtalan papi özvegyet! 

Végre a' már tudtunkra is sok bajjal terhelt g. 
ruszkai papot, t. Juhász András urat, bár az idő-
ből majd egészen kikopva, megnyerők. Az a. 
u—i, mellye fájdalma miatt nem szolgálhatván, 

segédét helyettesítő. Igy jutánk két szónokhoz, 
kevésbbe múlván, hogy magunknak nem kelle e l -
temetnünk tisztelt jó anyánkat. — Mi szám sze-
rint 36 -an , részint gyermekei, részint unokái v a -
lánk szerencsések öt édes anyánknak nevezhetni. 
Nyugodjanak a' mindig tisztelt kegyesnek porai ! 
Közli a' testvérek képében 

S á r k á n y S á n d o r , 
bodzás-ujlaki ref. pap. 

Hálairat. *) A' gömöri n. t. egyházmegye h á -
lairatot nyújtott, följelentésünk után, s. keszii 
egyházunk két római-hitü földes-urainak, mélt. 
abafalusi és felsö-lehotai^4í»a^/ Károly és tettes 
Mumhart János uraknak azon kegyességükért, 
miszerint fillértelen és elrongyollott-templomu 
egyházunknak, míg új imaházunkat fölépíthetjük, 
egy darab földet kegyeskedtek használatul á tad-
ni, melly darab föld 1846-ban nekünk 510 v fo -
rintolt kamatozott. — Hogy tudja a' kor, mikép, 
midőn más egyházaknak olly protestáns patronu-
saik is vannak, kik az egyházakat, azok szolgái-
kat szabadalmaiktól 's javaiktól minden áron m e g -
fosztani törekednek, nekünk van két, felekezeten 
felül emelkedett jó urunk: hálaemlékül e' l apok-
ra följegyeztetni kérem; esedezvén egyszersmind 
szegény, adófizető híveimmel együtt a' minden 
kegyelem Istenének, hogy nekik, kik titkon t e -
vének, fizessen meg nyilván! 

Sajnálom, hogy épen ezt nem tehetem a' tor-
naijai tettes közbirtokosság mostani evang. p ro -
testáns igazgatója tettes H. A. úr irányában is, 
ki amaz elrongyollott helyébe építendő új templom 
legelső tizenöt öl köveért, csupán a' levegőért, 
helypénzül, többszöri folyamodásunk daczára, 
amaz áldozat-hulladékokból öt pengő forintot fi-
zettetett. 

D r o p p a D á n i e l , 
s. keszii ref. pap. 

K ő v á g ó - e ö r s i gymnasimn! A ' za l a i ev. espe-
rességnek — Kövágó-Eörsön, Füred és Keszt-
hely közt, mindegyikhez 3 órai távolságra, a ' 
Balaton mellett fekvő, zalamegyei, tiszta m a -
gyar-a jkú népes helységben ezelőtt 6 évvel fe l -
állított gymnasiumában eddig a' grammatisták és 
syntaxisták, épen ugy, mint a' komáromi, kőszegi 
és sz. lörinczi latin iskolában, csak egy oktató á l -
tal taníttattak. Hogy egy részről az annyiféle ta-
nítmányok előadásával terhelt oktató jövendőre 
némi könnyebbülést nyerhessen; másrészről p e -
dig ezen gymnasium növendékeiből és kiválikóp 
azokból, kik ezen iskolai folyamat végeztével l a -

*) Sajnálattal jelenfjük, hogy ezen hálairatot, melly jó-
tétről, 's a1 következő czikket, melly időáldozalról 's iskola 
iránti munkás részvétről szól, már régen véltük, 's mint igen 
kedves tudósításokat, olly jó helyre találtuk tenni, honnan 
csak most kerülhettek elő; egyszersmind késedelmünkért, 
mellynek oka valóban a' gondosság volt, — bár kellemet-
leu-eredményü, — beküldőktől bocsánatot kérünk. Szerk. 



nulói pályájukat tovább folytatni nem kívánnák, 
a ' természeti tudományok és mathesis ismeretébe 
is beavatott gazdák, mesteremberek, és a' nép-
szerű magyar magán-törvényben, az úrbéri, 
rendőri és szóbeli bíróság eljárásáról szóló tör -
vényekben jártas, értelmes falusi vagy mezö-vá-
rosi jegyzők, bírák 's elöljárók válhassanak : az 
említett esperességnek 1846-ki juL hó 20-án 
tartott közgyűlésében telt fölhívása következté-
ben, tiszt. Király József\ kővágó eörsi lelkész úr, 
ki előbb több évek lefolyása alatt a' soproni főis-
kolában a1 hittant és természettant rendesen t a -
nította, — és tettes Mezriczky Péter esperességi 
felügyelő úr, önajánlkozásukra ezen gymnasium-
ban az érintett tudományokat, jelesen pedig a' 
gymnasium igazgatásával is megbízott Király J ó -
zsef a' népszerű természettanból és mathesisböl 
t. cz. Mezriczky Péter úr pedig a' 2 -od éves syn-
taxistáknak, a' téli hónapokban, a' népszerű ma-
gán-törvényből, továbbá az úrbéri, rendőri és 
szóbeli bíráskodási eljárásról szóló törvényekből, 
a ' kötelezvények, nyugták és szerződések e lké-
szítése módjáról 1847-ki sept. l - ö napján kezd-
ve rendes leczkéket adnak. Segélje őket Isten 's 
tetézze áldásaival, kik a' legbecsesb vagyont, ide-
jöket 's tehetségöket, áldozzák az iskolának 's 
honnak ! 

Czáfolat. Miután a' jegyzőkönyvek tanúsága 
szerint az 1837-dík évben ( ;s azelőtt többször) 
mind a' négy akkori püspök urak jelenvoltak az 
egyetemes gyűlésen : hibásan állíttatik a' f . é. 
Prot. Lap 34-dik számában, a' 862-dik lapon, 
hogy „állítólag 20 's néhány év óta nem tisztel-
hettük volna mind a' négy püspökünket e ' gyű -
lésen." 

A. fi. E. egyetemes névtár. A' sziráki gyüle-
kezet beküldölte az illető adatokat. Köszönöm. De 
kérem, hogy az egyes gyülekezetek az illető nt. 
esperes urakhoz küldjék adataikat, különben a' 
zavart el nem kerülhetjük. 

S z é k á c s J. 

K ü l f ö l d : 
Szellemvirágok. 1) Martius 23-ikán az alsó-

házban Brigiit (quaker) keményen kikelt a' kor-
mány által mart. 24- iké re határozott böjt ellen. 
Haszontalan szertartásnak nevezte azt, régi setét 
idők babonája maradványának, melly a' mostani 
kor tisztult vallási fogalmával nincs öszhangzás-
ban. A' helyett, hogy ez által az Isten tiszteltet-
nék, csak a1 hitlenség mozdíttatik elő (P . II.) 

2) Poroszországban a' vallásszabadság ügyé-
ben april. 9-ikén egy rendelet jelent meg, melly-
nek 16-ik czikke olly szabadságot biztosít, minő 
még nincs biztosítva az egész világra sehol sem. 
E ' czikk szerint azok is, kik illető egyházaikból 
kitértek, de még egy a' status által befogadott 
valláshoz sem állottak is, a' törvények ótalma 

alatt állanak. — A' vallásszabadsági rendelet, 
eredeti nevén „Patent die Bildung neuer Religi-
onsgesellschaften betreíFend," következőkkel pótlá 
a' vallási törvényeket . ,,A' status minden lakosa 
teljes hit-és lelkismeret-szabadsággal bír. A' stá-
tus lakosinak istenröli fogalmai, hite, istenitiszte-
lete, nem lehetnek kényszerítés tárgyai. Senki-
sem köteles magánvéleményében vallási ügyek-
ben a' statustól parancsot elfogadni. Senki so 
nyugtalanítassék vallási véleményeért, valamint 
számadás alá nem vonható, nem gúnyolható, vagy 
épen nem üldözhető. Minden statuspolgárnak, kit 
a' törvény képesnek tart Ítélni, szabadságában 
áll magának vallást választani. Az átmenetel egyik 
vallásról másikra rendesen határozott nyilatkozat 
által történik. — Olly vallási elvek, mellyek az 
istenségröli tisztelettel, törvények iránti engedel-
mességgel, státus iránti hűséggel, közcrkölcsi-
séggel ellenkeznek, nem terjeszthetők. — A' s t a -
tusba nyilvánosan bevett vallási felekezetek k i -
váltságos testületi jogokkal bírnak. Csak ezek i s -
tenitiszteleti épületeit lehet „templom*"4-nak ne -
vezni." (P. H.) 

3) April 14-ikén Londonban, az alsóházban, 
Árundel lord, (Norfolkherczeg fia) eléggé hely-
telenül ugyan, azt nyilvánító, hogy a' katholici-
smus és protestantismus közötti háborúnak folyni 
kell, valameddig a' protestantismus meg nem 
semmisíltelik, (P . H.) 

4) Déli Auslraliából is érkezett az alsóházhoz 
egy indítvány 2530 aláírással, mellyben a' gyar -
matosok arra kérik a' házat, ne engedjen a" s ta-
tusnak befolyást a' vallási ügyekben. (P. H.) 

5) A' „Journal des Debats" az oxfordi e g y e t e -
met az angol türelmetlenség főhadiszállásának ne-
vezi. (P. II.) 

6) ScheíFíeldben ,,Athenaeum" és „meehanics 
instituteu vagyis olvasó-társaság és ipariskola 
állitatván, a' felavatási lakomán Morpeth lord mi-
nister egy jeles beszédet tartva, olvasásra-buzdí-
lással végezte beszédét. „Hiszen van két könyv, 
mondá, mellyek magokban már fölemelik az em-
bert a' világ felett : a ' biblia és Shakespeare; a' 
biblia minden időre, az utóbbi pedig a' szabadidő 
minden órájára ." (P. H.) 

7) Baden. Mannheimban e' folyó évi őszelő 
12-ikén az oltani határozott szabadelvűek (Ent -
schiedene), OíFenburgban, Ree polgármester e l -
nöklete alatt, gyűlést tartottak. Programmjukba 
a' badeninép kívánatit foglalák. E' kivánatok2-ik 
és 3 - ik pontjaiban ímezek olvashatók : „ K í v á -
nunk sajtószabadságot, az emberi szellem elide-
genítliellen jogát, miszerint gondolatit másokkal 
közölhesse. Kívánunk lelkismeret- és tanítási sza-
badságot, egyforma jogot minden vallásfelekezet-
nek a\ státusban. (Allgem. Zeitung.) 

Ezekre én azt mondom : Van szellemi virág 's 
ennek viszont szellemi himpora, mellyet a' kor 
jótékony szele hinteget az elmékbe. Az e lmék-



bői aztán teljes eszmék virulnak fel, teljes v i rá-
gokként. Mi a' korban szellemileg fogantatik, azt 
a ' kor meg is szülendi." 

K i s s S á m u e l . 
Adat a' coelibalus történeteihez. M. é. nov. 19-

kén az arnhemi (Németalf.) fenyítő törvényszék 
előtt Gepkens grönlói r. kath. káplán mint vádlott 
's bizonyos Wiegerink Maria, grönlói szolgáló, 
mint vádló állottak. A' vád főpontjai következők 
valának: Wiegerink Maria vádló gyónáskormeg-
vallá a' káplánnak, hogy bizonyos névtelennel 
tiltott szövetségben él. A" vádlott káplán a' he -
lyett, hogy a' gyónó bűnöst megdorgálta s neki 
tanácsot adolt volna, bizonyos időt tűzött ki, a' 
midőn őt szobájában várandja s vele a' dologról 
értekezendik. Itt történt, hogy a' vádlott káplán 
a' vádló Wiegerink Mariával paráználkodott. Ez 
ismételve meglátogalá őt, teherbe esett ós súlyos 
helyzetét tudtára adá. A' káplán megígérte neki, 
hogy gondoskodandik róla; távozzék valami más 
helyre, nevét gondosan hallgassa el, mivel kilá-
tása van neki, hogy nem sokára grönlói pappá 
lesz 's akkor öt szolgálónak magához veendi. — 
M. é. aug. 2 -kán , délutáni 6 órakor volt, hogy 
összebeszélés szerint a' vádoltt és vádló Grönló-
tól nem messze fekvő csalilban összejöttek* E k -
kor neki rohan a' vádlott, szemeit befogta, n é -
hány metszéssel nyakán megsebzé, de nem halá-
losan, 's hegyes vassal átszúrta baloldalát a' nél-
kül, hogy szivén találta volna. Ez undok bánás 
közben a' vádló segélyt kiáltozott 's a' gyilkossal 
megvíva, kezeiből szerencsésen elillant. — Öt-
vennél több tanú jelent meg a' törvényszék előtt 
's hallgaltaték ki. Daczára valamennyi tanúnak, 
a' vádlott minden vádpontot visszaulasíta 's min-
den bünt konokul tagadott. De a' nevezett káp -
lánt bűnösnek nyilvánítá a ' törvényszék ; fölvette, 
hogy Wiegerink Mariái szándékosan akarta meg-
gyilkolni's ha a'gyilkos tettet nem is hajtá töké-
letesen végre, az nem akaratától függött; e ' sze-
rint akasztófára Ítéltetett. É l t e , ha lehet, meg-
szabadítására két út áll még előtte nyitva ; vagy 
az ellene hozott halálos ítéletet fölebbezi, vagy 
sorsát a' király kegyére bizza. Későbbi tudósítá-
sok szerint az elsőt választotta. (A. Ií. Z.) 

A p r ó s á g o k -
A' megnevezeti kútfő után jelentők, hogy 

Rupp a' königsbergi Gusztáv Ádolf-egylet r é -
széről újra követté választatott a' Darmstadt-
ban f. é. septben tartatott gyűlésre; most az ellen-
kezőről tudósítjuk olvasóinkat (A. K. Z.) — Rupp 
legutóbbi confirmatiókor nem a* szabad ev. egy-

% házba, hanem a' keresztyénség szövetségébe vette 
föl a1 confirmálandókat, nyilvánítván, hogy utóbb 
magoknak kell eldönteniek, mellyik egyházhoz 

akarnak csatlakozni. (A. K. Z.) — Lyckben ( P o -
roszorsz j új ev. templom építtetik, melly czélra 
a' porosz király 10860 tall. adatott. ( A . K . Z . ) — 
Eiehhorn cultusminister a' dissidenseket illetőleg 
fontos leiratot küldölt a' porosz kormányokhoz. 
Általa a' nem rég kibocsátott türelmi rendelet 
nagyon szigorú magyarázatot 's alkalmazást nyer. 
Minden tanító, ki a' dissidensekhez tartozik, h i -
vataláról a' róm. kath., prot. és közös iskolákban 
lemondani kénytelen 's ezentúl illyen tanítóinté-
zeteknél egy dissidens sem fog alkalmaztatni. 
Hol a' tanítók hivatalaikból még ki nem léptek, 
azt a1 kormányok eszközöljék. Igy a'türelmi ren-
delet gyakorlatban keményebb, mint minőnek 
várták. (A. K. Z.) — Alexandriában új angol 
templomot építenek; a' kömivesek 's napszámo-
sok mohamedánok 's abban Mekka felé fordított 
arczczal naponként imádkoznak. Egy kömives 
azon ké rdés re : Szabad-e az? ezt felel te: Az 
Istent mindenhol imádhatni. Midőn Máltán a' Pá l -
templomot építették, minden ott dolgozó r . katho-
likust a' papság excommunicált. Minő ellentét! 
(B. A. K. Z.) — Nancyban új prot. templom szen -
teltetett fö l , Lunevilleben is prot. istentisztelet 
nyittatott. (B. A. K. Z.) — Párisban 1739-ben 51 
templom volt, jelennen van 38. (B. A. K. Z . ) — 
A1 prot. atyafiak Magdeburgban tartolták utolsó 
gyülésöket, ősáze többé nem gyülendök. (B. A . 
K. Z.) — Boroszlóból írják, hogy Gotlhardsberg-
ben egy anya 10 napig nem temeltetheté g y e r -
meke holltestét el, mert az a' ném.-kath. e g y -
házhoz tartozott 's e' miatt az eltemetést nem akar-
ta sem a' sírásó, sem a' pap megengedni, míg 
végre rendőrség hajtatá azt végre. (A. Z. f. Ch. 
u. K.) — A' porosz statusban, hivatalos tudósí-
tások szerint, 1843-ban volt 206080 zsidó, h o -
lolt 1840-ben csak 194558 találtatott Arányta-
lan szaporodásukat a' többi népességhez képest 
a' hatóságok csekély halomásuknak tulajdonítják, 
minek okát rendes családélet felöli gondoskodá-
sukban 's mértékletességükben keresik. Szilézia 
tartományban 1343-ban élt 2S606 zsidó, közölök 
csupánBoroszlóban 6539. Legtöbb van Posenben, 
t. i. 79575, legkevesebb Szásztartományban, csak 
4222. Rajnatartományra esik 27570, Porosztar-
tományra 27540, Westfaliára 14405, Pomera-
niára 7716, Brandenburgra 16116, közölök c s u -
pán Berlinre 8263. Az egész monarchiában van 
iskolába járni köteles zsidó gyermek 33666, k ö -
zölök keresztyén iskolába jár 15026 magánokta-
tást kap 478, a ' többi zsidó iskolába jár. Szi lé-
ziában ker. iskolába jár 3099, zsidóba 1699, m a -
gánoktatást nyer 76. (A. Z. f. Ch. u. K ) — P á -
pai rendelet szerint minden schweizi kolostor nem 
rég megvizsgáltatott, mi, maga a' nuntius nyilat-
kozata szerint, a1 kolostorokra nagyon kedvezőt-
lenül ütött ki. (A. Z. f. Ch. u. K.) 
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Az ős és kijavított keresztyén egyh. egy elemben. 
3. §. Az apostolok nem vol tak h ie ra rchák . 
P a p - és népfölségi czikkemben mondám : 

„Eleinte is, mint mindig, tisztelet tárgyai voltak 
a" keresztyének közt a' néptanítók, de bramini 
szent kasztot nem képeztek. Azonban idővel ki-
emelkedvén a ' túlsúly t-nyert papi-rend a ' ssirc-
vegyületek hónából, a népelemböl, és hova-lovább, 
mint ész- és pénzaristokrata, nyert tekintélye 
után, külön-jellemzetü testté alakulva, a' sacra-
mentomi szentségek rendébe is képes vala beig-
tatni magát. Ezt kivíván, midőn ezután követke-
zetesen fölötte avatatlan világi kéz nem rendel-
kezheték, a' nép kezéből a1 választási jogot saját 
kezére juttatva, rende hiányzatát szabad kénye 
szerint egészítgette." — Ezen szavakba letett 
igazságokat második tételül ismételni bátor v a -
gyok. Feltünö-jellemzetü férfiaknak vallom én az 
apostolokat, mint kikben és által az isteni lélek 
rendkivülesen nyilatkozott; az apostoli aranykor 
híveihez csatlakozva , hódoló tisztelettel meg is 
adom én a' minden más tanítók fölötti elsöségö-
ke t : de emberek fölött őrködő nemtökül nem t a r -
tom, a ' világi résztől elvált olly testületnek sem 
nézem, mint a' millyenné isolálta magát a' kath. 
képviselő egyház, vagy is papság. De maguk sem 
kívánták ők így nézetni magukat. Rendkívüli csil-
lagok voltak ugyan az anyaszentegyház egén : 
de naptól, azaz, Krisztustól kölcsönözött volt f é -
nyök. Árnyékos oldaluk is volt, mint szokott lenni 
az illy-állású csillagoknak. Az emberi határozott-
ság szült körén csak akkor és olly magosságban 
lehetett nekik felül—lépni, mikor és mennyire is- i 
teni karok emelték; magukra hagyatva sülyedez- i 
t e k , Péterként; érzették is ök magukban ezen 
erőtlenséget, — azért is fénykör nélkül, nemze- , 
tök családában szinvegyülve él tek, mások elébe 
nem tolakodtak $ az egyházban, hol pedig magos 1 
polcz jutott számukra, az alázatosság-, j og - és i 

r népszerűségnek tükör-példáit mutatták; Pállal 
: ige és szentségek sáfárainak kijelentették ugyan 

magukat : de a' többi egyházi szolgákat is, P é -
terrel, szolgatársaiknak ismerték. Cl Pét. 5.) Tün-
döklő márványként marad örökre tanúságul az 

: egyház nagy alkotmányában ama jeruzsálemi első 
gyűlés, hol apostoli elnöklet alatt a ' tárgyalás alá 
jött vallásos kérdésben, a' presbyteres néptömeg 
szava is fölkéretett. Van ebből az egyházi ko r -
mányzatra, csak akarat ne hiányozzék, mit tanul-
nunk !! Soha, míg a* vallásban egyedáruskodunk, 
a' nép közt átláthatlan felhőben járunk: a' huma-
nismusra, a' Jézus-hozta keresztyén szabadságra 
hatása nem lehet szolgálatunknak. Nép, mellyben 
istenség képe rejlik, bízatott tiszti eljárásunkra,— 
szent hivatásunk ezt tündöklőre fejlesztgetni : de 
ha a' ránk-néző ?néphez alá nem bocsátkozunk, 
söt erős válaszfalakat készítgetünk : ugy ö emberi 
szabad jogai elnyomott érzetében , az elaljasító 
tespedés kórálmában, mint nemes növény az á r -
nyékban, elsatnyulva él , 's ugy is hal el lelkünkre, 
vére ellenünk kiáltva az égre, mint az istenség 
képét magában soha sem érzett szerencsétlen e m -
berlény. Ellenben segítsük fel csak a' népet ma -
gunkhoz, mint Jézus a1 szegény halászok- és v á -
mosokat; állítsuk csak egyházi alkotmányunk 
sánczain belül; ismergettessük vallási közös j o -
gaival, a' keresztyénség kétlen elvével , a' lelki 
szabadsággal; bocsássuk csak hitünk 's erköl-
csünk egyedüli kútfejéhez, hadd meríthessen a b -
ból önállólag hittudományt és egyházi rendszert: 
majd meg fogjuk látni, hogy az emberedés derék 
sugárai, ha mint távolban is, meg fognak villanni 
előttünk és az évezredes álomból fölébredt nép, 
szabadsága édes érzetében, siet megközelíteni a' 
megöröködött Krisztus állapotjának mértékét, 
megismerkedik közérdekeivel, — vallását, anna^ 
szolgáit lelkéből becsülve, irántuk kötelességeit 
önkénytesen teljesítendi. — Az apostolok ezt, az 
egyetemes emberiséget össze-ölelö, nemes elvet 
tűzték ki müködésök czéljaul,—az elkülönítő fala-
kat, mellyek állottak nép és nép, pap és nem-pap 
közt, döntögették. (Lásd Csel. 10 : 34, 35 . — 
Zsid. 7 : 11, 12. — 9 : 25 , 26. — 10; 12, 14. 
— Gal. 3 :28 . 1. Kor. 7 : 22.) Csalatkoznak hát,, 
kik azon reményben, hogy ha amúgy, kényök sze-
rint, az apostolokat a' néptől isolálhatják, azonnal, 
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a ' successioutján, a1 klérust kíilön-tekintélyü eíe-
miségre jogosíthatják, 's ezzel bebizonyílandják, 
hogy a' papi rend nem lassanként nyert tekintélye 
után bútt ki a' szinvegyületek hónából, és mint 
ész- és pénzaristokratalett külön-jellemzetü tes-
tületté : hanem, mint törvényes apostoli utód, a' 
külön-jellemzetü testületi tekintélyt mindjárt az 
apostolok halálával öröklötté. Csalatkoznak, mon-
dom, — mert ha törvényes apostoli utódnak sa -
ját rendöket betudhatnák is : ez által még külön-
jellemzetü testületének jogossága nem volna be-
bizonyítva, — ellenkezőre mutatván az aposto-
loknak mind tanelveik, mind a' gyakorlati élet-
ben saját példájok. 
4. §. Az apostolatus az apostolok halálukkal 

megszűnt. 
Vannak, kik azt mondják, hogy az ellen r e -

clamál az egyháztörténet, hogy a' papi rend las-
sanként emelendette ki magát a' szinvegyületek 
hónából, a' népből, — mert az apostoli hatalom 
nem szűnt meg az apostolok halálukkal, hanem 
örökség szerint átment a' papságra, — és erre 
nézve, szentírás hiányzatában ellenünk,protestán-
sok ellen is, páterekkel sánczolják magukat kö-
rül. Protestánsok ellen, mondom, mert kell tudniok, 
hogy hit dolgában nekünk egyedüli kútfőnk a' 
szentírás : pateri mondások pedig, mellyek a' 
szentírás szellemével össze nem férnek, a' hit 
mérlegében egy pehelynyit sem nyomnak. — No-
de halljuk, halljuk a' pátereket, míg velők külö-
nösebben, kritikai szövétnek mellett, bővebben is 
találkoznánk! Idéztetik szent Ignácz , ki már az 
első században Efezusba irt levelében következő-
leg beszél: „episcopos per terminos terrae ex sen-
tentia Christi definitos esse." Ezzel kívánják be-
bizonyítani a' hierarchia bajnokai, hogy az apo-
stoli hatalom az apostolok elhunytával meg nem 
szűnt; mert, Ignácz páter szerint , „episcopi per 
terminos terrae ex sententia Christi defmiti sunt?" 
— Miután tagadhatlan igazság, hogy Jézus nyil-
vános rendeletéből mentek az apostolok széles 
e ' világra evangyéliomot hirdetni és keresztelni: 
tehát ennek következésében Jézus akarta azt is, 
hogy egyházának határai széles e' világra kiter-
jedjenek és mindenhol abban, czéljai sikeresíté-
sére, tanítók legyenek. Ezek valóban egymásból 
folyó igazságok, és páter Ignácz idézett helyéből 
ez a' kitétel : „ex sententia Christi" ebben az é r -
telemben megüti a' mértéket. Meggyőződve hiszi 
az egész keresztyén világ, hogy Krisztus akarata 
következésében vannak e' földnek minden hatá -
rán tanítók : de millyen-hatalmu tanítók ? ez már 
más kérdés. Annyit tudok, hogy nem ollyak, a' 
millyeket a' hierarchia bajnokai értenek és kí-
vánnak értetni. Ök ollyakat értenek, kik legye-
nek tisztfolytatóik 's törvényes utódaik az apo-
stoloknak ; söt ollyakat, kik kizárólag az uralkodó 
egyház testületét tegyék. Ignácz páter szavai után, 
a ' hierarchák csak amúgy könnyedén összekötik 

az episkopatustaz apostolatussal, — szerintök az 
episkopusok , valamint az apostolok hirdették az 
igét, szolgáltatták ki a' szentségeket a' városok-
és helységekben, — ők szenteltek föl papokat és 
püspököket. — De már kérdem : Olly méltóság-
gal teljesítették-e ezeket, mint az apostolok, k ik-
nek szolgálataikat, a' mellett, hogy minden bot-
lás ellen biztosítva valának, isteni jelek is köve-
ték ? Hiszen, mint az írások bizonyítják, az apo -
stolok csudatényekkel erősítgették küldetésök 
igazságát, kézrátételi ünnepély mellett közlötték 
a' szentlélek ajándékait. Ha ezek nem követik ok-
tatásaikat, bár mennyei volt az igazság, mellyet 
hirdettek, de ez nekik a' pogány és zsidó papok 
fölötti tekintélyt meg nem szerzi! De dicseked-
hettek-e az Ignácz páter említett episkopusai ezen 
kiváltságos tulajdonokkal? vagy dicsekedhetik-e 
a' mai episkopatus ? Felteszem ugyan, hogy d i -
csekszik,— mert páter Giry és a' Legendák meg-
foghatlan csudákat beszélnek. Csak hit kell hoz-
zájok, nem fognak hiányzani a' példák, mellyek 
szerint a1 szentek szavára a" madarak elhallgat-
tak, a1 halak a' vizeket elhagyták, a ' tenger hab-
jai lecsendesedtek, száraz lábbal járhatókká let-
tek, ördögök távoztak, halottak támadtak 'stb — 
Egy ujabb-kori iró mondja , hogy a' csudák ma 
sem szűntek meg és világ végezetéig fognak t a r -
tani; a' kegyes lelkeknek, ugy mond, hitök el nem 
fogy, — ollyan forrás marad ez, melly ki nem 
szárad. — Oh! atyafiak! találkozzunk véges t e r -
mészetünkkel! ne ábrándozzunk, ne mystificáljuk 
magunkat! Lejárt a' csudák kora, hagyjuk az 
illyeket a' lefolyt idők országában! Soha a' 
kathol. papság , a' rendkívüli ajándékok te -
kintetében , magát ufódul az apostolokhoz nem 
kötheti. — De én valóban csudálom, hogy ezen 
successionalis jogot merészli igényleni részére a' 
klérus! Ebben ugyan soha nem engednek actora-
tust nyerni Péter apostol azon szavai, mellyekkel 
nyilatkozott a' Júdás helyetti apostolválasztáskor. 
Csel. í , 21. 22. Szükség, ugy mond, választani 
a' férfiak közöl, kik mivelünk egy gyülekezetben 
voltak, mindaddig, míg az úr Jézus az ö tiszté-
ben járt mi közöttünk, elkezdvén a'János kereszt-
ségétől fogva mind a'napiglan, mellyen közölünk 
felviteték, hogy az ö feltámadásának bizonysága 
legyen velünk együtt. — Nem látja-e a' klérus 
ezen apostoli intézkedő szavakból, hogy az apo-
stoli hivatal olly elidegeníthetlen örökük volt az 
apostoloknak, mellyet csak azokra szállíthattak, 
kik velők egyben a'Jézussal társalgottak, szájá-
ból hallották az igét, szemeikkel látták csudáit, 
azaz, szem-füles tanuk voltak. Látni való, e ' jogért 
csak zörgetni is az apostolok csendes síruk fölött 
szerénységet-sértö; annyival inkább valamelly 
szövetkezett testületnek ezt sajátjaul tartani, mint-
egy körébe ragadni—nem látom jobban kifejezni— 
jogbitorlás. — Azonban engedjük meg a' lehet-
lenséget: azon esetben sem lesz a1 klérusnak k i -



vitt joga magát az egyházban külön-jellemzetü 
testté, uralkodó egyházzá alakítani; mert, mint lá-
tók fölebb, az apostolok gyűléseket együtt-ültek 
a' presbyterekkel, együtt határoztak a' néppel. 
Itt, itt, a' szelíd-lelkű presbytereknél, keresse e re -
detiségét a' fényes episkopatus,ezeknél,ama törzs-
elemben , a' népben , összeolvadt, annak teljes 
akarata és beleegyezése mellett választott ö re-
geknél 5 mert hova-tovább, mint ész- és pénzari-
stokrata emelkedett ki, nyert tekintélye után, ezen 
egyszerű, de jogosan-rakott fészkéből, isolált f é -
nyes székébe. 

A' letárgyalt Ignácz apostoli páter szavaival 
bizonyíttatik már, hogy az apostoli hatalomnak a' 
klérus törvényes öröklője,— valamint az, hogy a' 
pap- és püspök-szentelésnek később is, apostoli 
tanítás szerint, püspökök által kelljen történnie, 
Római Kelemen, Tertullian, Ambrus és Ágoston 
összehangzó tanúbizonyságaikkal. — Ezen álla— 
tásban: „hogy pap- és püspök-szentelésnek, apo-
stoli tanítás szerint, püspök által kell törtennie," 
bizonyító erő rejlik a r r a , hogy avagy csak az 
episkopatus — apostoli öröklet; mert apostoli szol-
gálatok vannak vele összekapcsolva. — Mielőtt 
erre egyenesen felelnék, itt az észjog fáklyája 
mellett azt tekintsük meg : Egyházi szolga, az új 
testamentomi időben, valaki nem lehet-e fölszen-
telés nélkül ? avvagy máskép kimondva : Kézrá-
tétel és más, ehez járult, szertartások nélkül, nem 
lehet-e új testamentomi szolga ? (mert ó testamen-
tomról,— mint a* vallásos megfogásokban az em-
beri nemzet gyermekkoráról, hol, isteni rendel-
mény szerint, sacerdotium és így contradistingvált 
papi testület törvényszerűen volt,— szó nincs.)— 
A' föltett kérdésre állatólag felelek. Ha az apo-
stoli idö kedves perczeneit a' csuda-erőkkel be -
tölt apostolokkal a' jelen időre, minden papszen-
telés alkalmával, visszavarázsolhatnók : valóban 
a' consecratio, a' rendkívüli ajándékok közlése-
ért, mulhatlan-szükségü volna. De most, midőn 
kézrátétel mellett nem csudás lelki erőket oszto-
gató apostolok, hanem a'felszentelendő egyének-
hez hasonló gyarló férfiak által teljesíttetik az or-
dinatio; és midőn észszeresen, lélek és érzés után 
szólva, ez nem ad semmi belső, hanem csak külső 
charactert: nézetem szerint, a' papszentelés csak 
illedelemért, legfölebb az apostoli, lényegében 
utánazhotlan, szokás árnyéklataért, követendő ün-
nepélyes szertartás; és ha az adiaphorák közé 
nem sorozható is egészen a ' consecratio: de még 
is minden inkább ez, mint olly méltóságos-hatású 
tény, melly apostoli successioval jellemzené az 
ordinalt egyént. — Illyen észjogszerü erősség 
után biztosan Ítélhetünk : Vájjon a' püspök általi 
szentelésböl következik-e, hogy a' papság nem 
a' színvegyületek hónából, a* népelemből, emel-
kedett ki, lassanként nyert tekintélye után, fényes 
állására: hanem egyszerre az apostolok halálával, 
az apostoli rendkivülies öröködés által ? Szaba-

don nyilatkoztam, bár tudom a' tridenti kánont : 
si quis dixerit sacram unctionem, qua ecclesia in 
sacra ordinatione utitur, non tantum non requiri, 
sed contemnendam et perniciosam esse, similiter 
et alias ordinis caeremonias, — anathema esto.$ess. 
23. Can. 5. — Magamévá teszem itt a' Buddeus 
feleletét: Ista nos parum curamus fulmina ; r e -
ctius itaque fecissent patres, si rationes justas ac 
praegnantes adtulissent, cur isti ritus recipiendi 
sint, quam dum inconsulto animi impetu sic p ro-
nuntiant. Buddei Theol. I. V. c. 4. — Origenes is 
igen csekélyül szól a1 papszentelés szükségessé-
géről, — akárki térítsen meg valamelly helynek 
lakosát, mind meglehet és ez által tartathatik a z -
tán azon hely pásztorának, püspökének : Sicut 
forte in aliqua civitate, ubi nondum Christiani 
nati sunt, si accedat aliquis, et docere incipiat, 
laborét, instruat, adducat ad íidem el ipse postea 
iis, quos docuit, princeps et episcopus fiat. Orige-
nes in Numeros.Hom. í l . Theodoretus is példák-
kal bizonyítja, hogy puszta közember is lehet té— 
ritő 's tanító. Theodor. Hist. Ecel. L. 1. 

5. §. Nincs apostoli öröklet. 
Hogy az egyházban az episkopatus apostoli 

öröklet, azon okföből szokott bizonyíttatni, mert 
amaz apostoli föfunctiót, a' papszentelést, püs -
pök gyakorlotta; és hogy ennek a1 későbbi idők-
ben is így kell történnie , apostoli tanítás követ-
keztében, páterekkel bizonyíttatik. — De az i l-
lető páterek hallgatás helyén levén, minthogy 
magukért nem bizonyíthatnak: fogom szeretni, ha 
szentírás szavaival bebizonyíttatik a* kérdéses 
állatás. Én pedig nem páterek-, de szentírásból 
okulva, tovább megyek 's kimondom: P r e s b y t e r = 
episkopus. Csel. 20 : 17, 28. Tit. 1 ; 5, 6, 7. A¥ 

mint ordinálhatott az egyik, ugy a' másik is. Csel. 
1 3 : 3 . — 1. Tim. 4 : 14 ; kimondom ezeket az 
apostoli irás vértje alat t ; mondja bár a' tridenti 
végzet : si quis dixerit episcopos non esse p r e -
sbyteris superiores,veí non habere potestatem con-
firmandi et ordinandi, vei eam quam habent, illis 
esse cum presbyteris communem, — anathema esto. 
Sess.23.C.7.így értettek RómaiKelemen,Irenaeus, 
Theodoretus, jelesebben Jeromos, állítván : Eos -
dem esse presbyteros, quos episcopos et quod au-
tem postea unus electus est, qui caeteris praepo-
neretur, in schismatis remedium factum. Epist. ad 
Ee. — Szinte páterek után szokott felmutattatni 
az ige-hirdetésből, szentségek kiszolgáltatásából 
és különösen a' papszentelésböl, az apostolatus 
és klérus közt az összetartó nagy lánczszem, 's 
állíttatik, hogy nem szűnt meg az apostolok e l -
hunytával is e' hatalom az anyaszentegyházban: 
hanem ez, mint élővizek csatornáján, átment min-
den századon keresztül, az utódokhoz, egész 
korunkig, a' püspöki rend szakadatlan fönmara-
dása által; miszerint nem lett volna szükség as 

túlsulyt-nyert papságnak magát a' színvegyüle-
tek hónából, a' népelemböl, kiemelni. — De n é z -



zük el csak, okszeres-e ez állatás ? nein nagyí-
tással yan -e mondva? nemjö-e bele olly preca-
rium, mellyen a' gondolkodó lélek meg nem nyug-
hatik ? Az apostolatust, mint isteni követséget, 
azon méltóság mellett, melly öt a' hirdetett tudo-
mányban tévedni nem engedte, jellemzették a' 
csudajelek, mellyek oktatásaikat követték. Ha 
ezen magos apostoli tulajdonokat megtaláljuk az 
episkopusok által történő ordinatiok nyomán: ak-
kor bátran állíthatjuk, hogy a' successio okszeres 
és való, 's nem szűnt meg az apostolok elhuny-
tával a1 hatalom az anyaszentegyházban. Ha pe -
dig ez a' méltóság nem fénylik az ordinált klérus 
testületén : akkor az apostolatusnak magva-sza-
kadt és a' successio, mint a' Plató ideális országa, 
csak agyban létez. Ezen nyomozatra pedig nem 
szükséges valami nagy biráló ész; vak az, mint 
a ' magyar mondja, ki a' szitán át nem lát. Egy 
szemre lehet látni : tudománybeli csalhatlanság, 
csudatévő erő (mellyre ma szükség sincs) bé-
lyegzik-e a' klérust? Ki a' papság közöl ezeket 
a ' jeleket a' világ vak hite után birtokában lenni 
mondaná : e' szokásos jogtalanságnak, saját szíve 
mondana ellene és az történnék rajta , mi 
Rousseaun, ki társasági szerződésében a' halálos 
büntetésre adván, gyözödése ellen, szavát, szívé-
től nem nyughatva, e' ténye ellen kikiáltotta sa-
ját, keble sugtát : mais je sens, que mon coeur 
itiurmure, et retient ma plume— de érzem, hogy 
*«ívem háborog és visszatartja tollamat. — Le-
gyünk őszintesek , ne takargassuk a' már verő-
fényű titkot, mondjuk ki fátyol nélkül valódi mi-
benlétében szivünk feszítő érzelmeit: Nincs anyag, 
miből az apostoli successio lánczszemei készülhet-
nének. Nem planétánkhoz tartozható az illy anyag. 
A ' csalhatlanság, a' csudatévő erő Astraeával 
szellemibb lakhelyre költöztek. — De a' succes-
sio tekintetében mennyi sok jut itt egyszerre 
eszembe! Ha valaha lett volna is illyen, akár a' 
személyek, akár a' tudományok lánczozatán: hány-
szor kellett már annak megszakadni és szűnni?! 
És így az episkopatusi élöcsatornán leszivárog-
hatott apostoli hatalom , mint agyrém, nem jogo-
síthat senkit annak tagadására, miszerint hova-
tovább a' túlsulyt-nyert papság, mint ész- és 
pénzaristokrata a' színvegyületek hónából emel-
kedett mostani külön-jellemzetü állására. 

6. §. A' papszentség a' sacraiiientoiui igaz 
mértéket meg nem üti. 

Papfelségi czikkemben, az ordinationak a' sa-
cramentomi szentségek közé lett soroztatását én 
egy föstadiumul bélyegeztem a' papi tekintélyre. 
Vannak, kik ezt nem ismerik meg, mert állítják, 
hogy az egyházi rend szentsége sacramentomi 
szentség, Üdvezítönk rendelése szerint, 's az volt 
kezdet óta,—mert valamint eleitől fogvakézráté-
teliel avattattak föl a1 hívők püspökökké és pa -
pokká : ugy mindenkor hitte a' keresztyénség, 
Jhogy a' kézrátétellel, nemcsak egyházi hatalom 

és hivatal, hanem megszentelő kegyelem is a d a -
tik azoknak, kik abban részesülnek ; sőt hitték, 
hogy ezen kézrátétel olly jellemet is nyom az ezt 
követők lelkébe, miszerint, valamint a' kereszt-
sége!, ugy a' szentséget is, nem szabad, nem le-
het, hanemha szentségtörés által, ismételni.— 
Hogy nem önérdektől viseltetve, nem a' felhevült 
indulatok lobogó tüzénél, hanem az érett ész h i -
deg fontolgatásával, csupán a' tiszta igazság mel-
lett küzdjünk : a' kitűzött pályaczél fölött kell 
tisztába jönnünk. Méltó-e, hogy érte fussunk? A* 
papszentség a'vetélyalma ugy e? E' felöl mások 
igen sokat, én pedig már kevesebbet tartok. Má-
sok ezt sacramentomnak, még pedig apostoli idő 
ótai sacramentomnak, tartják : én pedig, vallásos 
hitemnél fogva, illyennek nem nézhetem. Mások 
a' végrehajtott szpntelési szertartás pillanatánál 
azonnal általváltozottnak, szentségbe-öltözöttnek 
nézik a' papot : én pedig tisztes hivatalnoknak, 
egyházi szent szolgálatra magát lekötelezettnek. 
Más a' papot a' szentekkel rokonosítja : én pedig 
gyarló emberek sorában nézem—Tegyünk le hát 
alapelveket, mellyeken a' sacramentomok rendét 
felállíthatjuk ! — Jézus megjelenésének egyik 
czélja volt a1 nagykoruságra-ért emberiség vá l -
laira igául nehezedett vallásos szertartásoknak 

! eltörlése és azok helyett lélekben és valóságban 
álló isteni tiszteletnek behozása. Ezen jézusi fö l -
séges czél mindjárt elönkbe irja a' sacramento-
mok számára nézve az 1-sö szabályt, hogy t. i. 
azok nagy számmal ne legyenek, nehogy ez á l -
tal, az emberi önállásnak, az erkölcsi szabadság 
ezen nemes fájának, alá-ásassék. — A'sacramen-
tomok az Isten kegyelembeli jótéteményeinek, a' 
hit, megjobbulás melletti ránk való kiterjedésé-
nek, jelképes szertartásai levén, 2-ik elvszabályul 
tehetjük, hogy azok, mint a ' jézusi vallás szer -
tartásai, isleni-eredetüek legyenek ; egyszers-
mind legyenek bennök alkalmas jelképek és cse-
lekedetek az isteni kegyelmek közlésének és az 
hivek köteleztetéseinekkiábrázolására. A' meny-
nyiben a' közlendő isteni kegyelmek az egyete-
mes emberi nemzetségre nézők, 3- ik elvszabály, 
hogy a' sacramentomok, minden kivétel nélkül, 
minden egyháztagra kiterjedő sajátságuak l e -
gyenek. — Ezen lerakott elveknél fogva a' k e -
resztyén egyházban nem lehet több sacramentom 
kettőnél, melly a' keresztség és az úrvacsora. 
Csak e' kettőben találtatnak föl a' leirt sacramen-
tomi kellékek. Szép nyilatkozata van e' részben 
Ágostonnak : Teneri volo, dominum nostrum Je -
sum Christum, sicut ipse in evangelio loquitur, 
levi jugo suo nos subdidisse, et sarcinae levi ; 
unde sacramentis numero paucis, observatione f a -
cillimis, significatione praestantissimis, societatem 
novi populi colligavit. Sicuti baptismus trinitatis 
nomine consecratus, et communicatio corporis et 
sangvinis ipsius. Epist. ad Januar. — A' kathol. 
egyház sacramentomai közöl csak kettő, t. i. a ' 



keresztség és az úrvacsora, ütvén meg a1 kijelelt 
mértéket : a' többi ezekkel egy-rangunak nem 
nézettethetik. — Czélomhoz képest csak a' pap-
szentséget veszem mérték alá. Egyszerre láthat-
ják, hogy ez meg nem üti a' mértéket,— mert 1) 
nem olly jézusi-rendeletü, mint a' keresztség és 
úrvacsorája; 2) külső jel ugyan van benne, a' kéz-
rátétel: de az nem a' közlendő isteni kegyelem 
jele, — nincsis a'kettő közt semmi hasonlatosság ; 
és tudjuk, hogy ez az ó testamentomban is áldás 
' s j ó szerencse-kivánás mellett használt jel is volt: 
de az új testamentomban is használtatott a' ke -
resztséggeliösszeköttetésben. Mint hát a1 régiség 
által szentesített ártatlan jel, inkább csak ugy n é -
zettethetik ez az ordinatióban. 3) Nem minden 
keresztyénre, csak némellyekre kiterjeszthető. 
Es így az ordinatio, a' felállított szentségek mér-
tékét meg nem ütvén, a' sacramentomok közé 
nem sorozható. Azonban azt hiszem e' mellett is, 
hogy az ordinatio nagy behatással lehetett az 
apostoli időben az egyházi közönségre, látván 
annak csodás következéseit a' felszentelt e g y é -
nekben : de az okok megszűntével, azaz, az apo-
stolok halálával, a' csodás okozatok is megszűn-
vén: természetesen, az ordinatio iránti magos v é -
leménynek is rendes árkába kellett vonulnia. A' 
papi rend iránt hát az öskeresztyénség, hogy tisz-
telettel több tekintetből viseltethetett, nem tagad-
juk : de ordinatiojánál fogva, miután nem látta a1 

csuda-jeleket, söt naponként látott a' papokban 
szentséggel-ellenkezö tényeket, hogy szent 
kasztul nézendhette azok társaságát, nem hi-
hetjük. — Ha tán a' régiség iránti előítéletből 
származhatott volna is illy hit 's tisztelet: sulylyal 
nem birhat a' papszentség valóságának bebizo-
nyítására. Ne tömjénezzünk a' felületességnek! 
azt , mi nem szent , a' régi vak-hit szentté 
nem teheti. Az usus itt nem sanctionál. Vetus con-
svetudo sine veritate vetustas erroris est. Cypr. 
epist. ad Pomp. — Quodcunque adversus veri ta-
tem sápit, hoc erit haeresis, etiam si vetus sit con-
svetudo. Tert. de Virg. Erősségek ezek páterek 
szájukban is<> A' roszat nem teheti jóvá az elévülés. 

Mondják azt is : Hitték a' régi keresztyének, 
hogy a1 kézrátétel olly jellemet is nyom az ezt kö-
vetök lelkébe, miszerint valamint a1 keresztséget, 
ugy a"1 szentséget is nem szabad, nem lehet, ha-
nemha szentségtörés által, ismételni" 's ebből kö-
vetkeztetik, hogy „az ordinatio eleitől fogva a' 
sacramentomok rendébe igtatván a' klérust, az 
apostolatusnak mindig törvényes utódának néze-
te t t ; nem is volt szükség neki, hogy hova-tovább 
mint ész- és pénzaristokrata nyert tekintélye után 
külön-jellemzetü testté alakulva, a' sacramento-
mi szentségek rendébe igtattassék, mert egyéb-
iránt is abban volt." — A' sacramentomok ereje 
felett keletkezelt kath. hittan az „opus operatum," 
és „characterindelebilis" által,melly nagyon alá-
ásott az ember erkölcsi önállásának, előadni nem 

czélja értekezésemnek: de hogy a' scholasticusok 
iskolája, kicsiny híján, géppé tette a' szabad-erejű 
embert a' sacramentomok munkássága felett ösz-
szeszött-font theoriájában, — az tagadhatlan. Azt 
állítja ez az ordinatioról is, hogy ez kitörölhetlen 
jellemmel bélyegzi az ordinált egyént; és midőn 
az iskolás, legnagyobb hirü atyák ezen jellem 
természetét 's keletkezését ki akarják magyaráz-
ni: olly kigázolhatlan tömkelegbe tévednek el, hol 
magukat tájékozni nem képesek. Morin, ki az egy-
házi szent rendtartások összeszedésében nagy 
gonddal forgolódott, ezt igy adja elő: Doctores 
scholastici, cum primum de characfere in scholis 
disputari coeptum est, varié admodum.senserunt 
de illius nutura et elfectibus. Nonnuli et numero 
et auctoritate non contemnendi, professi sunt, 
nulla, aut admodum pauca a ratione aut traditione 
testimonia et argumenta superesse, quibus chara-
cter demonstretur. (De sacr. eccl. ord.par3.) — 
Üdvösb is volna már ezzel, az apostoli időn innen 
soha nem létezett, jellemmel felhagyni, vele a ' p a -
pok szentségét és apostoli successióját nem bi-
zonyítgatni. Talán szabad kimondanom azon sej-
telmemet, hogy a' közvélemény hitvallása abro-
gálja, amúgy észrevétlenül, a'tridenti ezen vég-
zetet: si quis dixerit in ordine non imprimi cha-
racterem in anima, hoc est signum quoddam spi-
rituálé, et indelebile, unde ordo iterarinon possit, 
— anatherna esto. Sess.6.c.9.—Azonban szentírási 
bizonyítványokkal is erősítik a' papszentségi le-
törülhetlen character létének valóságát. Pál inti 
kedves tanítványát Timotheust, hogy a' kegyel-
met, melly benne van, az ö kezének rátétele á l -
tal, ébressze föl; és máshol, hogy ne hanyagolja 
a' kegyelmet, melly benne van és neki adatott 
a'presbyteri kéz rátevésével (2 Tim. 1, 6 ) ( t . 4, 
—14).— De,mint egyszerre látható, itt hasztalan 
teszem e' kifogást, hogy az apostoli kézrátétel 
mellett állhatott elő „indelebilis character;" mert 
az utolsó helyen presbyteri kézrátétel említtetik. 
Igen, — de az első helyen Pál a' maga kezeinek 
rátételét hozza f e l ; bizonyos azért, hogy Pál T i -
motheust a' presbyterekkel együtt ordinálta és igy 
lehetett az ordinatio következése benne mara-
dandó. 

7. §. A' páterek Írásaik hit- 's erkölcs-szabály-
zók nem lehetnek. 

A papi ordosacramentomi tulajdonainak bebi-
zonyítására egy sereg páterrel szoktak előállni : 
de m. u. a' papszentség fölötti értelmemet előad-
tam: a' pateri bizonyítványokat háttérbe teszem, — 
azonban nem potomban, hanem okoknál fogva, 
fölebb tett igéretemet beváltandó. — Mi prote-
stánsok vallásos hitünk 's erkölcsünk egyedüli kút-
fejének az igaz kijelentést magába-foglaló, sza-
bályzó és birói-tekintélyü szentírást tartván, — 
használva körülte, protestantismusi kétlen elvünk-
nél fogva, a' nevekedő ismeret fokozata szerinti 
szabad magyarázatot: ezen rendíthetlen vallás-



tételünk mellett, a 'páterek írásait,—kik iránt p e -
dig, mint nehéz törésen álló, vérianús bajnokok 
iránt méltányos tisztelettel viseltetünk, — hit- 's 
erkölcs-szabályzó érdekben mellőzzük ; mert 

1) Azokban az Istentől lett származás jelei fel 
nem találtanak, söt a' puszta emberi ész szü-
leményeinek ismeretes szine vonúl keresztül r a j -
tuk, — 's ennélfogva 2) Öszhangzás bennök nincs 
a' hitczikkek körül, söt tévelygés bélyegzi azo-
kat. 3 ) Hagyományok teszik több helyen azok 
foglalatát, mellyek, akár történet, akár hit- 's e r -
kölcs-tudomány, akár szertartási oldalukról tekin-
tessenek, a' kritika rostáján nagy-részt áthullanak. 
Különösen az elmét léhásító szertartási hagyomány, 
a' mennyiben Jézus lélekben és igazságbani iste-
nitiszteletet rendel, nem evangyéliomi szellemű. 
4 ) Az evangyéliomi írásokból helyesen nem lehet 
bebizonyítani igényelt állásukat. 5) Sok páterek 
Írásaik meg vannak vesztegetve; söt nevök alatt 
csúsztak be áliratok. 6 ) De maguk sem kívánták 
a' tisztes atyák, hogy munkáik szentirásul, hit- 's 
erkölcs-szabályzóul vétessenek. Lapokat tölthet-
nék be ezt bizonyító saját szavaikkal: de a' sok-
ból itt csak keveset. Ágoston illy szerény őszin-
teséggel figyelmezteti az olvasót Írásaira: Noli 
meis litteris, quasi scripturis canonícis inservire, 
sed in illis, et quod non credebas, cum inveneris, 
incunctanter crede: in istis autem, quod certum 
non habebas, nisi certum intellexeris, noli firmi-
ter retinere. Aug. inProl. 1. 3 .0r igenes : Necesse 
est nobisscripturas sacras in testimonium vocare ; 
sensus enim nostri, et enarrationes sine iis non 
habent fidem. Orig. in Jerem. Hom. 1. Jeromos : 
Omne, quod loquimur, debemus affirmare de scri-
pturis sanctis. Hieron. in psalm. 98. Ugyancsak ő : 
Scio apostolos semper vera dicere, patres in qui-
busdam ut homineserrare.Hieron.epist. adlheoph. 
— De az ujabb classicus irói is a' kath. egyház-
nak nem tették a' pátereket egy rangba a' szent-
irókkal. Bellarmin mondja : Scriptura patrum non 
sunt regulae, nec habent auctoritatem obiigandi. 
Bellar* L. 2 de Conc. — Ugyancsak ö tévelygé-
sekkel is róv ja : Aliqui patrum in quibusdam do-
gmatibus erraverunt, — item: in gravissimos e r -
rores aliquando nonnulli inciderunt. Bellar. de 
verbo Dei. 

Legyen ennyi elég annak bebizonyítására, hogy 
mi biztos menedéket, hit dolgában, a' pátereknél, 
kik maguk is kútfőhöz igazítanak, nem kereshe-
tünk,—náluk csak emberi véleményekre és szoká-
sokra találunk, mellyek, ártatlan szándék mellett 
is, tévútra vezethetnek. Hol oktatásaik- 's g y a -
korlataikat a' szentirással, akár közvetlen, akár 
közvetve,Őszhangzásban t a lá l juk , - azokat,az ész 
szabad használata mellett, elfogadhatjuk : el len-
ben, a mit az írások szellemével össze nem il-
leszthetünk, 's az evangyéliomi elvekkel ellentét-
ben látunk: azokat, ha szokásos példát, intést ven-
nénk is a' páterektől, akár hagyományok, akár 

concilinmok, akár saját utasítványaik utján, egész 
bátorsággal, nyert keresztyén szabadsággal m e l -
lőzhetjük. — Innen indulva ki, midőn a 'papszent-
séget elegendöleg az apostoli írásokból nem t á -
mogathatjuk ; a* rendkívüli ajándékoknak pedig 
az ordinatio-körüli megszünésöket délszín-fényii 
világosságban tapasitaljuk : tehát, bár páterek 's 
kánonok után, ezt sacramentomi összertartásnak 
el nem fogadhatjuk; protestáns-szelleműnek ta r t -
ván e1 pateri intést: Nec parentum, nec majorum 
error sequendus est, sed auctoritas scriptorum e t 
Dei dicentis impérium. Hier. Co®. in Jer. 

(Vége következik.) K o v á c s J á n o s , 
eszenyi ref. pap. 

Katholikus tanulóknak protestáns oktatók általi 
megvizsgáltassuk 's ezek bizonyítványaiknak é r -

vényük. 
(O csász. kir. felségéhez, a' tiszántúli helv. hitv. egyházke-

rület által, fölterjesztett felirat nyomán.) 
Mult 1846-dik évi kisasszonyhó 6-dik 

több napjain tartott közgyűlésünkből , a' k ö -
rülmények által kényszerítve , hivatali ál lá-
sunknál fogva köteleztetve, bátrak valánk, a' ró -
mai katholikus ifjaknak tanintézeteinkböli kitilta-
tása ügyében, Felséged királyi széke zsámolyához 
legalázatosabb folyamodványunkkal járulni , 's 
ama tilalomból eredt sérelmünknek megszünteté-
siért jobbágyi legmélyebb hódolattal, egyszer -
smind fiúi határtalan bizalommal, könyörögni. 

Midőn ezen,alázattal könyörgő fel í ratuekraFel-
sógednek orvosló kegyelmes királyi válaszát j e -
lenleg reményteljesen és szívsiakadva várnók : 
egy közbejött esemény 's az ebből irányunkban 
kifejlett ujabb jogsérelem kényszerítöleg pa ran -
csolja, hogy Felséged trónja előtt ismét esedezve 
leboruljunk. 

Bizonyos F. F., egyesült görög vallású atya, 
I. nevü tanuló fiával hold-mezővásárhelyi k ö -
zéptanodánk oktatói előtt adatván próbatétet, 
's az erről nyert bizonyítvány mellett, további 
tanulás végett, a' győri királyi akadémiába küld-
vén ugyanazon fiát: miután ez ott rendes tanuló-
nak be nem vétetett volna : a' n. m. m. k. he ly-
tartótanácshoz folyamodott, a' megtagadott b e -
vételnek elrendeltetését kérve. 

A' tisztelt helytartótanács ama folyamodványt, 
megtagadó hátirattal ellátva, hozzánk küldötte le, 
kézbesítés végett és olly meghagyással, hogy a ' 
fentebb megnevezett középtanoda igazgatóságát, 
„arra nézve : mikép történhetett, hogy a ' ké rdé -
ses i f jú , mint e. g. vallású, a' fenálló kegyes 
szabály-rendeletek ellenére, és pedig, — mi 
szinte a' kegyesen megállapított rendszerbe 
ütközik, — a' bölcsészet első évi valamennyi 
's egész évi tanokból, a' probatéthez egyszerre 
bocsáttatott?"meghallgatván, annak igazoló ny i -
latkozatát terjesztenök fel. 

A' kérdéses, g. vallású ifjúnak, mint illyen-



nek, oktatóink előtt próbatétre bocsáltatása a' 
fenálló k. szabály-rendeletekkel ellenkezőnek len-
ni állíttatván a' felhívott intézvényben; úgy 
szintén az ahoz mellékelt folyamodványra tett 
hátírat „protestáns tanintézeteknél katholikus i f -

jakat vizsgálatra bocsátani tilalmasnak — egész 
általánossággal — nyilvánítván: nem lehetett ne -
künk e ' váratlanul jött nyilakozatok hallására meg 
nem döbbennünk; nem lehetett fájdalommal el 
nem telnünk. 

Minélfogva , e' részben lett feliratunkban, 
meglepetésünket és fájdalmunk érzetét kijelen-
teni, törvényes jogaink védelmére a* megjegy-
zett nyilatkozatokkal szembe felszólalni 's ezek-
ben rejlő sérelmünk elháríttatásaért esedezni, el 
nem mulasztottuk. 

Azonban, a ' kedvező válasz helyett, meliyet 
kifejtett alapos okainknál fogva méltán remény-
lettünk és biztosan vártunk, előbb ugyan föl-
terjesztett kérelmünk, mint a ' fenálló k. s z a -
bály-rendeletekbe ütköző, nem sikereltethetönek 
nyilatkoztatván, röviden elutasíttattunk, utóbb pe -
dig bepanaszolt sérelmünk még ujabb sérelem-
mel is tetéztetett, minthogy nemcsak tanáraink 
katholikus ifjak megvizsgálásától ujolag eltiltattak, 
hanem a' tilalomhoz már azon tényleges a k a -
dályoztatás is kapcsoltatott, miszerintaz illynemü 
vizsgálatok után kiadandó bizonyítványok érvény-
teleneknek 's ugy a' tanulmányok köztanintézetek-
beni folytatására, mint a' királyi ítélő táblánál 
hites jegyzőülfölesküdhetésre használatlanoknak 
nyilváníttatnak, 's, hogy ez iránt a' kellő r ende-
lések már megtétetvék, tudtunkra adatik. 

Egy új tilalom, oktatóinknak katholikus i f -
jak megvizsgálásátóli eltiltása, szándékoltatik 
itt ellenünkben 's törvényes jogaink sérelmé-
vel létrehozatni; tilalom, a* hazai törvények-
ből semmikép ki nem vonható, söt azokkal me -
rőben összeütköző ; tilalom, még csak a' fenálló 
k . szabály-rendeletekkel is, mellyeken pedig a la -
pulni állíttatik, nemcsak nem védhető, de egye -
nest ellenkező; tilalom, végre, az eddigi folyto-
nos és nyilvános gyakorlattól, melly pedig ho -
nunkban törvény gyanánt nézetik, eltérő. 

Először is a' törvényeket tekintve : ezek, j e -
lesen az 179°/,-ki 26- ik törvényczikk 1 - s ö és 
5 - i k szakaszai, iskoláink szabad használatát meg-
engedik, 's annak bármelly szín alatti 's bárkitől 
eredhető megháborítását avagy akadályozását 
tiltják. 

Iskolák tekintetében a' szabad használat, e l -
méletileg szintúgy,mint gyakorlatilag véve, egyéb 
lényeges alkatrészei között, mellözhetlenül fölté-
telezvén ket tőt : egyiket, hogy az iskolák tanu-
lás végett mindenki előtt nyitva állhassanak; má-
sikat, hogy azoknak nyilvános és rendes oktatói, 
mint törvényes igazgatósági tekintély által elis-
mert szakférfiak, illető szaktudományaikból bá r -
kit megvizsgálni, megítélni s érdemlett bizonyít-

ványnyal érvényesen ellátni följogosít valegyenek: 
ezen alkatrészek egyikét ugy, mint másikát ké t -
ség nélkül biztosítja iskoláink számára,midőn ezek-
nek minden megszórítás n é l k ü l i teljes általános-
ságban szabad használatot ad az idézett törvény. 

Hol törvény szól, kivált hol a ' törvény illy vilá-
gosan 's határozottan szól: ott ellenkező-irányú 
'sértelmű szózatnak érvénynyel birnia nem lehet; 
söt egyenesen törvénysérelmek közé sorozandó 
olly rendelet, melly tanintézeteink szabad hasz-
nálatának alkatrészei közöl bármellyiket, a' felhí-
vott törvénynyel ellenkezőleg, korlátok közé szo-
rítani akarja. Illyenek következéskép, mert a' 
fentebb említett alkatrészek elsöbbikét korlátol-
ják, a' katholikus ifjakat tanintézeteinkből kitiltó 
kegyes rendeletek; mint ezt legközelebbi fe l -
iratunkban, ugy hiszszük, czáfolhatlanul kibizo-
nyítottuk. Hogy illyenek's így tekintendők l e g y e -
nek a jelenleg szóban forgó, katholikus ifjaknak 
tanáraink előtt próbatétre bocsáttatását eltiltani 
szándékozó, annálfogva iskoláink szabad haszná-
latát másik alkatrészében gátló, intézmények is : 
az épen most előadottakból önkénytesen kivilág-
lik. Kivilágolván pedig ez : mi teljesen meg v a -
gyunk győződve, valamint arról, hogy, midőn 
ezen intézményeket el nem fogadtuk, csak kö te -
lességünket tettük 's törvény- ésjogszerüleg 
cselekedtünk: ugy arról is, hogy ugyanezen in-
tézményeket, mint törvényelleneseket, annál-
fogva Felségednek törvényszerüség-jellemzet-
te országlási elveivel össze nem férhetöket, Fe l -
séged, királyi hatalmának erejével, elenyésztetui 
kegyelmes leszen ; mit hogy tenni méltóztassék, 
ezennel legalázatosabban könyörgünk is. 

És itt immár meglehetne állapodnunk. Mert, a' 
kérdés alatti k. intézmények törvénybe ütközését 
kimutatván, azoknak több oldalróli ostromlását 
épen ugy feleslegesnek tekinthetjük, mint azt, 
hogy, védvünket az egyedül szent és sérthetetlen 
törvényben feltalálva, még más kútforráshoz is, 
a' törvénynyel párhuzamba semmi esetre nem 
helyezhetöhez, folyamodjunk.Mind e' mellett azon-
ban, a' tárgyalt kegyes intézmények szövegét 
szemünk előtt tartva, főleg azoknak alapját t e -
kintve, egyenest erre vonatkozólag, bátrak v a -
gyunk Felséged kegyelmes szine előtt megemlíte-
ni még azt is : 

Másodszor , hogy a' törvényelleniség súlyán 
kívül nyomja a' kérdéses k. intézményeket azon 
körülmény is, miszerint még csak a' fenálló k. 
szabályrendeletekben sem találnak támaszpontra. 

Nem: mert bár hosszú sora van kezeink közt 
a' fensöbb k. rendeleteknek, mellyek a' más t an -
intézetekben avagy háznál tanult ifjak megvizs-
gálásának módját szabályozzák: mindazáltal azok 
között csak egy sem létezik, melly az efféle vizs-
gálatot hitvalláshoz kötné 's illy tekintetből ka -
tholikus ifjakra nézve oktatóink irányában eltil-
taná. A' minthogy, ha valamikor illynemü felsőbb 



rendelet keletkezett volna: az ellen mi tisztelet-
teljesen szavunkat, a' törvényhez ragaszkodva, 
óvásilag fölemelni el nem mulasztjuk vala. 

Magában összedől tehát az alap, mellyre a' 
kérdés alatti intézmények építvék ; mert összedől 
az ezekben ismételve felhozott azon állítás, hogy 
egyesült görög vallású — 's általában katholikus 
— ifjaknak protestáns tanárok általi megvizsgál-
iatása a>' fenálló k. szabályrendeletekkel ellenke-
zik. Összedől pedig ez annyival is inkább, mert 
midőn a' tisztelt intézmények csak határozatlan 
általánosságban hivatkoznak a'fenálló k. szabály-
rendeletekre,—a'nélkül,hogy csak egyet is,melly 
a ' szándéklott tilalmat világosan tartalmazná, ki-
jelelve idéznének: akkor mi, a' kérdéses tárgyra 
vonatkozólag, még a' kegyelmes királyi paran-
csok közöl is hívhatunk fel egyenest mellettünk-
állót, mert e' részben a' törvénynyel egybehang-
zót. Felhívhatjuk ugyanis az 1802-ik évi rnar-
tius 11-kén 5050 szám alatt kiadott kegyes in-
tézményt, melly a' legfelsőbb királyi akaratot a' 
szóban forgó tárgyra nézve, minden hitkülönbö-
zést kizárólag 's teljes általánosságban, imígy 
tolmácsolja: „Quoad scholas evangelicorum utri-
usque confessionis, benigne admitlit Sua Majestas 
Sacratissima, ut examina in scholis eorundem in-
stituenda, ac testimonia scholastica ibidem ext ra -
danda, pro validis habeantur." 

Melly ekkép hangzó kegyelmes nyilatkozat ál-
tal lerontatik azon okerösség is, miszerint a' ka-
tholikus ifjak iskoláinkba járhatásának tilalmából 
azok megvizsgálásának tilalmát is következni á l -
líttatik illy szavakkal: ,,a' katholikus|ifjaknak más-
vallásuak tanodáiba különös legfensöbb engedelem 
nélkül járni, következőleg ott vizsgálatra is bocsát-
tatni, tilos." Lerontatik e' következtető okerösség 
már csak azon körülménynél fogva is, hogy az 
imint idézett k. nyilatkozat 1802-ik évben és 
így akkor keletkezett, midőn már az iskoláinkba 
járhatást tilalmazó k. rendeletek legelsöbbjei az 
1 7 9 3 , 1 7 9 4 , 1 7 9 7 , és 1798-ik évek folytán 
lé t re jö t tek vala; minélfogva, ha ezekben a ' v i z s -
gálatnak tilalma befoglaltatott vagy csak czéloz-
tatott volna is: meg kellett annak szűnnie, miután 
a' legfensöbb királyi akarat később más értelem-
ben nyilvánult. De nem is volt amaz előbbi k. ren-
deletekben, valamint az utóbb keletkezett hason-
tartalmuakban sincs, még csak érintve is a' vizs-
gálatnak tilalma. Már pedig, ha a' jogokat adó 
kiváltságlevelek, egyetemesen divatozó szabály 
szerint, szoros-magyarázatuak : a ' törvényes jog-
állapot biztosítása szükségkép kivánja, hogy a' 
jogokat megszorító tilalom-rendeletek is ily— 
lyenek legyenek,—minthogy máskép ezeknek ha-
tása, ha egy kimondott tilalomból több elhallga-
tott tilalmakat is lehetne következtetni, ellátha-
tatlan végetlenségig, minden törvényes jogok fel-
forgatásaig, lenne terjedhető ; mit pedig rende-
zett társaság, saját veszélye nélkül, nem tűrhet. 

Egyébiránt, hogy n többször említett kétféle 
tilalom összekötve nem volt, minden kétséget k i -
zárólag bizonyítja ezt, mint szintén a' kérdés alatti 
k. intézmények ellenébe általánosan mellettünk áll 

Harmadszor: a' folytonos gyakorlat is, mel ly-
ben köztanintézeti oktatóink, a' kérdéses v izsgá -
latokat illetőleg, ekkorig léteztek; a' gyakorlat^ 
melly honszerte köztudomásu 's mind eddig 
olly háborítatlan volt , hogy , bár felszámít-
hatlan esetekben állottak időről időre oktatóink 
előtt illyen vizsgálatra ifjak, részint háznál 's m a -
gányosan taníttattak, részint más iskolákban t a -
nultak; állottak ezek közt, és pedig tanodáinkba 
járhatásuk tilalmának létre-jötte óta is állot-
tak, mind római, mind görög katholikusok; bár 
mindezek illy vizsgálat nyomán és eredményé-
hez képest nyert bizonyítványokkal mentek vagy 
köztanintézetekbe, a' tanulást folytatandók, vagy 
gyakorlati pályára : mindazáltal sem az így v é g -
zett próbatét ellen felszólalás, sem az illy uton 
nyert bizonyítványok irányában, akár köztanin-
tézetek, akár kormány- *s törvényszékek avagy 
törvényhatóságok részéről,kifogás nem tétetett,— 
vagy, ha tétetett, ez soha nem vallás és hitfele-
kezeti tekintetből, hanem legfelebb a' módot és 
eljárási kellékeket illető szabályrendeletek ne ta -
láni mellőzése miatt történt. 

Illy gyakorlatot már, illy, az időnek húzamos 
folyama alatt meggyökerezeltgyakorlatot, - illy, 
a' törvény paizsa alatt megszilárdult, mert a1 t ö r -
vény értelmében 's ereje mellett létesült gyakor-
lat el nem enyésztethetik a' nélkül, hogy enyé -
szet veszélyének ne tetessenek ki egyszersmind 
az érdekletteknek jogai, egész polgári állása. 

És illy veszélylvel fenyegetőknek tekintjük mi, 
ugyanazért aggodalom-telten 's jogsérelmünk 
mély fájdalmának érzetével tekintjük, a' kérdés 
alatti intézményeket, mellyek által ama g y a -
korlat megszüntetni szándékoltatik, Szándékolta-
tik pedig olly módon, — 's fájdalmunkat még k e -
serűbbé teszi e' mód, — miszerint vallási 's hit-
felekezeti ügyünk egy és ugyanazon térre állít-
tatik a' szóban-forgó vizsgálatok egyes eseteiben 
előfordulhatott formássági hiányokkal,millyenek: 
a' kegyelmesen kiszabott elötudományok elvégzé-
sének, a ' kellő időszak betöltésének, a* katholika 
iskolákban netalán nyert vizsgálati tanjegynek 
avagy erkölcsi osztályzatnak tekintetbe nem vé-
tele 'stb. és ekképen a' csupán tanulási rendszer-
re 's vizsgálati eljárásra vonatkozó szabályren-
deletek megtörténhetett áthágásából, nem csupán 
az illyen, netalán megsértett, szabályokrai figyel-
meztetés, nem csupán illy formássági körben m a -
radó rendre-utasítás, — mellyet, valamint t ö r -
ténhető esetekben helyén lenni látnánk, ugy ta r -
tozott tisztelettel telyesíteni készek lennénk mi is, 
— nem: hanem az országban törvényesen bevett 
hitfelekezetek jogviszonyainak lényegébe vágó 
tilalom, a' katholikus ifjak tanáraink általi meg-



vizsgálásának általános eltiltása eredményez-
tetik. 

A' panasz, mellyet ilt Felségednek alyai 
kegyelmes színe elölt kiöntöttünk, keseredett 
keblekből fakadt fe l ; annál inkább kesere -
deltekböl, mivel iskoláink törvényadta szabad 
használatát akkor kényszerülünk új tilalom-
mal igy megtámadva látni , midőn az előb-
bi korlátozó lilalom megszüntetésének, Felséged 
előtt levő könyörgésünk következtében, r emény-
teljesen nézünk eleibe ; akkor kényszerülünk azt 
látni, midőn egyetemes vallásügyi sérelmeink di-
csőén megkezdett orvoslásának teljes bevégez-
tetését vár juk; várjuk az e' tárgyban országosan 
fölterjesztelt törvényjavaslat minden czikkeinek, a' 
közelgő országgyűlés alkalmával Felséged általi 
törvénynyé szentesíltetését; mi hogy haladni,any-
nyival inkább elmaradni nem fog: arróJFelségednek 
ez ügyre vonatkozólag kegyelmesen nyilvánított 
magasztos elvei, mint szintén a ' legújabb t a rvé -
nyekben tettlegesen is kitűnt kegyelmes hajlama, 
biztosítva kezeskednek. 

Addig is azonban, míg e* remény teljesülne, 
hódoló alázattal könyörgünk Felséged előtt, hogy 
az előterjesztett tilalmat elenyésztelni, e' tilalom 
állal is fenyegetett jogainkat épségben fentartat-
ni, mint szentséges hivatásánál fogva a" törvé-
nyek legföbböre, kegyelmesen méltóztassék 'stb. 

I S K O L A - Ü G Y . 
4' körmöczbányai evang. progymnasium. 

Nemcsak az emberiség történeteiben, de köz-
életünkben is sok jelenetre akadunk, mellyek 
látására vagy hallására lelkünk elszomorodik 
eleinte, — de azután ismét, a' zivatarok után ki-
tisztult napként, a'multat elfelejtvén, mosolyog ki -
békült arczával. — Ki nem szánta meg Róma "s 
a ' tribünök es t é t : de kinek szíve nem lángolt 
Cola Rienzi tetteinek olvasásakor? vagy ki nem 
siratta meg a ' r ég i görögök clenyésztét , 's ki nem 
örül az új Göröghon zsenge életén? 

Hosszú a' bevezetés csekély czikkemhez : de 
ép olly érzések czikázzák lelkemet végig,ha ez i s -
kolánk összedőlt romaitszemlélem. Igen, a' mi kör-
möczbányai iskolánk is egykor a' főiskolák közé 
tartozott; a' mi iskolánk emlékkönyvei is már 
1630 . elölt rendesen írattak, és a' mi tanodánk is 
nevelt föl férfiakat, kik mind vallásban, mind tu-
dományban kitüntették magokat, 's kik hazánk 
hasznos 's elfelejthelellen fiaivá leltek; p. o. 
Schmidcgg,Sexlius, Stranshy, Freyscisen, Schind-
ler, Zsigmondy, Juslh, Crudy, Kollár, Blaho 'stb. 

Illyen volt a' mi iskolánk; nagy volt virágzása 
és hire, és mindebből nem maradt, csak döledék, 
hült hely, ' s a' megirt emlékkönyvek elavult lap-
jai . — Mint mondám, bús fellegek borítják el lel-
kemet, ha a' multat a ' jelennel hasonlítom össze; 
mert amaz csak holt sugárokat vet érzéseimre, 's 
ez gyászos fergelegként elborítja vérző szíve-I tatnak a' gyermekek. 

met$ 's a' ki nem hinné, az tudja meg, hogy n á -
lunk sokaknál, az iskolák napjának lealkonyod-
tával , a' valláshozi buzgalom csillaga is eltűnt, 
melly eddig híven vezeté egyháztagjainkat a'jóhoz 
és széphez; az tudja meg, hogy a' műveltség egy 
néhányaknál lassan az ellenkezővé vált, a ' j ó n e -
velés hiánya melleit; az tudja meg, hogy a' k o r -
szellem nálunk, mondhatom — amaz elavult phra -
sissal — valóságos kórszellem, mert egynehány-
nál nem a' vallásosság, nem az erkölcs, nem a* 
tapasztalás, nem a' tudomány jelent műveltséget, 
hanem a' bon-tón élet, a 'salonokban össze-szn-
delt mondatocskák, a' külső fény, a ' pénz! — 

De, Istennek legyen hála! vannak közöttünk, 
kik jobban is gondolkoznak ; kik a' fiatalság n e -
velését nemcsak üres szavakkal, de tettekkel is 
fölsegíteni, minden módon törekednek, 's eltörülni 
igyekezvén a' sok lealázó koldulmányokat, mind 
a' lelkészeket, mind a' tanítókat, adózási kulcs 
szerint akarják fizetni. — 'S ez az én első r e -
ményem, mert csak ugy haladhat fiatalságunk, ha 
annak vezetői aczél-akarattal 's szükséges mó-
dokkal el lesznek látva. — Eleinte mondám, hogy 
vannak jelenetek, mellyeken szomorkodunk, de 
egyszersmind vigadunk is : ugy ez a' mi iskolánk 
is mosolygó reményekkel eleveníti föl lelkemet, 
mert látom, hogy alsó tanodánk, Hellas szel leme-
ként, ismét új életre ébredt fö l ; igen, van remény 
annak a ' r om- 'sporbóli fölemeléséhez's ez leszen 
jövő szent feladatunk, mellyhez azon önmeggvő/.ő-
désünkkel lépünk, hogy csak a ' j ó ' s alapos nevelés 
térítheti vissza a' vallásossághoz, iparhoz és m ű -
veltséghez az új nemzedéket. — Es van egy má-
sik reményünk i s , tudniillik ú j oktatónkban, a ' 
ki el levén látva a' neveléshez szükséges tudo-
mányokkal , iskolánk haladásán lelkiösmeretesen 
fárad, 's hiszszük, hogy Paolini Frigyes Vilmos 
úr igyekezetét a' kívánt jó siker is koszorúzandja. 
Azért kivállkép a' környékünkben lakót. cz. u r a -
ságokat szólítjuk most fe l , hogy gyermeikeiket 
ezentúl ismét, mint ez néha történt , küldjék t a -
nodáinkba, 's meg lehetnek győződve , hogy v á -
rakozásaiknak eleget-teendünk ; kivált a' német 
és más nyelvek (t. Paolini úr több nyelvet b e -
szél) vagy pedig az éleihez szükséges tudomá-
nyok tekintetéből, mellyek ilt most, ujonan á t -
alakított iskolánkban adatnak elö, érdemes lesz 
törekvéseinkről meggyőződniük. 

Ollyan, nálunk most előadott tanulmányok közé 
tartoznak: alapos földleírás, történeltan,—kivált-
képen különös figyelem fordíttalik a' magyar nem-
zet történetére, melly magyar nyelven adatik elö, 
— továbbá természettan, kézmütan, mértan, 
számlán, német, magyar és diák nyelvtan , — 
privát órákban a' franczia nyelv is taníttatik. 
Azon kivül a ' gyermekek korához alkalmazott 
vallástan a1 dogmák lörténeltanával is elöadatik 
és a* magyar szavalásban kivállképen gyakorol-



Végiére még büszkeséggel említhetjük, hogy 
levegőnk tiszta, vizünk jó 's életmódunk egész-
séges, egyszersmind olcsó, 's a 'két utolsót ingyen 
szoktuk ráadásul átengedni; tisztaságunk pedig 
tán 8' hollandiaiakéval is versenyezhetne, csak 
a' házakra fordíttassák egy kis válogató figyelem 
a ' kedves szülék által. — Cserébe is vetetnek 
gyermekek több becsületes házban, 's a1 leány-
nevelésröl is elegendő módon van gondoskodva, 
mert leány tanítónk, Gruy György János, igen 
Tügyes e' tekintetben; és találtatnak házak, mely-
lyekben a' nömunkákban is kiképezhetik magu-
kat a' leányok tökéletesen. 

B u r r a y M i k l ó s , 
körmöczbányai lelkész 's ba r s -

megyei táblabíró. 

I R O D A L O M : 
Vasárnapi, innepi és alkalmi imádságok, templo-
mi használatra. Készítette Révész Bálint, a? 
debreczeni ref. főtanodában gyakorlati hit- és k. 
erkölcstan k. r. tanára. Debrecz énben, Telegdi 

IC Lajosnál. 1847. 368 lap, ára 2 pft. 
Ha az evangyéliomi, ugy-nevezett müveit vi-

lágot valaki megkérdezi, hogy mi oka annak, 
hogy őket még innepnapokon is, az ekkor leg-
alább egyházba nagyszámmal felgyülekezett ájta-
tos nép élén olly ritkán, mondhatni, írmagul, vagy 
némellyeket épen nem is láthatni ? : kitérengö több 
mentegetödzéseik közt, nem utósó helyt foglal az 
egyházi közimák ósága, szögletessége, egyhan-
gúsága, hosszasága 'stb. Nem volt, tudom, isme-
retlen ezelőtt korunknak ezen, nem vitatom,igaz-e 
vagy álpanasza: de hiszem, hogy egyik ezindítá 
sz.-öt egyházi közimák készítésére,kiadására. Má-
sik föoka, ugy vélem, az volt, hogy a' naponként 
tenyésző imakönyvek közt ritka felelvén meg 
rendeltetésének, 's a' jobbak, mint Szikszay 
György példányai, mindinkább gyérülvén, ideje 
volt gondolkozni, különösen szerző helyzetében, 
hogy vagy ez utósónak pozsoni, 1795-k i kiadása 
titán valamelly ujabb kiadás lásson már világot: 
vagy pedig a' kor szelleméhez, nyelv tökélye-
sültéhez — a' mennyire illy-természetü könyv 
engedi — simuló imák jussanak a' lelkészek k e -
zébe. Illy okok 's körülmények közt csak kedves 
vendég lehet szerző imakönyve, kivált ha az ma-
gán hordja azon kellékeket, mellyekre illy könyv-
nek alulról és felülről, bírálók — 's, mivel külö-
nösen e' könyv közönsége az elsőkből áll — a' 
nép irányában mulhatlan szüksége van. — Mert 
igaz ugyan, hogy nern lehet, nem szabad figye-
lemmel mellőzni a ' hallgatóság legkisebb töredé-
két sem; ki kell a ' lehetőségig elégítni az ugy-
nevezett műveltség követeléseit i s : de tagadhat-
lan, hogy az igaz műveltség a' bölcs szerint is 
(Péld. I, 7 .) az Úr félelmében állván, ha igazán 
müveit valaki, 's igényt tart e' névnek nem csak 
külsejéhez, hanem bellényégéhez is, önszíve ger-

jedezése és Istenhez emelkedése által i s , akár 
behajtott ajtón szobában, akár a' szabad te rmé-
szetben könnyen kipótolhatja a' hiányt, mellyet 
az egyházi közistenitiszteletben, ájtatosságban 
lenni képzel; annálfogva sem most, sem ezután, 
míg csak a' nép nagy része filozofokból állni nem 
f o g , nem lehet az ugy-mondolt korszellemet 
nagyjára alkalmazni közimáinkban a' nélkül, hogy 
fö-czélunkat , a ' n é p buzgóságát, vallásos é r -
zetét el ne koczkázzuk. Mind o1 mellett is azon-
ban szerencsésnek kell mondanunk a* lelkészt, 
ki mind a' gazdag, mind a' szegény, mind a' mü-
veit, mind a' tanulatlan hallgatósággal ugy tud k ö -
nyörögni, hogy mindeniknek megadja a magáét ; 
sem az együgyűt nemgyölri elölte érthellen böl-
cseséggel, sem a' felvilágosultat nem untatja az 
együgyű rovására. Szerencsésnek kell monda-
nunk, kie 'czélt ,— nem eléri, mert az alig lehető, 
hanem csak valamennyire ismegközelíli,—és erre 
törekedni még kötelessége is, szükséges ovatos-
ság mellett, minden lelkésznek; mert a' nép, melly 
mindig olly örömest megy az ugy-nevezett f e l -
világosultak után, az egyházbajárást is inkább 
gyakorolja, ha látja, hogy földes-ura, t i sz te i , ' s 
a' hely elökelöbbjei gyakran megjelennek az Űr 
házában : ellenben elhidegül, és mint a ' nyáj a* 
kolomp után, falkástul maradoz el, ha látja, hogy 
az urak 's asszonyságok — mint mondani szok-
ták — otthon is tudnak imádkozni. Hogy azon-
ban az avatat lan, czikornyázások-, krokodi-
liákban ne keresse e' feladatot, 's hogy a' mellett 
a ' régi jókra fogolt vád is elnémuljon • ama fön-
tebb érintett szép, de igen nehezen elérhető czélt 
látszik sz., imáiban kitűzni, — mellyel ha csak n é -
mileg megközelített is, méltó az imaköltcszet k e -
veseknek viruló koszorújára.— Szeme elölt t a r t -
ván sz. azon időt, mellyben Iegszámosban szok-
tak egyházainkban megjelenni, három rendre 
osztja imáit : Vasárnapi, innepi, alkalmi imákra. 
A' mi béltartalmukat illeti ezen imáknak, sz. híven 
ahoz, mit előszavában mond, hogy az imádkozás 
csendes magába-szállásnak, szent álmélkodás-, 
háladatosságnak, keresztyén megnyugvásés szent 
tiszteletnek kiömlése : a' leggyöngédebb kifeje-
zésekkel, de hatás-teljesen 's buzgósággal emeli 
fel szivünk-, lelkünket Istenhez. Szem elölt tartja 
a'viszonyt,mellyben mi Istenhez állunk,—a'melly 
viszonynak fe j tegetése-és érzéséből, mint va la -
melly kútfőből, az alázat, bizalom, buzgóság, hála, 
vallomás, könyörgés, szóval: az ima legszentebb 
erei fakadnak. 11a hozzá-vcszszük ezen helyes 
alaphoz amaz ima költészi színezetet, melly szerző 
gondolatit hímezi,—melly, mint szerény virány a' 
tiszta csermely partjain, ugy leng minden oldal-
ról imaeszméinek krislály-folyamára : akkor meg 
kell ismernünk, hogy e' könyv nagy nyeresége 
egyházi iralmunknak. Hogy azonban feltéllen d i -
cséröi ne legyünk e' könyvnek, mellyröl az ifjú 
sz. szerény elöszavábanmaga mondja : „nem tö-



hélefes példányul, csak parányi erőm megkísér-
tése jeleül, imádkozni szerető buzgóságom mutat 
ványaul, nyújtom a ' közönségnek ezen imádsá-
gokat :" szóljunk egy kissé részletesben is rólok 

Vasárnap reggeli lizenhat imája, — meliyekben 
inkább az Isten dicsőítése, tökély! imádása 's az 
átelleni emberi gyarlóság festése 's Isten kegyel-
me esdése, a' szokás szerint, foglaltatik, a' meny-
nyiben egy kissé nemcsak fellengenek, hanem a 
szónoklatnak némi színétis ölték ilt-ott magokra,— 
millyek a' kétszeres, söt többszörös kérések, fe l -
kiáltások ( 1 7 . 2 3 . 6S. I.), közbeszurások (7. 1.) 
meg kell vallani, hogy épen ezen szépítni-akarás 
miatt engednek ama gyönyörű nyolcz imának 
mellyek a' tanítás után következnek, 's mellyek 
nz ima méltó példányaiul tekinthetők. A' tanítás-
utáni imákban ugyanis, szokás szerint, több a 
gyakorlatiság, vagy is tárgy , miket a' nép föl-
vehet, megérthet. Hlyek az Isten dicsőítése szel-
l e m i ' s anyagi nagyságos dolgaiért; háladás a 
velünk közlött lelki, testi jókér t ; a ' hallott igék 
alkalmazása a' könyörgésben, esedezés a' sz. lé-
lekért, emberek- , keresztyénekért,nemzet-, egy-
ház- , fejdelem-, e löjárók- , tanítók-, iskolák-, 
szűkölködők-, nyomorultakért 'stb. És mivel a* 
tanítás előtti imák, mondhatni inkább a1 szellemi, 
az utániak pedig anyagi tárgyak körül forognak: 
innen eshetik meg, hogy sokszor a' föntérintett 
két czélt egyesítni-akaró eszme olly magasan 
jár az előimában, mint öszszel, tavaszszal a ' da-
ru a* légben, mellynek hangját hallja ugyan az 
ember, de nagy távol miatt teslétnem, vagy csak 
igen kevéssó láthatja, sejtheti. Ez az oka, hogy 
sokat adnék azórt, ha mindjárt a' könyv felnyi-
tásakor az el$ö vasárnapi imában olt nem állná-
nak e' sorok 31. „Isten ! a' te templomod világok 
roppant alkotmánya, mellynek oltárán dicsőség 
áldozatja ég. Végetlensógedot örök világosság 
tükrözi." Er t i - e ezt az együgyű, hol van így I s -
ten oltára ? mi az a' tökéletesség áldozatja ? ki 
gyújtja meg az t? Vagy az Isten önmaga áldozik 
magának, mert tökéletes áldozatja tökéletlennek 
nem lehet? A'végetlenséget sem tudjuk, fény tük-
rözi -e , hogy szemünk világát el vegye, minta ' tü -
körre vagy nyugodt vízbe sütő nap, vagy a' ho-
mály nem engedi látnunk, mint midőn az éj ko r -
mába tekintünk. Míg az illy abstract eszméken 
já ra t ja eszét az imázó, a 'következőket szalasztja 
el, 's rá nézve az irna megszakad,elvesz. Ila pe-
dig megértés nélkül mond szót szó után: ugy e l -
mondhatja az ismeretes naiv í téletet: olly szép, 
hogy nem is érti, — A' vasárnapi 8 - ik ima nem 
csak jambus lábakon lejt, hanem a' mngasb lyra 
molaphoráiban is gazdag. , , Az ifjúnak engedd tö-
rekvését kiszállani elért czéljának biztos par t -
jain, férfi gyümölcsét nagy munkájának neked 
szenteli." Látszik, hogy ez ima sz. ifjabb müvei 
közé tartozik; sok benne a' mesterkéltség, kenet 
annál kevésb. Különösen feltűnő ebben, hogy míg 

nem-szót, birtokos elöragot sz. másutt özönnel 
használ: 13. 1. a' te irgalmad, mivelünk, te előt-
ted, a' te idvezítésed, te nálad, tenéked (neked) 
minékünk (nekünk): addig itt a' szükséges is h i -
ányzik. A' verselés másutt is illy szorultságot s ze -
rez. 38. 1. „Könyörgünk a' királyért és az ő é l e -
teér t " egy kis tautologia vagy pleonasmus. 71 . L 
„Hallgasd meg az eget és földet, hogy meghall-
gassák azok is az embert." Itt az ég 's földnek, 
mint valami élőállatnak, 's embernél nagyobbnak 
fül és könyörület tulajdoníttatik. 78.1. „Ha r e m é -
nyünket a ' nyár hervadása megrendítné." Az ok 
nincs viszonyban a'hatással, a' gyenge hervadás 
illy herkulesi munkára képtelen. Öszi vasárnapon 
83. 1. „Elvirágzott az élet, 's lassanként megnyí-
lik a' pihenésnek, a' tél álmának s í r ja ." Igen pozs-
gás allegória, 's ha tűzzük, fokozzuk, a' pihenés 
sirja aligha nyugalom, mit tán sz. akar érteni r 
hanem zaj, zűrzavar, háborúság. 'S bár őszintén 
meg kell vallanunk, hogy ritka tapintattal a lkal-
mazza sz. igen gyakran a' testi életet, az évsza -
kokat a'lélek változásira: de az ugyancsak 84. 1. 
álló hasonlat nem a' szerencsésb eszmékhez t a r -
tozik : „Most, midőn a' hervadó, de hü természet 
kihalását siratjuk: oh fakaszsz szemeinkben könye-
ket, hogy sirassuk meg hűtlenségünket" 'stb. Itt 
az antithetákban hitt sz. eszmekapcsot rcjleni, de 
azt, mint látszik, igen nehezen forraszthatta össze. 
85. 1. , ,A' természetet öntudat nem kíséri az enyé-
szet s í r j ába / ' Szép szók, de százimázó közöl ke t -
tő sem érti meg. 97.1. „Isten! ugy tetszik, mint-
ía a' tél hidegebben szólna rólad, ugy tetszik, 
mintha a ' tél sürübb homálylyal fedezné Is tensé-
ged."Illyformakétkedós elmélkedésekbe, nem imá-
ja, 's különösen nem egy házba-valók. Lehet-e 
nekünk Isten dicsőségét feszegetni ? Mit tudjuk 
mi, mire-való az a' komor idö és hideg ? Mihelyt 
így É v a - , Ádámként a' jó 's gonosz tudás a lmá-
ába harapunk: cl kell rejteznünk Isten elől, — 

mert benne többé nom bízhatunk. Pedig az Isten, 
fia szabad ugy szólni, a' tökély oczeánja , belőle 
járolog ki 's belé foly ismét vissza az imádság 
tiszta folyója, 's ha ez medrében maradva fut 
czélja felé, oda el is ju t : ellenben, ha feldagadva, 
áradozva lúlcsap partjain, a' söppedékekböl nem 
tud többé kiemelkedni, 's tisztán legalább medré-
je visszatérni nem képes; 's míg egyfelől czé l -
ára a' tengerbe el nem jut, másfelöl a ' földet 

rontja, 's a' vidék légét vesztegeli meg büzhödt-
ségével. — Ez a' téli második ima nagyon e lü-
tött szerzőnek több buzgó imáitól. Ugyanezt mond-
hatni a ' 3-ikról is: „nem kérjük tőled, oh Is tent 
íogy csoda erőddel szakaszd fel a' tél fagyzá-
rait, — nem kérjük, hogy bontsd fel a' változás 
törvényét." Ha valamit nem kérünk, annak c l tá-
vozlatását óhajtjuk. Úgyde sz. sem jöttét nem kéri 
' télnek, sem eltávoztatásaért nem könyörg. Mit 

tesz tehát ? Paralysálja a' telet. Illyen helyen az 
accomodalio, a ' testi és lelki élet erötetett hason-



lítása árt szerzőnek. 10Í . )• „Ha jónak látod is 
elvenni boldogságunkat: a'benned való hitet, bi-
zalmat ne vedd el." A' boldogság aligha bibliai 
értelmű ilt, mert azt sem a' moly meg nem eszi, 
sem a' rozsda meg nem emészti. 103.1. „Isten, 
adj hitet, melly, bár elménk megfogni nem bir, 
tisztán ismerjen tégedet." Ellenmondás. .109. I. 
„Fogadj minket kegyelmedbe, ha neked széni 
életet, kegyességet Ígérünk." Még ez nem elég 
a ' kegyelemre, mert könnyen megeshetik a' ma-
gyar példabeszéd : ígérd meg, ne add meg. 'stb. 

Bár azonban, mint fönebb érintők, sz. igen n e -
héz feladásának nem felelhetett is meg egészen : 
minden esetre sok érdeme van az arra törekvés-
ben is. Ezenkül nagy érdeme azon vigyázat is, 
mit eddigi legjobb könyörgés-irókről sem lehet 
elmondani, hogy a' babonára hajtó boszorkány-
sereget száműzte munkájából. A' kisértet-hivésre 
olly igen hajlandó nép előtt ildom az illyekröl 
hallgatni, mert a' Jézus is elvette hatalmát, 's bár 
nemcsak a' reformátorok, hanem az ujabb theo-
logok: Neumann, Stehelin, Böhm, Méhl, Zolliko-
fer , Kármán, Eresei, Ferge 's még a1 derék Bá-
thory, Tormási, Szikszai György is szerepeltetik 
őket, hogy ordítva körüljárnak, mint ^az orosz-
lán, keresvén, kit elnyeljenek: helyesen telte sz., 
hogy őket az alvilágba száműzte. Különösen di-
cséretet érdemel sz. azon folyékony, szép nyel-
vért, melly imáiban uralkodik, hol még a'szónoki 
szépítésekre, fül ítéletére is sokat hallgatott. Azt 
azonban alig lehet nyelvtanilag 's szófüzésileg 
említetlen hagyni, hogy új könyörgéseiben a'régi, 
túlhosszu szókat egészen meghagyta. 53.1. „Böl-
cseséged megfoghatatlan a' természetben, jósá-
god kibeszélhetetlen gondviselésedben." E ' hat szó 
majd egész három sort foglal el. Lehetett volna 
a ' sok -atatlan, -etetlenség vég helyett -at lan, 
-etlen már megszokott végeket botrány nélkül 
használnia. E' mellett Szikszai, kit igen jól telte 
sz., hogy szem elölnem tévesztett, az illyen v é g -
zeteknél : természetben, gondviselésedben — a' 
fülnek igen kedvezöleg változatosságot gyako-
rolt, vastag a, o, u hangzókat e, ö, ü gyengék-
kel cserélgetett,— igaz,néhol egész a'saturalioig. 
— Szófüzésileg az elül hátul ragasztó birtokos 
előszókkal 's végekkel is takarékosabban bánha-
tott volna sz., annyival inkább, hogy a' sok „a ' te 
— d , mi atyánk, a te akaratod" germanismus-, 
graecismusra mulat, 's valóságos, de szükségtelen 
szószaporítás. Ezért hagyják sokan el az elörago-
kat még az,ugy mondásban megrögzött úri-imában 
is. Amaz ellenvetés, hogy erőt adnak azok a* szó-
nak, nem áll; mert a' görög, latin, német is ad erőt 
a1 szónak, mégis csak egyszer teszi ki a' bir-
tokos ragot, nyelve természete szerint elül: t e -
gyük ki mi, nyelvünk természete szerint, e g y -
szer, — utol. Egyébiránt ezért az öreg urak még 
inkább fogják szerzőt szeretni, *s mit én árnynak 
irélek, ők fénynek veszik, 's meglehet, nekik lesz 

igazuk. Egyébiránt ne is késsenek megszerezni 
a' sok tekintetben jeles könyvet; mert szép v e -
linen, a' Szikszai pozsoni nyomtatásánál sokkal 
nagyobb betűkkel, 's annyi szép eszme-, gondo-
lattal van az telve, hogy iíju és öreg szolgatár— 
saim azt egyiránt czélszerüen használhatják. 

K e n é z y L a j o s . 

EMLÉK-TÁRCZA : 
A* kuDSzentmiklósi reform, egyház eredete 's 

személyzete. 
(A' kunszentmiklósi reform, egyház jegyzökönyveiből.) 

Föl! ha óhajtjátok egyházlok honi történeteinek csar-
nokát díszben emelkedni látni, — tisztítsátok az ura-
kat, egyengessétek az ösvényeket egy majdan eljö-
vendő erösbnek előtte; — föl! meszet és követ, 
fövényét és szegeket és szálfákat, nyers anyagot eló 
a' közerővel épülendő közházhoz!! — adatokat a' 
historikusnak a' haza n inden vidékéről, — adato-
kat az egyház kül - és beléletéről, örömeiről és kö-
nyűiről, — adatokat, habár töredékeseket, habár 
egyetlen jellemvonásból, egyetlen biztos évszámból, 
egyetlen elfeledett névből állókat! — L u g o s s y . 

A' kunszentmiklósi reformata avvagy helvelica 
confession levő ekklézsiának, reformatio idejé-
ben lett fundáltatását, az ilt lakott 's elmúlt nem-
zetségnek orális tradiliója szerint, a' mostani élő 
lakos reformata nemzetség állhatatosan bizonyítja. 
Mellyet ezen a' földön sok esztendőkig tartó tö-
rök birodalom is nem háborgatott, de ekklézsiai 
szabadságában megtartott. Ennek territóriumában 
nem is találtatnak római kalholica vallást néző 
monumentumok, faragott képek 's egyebek. 

De mégis ezen reformála ekklézsiának régi -
ségét nyilván bizonyílja Ur Krisztus asztala v a -
csorájához szenteltetett, 's azután Földvári A n -
drás költségével megbövitetett 's ujítatolt pohár 
és ezüst aranyos tálacska, mellyre az 1644-dik 
esztendő van metszve. 

Bizonyítják végre az egymás után következett 
régi 's ujabb 1.1. prédikátorok , kik ezen refor -
mata ekklézsíában Isten beszédének hirdetésében 
's lelkipásztori hivatalokban foglalatoskodjanak ' s 
szolgáltának. 

Kik közöl sokaknak neveik, az régi nemzet-
ségtől, az mostani időbelieknek az sok revoluliók 
miatt által nem adatlalhaltak, még is mind azon-
által régi időbeliek közöl is az 1626-ik */. e ze r -
hatszázhuszonhatodik esztendőtől fogva minded-
dig az ideig szakadás nélkül való seriesben la i -
stromban nekünk tudtunkra adattattok, kiknek 
neveiket, esztendők szerint való szent szolgálat-
jókat, a' következő paginán feljegyeztünk; 
úgymint : 

Prédikátorok : 
Kis Sallai Gergely 1626 — 

1627. 
Mohácsi István 1628—1651. 
Decsi János 1652—1672. 
Vecsei István 1673 — 1680. 
Ungvári István 1681 — 1683. 

i Iskolai rectorok 
Enyedi Miklós. 
Debreczeni János. 
Kisari István. 
Komáromi János. 
Szabó Matthé. 
Dalocsa Gergely. 



Prédikátorok : 
Ennek neve találtat ik N. 

Már famíliának osztályos 
levelében ad annum 1 6 8 1 , 
mellyet meglehet látni az 
említett N. famíliánál. 

Bölcskei György 1 6 8 4 — 
1 6 8 5 . 

Pathai János 1 6 8 6 — 1 6 9 5 . 
N. Tokai 1 6 9 6 - 1 7 0 9 . 
Halasi Mihály 1 7 1 0 - 1 7 1 9 . 
CzeglédiAndrás 1 7 2 0 - 1 7 2 1 . 
Gyöngyössi János 1 7 2 2 — 

1 7 3 2 . 
Dobra i Mihály 1 7 3 3 - 1 7 3 4 . 
Szönyi VirágMihály 1 7 3 5 . — 

Ez anno 1 7 5 5 szabados 
voxok által v. sollhi t r a -
clusban seniorrá , Anno 
1 7 5 6 Generális Scribává, 
Anno 1 7 5 7 . 1 0 maji d u -
namelléki és tovább is k i -
t e r j edő reformata e k k l é -
zsiáknak super in tendensé -
vé t é t e t e t t ; kinek é le té -
nek folyása gyermekségétől 
fogva vénségeig alább meg 
fog í ra t ta tn i . 

KB. Diaconatus is kezde t t 
lenni 1 7 5 8 az leányi i s -
kolában levő t . r ec to rok , 
úgymint t . Lendvai László 
és Czeglédi Mihály 's t ö b -
bek ide jekben ; k iknek 
rendszer in t való subsis ten-
t iá jok volt az leányi i s k o -
lának sa la r iu inán , de a" 
p r ed iká to r tu l és mag i s t r a -
tustuí is volt ass i s ten t iá -
j o k . • ) 

T. Mocsi János úr a" fö t i sz te -
letü super in tendens Virágh 
Mihály urnák succedált 
1 7 8 5 . cszlb. — Meghal-
ván ped ig 1 8 0 9 b. oclober 
elein , interimali ter succe-
dál t 

Tiszt. Juhász András ú r e m e -
ri tus debreczeni senior , a ' 
ki 1 8 1 0 d. esztben május 
2 0 - k á n akadémiákra m e n -
vén, helyette lelt ( T i s z t . 
J u h á s z ú r m e g h a l t 
G ö t t i n g á b a n m á j u s 
2 3 - k á n 1 8 1 1 . ) 

Tiszt. Szeles Sámuel úr i n t e -
r imal is p réd iká to r , a ' ki 
folytatta sz. hivatalát 1 8 1 1 
d . esztendő április h ó n a p -
j ának utolsó f e r t á lyá ig , és 
akko r az ordasi ref. e k -
klába ment rendes p r é d i -
ká tornak , helyébe pedig 

Iskolai rectorok : 
Ényi Matthé. 
Halmi István. 
Czúni István. 
Perényi Mihály. 
Pathai Pál. 
Gödöllei István. 
Szeremlei Gergely. 
Erdélyi László. 
Szoboszlai Péter . 
Süllye Tamás. 
Kocsi Sebők János . 
Kállai Ferencz . 
Hagyó János . 
Polgári Mihály. 
Soponyai Varga János . 
Szigethi Mihály. 
Szentmíklósi Pé te r Anno 

1 7 3 5 - 4 0 . 
Tassi Nagy János . 
Sárközi János . 
Kis György. 
Vechelius János Annis 1 7 4 8 

— 4 9 . Ez magát adván n. 
országunk törvényeinek 
tanulására , le t t híres p r o -
li á tor. 

Csiszár György Anno 5 0 . 
Sarkadi György Ais 1 7 5 1 — , 

5 2 - , 5 3 . 

Némethi András 
et 5 5 . 

Annis 1 7 5 4 

Zilahi Vincze Sándor 1 7 5 6 — 
5 7 . 

Berhidai Mihály Anno 1 7 5 8 . 
Diószegi László, most 1 7 6 2 

esztendőben terminált . 
Belényesi István. 
Polgárdi Sámuel. 
Végh József . 
Molnár Gergely. 
Tanárki Fe rencz . 
Varga József vagy másképen 

Tóth József . 
Kozmái Sámuel. 
Kocsi István 1 7 8 4 - 1 7 8 6 . 
T. Kozmái Sámuel professor i 

név alatt 1 7 8 6 — 1 7 9 0 . 
Méhes István 1 7 9 0 - 1 7 9 7 . 
Sebestyén Gábor. 
T. Szentes János 

T. 

T. 

1811. 

Szalós 
1 8 1 7 . 

Fancsik 
1 8 3 4 . 

Kelemen 
October . 

1806 — 

Mihály 1 8 1 1 

István 1 8 1 7 -

Gergely 1 8 3 4 . 

Tiszt. Böszörményi Varga Sámuel martius 2 5 - k é n 1 8 1 3 , a* 
ki is ugyan ezen 1 8 1 3 esztendő május hónapjának 2 5 -
kén ezen ekkla elöl járóinak meghívására Ráczkeviben a ' 
gen. consistoriumban ordinariusnak confírmáltatott és h i -
vatalát viselte 1 8 4 6 januar 1 6 - i g , a ' mikor meghalván, 
özvegyének kegyelemévében helyettes pap volt 

Tiszt. Szőke Gábor. 

Közli S z e n c z i F ö r d ő s L a j o s . 

hivattatott és jött 

Tiszt . Elek Ferencz úr , az ordasi ref . e k k l á b ó l , a1 k i is az 
ö sz. hivatalát ezen sz. ekklában kezdet te apr . 2 8 - k á n 
1 8 1 1 , meghalván pedig martius 1 9 - k é n 1 8 1 3 , helyébe 
inter imali ter succedált 

VEGYES KÖZLEMÉNYEK. 
B e l f ö l d : 

Nekrolog. October 8 - á n 1847-ben szenderült 
jobb életre, hosszas sínylödés után, kiscsoltói Ra-
gályi Pál, a' gömöri egyházmegyének 24 évig 
volt segédgondnoka, életének 70-ik esztendejé-
ben. Vele ismét kevesebb lett azon ritka emberek 
száma, kik életökre furdalás és megbánás nélkül 
visszatekinthetnek a' pálya végén. Nyilt, leple-
zetlen arczán volt valami tisztelctet-igénylö, pa-
rancsolás nélkül; szava mindig nyájas volt, de a ' 
mézesinázosságba soha nem sülyedt; kedélye 
meleg, magához ölelő, 's az utolsó években ha -
sonlított azon kedves őszi napok egyikéhez, melly-
nek verőfényétöl alig tud elszakadni az e m -
ber. ,,De mortuis aut bene aut nihil !" szokják 
mondani; az emberek e' szűkkeblű tiltakozása 
Ragályi Pálra nem illik. Csak bálran, szóljatok, 
beszéljetek mindent! róla csak jót fogtok mond-
hatni. Bizony az irigység sem tagadhalja, hogy 
ö a' megtestesült „humanitas" volt. Életét muu-
kás szorgalom és igazságszeretet jellemzik. Gon-
doljátok meg csak, mit tesz az: majd egy század-
negyedig egyházmegyei gondnok lenni! egy, még, 
fájdalom ! rendezetlen, törvény-nélküli, és csak 
valljuk meg, sokszor házsártos tesíü'et kormány-
zásával vesződni! 'S mindezen körülmények közt, 
ő mint igazságos, mégis kimélö, 's így szeretet-
re-méltó férfiú megállt. Adjon Isten hozzá hason-
lót ! — Végperczeíben így szólott: 

„Isten áldjon meg benneteket, kedvesim! Csak 
orra kérlek : a' minő igénytelen volt életem, olly 
zajtalan legyen eltakaríttatásom\u 'S ugy lön; 
zubogyi pap, Simon János, mondott az udvaron, 
ugy a' temetőn is szép, czélszerüen rövid beszé-
det és imát; 's azzal a' megholt tetemei a' r a -
gályi családi sírboltba letétettek. — Isten áldja 
meg öt poraiban i s ! E g y p a p . 

Lclkésziglatás Váczon. Épen azon időben, mi-
dőn a' budai evang. egyház, egyszerű, de csinos 
templomának felszentelése állal, a' koronát tevé 
fel a 'nagy épületre 's ennek diadalünnepét üló: 
Váczon egy kisded egyháznak alapja vettetett 
meg. A' különbség a' két tény közt nagy, — mert 
ott az öröm főpontját éré : itt csak kezdetét vet te ; 
ott az egyház már a' virulásnak örvend ; itt e n -
nek még csak hilteljes reménynyel néz elébe. Mind-
azáltal, valamint olt, ugy itt is az örömnyilatko-
zatok egy és ugyanazok voltak. A' budai egyház' 

*) Az eddigiek Szőnyi Vi rág Mihály saját kézi ra ta , a 
jegyzőkönyvben. F ö r d ö s -



Új-divatn szorgalomdíj-osztás Győrött. Alkal-
milag azon divatra, mellyel néhol prot. egyházi 's 
tanodai jótéteményekre hagyományozott pénzeink 
kezeltetnek, némi adalék. 

Szabó Elek, az 1847c tanévben Sopronban 
1 - s ö évi jogtanuló, folyamodott az 1846-diki jan. 
végén tartott téli közvizsgálat után, tanbizonyít-
ványánál f o g v a , a' Győrött létező Stelczeríé\e 
szorgalomdíjért, mint legközelebb rokon. Folya-
modványát t. T. I. ű r , mint az alapítványnak 
végrendelet és sz. széki ítélet által meghatal-
mazott igazgatója, utalványozza 's t. Z. S. ü g y -
véd ú r , mint tömeggondnok , azt az 1846-ki 
aug. ( "gy tetszik) 22-kén kifizeti. Ennyi 
való. Ugyan Szabó Elek az 18477-dik t a n -
é v r e , mint a' győri akadémiában 2-od évi 
jogtanuló, ugyan a' Stelczerféle szorgalomdíjért, 
a ' téli közvizsgálatok után , újra folyamodik T. 
Torkos Imre úr, a' főméit, k. cancellaria 1815—ki 
kegyes rendelete értelméhez képest, e' folyamod-
ványát is utalványozza : de t. Z. S. úr a' fizetést, 
állítólag azért, mert misem volna a' tömeg pénz-
tárában , novemberre halasztja. Ezen halasztás 
ellen a' jogtanuló, napi szükségeitől kényszerít-
v e , a' t. n. vármegyéhez folyamodik 's a' mint 
azt t. T. I. urnák az 1847-ki jul. 18-káni 
kezemnél levő leveléből udom, a t. n. vá rme-
gye a' kifizetést megrendteliit. Z. S. urnák a' 
fürdőkben távollétében, a 'kutólag, a 'panaszló 
folyamodvány ellenében a11. n. vármegyére olly 
nyilatkozatot nyújt, hogy ,,mivel az említett va-
lóságos kifizetésröli nyugtaloány az 1846-diki 
aug. végén kelt: az azon tanévre (tehát a' leg-
közelebb mult 184y 7 -d ikre ) járt, melly az 1846-
hi octoberben vette (tulajdon szavai kezemnél l e -
vő levelében) kezdetét. 

Im ez azon álelv, mellyböl azután a' t. n. v á r -
megyének ezen végzése folyton következett. Ide 
irom azt ugy, a' mint velem közöltetett, hív má-
solatban : ,,Tettes ns Győr vármegyének 1847-
diki sept. 6-ik napján tartatott közgyűlése j e g y -
zökönyvének kivonata. 3149. Mészáros Sándor, 
főbíró úr f. é. 2626-d ik számra jelenti, hogy 
Szabó Eleknek Stelczer-alapítványi segedelem-
pénz megnyerhetése iránti folyamodványát Z. 
S. táblabíró úrral, mint gondnokkal közölte, ki is 
az •/. alatti nyilatkozatot (Hol ez a' nyilatkozat? 
Aud'atur et altéra pars!) adá. 

Miután a' beadott nyilatkozatból kiderül, hogy 
a ' folyamodó a" legközelebb mult iskolai évre már 
járandóságát kikapta ; új segedelemdíj pedig n e -
ki, mint az iskolákat végzettnek, az alapszabályok 
értelmében nem jár : a1 folyamodó kérelmétől el-
mozdíllatik. Olvasta és kiadta Pintér Pál, m. k. 
t. n. Győr vármegye aljegyzője. 

E ' szerint már most , barálim ! kik a' jelen 
1847-dik évben junius végével a' soproni vagy 
posonyi nemes conventtöl bármelly,vagy a' mélt. 
iskolai közép választmánytól Róth - Telekiféle 

szorgalomdíjt nyertetek : tudjátok, hogy azt nem 
a' mult 's ugyanazon évi 184G/7—dik, hanem a' 
jövendő 1 8 4 % évi magatok jó alkalmazásaért 
nyertétek, 's többé 18478"kan azért ne bátor-
kodjatok folyamodni; mert a' male informato ju-
dice az a1 végzés jön, hogy a' legközelebbi é v -
ben már ugy is nyertetek szorgalomdíjt 's egy 
évre kétszer nem lehet — de két évre egyszer 
annyi, mint kétszer — adni. Ila pedig ezen ügyö-
tök , a' kifizetést hátráló bármelly körülmények 
miatt, akkor talál előfordulni, midőn iskolai p á -
lyátokat elvégeztétek : már épen azért is per fas 
et nefas elüttettek attól. — Ez tény l Ezt nem le -
het tagadni : de — orvosolni kell! 

Én, negyven évi tapasztalásomnál fogva, csak 
azt tudom, hogy a' szorgalomdíjakép: jn csak azon 
tanévre osztatnak, a' mellyben a' folyamodvány 
és a' hozzá mellékelt tanbizonyítvány kelt : de a* 
jövendő évre, jó tanulás és becsületes m a g a - v i -
selet boldog reményében, soha sem osztattak 
előlegesen. Azt is tudom, hogy az utalványozott 
szorgalomdíjakat a' kezelő azon évben tartozik 
okvetetlen kifizetni, 's ha ez bár mi oknál fogva 
a' tanév folytán u' kifizetést elmulasztotta: ugyan-
azon ö általa okozott körülményt nem fordíthatja 
elutasításra jogosító okul, a' szorgalomdíjat kö -
vetelő tanuló ellen, miszerini{ez jelenleg már tú l -
van tanulói pályáján. — Elég az, hogy e' szor -
galomdíjra a' két tanév alatt két folyamodványra, 
két tanbizonyítványra, és két utalványra, csak 
egyszer lön fizetés. Ebből nyilván való, hogy az 
utósó évre az még hátra van, meliyet nem lehet, 
nem szabad, a' végrendelet és alapítvány el lené-
ben, álelvböl 's önkényesen elfogni. 

Felhívom tehát ez ügyben az igazság birájaul 
mélt. gróf Zay Károly ö nagysága főfelügye-
lőnket , minden prot. conventek t. elnökeit 's 
minden tanintézet tisztelt tanárait: határozzák ők 
el, minthogy mi pártok [vagyunk, „ki részén van 
az igazság 's kiír észén kell tenni, ha van 
még , az igazságnakhogy e észben is e g y -
szer valahára rendben lehessünk. 

S z a b ó J ó z s e f , 
tanár. 

Csőd tanítói hivatalra- Az aradi ev. Új egyház 
tanítót kíván nyerni. Evi fizetése 150 pengő f o -
rint, és szabad lak , valamint azon gyermekek-
től járó fizetés, a 'kik nem evangélikusok, a' mint 
ezeknek szülőikkel megegyez. E' csekély fizetés 
miatt a' leendő tanító azonban ne aggódjék, mert 
ha talpra-esett ember, kereshet magának még 
kétszer annyit, — mert Aradon kelendő lesz a' jó 
paedagogus. Tudjon jól németül és magyarul, nem 
különben énekelni. E'hivatalt megnyerni kívánók 
jelentsék magokat nálam bérmentes levélben. 

S t e p h á n i D á n i e l , 
az aradi ev. egyház lelkésze. 

Az egyet, gyiil. jegyzökönyvek kipótoltatván, 
azok az bányaker. számadásokkal egyült, tőlem 



biztos alkalommal elvitelhetök. Mire nézve az i l -
lető bányaker. nt. esperes urakat ezennel fölkérem. 

S z é k á c s . 

K ü l f ö l d : 
A' dissid.-katholikusok. Ezek f. é. majusban, 

Berlinben, második zsinatukat tartották. Lénye-
gesb határozataik ezek: 1) A 'zs ina t csak e lv-
kérdésekben egyesüljön.— 2) A' lipcsei határo-
zatok 41-ik § - a megmarad, miszerint a' zsinati 
végzések csak javaslatokul tekintendők. — 3) Ké-
szíttessék javaslata egy teljes egyházszerkezet-
*s ügyrendnek, 's választmány neveztetett ki, illyen 
javaslatot a' jövő zsinat elé terjesztendő. — 4) Vá-
laszthatóság tekintetében a' papok a' többi egy-
háztagokkal egyenlőkké tétettek. — 5) Ném.-
kath. egyházgyüléseken szavazni azon egyházak 
feljogosítvák, mellyek a' ném.-kath. egyház e l -
veit 's határozatait nyíltan elfogadták. — 6) Egy 
követ legfölebb három községet képviselhet. — 
7) A' szabad ev. községek befogadásának ké r -
dése a' föntebbi (5 ) határozat által van eldöntve. 
— 8 ) Nénvkath . egyházi középponti elöljáróság, 
de csak ügykezelés és statistikai tudósítások ösz-
szeállítása végett, állíttassák fel 's ez mindenkor 
azon egyháznak, mellyben a' közelebbi zsinat fog 
tartatni, elöljárósága Jegyen. A' közelebbi zsinat 
Iielyeül M. m. Frankfurt választatott 's 1850-ben 
fog tartatni. — 9 ) Közös tudományos közlöny k í -
vánatosnak nem találtatott. — 10) A'ném.-kath. 
egyház hittanának alapul szolgáló e l v : a' Krisztus 
tana igazságának, annak az észszel megegyezé-
sében, szabad elismerése. — 11) A' hittan revi-
siója mellőztetett. — 12) A' „keresztyén-kath." 
név legjobban fejezi ki ezen új egyház lényegét. 
— 13) A liturgia revisiójára 's közös énekes-
könyv- készítésre választmány neveztetett ki. KÖ-
BÖS káté inkább károsnak, mint hasznosnak tar ta-
tott. — E' zsinaton 142 község (2 év elölt csak 
13) volt 70követ által képviselve. (B.A. K.Z. ) 

Keresztyén ég nyomai Chinában. A 'XVII . szá-
dadban egy chinai templomban más emlékek közt 
egy felírást leltek chinai belükkel, egyet pedig az 
oldalon szyr belükkel. Facsimiléje a' párisi kir. 
könyvtár kéziratgyüjteményében van. Róla több 
tudós i r t : Iíircher, Renaudot, Visdelou. Kitetszik, 

hogy a ' felírás 781 - ik évből K. u. való *s emlé-
kezetére vala téve az elöhaladásnak, mellyet a* 
ker. egély akkoron Chinában telt. — Egy arab 
tudósítás az araboknak és persáknak India- ós 
Chinában utaztokról a' felől beszél , hogy Hang-
théou-fou egy lázadó főnök által 879-ben K. n. 
meghódíttatotl; akkor 120000 muselman, zsidó, 
keresztyén ós mágus veszett el (lásd Renaudot 
anciennes relations des Indes et de la Chine, k i -
adva 1718-ban.) A' tudósítás a' X. század kez -
detéből való. — Golius egy Aboulfarage nevü 
arab irót hoz fel (Muhammedis Ferganensis, qui 
vulgo Alfraganus dicitur, elementa astronomica. 
Amstelod. 1669. pap. 76) , ki szerint Nadiran 
ker. szerzetest boldog Arabiában említ , a" ki a* 
X. század utolsó felében patriarchája által néhány 
más pappal Chinába küldeték, ott az egyháznak 
szolgálandó. Renaudot azon palriarchában méltán 
a* Tigris melletti Seleucia érsekére ismer, ki Bag-
dadban tartózkodók 's xadoXtxóg név alatt va l a -
mennyi nestorian egyházra Pers ia- , India- és 
Chinában felügyeli.—- Ugyanarról beszél Aboul-
farage (tulajdonkép, Muhamed, Izsák fia) Kirab-
al-Fíhrist czimü arab bibliographiában (II. köt. 
227. I ) Ér tve van a' 987- ik é v K . u. 's ezt ol-
vassuk : , ,A' keresztyének szállásán (dar-al 
Roum) a* templom mögö t tA M r an szerzetest t a -
láltam, kit 7 év előtt a ' katholikos-ok 5 más pap -
pal Chinába küldének, hogy a' ker. egély ügyeit 
rendbe hozza. Egy, kel lemes, alakú-fiatal férfit 
láttam , de keveset beszélt és száját csak akkor 
nyitá fel, midőn tett kérdésekre válaszolnia kelle. 
Kérdém öt ulja körülményeiről, 's ö mondá, hogy 
a' ker. egély Chinában el van nyomva, templo-
mai feldúlva 's azon vidéken már csak egy k e -
resztyén van. A'szerzetes aztán gyorsan vissza-
indult." Azon időben, midőn a' szerzetes Chinába 
jött, a ' főváros Thadjouyé-nak hivaték V b e n n e 
lakott a ' fejdelem. Társaival a ' szerzetes nagyon 
valószínűnek a' persa tengeröbölbe evezett. — 
Marco Polo XIII. században jött Chinába; Ő egy 
nestorianról beszé l , ki 1278-ban egy tartomány 
kormányzójává neveztelék ki *s a' főhelyen 2 
vagy 3 templomot építtetett. E ' főhely most Sin-
ganfou, s igen valószínű, hogy akkoron ott ker . 
egély maradványait lehete még találni. (A. Z. f. 
Ch. u. K.) 

Előfizetési figyelmeztetés, 
A ' „ P r o t e s t á n s E g y h á z i ' s I s K o I a í I < a p " jövő 1 8 4 8 - i k é v -

ben is folylaltatni fog , és megje len ik , mint eddig , he tenként e g y s z e r : vasárnap, két tömött 
nyomalu íven u jdonu j betűkkel s z e d v e ; alakja ' s előfizetési föltételei is szinte változatlanul 
maradnak úgymint : Budapesten házhozhordással boríték nélkül f é l é v r e : 3 ft 4 0 kr., postán 
küldve 5 ft pengőben . Az előfizetések elfogadtatnak Pes ten C S U p á n C g d k Landerer 
és Heckenas t könyvnyomdája ügyszobájában (hatvani ulcza Horvá th -ház 5 8 3 sz. a . ) é s 
minden kir. postahivatalnál. 

A' Prot Egyh. és Isk. Lap szerkesztősége. 



PROTESTÁNS 

EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 
50. szám. Hatodik évi folyamat. December 12. 1847. 

Megjelenik e' Lap 2 íven, minden héten egyszer: vasárnap. Előfizetési ár félévre Budapesten házhoz-hordással 3 ft. 
postán borítékban küldve 5 ft. pengő pénzben. Előfizethetni Pesten hatvani-utczai Horváth-házban 483. szám alatt földszint 

Landerer és Heckenast könyvnyomdája ügyszobájában és minden magyar- és erdélyországi kir. postahivatalnál. 

TARTALOM : Az ös és kijavított keresztyén egyház egy 
elemben. K o v á c s J á n o s . — Béke- 's kérelem-szózat 
a' magyarhoni vener. kath. klérushoz. .0. — I r o d a -
l o m : Erdélyi protestáns egyházi beszédek tára. xy. — 
S z e n t - I o n t : Dávid zsoltárai. B a k s a y D á n i e l . — 
V e g y e s k ö z l e m é n y e k . 

Az ős és kijavított keresztyén egyh. egy elemben. 
8. §. A' h ie ra rch ia egyhnzias a rcza . 

Harmadik tételem „Papfelségi" czikkemben illy 
szavakkal fejeztetik ki : „Igy készült ki az or-
szágok 's birodalom egére többször sötét borút, 
villany-terhes viharokat hozott hierarchia; igy a1 

statusbani status, a' vészteljes tűlság, o' papföl-
ség.u — Felcsigázott dicséretekkel szokás e l -
halmozni a ' hierarchiát, mik szerint a' mi áldás-
dús eredményt, a' mi üdvöt a' keresztyén vallás 
jótékony ereje árasztott földtekénkre : mindaz a' 
hierarchia működésének tulajdoníttatik. Hogy e* 
tekintetben Ítéletet hozhassunk : a ' hierarchiának 
kell életképét adnom, mellyböl meglessék, v á j -
jon olly ízletes és táperejű gyümölcsök hullhat-
nak e a' buja-hajtásu fáról, millyeket hirleszte-
nek ? Kezdjük a'hierarchia életét kiindulása pont-
ján, 's kisérjük mozzanaiban a'jelenkorig. — Első-
ben is a' „hierarchia" névvel találkozom. Meg-
vallom, hogy én magával a' névvel sem tudok 
kibékülni. Ezen két szót legog és ccqx'I össze nem 
köthetem u g y , hogy aztán e' széles földön j o g -
szeresen megfelelőjére találhatnánk. Nem földi, 
hanem mennyei uralomra illeszthető czím ez. 
Odafenn méltányos, de itt alant mindig aífectált 
név ez. AT szentségek országának kormányát 
csak az tarthatja, a' kié a' hatalom és dicsőség, 
a' ki uralkodhatik a' lelkeken. A1 lelkipásztorok 
látható országban, de láthatlanra, a' Krisztus e r -
kölcsi országára működnek. A' fegyverek k e -
zeikben, az ige és szentségek, ezekkel nyitnak 
és zárnak. A' vár, mellyet kell nyitni, hogy b e -
ültettethessék oda a ' Krisztus országa, — a' szív. 
Látni való, hogy a 'szabadság ezen országában 
a ' kényuralomnak, a' zsarnoki parancsnak nincs 
helye. Az evangyéliomi szelíd szolgálat által l e -
het ilt azon erkölcsi köteleztetés érzetét fölser-
kenteni, melly lelke a'Krisztus országának. Azon 
külkormányzatnak hát , mellynek ezen erkölcsi 
országra kell hatnia, nem lehet megfelelő czime 
„hierarchia , " hanem inkább „hierodiakonia" 

vagy „hierodulia." És épen ezen értelmezésnél 
fogva foghatjuk fel szellemét a ' jézus i azon i n -
téseknek, mellyek a ' szolgálatbani alázatosságot 
ajánlják, az uralkodásrai vágyat tilalmazzák. Mát. 
20 és 23. Mark. 10. Luk. 22. Ján. 13 V b — 
Péter és Pál is nem uralkodás-, hanem szelíd szol-
gálatban, legeltetésben, állítják lenni a ' lelkipász-
torságieljárás természetét.Tudjuk, hogy Jézus is 
a' hatalomnak 's uralkodásnak legkisebb jelét sem 
mutatta, a' mint hogy országa nem is világi volt. 
Az anyaszentegyház uralkodást és hatalmat nem 
szenvedhető, lelki, szabad természetére nézett 
már Pufendorf, midőn az egyháznak a ' statusrai 
viszonyáról szólván, azt sem hagyja helybe, hogy 
az emberek az anyaszentegyház igazgatásának 
külső formáiról vitatkozzanak, — ugy gondolkod-
ván, hogy az igazgatásnak külső formái az ural-
kodás eszméjét hordanák magukban. In ecclesiis 
formandis, non opus est decreto super certa r e -
giminis forma introducenda; absurdaeque sunt 
adeo quaestiones, monarchica, aristocratica, an 
democratica forma competat ecclesiae? Hae quippe 
formae cadunt in statum aliquem, sive civitatem, 
ecclesia autern status non est (Puf. De habit. eccl. 
§. 32.) Szóteljes értelemben hát „hierarchia" az 
egyházi kormányzat neve nem lehet. Ki szivek-
nek ura, a1 lehet hierarcha. — A' tridenti g y ű -
lés, midőn a' hierarchia isteni eredetét-tagadókat 
ótok alá rekesztette, mint Polan megjegyzi, a ' n é -
metek a' hierarchia-nevezeten felakadtak, ugy 
irták le mint a' szentirással és az őskeresztyén-
ség kormányzatával ellenkező nevet. (Histor. 
Conc. Trid. L. 8 . ) — De akárminö dagályos- je-
lentésű volna is a' név, csak a'dolog ütne el tőle! 
Azonban igen illeszthető itt e' mondás: Non ovum 
ovo similius : a ' hierarchia magával hordja nevét. 
Nézzük el bár! — A1 hierarchia magosságba 
építette várá t : de nem egyszerre emelte székét 
azon olymptetőre, honnan szórta, szent ürügy 
alatt, dörgések közt, kirekesztő mennyköveit. J é -
zus zárkövet tevén az ó testamentomi áldozások-
ra, a"' papsággal egyben, sírba harangozta a' hie-
rarchiát. Az apostolok, mesterök elvén menve, 
az általok alakított egyházakba, a 'nép választásá-
val, nem áldozó-papokat, hanem presbytereket, 
episkopusokat rendeltek, — egy osztályban levén 
e' tekintetben Róma is a' többi helyekkel; mint 
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Jeruzsálemnek, Antiochiának 'stb., ugy Rómának 
is nép választotta presbytereket, episkopnsokat 
kelle az apostolok idejökben tisztelnie. Meddig 
állott a1 kettős-nevű, ugyanazonos hivatal egyen-
lősége az öskeresztyén egyházban, ha kimutatni 
az apostoli történetekből nem tudjuk i s , de elég, 
ha több helyekből fel vagyunk világosodva, hogy 
eredetileg igy volt; és fájlaljuk, hogy a' zárkö 
megbolygattatván, a1 sacerdolium, mint regés ma-
dár, hamvaiból fölélesztetett, a' választási jog a1 

fiúságot-nyert keresztyén néptől elvétetett 's szol-
gai állapotra aljasíttatott. Lassan készült Róma 
Péter székévé, püspöke a1 successio forrasztga-
tott lánczán Péter utódává, végre Krisztus hely-
tartójává. A' több provinciális püspökök közöl a' 
római, mintegy előjeléül nagy jövendőjének, mór 
a ' második században kezdette a ' többi felett f e -
jét emelgelni. Victor az ázsiai minden egyháza-
k a t , püspökeikkel egyben , kevély indulattal 
átok alá rekeszti, csak azért, hogy a páscha in-
neplése határideje felőli véleményben vele meg 
nem egyeztek. Datis litleris universos, qui illic 
erant, fratresproseribit, et ab unitate ecclae pror-
sus alienos esse pronuntiat. (Euseb. Hist. eccl. 1. 
V.) — Szinte István, római püspök, a' 3—ik szá-
zadban, hason kevély indulattal rekeszté ki Cy -
priant az ellenvéleményért, — melly méltatlansá-
gért, illy pirító szavakkal felelt neki Cyprian: Nec 
Petrus, quem primum Dominus elegit, vindicavit 
sibi aliquid insolenter et aíTectanter, ut diceret, 
se primaium tenere et obtemperari a novellis et 
posteris sibi oportere. (Cypr. Epist.) Pedig még 
ekkor, lehet mondani, alig volt embriói alakban 
a' hierarchia, és a' dühöngő üldözés miatt a ró -
mai püspökök fejők fölött is a' Damocles kardja 
függött. N. Constantin a1 keresztyén vallást f e l -
vevőn , új aerája állt elö valamint a1 vallásnak, 
ugy annak szolgáinak is. Az üldöztetés megszűnt, 
a' papság anyagi és szellemi jólétének hajnal de-
rült. Különösen a1 püspöki tekintély nagy súlyt 
nyert az által, hogy a' mint eddig az apostoli ja -
vaslat nyomán cselekedtek hallgatóik közt , a' 
magány bíráskodást a' polgári dolgokban is N. 
Constantin törvényesítette. A' többiek felett a' 
római püspök tekintete csak hamar szembetünö-
leg nevekedett. Már csak magában is a' császári 
thrón reá nagy fényt árasztott : de a' vallás dol-
gában elö-állott vélekedések eligazítására is több-
nyire a' római püspök bízatván meg, nem sokára 
püspöki széke fölviteli székké alakult, és a' 4-ik 
század végével már ezen jogban gyülésileg is 
megerősíttetett. Elsősége kivivására minden a l -
kalmat kiszámítva tudván használni, a1 távol levő 
tartományokba, az illy pörök eligazítására, az ot-
tani püspökökből vicariusokat rendeli. Már az 
5—ik század közepén N. Leo III—ik Valentintól a' 
napnyugoti püspökök fejévé tételeit; — Il l- ik 
Bonifácz pedig, az oekumen czimet is megnyer-
vén, Rómát minden egyház fejének nevezte. N. 

Gergely valamint az egész papságnak, ugy a ' r ó -
mai püspöknek is hirt-nevet szerzett azzal, hogy 
a' nötlenséget a' papi körbe képes vala behozni, 
a' mise-áldozatot minden ünnepélyével felállíta-
ni, ez által az egyházi szolgákat áldozó-papokká, 
a' világiaktól megkülönböztetett testületté alakí-
tani, a' szinvegyületek hónából kiemelni. Pipintöl 
a1 római püspöknek a' frank királyságban lett 
megerösíttetéseért a' ravennai exarchatus adat-
ván, — N Károly pedig, bizonyos érdekből, általa 
koronáztatván meg magát : primatusa egészen 
elkészült, a' többi püspökök feletti elsősége el 
volt ismerve. — Midőn a' tekintély illy magos 
polczán áll a 'római püspök: ezzel megelégedve, 
íolebb neki lépést tennie nem kelle; igy a' 15-ik 
században tartatott pisai, costniczi, báseli gyűlé-
seknek, pápai hatalom ellen telt végzeteikre nem 
leendett szükség, — és a ' pápa a' megtámadó 
vélemények ellen inkább biztosítva ülend széké-
ben. Ah! de nem akarja ő, hogy osztályosa l e -
gyen valaki a1 hatalomban; nem aka r j a , hogy 
csak első legyen az egyenlők közt: hanem akar -
ja, hogy egyedüli úr, határtalan monarcha legyen 
az anyaszentegyházban. És a ' csalárd Isidor 
tervezete utján ezt vívták ki VII. Gergely, 
III. Incze, Vili . Bonifácz pápák; a'többi, minden 
püspököt, palást-osztogatás jelképe mellett, a* 
pápai hatalomnak alávetették, hűségökre meges-
küdtették. — Igy készült ki a' hierarchia a' r ó -
mai székben. — De a' római szók ezen egyedüli 
hatalmán nem átalánosan a' keresztyénség, de 
csak maga a' kath. egyház is megvan-e teljesen 
nyugodva ? Nincs ! Az említett conciliumok, egyes 
kath. jogtanárok is, mint Febronius, a' haladó kor 
üterét tapogatva, meglehetősen megingatták a ' 
fellegvárat; és épen ezen ellenzékek következ-
tében állíttatott fel (de csak az ideális országok 
terén) egy új kormányzati rendszer, a7 piispökös 
rendszer (syst. episcopale), melly szerint nem a' 
pápánál, hanem a'püspököknél, mint apostoli utó-
doknál, van az egyházi teljes hatalom, — meg-
ismervén és tisztelvén e* mellett is a ' római püs-
pökségben a'primátust. De mondom, ez csak theo-
riában él ; a 'papaiésystemátmég a'tridenti g y ű -
lés sem mervén illetni. — Bízzuk a' dolgot a ' 
haladó kor szellemére! a' közvélemény utján 
elébb-utóbb ki fogja ez örleni az igazságot. 

9. §. A' hierarchia világias arcza. 
Ne gondolja valaki, hogy a' hierarchiának a' 

már tett rövid vázlatban teljes képe találtatnék. 
Iíettös-fejü óriás ez. Csak egyikét láttuk eddig, 
mellyet az egyházi téren mutogat: a' másik 
imperátori, söt dictatori Ismerkedjünk hát meg 
ezzel is. Könnyű rá-találnunk; mert hol a' 
papi kiemelt fő egész nagyságra megnőtt: olt 
vert ki mellette az imperátori. Mikor N. Con-
stantin a' papságot becsületből a' világi rész 
búzájába bebocsátotta : a' római püspök ezen 
jézusi ejtésből : „Mutasd meg magadat a' pap-



nak jogszeresen a' maga szérűjére s e -
perhetönek nézte az idegen szemeket. Midőn Pi-
pin, politikai nézetből, a' rőmai püspök állal k í -
vánta törvényesíteni saját részére a' frank koro-
nát ; midőn N. Károly a ' római főpap után hall-
gató nép kedve megnyerése tekintetéből III—ik 
Leo által szerelte magát megkoronáztatni : ezek 
's több más illyek azon magas képzeletet fejtet-
ték ki a' római püspök fejében : Nem tulajdona-e 
neki minden császári 's királyi korona ? nem ren-
delkezhetik-e ö szabadon 's kénye szerint ezek 
fölött ? nem foszthatja-e ő meg ezektől azokat, 
kik neki nem kedvenczei? No de látta, hogy ez 
még nagy stádium, még egy közlépcsőre van 
szükség; nevesen a' püspök-választást, melly 
még eddig a ' római népnél és császárnál volt, a 
maga körébe kell sajátítani. Ekkor természetes a' 
lépés a' nagy czélhoz. Ez érdekszerü eszme, a' 
mint a* római udvarban szülemlett, ugy annak lé-
tesítését egy olly lángeszű eszközölheté, millyen 
volt Hildebrand (mint pápa VlI-ik Gergely), '20 
éven keresztül a' római széknél ministereskedö 
archidekáni bibornok. Eszesen számított terveze-
tével szerencsés is volt végre-ha j tan i , hogy a' 
pápát ne a* római nép és császár , hanem a' bí-
bornoki fényes társulat válaszsza és ültesse ma-
gas székébe; szerencsés volt I l - ik Sándort ezen 
az uton azonnal megválasztatni, — ezután pedig 
magát a* pápai székbe ültettetni. A' pápa-válasz-
tási jognak a* cardínálisok kezökbe lelt eszköz-
lése, a1 papok felöl sokat tartott akkori sötét v i -
lágban, könnyen tulajdonává tette a' római szék-
nek a' birodalmi és királyi koronákat. Az ura l -
kodókon is gyakorlott excommunicatio borzasztó 
körülményei félelmet és vakengedelmet szül-
tek a1 nép szivében a' pápa iránt , 's hajlan-
dóságot annak hivésére, hogy ö szabadon oszt-
hatja a' koronát. A' normannok királya Apuliát 
és Siciliát, mellyeket pedig győző fegyverével 
foglalt el, csak hűbér fejében vehette I l - ik Mik-
lós pápától kezébe. — E* sötét időben szent t i t-
kok ürügyéül, a' felületes nép szive lefoglalására, 
a1 jeles ünnepélyekkel, a' jelképek nagy sze re -
pet játszottak. Már a' 800- ik év óta a ' császárok 
koronázása pápák által teljesíttetvén, VH-ik Ge r -
gely is ezen jeles ünnepélylyel a5 koronázandó 
imperatornak pálczát és aranyalmát nyújtott, mint 
vasaljának : maga pedig hármas koronát viselt5 

az akkori ismeretes föld három részének je len-
téseül; a' fölfedezendőket pedig, fentartva azok 
fölött jogai t , a' spanyol és portugál királyoknak 
adta (Bullarium Mag. t. 1.) — Már II ik Lajos 
és Kopasz Károly, mindketten a' károlyi házból 
származott császárok, elismerték, hogy császár-
ságukat a* birodalommal egyben a1 pápától ve t -
ték. Az említett VII. Gergely, hogy az uralkodók 
felett kivitt hatalmat utódaira is átszállíthassa, el-
sőben is a' klérust kellett hivatalára, az azzal 
járó javakra nézve a' világi hatalomtól mentesí-

teni. E* végre a' nőtlen életet a' klérusnál még 
inkább megerősítvén, a' fejedelmek által gyakor-
lott investiturát simoniának mondván, ellene ki-
kelt 's anathemát szórt gyakorlói ellen. Az ellene 
szegült IV—ik Henriket azonnal az egyházból ki 
is rekesztette, alattvalóit a' jobbágyi hűség alól 
feloldozván, mármár minden birodalmától meg-
fosztja, ha a 'nagy imperátor, levetkezve imperá-
tori köntösét, saruit leoldva, téli több napokon á l -
tal, a1 pápai ajtón nem zörget a' kegyelemért. — 
Elhallgatom a' pápai kényuralkodás borzasztó 
számos példáit; elhallgatom, mint szóraltak több 
uralkodó ellen a' kirekesztés átkos szavai, dör-
göltek a' szeretetlenség mennykövei: de édes 
hazám, kedves nemzetem elleni merészleteket 
hallgatással nem mellőzhetek, mert nem fojtha-
tom el, nem, a1 belőlem kitörő keserű érzet sza -
vait. Győző fegyvereivel nyert országát, fényes 
koronáját hányszor oslromlotta már, költött ada-
tok mellett, a1 római szék? hányszor zavarta meg 
nemzeti csendét? Már VlI-ik Gergely, Salamon 
királyon , a' napkeletiek elleni gyűlölségből is, 
dorgálódzó bullájával elkezdette jogtalan köve-
teléseit. IX-dik Gergely II-dik András, III-dik 
Mildós Kun László ellen ugy viselték magukat, 
mint Magyarország tulajdonosai. VIII—ik Boni-
fácz, még élt I l l- ik András, már Róbert Károlyt 
magyarországi királynak nevezte; és minő inge-
rült zajgás lett Rákos mezején, midőn Gentilis, 
V-ik Orbán pápa követe, Róbertet , mint pápa 
kedvenczét ugy mutatta be a1 magyaroknak! 
Feljajdul ma is a' magyar és rezgő könyekbe ol-
vasztja szívét, nemzeti életének azon másfél szá-
zada , mellyben egy rajoskodó vadnépnek jutott 
zsákmányul; feljajdul, midőn olvassa, hogy a ' 
pápa, részint hierarchiai hatalma, részint fentar -
tott öröklése utján, mintfolya be keserű jövendő-
jébe! A' vitéz király N.Lajos esküvés aiatt igéri 
meff a' görögök részére a1 törökök ellen a' s e -
gítséget : de a' napkeleti egyház elleni olthatlan 
pápai gyűlölség királyunkat esküje alól feloldja, 
— igy a1 törökök megtörésére a' jó alkalmat e l -
szalasztatja. — Hát a1 Várnánál elesett szeren-
csétlen László árnyéka nem zokogja-e fel , ott 
elhunyt honfivéreinkkel, tanuságul az élőknek, 
eme bús jeremiádot : 

Romulidae CanDas, ego Varnam clade notavi, — 
Discite mortales non temerare fidem 1 

Me nisi pontiíices jussissent rumpere foedus, 
Non ferret Scythicum Pannonis ora jugum ! 

Több illyesmiket szült honunknak a' pápai rend-
kívüli hatalom 's világiakbai befolyás* — I. F e r -
dinánd megkoronázásakor sem átallá a' pápa kép-
zelt jogait a' magyar korona fölött emlegetni; 
Il-ik Miksa és I. József az evangelicusok iránt 
mutatott egyenes szivökért kirekesztéssel fenye-
gettettek; III—ik Ferdinánd alatt, a' csalárd Leva-
kovics költött bullájával a' pápa a' sérült magyar 
szív hegedezö sebét ismét felvakarta;és bár a ' rész-



re-hajlatlan záarábi kanonok (béke a' magyar-
tól poraira!) fölfedezése az igazság széke elölt 
partra segítette legyen is a' bezavart magyar 
ügyet : de azért nincs bevégezve a ' p ö r ; mert 
ba a' magyar király szép jogokkal bir is az egy-
ház körül : de a' pápahatalom barátai azt mon-
dogatják , hogy ezek a' magyar királynak, mint 
apostoli hü követnek pápai kegyből engedtetett 
jogok. Igy cselekedtek Bellarmin, Inchoffer, 
Levakovics 'stb. 

10-dik §. A' hierarchia egész alakban. 

A' pápai hatalom és dicsőség kettős képét, egy-
házi és világi viszonyban, némi árnyéklatos vo-
násokkal leírtam Egyik tekintetben láttuk, mint 
minden pap felett való papot: másikban, mint min-
den világi hatalmasság feletti hatalmasságot Egye-
sítsük már a'kettős arczképet, 's előáll az ó testa-
mentomi főpap, legmagasztosabb hierarchiai alak-
ban- Ár m és Mózes egyesült személyökben. Nem j 
én mondom ezt, hanem a pápa,maga VIII- ik Boni-
fáczpápa kevély szókkal: Ego sum Caesar et Pon-
tifex.— Ugy találjuk öt a' földi uralkodók körében, 
mint a' napot a'bujdosó égitestek seregében. Nem 
én mondom ezt, hanem pápa, III—ik Incze pápa, 
ki mag; t a* saját-fényű naphoz, a1 világi ural-
kodókat pedig, mint fényöket tőle kölcsönözöket, 
a' halavány holdhoz hasonlította. — Ugy találjuk 
öt, mint emberek fölött álló lényt. Nem én mon-
dom ezt, hanem pápa, X ik Incze pápa, ki meg-
f e d d e d a' püspököket, kik így kezdették hozzá-
utasított leveleiket: Dei gratia vei providentia,— 
nem pedig így: apostolicae sedis gratia. — Illy 
leirt alakban, a' papaié hierarch. systema szerint, 
a' pápa teljes hatalommal bir minden világi feje-
delem fölölt; övé az ország, hatalom, dicsőség, kik 
engedelmességök jeléül koronáztatásukkal hűsé-
get tartoznak esküdni a' pápának, 's tőle confir-
matiőt beleegyezést eszközleni. Ezért szívelte 
nehezen XI-ik Kelemen, hogy I. Fridrik porosz 
király elöjelentés, pápai beleegyezés nélkül az 
uralkodók sorába léphetett, és a' bíbornoki ülés-
ben, mint ki csak maga oszthat országokat, na-
gyon keményen is nyilatkozott a1 „haereticus prin-
ceps" ellen. VIII-ik Bonifácz pedig, bullájában, 
az idvességre nékülözhetlen dolognak hirdette 
annak hivését, hogy minden emberlény alattva-
lója tartozik lenni a' pápának! — Istenem! a ' j é -
zusi áldozatnak be kevesekre kiterjedhető hatása 
lenne így! Ah! féljünk a' história kérlelhetlen 
Ítéletétől! — A'pápa túlságos hatalma mérséklésére 
két rendszer készült; egyik a' híres Bellarminé, 
másik a' jogtanároké. — Mint Pehem bécsi szép-
hirü professor előadja, a1 Bellarminé, bár so-
kak által kedveltessék, kissé különbözik a' régi 
papaiétól. Mert ha ennek elvei szerint, a' pápának 
világi fejedelmeken nem lehet is egyenesen hatal-
ma : de, mihelyt az anyaszentegyház dolga, né-
zete szerint, általa veszélyeztetik, jobbágyait a' 

. hűség alól feloldozva országától megfoszthatja. 
— És már a' Bellarmin kissé simított systemája 
azért nem tetszik Pehemmel egyben sokaknak,mert 
a' veszélyes excommunicatio fegyvereit feltétele-
sen meghagyja a' pápai kezeknél.—A' mi a ' j og ta -
nárok által készített rendszert illeti, ex szelídeb-
ben néz ki, és mennyiben szövetkezés az alapja, 
egyezményes vagy társas (concordat., collegial.) 
rendszernek mondathatnék. Ezen systema szerint, 
minden statusban, hol kisebb-nagyobb számban 
katholicusok laknak, két, egymástól saját körük-
ben független hatalmasság létezik: mindazáltal, a* 
mennyiben nehéz, ezen rendszer utján, a1 két ha-
talmasság közt, a' válaszvonalt meghúzni, melly 
a* két kör határát tisztában és sértetlen jelölje k i : 
aligha itt a' két, ellentermészetü halalom egymást 
föl nem emészti; J á n csak igében, puszta 
theoriában fog maradni ez a' systema. Mert bár 
az idö szelleme háttérbe szórttá is a' systema p a -
palét ; bár a' pápák magok is értsék annak sza -
vát: mindazáltal nehéz levén a* járt utat mellőz-
ni, — a' pápák régi állásukat mozdulatlanul tart-
ják, — breveiket, bulláikat szokott százados sze l -
lemben írják. Mutatja ezt a' nemrég Hetruriábany 

a' pistori synodusba küldölt pápai bulla. A' gyű-
lésben jelenlevő püspökök a' pápai ószerü g y a -
korlatoknak öszhangzólagellene-szegültek.Azon-
ban, midőn a' pápa VlI-ik Pius, Galliából vissza -
tértében, Hetruriánkereszlül-utazik : a' püspökök 
szemben vissza - esküdték ellenvéleményüket 
(Bulla „Actorem fidei" d. 23. aug. 1794.) 
— Vannak a' felségnek elpörölhetlenfökormány-
zói jogai az egyház körül, mellyeket a* klérus 
görbe szemekkel néz , sut gyakorlásukat r i t -
kán hagyja szó nélkül. Az advocatia és in-
spectiónak ő szereti , kénye szerint, kijelölni 
köreit. Midőn a' korának szeliemetadolt nagy 
fejedelem, II—dik József, ama, köztársaságra 
veszélyes és a' felségi jogokba is bevágó, 
söt ezekkel ellenes pápai bulláknak, mellyek, 
kezdő igéik után, „Coena Domini" és „Unigeni-
tus£< névvel czímeztetnek, birodalmábai bevitet-
hetésöket eltilalmazta : nagyon nehezen vették 
mind a' püspökök, mind a'pápa 's ugy nyilatkoz-
tak, hogy a' császár, hit dolgába avatkozván, kö-
rén túllépett. Különösen a' felségi advocaliára 
tartozónak ítélik a' jogtanárok a különböző hit-
felekezetüek megszenvedését: azonban a klérus 
szót emel a ' tolerantia, a1 vallásszabadságot-ala-
pított békepontok ellen. Hazánkban a' példa. Tud -
juk V-ik Pál pápa, 1609-ben a1 magyar klérusra 
melly parancsolólag ir, hogy a becsi béke pont-
jainak, mint veszélyeseknek, és a'koronázás előtti 
első cziknek ellene-szegüljenek. Példából tudjuk, 
hogy kötelezőbbnek nézi magára nézve a' klérus 
a' pápa, mint a' császár jogainak szentségét. Meg-
mutatta a' váczi püspök és bibornok gróf Althan, 
ki merész volt Vl-ik Károly császárnak, a' p ro -
testánsok részére pedig nem kedvezöleg tett, r e -



solutioja-, söt minden más, e' részben keletke-
zett, mintáz apostoli szék kiváltságos jogaivalel-
lenkezö, országos határozatok ellen, 1731-diki 
május 13-kán benyújtani protestatioját Pestme-
gye rendeinek. 

De melly számosak még különösen a' „vegyes 
ügyek," mellyekre nézve is ezencollegiale syste-
mában nem lehet ugy meghúzni a' két hatalom 
közt az elzáró falat, hogy a' pápai a' világi elébe 
ne törekedjék, állományt állományban ne képez-
zen, — nagyon értik a' jogászok. Nem olly füg -
getlen vagy ellen-viszony áll itt a'két hatalom közt, 
millyen áll az olaj és viz közt, mellyek össze nem 
vegyülhetnek : inkább ollyan, mint a7 víz és bor 
közt, a' ravasz árús kezében, mellyek egymást 
megrontják; vagy mint a' tűz és víz közt, mely-
lyek egymást kifogyasztják : ,s fölemésztik. Hála 
a' béke Istenének ! protestáns vallásunk, szerke-
zeténél fogva , olly harmonicus összefüggésben 
áll a' statussal, hogy annak ezzel, efélékben, ösz-
szeütközésbe jöni nem lehet; és öröm, dicsekedés 
közt vallhatjuk, hogy a' protestáns egyház a ' s t a -
tus érdekével inkább összhangzásban áll, mint a' 
katholica egyház. — De el nem hallgathatok még 
egy dolgot, a 'mi miatt a' kath. egyház valóban a' 
világi hatalom érdekéhez nem simulhat, és nem 
is engedi öt a ' statusba bekebeleztetni. A' római 
egyház középpontisága ez. Midőn egy külső ha-
talom, értem a' pápait, folybe minden birodalom-
ba, és eskü állal teszi jogai érdekében magátóli 
függésbe a1 klérust: lehet-e olt két statusnak 
párhuzamos sülyegyenü összfüggésérölcsak á l -
modni is ? Melly nehéz a' pápa ezen „örködési 
hatóságát," még egyezmények mellett is, korlá-
tozni, — példák bizonyítják. — Hiába találgat-
juk hát a' rendszereket a' pápai hatalom mérsék-
lésére ; hiába törekszünk azt összhangzásba tenni 
a' világival! Míg a' pápa igénylett jogaival él : 
olly theorema binomiale lesz ez , melly toll alatt 
is nehezen megy; sensu historico pedig megfej-
tésére addig nem számíthatunk, míg a'territoriale 
systema bonczkése alá nem esik, és az ügyes mű-
téteinek nem engedend. 

II- ik §. A' hierarchia káros eredményei. 
Miután a' hierarchia életét hajnali horizonán 

kezdve délpontjáig leírtam : adatok után Ítélhet 
a' fogulatlan közönség e' következők felett: 1) 
A' világi és egyházi hatalom castor és polluxi 
sympathiával culminálhatnak-e a' status egén ? 
2) Méltó-e gúnyrovásra tételem : „Így készült ki 
az országok 's birodalmak egére, többször sötét 
borút, villany-terhes viharokat hozott hierarchia', 
igy a' státusbani státus, a ' vészteljes tűlság ?" 
3) Lehet-e való-szinü azon dicséretek halmaza, 
mellyel tetézik sokan a' hierarchiát ? Igy, mon-
datik, hogy a' hierarchia nélkül a' világosság és 
műveltség jólétének azon szép napja, mellyel ko-
runkban dicsekedünk, nem tündöklene fon egün-
kön ; ha a' hierarchia nem létezik vala, nem be-

szélhetnénk vallás- ésjelki szabadság-, türe-
lem- és szeretetről. Épen azért a* protestan-
tismus kebelében született és ott nevekedett 
mély-tudományu irók is, mint Hurter, Herder, 
még Kölcsey is, máskép érzettek és irtak a ' hie-
rarchiáról. Igy szoktak szólni a' hierarchia p a -
negyristái: én pedig röviden ezekre e' kettőt f e -
lelem : 1-ször. Ezek, tudva-e vagy nem tudva, 
a' hierarchia fölött telt nagy glyceriában össze-
zavarják a' keresztyén egyházi szent szolgálatot 
a'hierarchiával, — azokat,mellyek amannak követ-
kezései, ennek tulajdonítják. Ki tagadhatná, hogy 
valamint az egész világra, ugy kedves nemze-
tünkre, az értelmi és erkölcsi fejlődés tekinteté-
ben, a' keresztyén vallásnak, mellynek legjelen-
tékenyebb organuma az egyházi szolgálat, l e g -
áldoltabb befolyása volt? Ellenben, hogy a 'h ie-
rarchia legveszélyesb kinövése a' keresztyén élet 
fájának, csak azon tekintetben is, mikép anathe-
máival a' szabad gondolkodás útját vágván be, 
ez által a' haladás kerekét mindig kötve tartotta 
's sötétséget szült : ez olly igazság, mit csak az 
tagadhat, ki az ok és okozat közti viszonyt is kész 
eleskünni. — Torlódnak a'gondolatok tollam alá. 
Ha soha több kára nem volna is a' hierarchiának, 
emez érintett lelki szabadság elfojtásánál: ennél-
fogva is méltó a' legkeményebb megrovásra, és 
mint eddig, ugy ezután sem fogja kikerülni a ' h a -
ladó kor kérlelhetlen ítéletét. A' történetek lap-
jain vérbetükkel vannak följegyezve az első ke -
resztyéneknek tíz , időszakos üldöztetéseik : de 
ezek összesen a1 szellemi elmaradásra nem dol-
goztak olly hatálylyal, mint a' hierarchia az egy 
lelki-szabadság korlátozásával. Hiszen a' hit- 's 
vélemény-különbség nem olly ártalmas, mint a' 
stabilismus véli; mint a' szél a' természetben, 
olly szükséges a' szellemi mozgás az erkölcsi vi-
lágban ; ama nélkül megbüzhödik a' lég : eme 
nélkül tespedés szállja meg a lelkek országát. 
Küzdelmek közt fejlik "s halad az igazság orszá-
ga. Mint törzsökből a* gyökerek, ugy ágaztak ki 
a' lelki erő letartóztatásából számos gonoszok. A' 
szomorú okok 's okozatok hosszú lánczozatát min-
denki látja, csak egy kis philosophiával kisérje 
a' keresztyén népek történeteit. Elmaradás, ba -
bona, fanatismus, zsarnoki kény, kegyetlenkedés, 
mind a' lelki-szabadság elfojtásának szomorú kö-
vetkezései. Folytak ugyan itt be mellékes okok 
is : de a' nagy-medrü folyam mindig a' hierar-
chia; a' többiek csak patakocskák, mellyek a' 
nagy recipienst csak kissé szélesíték. — 2) Hurter 
(volt),Herder, Kölcsey nagy-hirü prot. irókat ille-
tőleg,azt mondom: Mi protestánsok nem azt nézzük, 
ki szól, hanem mit szól ? Hiába igazíttatunk mi fele-
kezetünk irodalma termékeihez, mert ha azok nem 
ízletesek, oda-hagyjuk azokat. Továbbá : mint 
minden részben jó, ugy minden részben rosz sincs 
a' földi életben. Kölcsey már a' hierarchiát ugy 
említi, mint melly, bár rosz, mégis volt haszna ; 



jelesben, a* 12 és 13 századokban, mikor az e l -
aljasult baromiság, az ököljog ült a' thrónokba : 
ekkor a1 még izmosb erővel nőtt hierarchia ök-
lözé lábai alá amazt. Lett a' nagyobb gonosznak 
kisebbeli fölcserélése. Ha voltak tüzes Gvelfek, 
voltak még tözesb Gibelinek. — (Lásd Báron, t 
12.) Mind ez volt az az érdem , miben felvilá-
gosodhatám a' nevezett Írókból, Azonban vala-
mint az akkori nralkodók kegyetlenkedésük-
nek, ugy a' közép-századok alászállásának is 
okát én nagyrészint az oltár embereiben, mint a' 
szellemi haladás vezetőiben, keresem. El voltak 
a' múltban ennek már magvai hintve, megrom-
lottak a' papok, — onnan áradt a' gonosz, n a -
gyokra, kicsinyekre, uralkodók és alattvalókra. 
— Én viszont a' hierarchia panegyristáitClunia-
czi Bemard kegyes kath. iróhoz igazítom a1 fö -
lebb időbeli hierarchiáról világosodást venni, ki-
től egynehány verset mégis csak ide igtatok : 

Aurea tempóra, castaque pectora praeterieruut, 
Tempóra pessima, scilicet ultima, jam subiernnt, 
Stant modo stantia luftra, superbia, pax sine pace, 
Fraus, venus, otia, furtaque conscia noctis opacae, 
Schismata, praelia, vis, homicidia, traditiones, 
Ira, protervia, livor, inertia, seditiones, 
Stat simulalio, corruit actio reltigionis, — 
Heu! sua propria deputat omnia rex Babylonis. 

Hazánkra nézve, a' török iga alatti szolgálatot 
is dicsekedve hozzák fel a' hierarchia részéről : 
én pedig kérem, hagyjunk fel ezen dicsekedés -
sel! A' török név hallására, mindannyiszor, meny-
nyiszer a' hierarchia vészteljes hatása költetik fel 
emlékemben; mert ha pápa, klérus nem foly a' 
világiakba : tán csak neve után fogja ismerni a' 
aaagyar a' törököt. 

12-ik §. A' reformatio jótékonysága. 
Azok ellenében, kik, a ' hierarchiát védve Ts 

magasztalva, a' reformatio ellen kelnek ki 's ez 
ellen intézett rágalmakkal vélnek jó szolgálatot t e -
hetni a' hierarchiának, értekezésem zárczikkében 
azt mondom : Az ég alatt, a' föld színén, a' k e -
resztyén valláson kivül semmi sem volt még szel-
lemileg olly üdvös hatással az emberiségre, mint 
a' reformatio. Hová sülyesztette a' k. világot a' 
hierarchia, értelmi és erkölcsi tekintetben, eléggé 
érintgettem. Magok az egyenesebb-Ielkü papok 
kikiáltották a' hierarchia bűneit. Ambrus az 
akkori simoniát igy adja elő : Videas in ec-
clesia passim, quos non merita, sed pecuniae 
ad episcopatus ordinem provexerunt, — quos 
si percunctari fideliter vel is , quis eos prae-
fixeris sacerdotes? respondent mox, et dicunt: ab 
archiepiscopo sum nuperepiscopusordinatus cen-
tumque ei solidos dedi, ut episcopalem gratiam 
consequi meruissem, — aurum dedi, episcopatum 
comparavi etc. (De sacerd. cap. 5.) Nazianzen 
Gergely is igy ír elkeseredéssel a' hierarchiáról: 
Utinam nulla esset cathedrae praerogativa, nec-
que loci praelatio, necque praeeminentia tyran-
nica ! ut ex sola virtute cognosceremur. (Nanz. 

Or. in Max.) 1511-ben a' jobb-érzésü papok a' pi-
sai egyházgyülésböl irtak Miksa császárnak, hogy 
az anyaszentegyház hozzá kiált, segítse a' rom-
lás alól. És ime az oltár emberei által szentesí-
tett erkölcsi romlottság mindig bujábban neve-
kedve öröködött volna, ha a' reformatio a' papok 
szerkezetébe nem vág, a' megkötözött lelki-sza-
badság szárnyait meg nem oldja és élénkebb 
szellemet nem ad a' világnak. És vájjon oka-e 
annak a' reformatio,hogy az igazság melletti m ű -
ködéséért tüzet gyújtatott ellene a' hierarchia, 
melly aztán közösen perzselt ? Annyival inkább, 
hogy az első reformátoroknak soha nem volt czé -
luk elszakadni a' római egyháztól, hanem csak 
kijavítgatni azt, 's ez által a' vallást eredeti tisz-
taságára vissza-vinni. Ijry kell ítélnünk nemcsak 
a' némethoni, hanem más országokban, hazánk-
ban is történt vallásos háborúkról. 

Miután a' hierarchiát lelkében, testében ana-
lysáltam; miután láttuk, hogy papi testületben, 
még pedig néptől contradistingvált papi testület-
ben, találhatja helyét; miután az egyszerű ke -
resztyén néptől lassanként elvált hierarchiás papi 
testületről megmutogattam, hogy ez sötét borút 
hozott az országok és birodalmak egeire , és az 
unalomig bebizonyítottam, hogy ez slatusbani s t a -
tus : bezárom értekezésemet azon kérelemmel r 
Legyünk igazságosak, szokjunk lassanként az 
igazság hallásához, ha nem mindig ínyünk sze-
rint esnék is a z , 's a' napfény-világu okoknak 
makacsul szemet ne hunyjunk! Egyetemileg ha-
ladba' világ, humanismusra van fölhúzva kereke, 
— halandó azt nem képes megállítani. Hiába is 
törekednénk arra békót hányni, vagy a' szabad-
ság lelkét a' kövesült stabilismushoz gépileg le -
lánczolni: áttör ez elvégre is minden korláton. 
Ha hát világosodnak is már ma a' szemek; ha 
nem ugy van is valami, mint volt régen : ne ter-
helődjünk ! A' napsystemák is mozognak, mi sem 
maradhatunk sebesen forgó földtekénken ugyan-
azon állapotban. Haladjunk az igazság székéhez! 
el kell veszni a' világnak, vagy győzni az igaz-
ságnak !! K o v á c s . J á n o s , 

eszenyi ref. pap. 

Béke- 'skérelem- szózata' magyarhoni vener kath. 
klérushoz. 

Szép vonás az a' kath. klérus életének rajzké-
pében, hogy ö — ritka kivétellel — példás buz-
galommal ápolta eleitől fogva egyházának r e á -
bízott szent ügyét. Igaz, e' buzgalomnak gazdag 
tápforrásai valának. Világi jók, mellyek őt az élet 
aggodalmaitól mentesítették, — nötlenségi sza-
bály, melly megengedte, hogy ö minden gond-
jaival egyházának éljen , — tudományosság, 
mellynek kulcsai századokon által kezei között 
állottak, — nevezetes élesztői valának ama buz-
galomnak. Én még azt sem hozom kétségbe — 



bár tudom, hogy itt sokan nem tartanak velem — 
hogy a' ven. klérus meggyőződésből bugókodott 
a ' reá-bízott szent ügy érdekében ; mert valóban, 
a' r. kath. papság folytonosan fenálió nevelési 's 
képezési rendszere mellett, csodálatos skepticus 
főnek kellene annak lenni, ki az éveken által 
mindennap egyformán hallott, magos tekintélyek 
által ajánlott, az ellenkező vélemények ragályá-
tól gondosan elzárott, 's szép jövővel bíztató ta-
nítmányokiiak hivő lelkébe befolyást ne engedne, 
's azokat meggyőződéssé ne érlelné, és vérré ne 
változtatná mintegy magában! Következésképen 
én önként elhiszem, hogy a* tisztelt klérus nem-
csak pro focis, hanem pro arisis buzgókodik; — 
és én ezen buzgalmat teljes lelkemből becsülöm. 

Csak egy van ezen buzgalomban, mellyet, ma-
gának a' ven. klérusnak érdekében is, helybe-
hagyni nem lehet. A' ven. klérus t. i. nem e lég-
szik csak azzal meg, hogy egyházának reá-bízott 
hitkincseit őrizze, híveit a' tévelygésektől meg-
óvja : hanem mindazokat, kik az általa ápolt 
egyházhoz nem tartoznak, kellemetlen megtáma-
dásaival háborgatja. Ezt bizonyítani felesleges 
volna; élő bizonysága ennek a' protestantismus 
3 0 0 éves históriája, élö bizonysága ennek a' na-
pok, mellyekben élünk. De felesleges volna ezt 
bizonyítani annyiban is, mert ezt a1 tisztelt klérus 
maga is nyíltan bevallja. Elég legyen ez úttal — 
fátyolt vonva egyebekre — a' századok óta ho-
nunkban megtámadott protestantismusnak egy 
vérző oldalát mulatnom fel; elég legyen n* ven. 
klérusnak a' protestantismus minden oldalaira 
irányzott ostromai között azon egyre hívnom fel j 
a ' közfigyelmet, melly szerint a' protestánsokat 
védő törvények választattak ki megtámadás czél-
pontjaiul. 

Minden történet-olvasó tudja, hogy a' magyar- | 
honi protestánsok egyházi szabadságát nevezetes 
békekötési szerződések, sarkalatos törvények biz-
tosítják. Mit tett a' ven. klérus ezen békekötési 
szerződések, törvények erőtlenítésére: az is min-
den tárgyavatott előtt eléggé ismeretes. Hosszura 
terjedne értekezésem, ha mindazt elősorolni akar-
nám ; így a' Magyarhon történeteit, főkép a' 
XVII-dik század kezdetétől fogva, nagy részben 
le kellene írnom. 

Mellőzve tehát ezt is, szólok csupán a' ven. 
klérusnak azon lépéseiről, mellyeket a' közelebb 
lefolyt három év alatt a' magyarhoni protestán-
sok ellen tenni jónak látott. 

Tekintve az 1791-dik év óta lefolyt időket, 
mellyekben a' közbe-jött felsőbb rendeletek az 
179°/! : 26- ik sarkalatos törvényezikket remény-
lett áldásaitól nagyrészben megfosztották, nyert 
— tagadhatlanul sokat nyert a' m. honi prote-
stantismus az 1 8 4 % : III—dik lörvényczik 11. t i -
szaiban : noha, tagadhatatlan más részről az is, 
hogy, tekintve az 1608, 1622, 1647-dik évek -
ben hozott vallástörvényeket, mellyek átalános 

vallásszabadságot adnak a' m.honi protestánsok-
nak, az említett legújabb törvény-adta jogok csak 
egy részben lehetének kielégítők. Azonban a' 
protestánsok örömmel, hálával fogadának ennyit 
is a* törvényhozás kegyességétől; örömmel, h á -
lával fogadák ezt, mert hitték egy részről, hogy 
az új törvényben gyógyszer rejlik, sok eddigi 
sérelmeiket enyhítő : más részről reményiették 
— fejedelmi szent szózat, és a* törvényhozó r e n -
dek kedvezö-irányu törekvései által biztosíttatva 
reménylelték — hogy a' még eddig ki nem elé-
gített igazságos kivánataik későbben teljesedést 
nyerendenek. 

Es midőn illy nyugtató hitben 's reménységben 
élnének: csak hamartapasztalniok — szomorúan 
tapasztalniok — kelletett, hogy azok, kik a' p ro -
testánsok nyereségét saját veszteségökkel ugyan-
azonosnak tar t ják: a' törvényben nyert kedvez-
ményt megsokallották, 's tisztöknek tartották, hogy 
a1 gyakorlati élvezet édességét a* hatalmukban 
álló eszközök használásával lehetőleg megkese-
rítsék. Ostromok készültek, a' legújabb vallástör-
vényt részint közvetve, részint közvetlenül m e g -
támadok 

Soha eddig eszébe nem jutott a' ven. klérus-
nak, roszalását nyilvánítani a' tény felett, ha prot. 
lelkész katholikus kisdedet megkeresztelt. 'S b a -
jos dolog is átlátni, hogy, ha különben a' ke resz -
telő prot, lelkész a1 keresztelt gyermek nevét 's 
a' talán kezébe lefizetett keresztelési díjt az i l -
lető parochushoz átküldölte — mit tenni felsősé-
gének rendelete szerint köteleztetik — : mi bünt 
követett el a' szegény protestáns pap olly c se -
lekvény által, mellynek végrehajtására egy p r o -
testáns — hogy ne mondjam, zsidó — bábaasz-
szony is, r. katholikus dogmával, 's felsőbb r e n -
delettel egyezöleg, jogosítva van. — És ime a* 
lefolyt három évi időszakban hány prot. lelkész 
vonatott kérdőre azért, hogy a' vallásos nevelés-
re semmi befolyással nem levő keresztelést vég -
rehajtani merészkedtek ? ! 

Voltak felsőbb szabályok, mellyek, törvény e l -
lenére, a' r. kath. növendékeknek protestáns i s -
kolákban tanulhatását, előbb csak egy részben, 
utóbb átalánosságban tilalmazták. De, hogy p ro -
testáns iskolák tanítói az őket megkereső katho-
likus tanulókat tudományos próbatét alá ne v e -
hessék, s azoknak bizonyítványokat ne adhassa-
n a k : illyet kívánni, illyet kimondani, a1 p ro te-
stánsokat illy lealázó bántalommal illetni soha még 
senki sem próbálta; nem,—még a'protestantismus 
leggyászosabb korszakában is. Még azon szomo-
rú-emlékezetű időben is, midőn a' protestánsok 
törvényes jogaik türelmi parancs alá temetkeztek: 
a* protestáns iskolák Magyarhonban minden f e -
lekezet növendékei előtt, mint köz-használatuak, 
nyitva tartattak; 's az ott kiállóit prőbatétek, az 
onnan kiadott iskolai bizonyítványok érvényes-
sége soha kétségbe nem vétetett. És íme most 



rendeletek jőnek alá felsőbb helyről, mellyek 
szerint a' prot. iskolák tanítói kath. tanulók meg-
vizsgálásáért szoros felelet alá vonatni, ettől 's 
bizonyítványok kiadásától eltiltatni parancsoltat-
nak !: sőt, hogy a' sérelem tetőfokozatát érje el, 
a ' prot. oktatók által kath. tanulók részére k i -
adandó bizonyítványok érvényteleneknek nyilvá-
níttatnak. 

Itt azonban a' megtámadások bevégezve még 
nincsenek-, az 1843 /4 :III-diktörv. czikknek nem-
csak közvetve, hanem közvetlenül is meg kellett 
rendíttetnie. — Nem említem itt, hogy ezen III-
dik t. czik 2-dik § - á t , hol, a* prot. lelkészek előtt 
kötött vegyes házasságok is törvényeseknek nyil-
váníttatnak, hányszor fosztotta meg a' protestán-
soknak is kedvező sajátságától a' ven. klérus az 
által, hogy az illy házasságok kötését, többféle k e -
resett iirügyök alatt, gátolni, 's sokszor maga elé-
be visszakényszeríteni szokta : szólok kiválólag 
csak azon lépésekről, mellyek szerint az áttérés-
re vonatkozó §-szok a' protestánsokra nézve j ó -
tékony erejűkből kivetkeztetni szándékoltatnak. A' 
törvényhozás sok küzdelmek után kivívta, hogy 
az áttérési esetekben a' klérus akadályozó intéz-
kedéseinek minél kevesebb tér hagyassék nyitva ; 
's így gondos ovakodással megtöreltek a ' bilin-
csek, mellyek között az áttérni' akarók az évekké 
változtatott hetek kínos idejében annyi keserű 
könyeket hullattak ki. Alagúton kellett tehát, 
hová minden szem be ne láthasson, a' jól körül-
sánczolt törvény erös bástyáinak aláásni. A' ven. 
klérus kimondotta, parancs-szavakban kimondatta, 
hogy a' kiskorú katholikusoknak protestáns e g y -
házba áttérniök, átfogadtatniok nem szabad. És 
ezen tilalom indokai szokott ügyességgel keres-
tettek elö az 1 8 4 % . III-dik, és az 1 7 9 % . 26-ik 
törvényczikk egybevetett szavainak értelmezé-
séből. A' III—dik t. czikk bevezetési szavai azt 
tartják — illyformán állíttatik össze az okosko-
dás alkata — hogy ezen törvényczikk által az 
1 7 9 % : 26-dik törvényczikk módosíttatik, de el 
nem töröltetik; ugyanezen III-dik törv. czikk 
1 - s ő g-sza azt rendeli, hogy csak olly egyének 
nem vétethetnek vallásos kérdés alá, kik az evan-
gelicus vallásban a' 18 évet már elérték, vagy 
pedig, ha azt el nem érték is, fér jhez-mentek; 
innen önként foly, hogy, mivel azok, kik az em-
lített kort el nem érték, vallásos nevelés alatt 
vannak ; a' vallásos nevelésről pedig az el nem 
törlött, csak módosítolt 1 7 9 % : 26. t. czikk 1 5 -
dik § - sza határozottan rendelkezik, — megmondja 
nevezetesen, hogy a' kath. atyának prot. anyától 
született mindkét-nemü gyermekei atyjok vallását 
követni tartoznak, a' prot. atyától, de kath. anyá-
tól született gyermekek közöl pedig csak a fine-
müek követhessék atyjok vallását : tehát a' 18 
évet még el nem ért, vagy férjhez nem ment kis-
korú katholikus egyéneknek protestáns egyházba 
áttérniök nem szabad. 

Könnyű volna ezen okoskodásnak ész-döcz-
czentö csomóit kimutatnom; azon alaptételre nézve 
jelesen, melly szerint az 1 8 4 % . III-dik t. czikk 
bevezető szavaiként az 179°/, : 26- ik t. czikk 
csak módosíttatni, nem pedig eltörültetni állíttatik, 
és a' mellyböl az 1 7 9 % . 26. t. cz. 15-dik á s z á -
nak épségben-hagyása vonatik le, meg lehetne 
jegyeznem, hogy: miután a' legújabb vallási tö r -
vény által az 1 7 9 % : 26-d . törv. czikk csakugyan 
módosíttatott : ezen módosítás, melly különösen 
az-áttérési törvényt illetőleg történt, önként fe l -
teszi az 1 7 9 % : 26. t. czikk mindazon g-szainak 
módosítását is, mellyek az áttérési törvénynyel 
kapcsolatban állanak; meg lehetne továbbá jegyez-
nem, hogy ezen módosítás különösen a' felhívott 
15-dik § -ban — hol a' vegyes házasságok kö-
tése csupáncsak kath. papok elébe utasíttalik — 
az által, hogy az új törvény szerint a' prot. p a -
pok előtt kötendő vegyes házasságok is tö rvé-
nyeseknek nyilváníttatnak, lényeges változást oko-
zott; megemlíthetném még végre azt is, hogy, 
ha a' 26- ik törv. czikk 15-dik g-szának az ú j 
törvény mellett teljes erejében kellene is fenálla-
ni: még ekkor is ezen 15-dik § - n a k ama köte-
lezését, melly szerint a' gyermeknek atyja va l -
lásában kell neveltetnie, teljes joggal magára v e -
hetné — legalább figyermekei tekintetében — a' 
katholikusból protestánssá lett atya* — Én azon-
ban sem a' ven. klérust, sem magamat törvény-
magyarázásra jogosítottaknak el nem ismervén, 
és szorosan az átalános törvény határozott sza-
vai mellett maradván, inkább csak gyakorlati 
szempontból nézem a' dolgot. 

Lehetetlenség föltennem — 'sezt csak ugy tud-
nám feltenni, ha az áttérési törvény történeti fo-
lyamátkitudnám törülni emlékezetemből, —mások 
azonban még ekkor sem tehetnék ezt fel, mert 
ott állanak letörülhetetlen belükkel följegyezve 
az országgyűlési okiratok lapjain ezen törvény 
születésének történetei, — hogy a' törvényhozás 
1 8 4 % - b e n a' protestánsokra nézve kedvező á t -
térési törvényt ne akart volna hozni. Már pedig, 
ha a' ven. klérus fentebbi értelmezése állana: mi 
kedvezés maradna fen az új törvényben a' pro-
testánsok részére ? Azt, hogy az új törvény meg-
szüntette a' hatheti oktatás kínait, kedvezőként 
kiemelni — legalább a' v. klérus nem fogja, mert 
keserű reminiscentiákkal találkozni aligha van 
kedvében. Másként kellett tehát, más tekintetben 
kellett amaz új törvénynek kegyet, üdvöt re j t e -
nie a' hányatott protestantismus javára. És ezen 
annyira epedve-várott üdv fel fog -e abban t a -
láltatni, ha az áttérési szabadságnak csak a' 18 
évet elért, vagy férjhez-ment egyének lehetnek 
élvezői ? — Illy értelmezés mellett az új törvény 
elméletileg ugyan kedvezőnek látszhatnék : de 
gyakorlatban elenyészik annak az 179°/, : 2 6 : 
13-dik §-sza feletti minden elsőbbsége, jótékony-
sága. — Katholikus szülék akarnak — teszem ez 



esetet — protestánsokká lenni, — katholikus szü-
lék, kiknek még- 18 évet el nem ért gyermekeik 
vannak : nem fognak-e ezek visszarettenni 
szándékuktól annak meggondolása által, hogy ők 
ezen lépésnél fogva, melly őket a' prot. egyház-
ba vezetné által, félig-meddig elszakadnak egy, 
más felekezetben maradandó kedveseiktől ? — 
Fér jhez-megy a' leány, 's így elérte az időpon-
tot, mellynél vallását meggyőződése szerint sza-
badon változtathatja ; egy év múlva legtöbbször 
anyává lészen. Vájjon el fog-e ekkor val lás- te-
kintetben szakadni csecsemőjétől, kiben még ön-
vérének melege párolog? — És vájjon illy ese-
tekben, midőn a ' vallásos meggyőződésnek a' szü-
lei hő indulattal kell harczot vívnia, függetlenül 
marad-e a' lelkiösmeret, mellynek vallás dolgá-
ban megkötözöttnek lennie nem lehet, nem sza-
bad? — Még itt fenmaradnának azon fi-nemüek, 
kik a' 18-dik évet elérték, Ki nem látja, hogy 
e' tekintetben is — nem említve az élet különféle 
viszonyaiban rejlő akadályokat — legfelebb 
5 — 6 évek hagyatnának fel az áttérési szabadság 
gyakorolhatására ? — 'S így gyakorlatilag véve 
a ' dolgot, egy nőnek, egész életében csak egy 
kurta évre, a 'f i-nemüeknek 5-^-6 évre volna 
szorítva vallás-szabadságuk ! azon szabadság, 
mellyet évekhez kötni a' lelkiösmérefen e lköve-
tendő legerőszakosabb zsarnokság nélkül nem le-
het .— Én nem mondom, hogy a1 Yen. klérus, ezen 
eljárásaiban^ a' maga javára jól számolni nem akart 
volna: de azt Isteny ember előtt mondom, hogy 
számítása kivül-esik a' törvényhozás számításai-
nak határán. 

Azonban szabad legyen egész tisztelettel kér -
deznem: hogy akkor, midőn a 'ven. klérusa ' kuth. 
egyházba áttérő protestánst, minden korra való 
tekintet nélkül, átfogadni — mi ellen nekünk sem-
mi kifogásunk — nem kétkedik : mi okon adja 
meg önmagának, mit tőlünk megtagadni helyes-
nek talál ? Azon előjognál fogva talán, mellyel 
egyháza egyházunk felett dicsekedhetik ? Ezt nem 
hihetem ; mert a' ven. klérus bölcsesege minden 
bizonynyal belátja azt, hogy ha az állödalom ad 
is valamelly egyháznak polgári előjogokat : eze-
ket az egyház, fensőbb természetének magas fo -
galmánál fogva,lélek-kényszerítésre föl nem hasz-
nálhatja. - Vagy talán attól tart a ' ven. klérus, 
hogy, ha az áttérési törvényt a' czélba-vett utölí' 
nem veszi gyakorlatba, ugy majd a' végrehajtó 
hatalom által kötelesség-mulasztással fog vá-
doltatni 's kötelessége teljesítésére utasíttatni ? 
Én teljesen meg vagyok győződve, hogy az a' 
bölcs és igazságos fejedelem, ki magos királyi 
székéből a ' lelkiösmereti szabadság és vallási vi-
szonyosság szent szózatát hangoztatta különbözö-
hitü alattvalói közé — örök hálára kötelezöleg — 
széllyel, soha sem fogná rosz néven venni a' ven. 
klérustól, ha az áttérési törvény körül is a' viszo-
nosság szabályait tartaná szemei előtt. 

Mindezek után arra kérem egész tisztelettel és 
keresztyéni szeretettel a' magyarhoni ven. k l é -
rust, ho»y dicséretes buzgalmának hevével ma-
radjon saját egyháza szent határaiban, 's annak 
égető erejét ne éreztesse azokkal, kik lelkiösme-
reti meggyőzödésöknél foüva más egyházban k e -
resnek és találnak lelki nyugalmat és idvességet! 
Kérem erre az Isten szent nevében, ki elölt nincs 
személyválogatás, s minden nemzetségből kedves 
az, ki öt féli és igazságot cselekeszik. Kérem er-
re a' Krisztus szent nevében, ki tanítványait ar-
ról kivánta megismertetni, ha egymást szereten-
dik. Kérem erre a' magyarnemzet nagy nevében, 
hogy főkép most, midőn e 'nemzet, dicső királyá-
tól vezettetve, egyesült erővel közlekedési u ta -
kat létre-hozni készül, — utakat, mellyek a1 ha-
za legtávolabbi lakóit is egymáshoz közel hozzák, 
's együtt, egy czélra összetartsák: ne válaszsza 
el egymástól az egy haza gyermekeit azon vallás 
által, mellynek végczélja a1 szentek egyessége. 
De kórem erre a' tisztelt klérust saját é rde -
kében is. Én nem hiszem, hogy azon súrlódások, 
mellyeket túlragadott buzgalmánál fogva a' haza 
minden részében, 's magokban a' törvényhozás 
termeiben is előidézett, reá kellemetlenül ne ha-
tottak volna. Igaz, azzal vigasztalta ezek között 
magát: szenvedni a' szent ügyért kötelesség, 's 
egyszersmind dicsőség. Ugy van! de szabad le-
gyen kérdenem : Vájjon a' kath. szent vallás, 
mellynek fentartása, virágoztatása a ' klérusnak 
legfőbb kötelessége, — ezen szent vallásnak hitta-
nai, szertartásai megvoltak-e valaha támadva a' 
törvényhozási termekben ? A' kedvetlen szóviták 
sértegetései nem egyenesen magára a' ven klé-
rusra voltak-e viszonyozva ? és pedig nem azért, 
hogy szent egyháza mellett buzgókodott: hanem 
azért, mert a' kath. egyházhoz nem tartozókat 
vallásuk szabad gyakorlatába bebocsátani nem 
akarta. Bizony a' törvényhozás mindenkor távol 
volt, 's mindig is távol leend attól, hogy a' r. ka -
tholika vallás szent jogait — ha a' ven. klérus 
nem őrködnék is azok felett — legkisebb részben 
is csonkítani kívánná.Ennek főfeladata volt: há-
rommillió nem római katholikus keresztyén m a -
gyarok lelkiösmereti szabadságának eszközlése. 
Vagy talán épen ebben találta sérelmét a' ven. 
klérus? Ezt csak fájlalni, s különösen a' ven. 
/klérus érdekében mélyen fájlalni lehetne. Mert, 
ha a'"tisztelt klérus még most azon megyözödés-
ben találna élni, hogy aT protestánsoknak csak lé-
tezése is reá nézve sérelem, 's ezen meggyőző-
désénél fogva arra érezné kötelezettnek magát, 
hogy a' protestantismust megszüntesse, kiirtsa : 
ugy századok, sót örök idők nehéz harczaival ke l -
lene szembe-szállnia. Sokkal inkább megnöveke-
dett már a' protestánsok száma, hogysem azok 
ellen kiírtási hadat jó szerencse reménységével 
kezdeni lehetne. Ötvennyolczmillió protestáns 
kebeléből az ott meggyökerezett vallási hitet em-
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béri buzgalom lángjával kiégetni nem lehet! Csak 
a' Magyarhon hárommillió protestansa sem olly 
parányi testület, mellyet kioltani bármilly erőnek 
is hatalmában állana I A'protestánsok ellen i rány-
zott megtámadások — bigye el már egyszer a' 
ven. klérus! — ártottak ugyan a1 protestánsok-
nak i s : de, minden tekintetet össze-véve, el kell 
ismerni, hogy az ártalom fegyverei magokon a' 
megtámadókon nagyobb csapást ejtettek. Ugyan, 
a' több izben megkísértett megtámadások után si-
kerülhetelt-e a' ven. klérusnak saját egyháza hí-
veit maga körül táborban tartani ? Nem épen ma-
gok közöl a ' kath. egyház hivei közöl állottak-e 
elő erős bajnokok, kik a' háborgatott protestan-
tismus ügyét védkarjaik közé fogadák. 

Hagyjon fel tehát a ' ven. klérus a' protestan-
tismus ellen irányzott ostromaival, mellyek már 
eddig is annyi kellemetlenséggel 's nyugtalanítás-
sal hullottak vissza reá, 's mellyek magának a' r. 
kath. szent vallásnak is többet ártottak, mint hasz-
náltak ! Fordítsa inkább a' fejedelemtől és hazá-
tól kölcsönözött erőt, hatalmat és tekintélyt a 'nem-
zeti egység, egyetértés előmozdítására ! így szá-
molhat a' haza közszeretetére, tiszteletére ; 's e' 
szeretet és tisztelet közadójának lefizetésében a' 
magyarhoni protestánsok sem fognak hátra-ma-
radni. .0 . 

I R O D A L O M : 
Erdélyi protestáns egyházi beszédek tára. I-ső 

füzet• Ára 48 kr. 
A1 kéz-alatti tárral újból gazdagodott prot. egyh. 

irodalmunk, de a' mellyre Herepei Gergelynek 
közelebbről ismertetett „Alkalmi beszédei" után, 
csak azt mondhatjuk : nem mindennap pap sajtja 
Czimzete ugy hangzik, mintha az egész erdélyi 
prot. papság közremunkálásával jelent volna meg : 
mivel azonban e1 tár kinyitását semmi felhívó 
programm nem előzte meg, sőt szerkesztője mind 
e1 mai napig ismeretlen: ama czimzet ellen ova -
kodva, az egészet ezennel magánegylet müvének 
nyilvánítjuk. Egyébiránt, a' magát meg nem ne -
vezett szerkesztő taktikus legény lehet, mert a' 
tár gyengeségeipalástolására igyekezett felhasz-
nálni a' halalmában állott módot, mennyiben előre 
jó munkát bocsát, berekesztésül a' legjobbat alkal-
mazza, közből a' gyengéket és roszakat összeke-
veri. De nyissuk fel magát a tárt. 

I. A haza vesztése és vigasztalása. Cs. k. ör. 
föherczeg József M. or. nádora gyászünnepélye 
alkalmával. Vadas József. Alapigéit 1. Móz. 41. 
38—41. sz. igen szerencsésen választotta, 's be -
szédét elég jól kidolgozta. Csakugyan a' vesztés 
sokkal élénkebben van festve az első, — mint a1 

vigasztalás a' második részben. Lap 3. így szól 
beszéde tárgyáról : „50 esztendőkön keresztül 
mint valami gondviselő istenség, ugy állotta' test-
vérhon ege felett." Ez egy kicsit messzedobott 
hasonlítás L. 12. a' nemzet ragaszkodásának be-

bizonyítására idézi az f 841-beIi határozatot,melly 
szerint József nádor személye kivétetett a' m a -
gyarnyelv kötelező erejéről hozott közönséges 
törvény alól. Ezzel aligha emeli a' nagy férfiú d i -
csőségét , kiről különben ismételve nyilvánítja, 
hogy Magyarországon 50 évig lakott. Ugyanott 
említi J. Caesar példáját, kire nézve a' galliai 
proconsulság törvényellenesen nyújtatott meg. 
Ez hasonlólag mellőzhető lesz vala ; vagy l ega -
lább meg kellett volna mondania, hogy az idvezült 
nem élt vissza a' törvény engedményével, mint 
amaz. Egyébiránt nincs körülmény, mellyben a' 
köztörvény alóli kivétel valakire nézve dicséret 
lehetne. 

II. Év első reggelén. Koronka Antaltól. Ki sz. 
könyörgéseit olvasta, szónoklatára is behunyt 
szemmel ráismerhet. Jókat gondol, de nem birja 
eszméit ügyesen összeállítani; virágosokat mond, 
a' nélkül, hogy olvasóját magához varázsolhatná ; 
mert ugrosó ötletei a1 figyelmet irgalmatlanul r á n -
gatják jobbra, balra. Sz. valami szépet tart abban,, 
ha mondatait egymás nyakára ültetett allegóriák-
kal dagályosíthatja 's legyet, bogarat összedarál-
hat. Bár lássunk a' beszéd kezdetéről (lap 17.) 
többek helyett egy mondatot; csak jó nagy lélek— 
zetet vegyen olvasónk 's figyelmét amúgy dere -
kasan állítsa lesbe : máskép kárba megyen sz. 
nagy munkával összeállított mondata. ,,Az itt-ott 
hangya-bolyként fel-feltünö sötét pontok (t. i. az 
örökkévalóság tengerén) az elvénült századok-
ról maradt romhalmazok, mellyek alatt feledve 
hevernek a" hiúság áldozativá lett nemzedékek ve-
rejtékei és átkozó könyeilől leporlott Bábelek, 
Memphysek, Palmyrák, és Athenek müvtemetői, 
— 's egyszersmind elévült emlékei a* földi dolgok 
átalakulásának. .. búsan intve, hogy a' viruló gyep 
nem mindenütt szűz hantokon terűi el, 's a' part-
nyaló habok sem mindig ős homokot csókolnak, 
hanem alattok 's keblökben alvó városok végnyu-
galmát őrzik — és ártatlan nyájak szende hang-
zatát büszke szirtok fogják fel, mellyek valaha 
dicsőségért küzdött daliáktól vérhangokat tanul-
tak a' Cannák, Várnák és Vaterlook nagy temetői 
felettIlly szellemben durrog, csattog, pattog 
végig az egész beszéd, vakítva lobogó szalma-
tüze, 's mintha látnók, miként tátja száját mellette 
a' szegény várfalvi együgyü közönség, semmi más 
tanúságot nem meríthetve belőle,mint azt, hogy: 
ugyan derék-szájú papunk van ! 

Sz. annyira beleszeretett a' homályosságba, 
hogy még alapigét sem akart világost választani. 
Máté XIII* 52-é t szabad kénye szerint megheréli 
's mégsem boldogodik belőle egy,beszédét-szabá-
lyozó főtételre vergődni, hanem magán segítendő, 
e' futó kérdés sik pallóján : (1. 21 .~)ntalán homá-
lyos néktek ez ige ?" egyenesen beszéde osztá-
lyozására száll, 's vállalkozik kifejteni 1-ször : 
„Mik az ó kincsek, mellyeket az Isten országát 
keblében hordozó keresztyén ( ugy -e ?) felmutat-



hat ? 2-szor: Mik az új kincsek?"'stb. Ez osztályo-
zás különben a' maga rendén lenne, de kérdés: 
a' szöveg első felén — ki a1 mennyeknek orszá-
gában megtaníttatott — szabad vala e olly sut-
tomban átlopódzni ? 's e' futólag reá tukmált ma-
gyarázattal az Isten országát keblébe hordozó ke-
resztyén végkép falba rúgni? Sz. nem akart v e -
sződni meddő szövegével, — de látszik is Egyéb-
iránt beszédének derekas menete elég helyes, (ó 
kincsek a' tapasztalás, öntudat; u jak: a' tiszta 
szándék, reménység): de a' részletes kivilel sehogy 
sem hozza ki. A' sok félre-csapongás, pöffedezö 
dagály,szükségtelen pipere, accumulált mefaphora, 
elferdítik a' nagyában jól tervezeit szónoklatot. 
Sz. termékeny-képzelödésü ifjú pap, kinek igen 
szép eszmék vannak keze ügyében: csak kár, hogy 
közöltök gázol, 's nincs türelme bevárni az időt, 
míg csapongó phantasiája a1 hidegebb elmélet 
gyeplője alá símül. 

III. Nemcsak magunkat, hanem maradékain-
kat is elvesztjük vétkeink miatt. Péterji Józseftől. 
Sz. ügyesen bánik kényes szövegével; 2. Móz. 
5. 6. Megbüntetem az atyáknak vétköket a' fiak-
ban 'stb.: de gondolatai nagyon mindennapiak, 's 
tanúságos beszédéből hiányzik a 'magához-ragadó 
kedvesség. Főtételét a' családi 's társasági élet-
ből merített képekkel világosítja igen alant-járó 
modorban. L. 41. hivatkozik Frank- , Spanyol-
Portugalország rázkódásaira, a' mostani lengyel 
nemesség eleinek vétkeire, valamint a' mi döly-
fös, viszályos eldödeínkre. Efféléket csak késhegy-
gyei 's ugy is inkább csak a' régi világ történe-
teiből lehet egyházi beszédbe vegyíteni : a' k a -
thedra profanizálása tilos. Nincs helyén az egész 
42- ik lapon olvasható kitérés, mint dologhoz nem 
tartozó 's messze vitt leczkézése nemzetünk-
nek. A' beszéd második fele theodicaeát tartal-
maz, de itt sz. igen nagy fát mozgat. L. 43. fel-
hozza a' Néró, Róbert Károly embertelenségeit; 
ellenvetésül azonban megoldását csak is az ok és 
okozat természetes törvényein alapítja: holott ez 
úton nincs megmentve az isteni igazság és jóság. 
A ' profán adatok helyett jobb lett volna sz. írás-
belieket idézni. Altalános hibája a' szónoklatnak, 
hogy a' biblia teljesleg mellőzve van benne, mi-
dőn az Egyházi Lap 1844-beIi 28-dik száma 
idéztetik. 

IV. A reménység meg nem szégyenít. Róm. 
5. 5. Csegezi Lászlótól. Csegezi collegába vetett 
reményünk ez utlal megszégyenített: de ezért ne 
csüggedjen el,— mert ha kéz-alatti szónoklata r o -
szacska is, készségeket látunk benne, mellyek 
jövendőre biztatnak , hogy reménységünk meg 
nem szégyenít. — Kezdő beszédét, mel'yben sz. 
ugy játszik az ártatlan reménynyel, mint a' macska 
az egérrel, valamellyik divatlapba kell vala kül-
denie, vagy egy szegény regényírónak kölcsön-
adnia. „Szép vagy te remény, csalfa vagy te r e -
mény, hitetlen vagy , hamis leány vagy te szép 

remény," 'stb. egymást váltják fel benne, míg 
végre csakugyan bevallja, hogy azt szereti 's 
kéri, hogy vezessen minket a' koporsóig; a' s í -
ronlúl vesse le fátyolát, mutassa meg nekünk a' 
reményt (no ! no!) , melly nem csal meg, melly 
soha meg nem szégyenít. L. 47 — 50. 

„A'leczke után leghelyesebben cselekedném," 
mond továbbá, „ha a1 másvilági reményről be-
szélnék, 's azt mutálnám meg, hogy egyetlen re-
mény, melly meg nem szégyenít, a' sírontúli élet 
reménye : oh de addig még sokszor kell 
megcsalódni földi életünkben; azért én azt aka -
rom vizsgálni, hogy mit reméljünk a' 
mit ne reméljünk? Ez lenne már a' főtétel: „Mit 
ne reméljünk hát e' földön az emberektől ?" kérdi 
még egyszer, és feleli a1 következendöket : „Ne 
reményijük, hogy egészségünk, jóllétünk 's ö rö -
münk mindig meg fog maradni.44 (No ezekhez sok 
köze is van az embereknek !) „Ne reményijük, 
hogy minden kívánságaink teljesedni fognak; hogy 
a' kik hűséget fogadtak nekünk, a' koporsóig hi-
vek fognak maradni; ne reményljünk még az em-
berektől örök szeretetet, barátságot, jótétemény 
után háladatosságot; ne reményijük, hogy a' föl-
dön csak érdem által lehet előhaladni; hogy a' 
szerénység mindig utat nyit a' hivatalra ; v e g e -
zetre,ne reményljünk ilt a ' földön igazságot ;44— 
a' reménység meg nem szégyenít! „De mit r e -
ményljünk hát?44 mond továbbá 1. 52 „van egy 
remény még számunkra itt a' földön44 (tehát 
egyetlen-egyet csakugyan megenged , noha f e -
lebb azt mondá, hogy: egyetlen remény, melly 
meg nem szégyenít, a'sírontúli élet r eménye) , , ^ 
ez jó cselekedeteink ulán lelkünknek nyugalma 's 
az örömnek reménysége.44 Jobb lett volna már 
egy úttal ezt is kitagadni, mivel látnivaló, hogy 
a'jótettet-jutalmazó lelki nyugalom valami egyéb, 
mint puszta reménység. 

Sz., a' felebbiek szerint, be akarván bizonyítani, 
hogy a' reménység meg nem szégyenít, bebizo-
nyította annak ellenkezőjét. És ha állításai iga-
zak: ugy csak pakoljunk 's takarodjunk ki a' v i -
lágból. Legyen azonban sz. meggyőződve, hogy 
az emberek nem olly roszak, mint állítja ; a' vi-
lág nincs ép ugy megveszve, mint szónokla-
tában festi.Sokszor csalnak reményeink,az igaz,— 
de aligha csalódásainknak mi magunk nem v a -
gyunk okai. kik ritkán reménylünk okosan : azért 
földünket sz. silhouette-jéböl ítélni meg nagy 
tévedés volna. 

V. Visszás panaszok. Kiss Mihály esperestől. 
Zsolt. 104. 24. Melly nagyok cselekedeteid, Uram! 
mindeneket bölcsen teremtettél. Ha sz. a' visszás 
panaszok ellen akart kikelni: — ugyan miért nem 
választa más alapigét ? miért csufolá meg a n y -
nyira az idézett szép helyet ? Hiszen e' szöveg az 
Isten nagyságának, bölcsességének fejtegetését 
teszi vala sz. köteleségévé. Miért nem ada to-
vábbá egy kissé jobb kötést szónoklatának ? 's 



miért nem vívó általánosabb kútfőkre vissza az 
emberi panaszokat? Mert a'beszédében idézettek 
legfelebb csak annyiban közönségesek, a' mennyi 
ben tán az arkosi közönségtől minden nap lehet 
hallani Sz. szövege valami nagyszerű, 's minden 
bizonynyal egyike a'sz. Írásbeli legtermékenyebb 
helyeknek : annál silányabban néznek ki tehát 
alóla e' nyomorult pontok : a) Mikor szükségünk 
volna rá, nem hallgattatunk meg. b) Egyszer f e -
lette, — másszor épen nem áldatunk meg. 3) 
Minden évnek csapása van. 4) Az idő járása éle-
tünk ártalmára van szegezve.— Egy úttal már azt 
is be kellett volna irni, hogy a' nagy sár miatt 
néha nehéz az út Sz. György felé. 

VI. Korunk vásárra hajtja embereit. Gönczi 
Lajostól. 1. Móz. 25. 29—34. (Ézsau eladja el-
sőszülöttségi jogát Jákobnak egy tál lencseért.) A' 
beszéd homlokán álló czimböl természetesen le-
hetne következtetni, hogy az, az elmélkedésnek 
főtétele; annyival inkább, mivel az alapigék le l -
kéből van merítve: azonban sz., tőle minden igaz 
ok nélkül elpártolva, e* kérdést bonczolja : Mik 
forrásai az emberi olcsóságnak ? Igaz, hogy ez 
is ép ugy lehet főtétel, mint amaz, — mert midőn 
egyfelől Jákob vásárra hívja fel Ézsaut, másfelől 
Ézsau elsőszülöttségét olcsón adja e l : csak azt 
nem értjük, miért nem maradott meg sz. az első 
mellett, ha mind a' kettőt tárgyalni nem akarta; 
mert hogy sz. e ' tételeket ugyanazon-jelentésüek-
nek tartaná, — nem hihetjük És minő források-
ból származtatja az emberi olcsóságot? a) Az 
önállástalanságból. b) A' hon iránti szeretetlen-
ségböl. c) A' törvények iránti hüségtelenségböí. 
d) Az Isten iránti háladatlanságból. L. 66. Sz. 
sem a' legszebben bánik tárgyával; elegybelegy 
dolgokat csúsztat főtétele alá, mellyek eröszako-
lás nélkül nem tartoznak a1 dologra. Inkább mond-
hatja vala, hogy az emberi olcsóságnak forrásai 
az önhaszonlesés, a' hivatalkórság 's több effélék, 
mellyekre szerzőt szövege természete önkényt 
vezetheté.Igy aztán rése nyift volna feIfejteni,hogy 
az emberek Önhasznukért lemondanak független-
ségökről; a' hivatalért elárulják hazájokat, meg-
tapodják annak sarkalatos törvényeit rstb. Mikor 
tehát sz. még predikátziót ír, vigyázzon, hogy az 
okozatot ne ültesse az ok felibe; a' folyamot ne 
cserélje fel a* forrással, főleg pedig törekedjék 
öszhangzást adni szónoklatának. 

VII. Mát. 6. 12. Mi atyánk! bocsásd meg ne-
künk a1 mi vétkeinkef sib. Muzsnai Károlytól. Sz. 
elöbeszédül, nagy hihetőséggel, iskolai cursusát 
használta fel, mellyben, ő tudja miért, Jézus val-
lásának boldogító eredményeiről papol. Egyéb-
iránt osztályozása jó; (a )BünÖs voltunk elisme-
rése. b) Bizalom Isten bűnbocsátó kegyelmében, 
c) Feltételek, mellyek alatt azt megérdemelhet-
jük.) A' kivitelnek sincs egyéb bibája, mint a' 
nehézkesség, vastag pietismus, inapposile idé-

ÜMfefc :belyeji halmazata. :L. 80, még Sirák 
* * 

28. 28-át is idézi. Szerzőt fiatal lelkésznek tud-
juk, mégis olly szellemben beszél, mint egy 8 0 
esztendős öreg pap. 

VIII. A természet temploma. Gyöngyösi István-
tól. Csel. 7. 49—50. Szép és jó predikátzió; 
csupán azt ohajtoltuk volna, hogy befejezöleg fi-
gyeltesse hallgatóit a1 kézzel-csinált templomok 
fontosságára i s ; mert korunk okos .fiai most is 
igen hajlandók a' templom-gyakorlást hanyagol-
ni : hát ha még arra minden komoly figyeltetés 
nélkül adunk lábat nekiek ? 

IX. A keresztyén templom ékessiégei. Nagy: 
Ferencztől. Zsolt. 96. 1, 2, 6 , 0 , 9. Sok isme-
rettel tömött, kedves képekkel színezett, jó t a -
pintattal szerkezeit remek munka, — koronája az. 
egésznek. x~~y* 

S Z E N T - L A N T : 
Dávid zsoltárai. 

XCII. zsoltár. 
Melly édes, — üdv tisztelni, 
Uram 1 felségedet, 
És dicsőségedet 
Buzogni, énekelni! — 
Én zengem minden reggel,, 
Uram I jóvoltodat, 
Estve nagyságodat 
Magasztalva alszom el. 
Szemem ha meghordozom 
Égen, fötdön renddel: 
Intéző kezeddel 
Mindenütt találkozom. — 
Sorsunkban is azt lelemr 
Hogy az egy olly adat, 
Melly szent hatalmadat 
Érteti meg én velem. 
Mint tavasa langy nedvében 
Felvirúl a1 mező, 
Sok ember nagyra nő 
A1 szerencse ölében. 
Ámde a* virág elhull, 
Mint nőtt, olly hirtelen : 
így a' törvénytelen 
Örökség korán pusztul. 

Felnő, virágzik a* saeut, 
Nem-romló erőben, 
Mint Libán-tetőben 
Czédrus, melly felhők közt teng. — 
Bár körülte, mint vihar, 
Enyészet ront és dül : 
Az igaz nem mozdul, — 
Védi egy láthatlan kar. 

XCV. zsoltár. 
Jertek ! Örvendjünk az Urbany 
A* kiben szabadítás van ; 
Magasztalva szent énekekkel 
Hálásan, töredelmesen, 
Járuljunk hozzá kegyesen 
Zengedező dicséretekkel! 
Mert ö birodalmas Isten, — 
Király, kinek mása nincsen, — 
0 n inden fejedelmek ura: 

qss? el <ffjv y n e e r ricn . TSr,v r:o!!e!iá .Yii&ffi 



A"1 hegyek renge tegsége t , 
És egész föld kerekségé t 
Hatalmával körü l -ka ro l j a . 

Övé a ' t enger , a-1 mellyet 
Par tokka l gátak közé vett, — 
A"1 szárazt is ő t e r e m t e t t e : 
Neki azért té rde t haj tsunk, 
Nevére áldástsot^ajtsunk, 
Kitől menny, föld a1 léteit vette. 

Nekünk is ő Atyánk, Urunk, 
Kezének mívei vagyunk, 
Bennünk hordjuk lelke szikráját . 
Oh 1 fussuk ugy ez é le te t , 
Hogy ha majd sírunkba fektert, 
Megláthassuk-mennyben orezáját , 

XCVJ. zsoltár. 
Éneke l jen ajka mindennek ••*. 
Uj éneket a? nagy Istennek ! , 
ő róla zengedezzetek 
Minden népek és nemzetek , 
Kik felet t nap és hold á tmennek 1 

tv _ » 

Ezer ol táron égjen tömjén 
E ' fe lségnek, egész föld szinén ; 

< f Minden szem őtet keresse , 
Minden szó nevét hirdesse, 
Egész földet hangja betöltvén. -

. * J e r t e k ! menjünk az Ur elébe, 
Szen t ségének lakóhelyébe, 
Kérvén lelkünk üdve véget t , 
Tegyünk neki t isztességet , 
Nyújtsunk hozzá áldozatot be . 

, XCIX. zsoltár. 

Az Ur o r s z á g o l ; 
Ha szól, parancsol , — 
A ' nép megrémül 
TekintetétüL 
Ha karja ege t 
Fele t tünk d ö r g e t : 
Reszketve rengenek ; 
E ' földön mindenek. 

Nagy az Úr Isten 
Dicsőségében ; 
Nincs ollyan e rő , 
Melly töle nem jő . ! 
Imádják őte t , 
Kiket teremtet t 
O t t fenn és ide lent , 
Mert az ö neve szent. 

Istent á ld já tok , 
Magasztaljátok J 
Hulljon t é rdé re 
Minden nevére 1 
0 róla szól tak, 
Kik hajdan vol tak, 
De már elpihentek, 
Sok bölcsek és szentek 

B a k s a y D á n i e l . 

VEGYES KÖZLEMÉNYEK, 
B e l f ö l d : 

Halálozások Tizenegyed hó 25-dike nemcsak 

ev. főtanodéra, hanem a ' hazára nézve is szo-
morú nap vala, mert t. Benedikty János hült te-
temeit az 3rök nyugalom helyére kisértük ki. Mi, 
kik a ' holdogultnak erős, megtörhetlen lelkét i s -
mertük; kik őt még pár nappal azelőtt tanítói 
székében láttuk: hirtelen halála hirét mint ijesztő 
álomképet fogadtuk, — de a ' valóság nem volt 
álom. Nehezen van tudományos intézet e' hazá-
ban, melly több veszteséget szenvedne halál á l -
tal, mint az ev. fötanoda Késmárkon. Mintegy 
18 év alatt nyolczan temetlettek el, tehát az ösz-
szes tanári kar kihalt ezen rövid idő alatt, 's benne 
mind fiatal, vagy. legjobb korában levő, az egy 
Mihályik Dánielt kivéve, volt. — Benedikty Já-
nos 1819. óta volt itt nyilvános tanár; 1824 — 
1840. a' történeteket, országrajzot és szépségtant, 
1840. óta pedig a'bölcseimi tanokat kitűnő s iker-
rel tanította. A' megholtnak buzgósága, egyenes-
sége ós igazságszeretete bizonyosan eleven em-
lékezetben van mindazoknál, kik vele érintkez-
tek. Ö korán jutván.hivatalba, még számos évig 
látszott nemcsak a1 bölcselmet, hanem bölcsesé-
get is taníthatni. 

A' boldogult született 1795., Nagy-Libercsen, 
Nógrádmegyében; tanulmányait Késmárkon v é -
gezte, mert Pozsonyban csak rövid ideig tartóz-
kodott.; 1817. , a1 jénai egyetembe ment, hol a k -
kor a' nagy hírben álló Fries bölcselő volt, töb-
bek között, tanítója. Innen lett, hogy Benedikty 
ugy tanításaiban, mint mindenütt Kant tanítványa 

fvala. Jenából hivatott Késmárkra eleinte a* syn -
taxis osztályába, mellyből 1824., a ' felsőbb osz-
tályokba tétetett át* Most sírban nyugszik, a' fö -
tanoda mély bánatára, melly benne erős oszlopot 
vesztett el. — Lengjen béke hamvaira! 

H u n f a l v y P á l . 
— — — Nov. 24 -kén végezte földi életét 

egy igen agg 's hivatalában megőszült férfiú, a' 
Pest megyei ev. ag. vallás-tételt köv. esperes-
ségi iskolatanítók Nestora, néh. Dobronyovszky 
János, élte 79-dik évében. Tanítói hivatalt 53 
évig viselt, 3 évig a1 pilisi — mint segéd, — 50 
évig pedig a' péteri gyülekezetben, mint rendes 
tanító. Öt azon kevés halandók, fontos 's e g y -
szersmind terhes hivatalt viselő boldogok közé 
számíthatjuk, k i , kiváltképen öregebb korában, 
változhatatlan ép egészséggel 's testi erővel birt, 
ngy annyira, hogy hivatalát, néhány napot kivé-
ve, örömmel 's szorgalommal viselhette halálig* 
A' péteri gyülekezetnek egész most élő nemze-
déke, néhány öregebbet kivévén, az ö tanításá-
ban részesült, — őt , mint második atyjokat 's hív 
tanítójokat, mindnyájan tiszlelék. Mint család-atya 
nem kevésbbé szerencsés volt ; 3 fija : Károly, 
Lajos 's János öröme valának, kik igazi szere-
tettel viseltettek agg atyjok iránt. A* legöregebb, 
a1 szécsényi ev. gyül. le lkésze ' s levitája, mi -
helyest a" szomorú hír atyja súlyos gyengélke-
déséi-öl hozzá érkezett , nem késett édesa ty j a 



beteg ágyánál megjelenni, hogy búcsút vegyen 
attól, kit éltében forróan szeretett. Holt tetemei 
27-kén , magyar 's szláv szónoklat mellett, több 
tiszttárs és nagy sokaság kíséretében tétettek 
sírba. 

Teremjen az a* jó, a' mit ö számtalanok szí-
vébe csepegtetett, áldott gyümölcsöt! Nyugalom 
hamvaira! — 11. 

Tanítók díjjavítása. Pest, dec. 8-dn 1847-ben. 
Sietünk a' t. közönséggel tudatni a' pesti prot. ev. 
gyülekezetnek nemes-szivü jótékonyságát, a' 
mellyel, a' legközelebb muló évben, kebelebeli 
tanítói iránt viseltetett. Ezen tanodánál ugyanis, 
a' tanítás és nevelés nagyszerű feladatával meg-
bízott hivatali személyek — mind a'mellett, hogy 
a* fővárosban laknak , és mind a' mellett, hogy 
hivatalukigen is terjedelmes és nagy-feladatu,— 
ők, a' hazának netalán más, e'-nemü intézeteihez 
arányítva, vajmi csekély tiszti fizetésben része-
sülnek ! *) azért, mert a1 pesti prot. gyülekezet 
maga is csak fiatal még, és még nem sokkal több, 
mint félszázad leforogta alatt, három-nyelvü isten-
tiszteletet állíta fel, ugyanannyi lelkészi hivatallal; 
felállíta több-águ fi- és leánytanodákat, és ezekben 
nyolcz rendes, három szak- és két rendkívüli t a -
nítót foglalkoztat,mindnyájukat községegyéni ere-
jéből fizetvén, — meg nem említve még egyéb-
kénti költekezéseit ; e ' nemes gyülekezet mégis, 
a' midőn a' f. évben a' fővárost, ugy mint hazánk 
egyéb vidékeit, a' drágaság nyomasztó terhe meg-
látogatta, a' nélkül, hogy a' rendes hivatalnokok 
kereset- és jövedelem-forrásaik megszaporodtak 
volna, — e' nemes és jótókonyan-érezö gyüle-
kezet, feláldozó indulattól ösztönöztetve, egy évi 
drága sági segélylyel járult a' tanítók fizetésének 
emeléséhez, ollyképen, hogy a' rendesek egy-
egye 40 pftot , a* fizetéses szaktanítók pedig 20 
pengöftjával élvezhették a* jótékonyságot. Nem 
szabad illy tanúsítványnak homályban maradnia, 
legkevésbbé akkor , a" midőn az, mint a' jelen 
esetben, a1 nevelés előmozdítása érdekében, a' 
nevelő-tanítók segélyezésére történik. Bár szol-
gálna ez buzdító és utánzó például másoknak is! 
Némethonban számtalan azon intézet, a* hol ezen 
évben hasonló jótékonyság, vagy netalán erköl-
csi kötelesség teljesíttetett. — A* pesti prot. t a -
nítóknak az őszes gyülekezethez benyújtott kö-
szönet-levelök épen e' napokban fordult elő a* 
közgyűlésen e1 szavakkal : „Tisztelt esperességi 
gyülekezet! Alulírtak, tanítói a* helyb. prot. ev. 
tanodáknak, mélyen érzett és köznyilatkoztatásra-
fakadó hálára érzik magokat lekötelezve azon 
leghumánusabb gondoskodásért, a' mellynek nyo-
mán a' t. gyülekezet, egyedül magasan-érző keble 
sugallatát követve, a" tanítókata' közelebb-múló 

*) Egész fizetésök kimutatását közti a' jelen évi tanodai 
hirlemény, melly a' tanoda egyéb állapotáról is szól. (Az 
igazgatónál és Geibel könyvárusnál 10 p. kr. megszerezhe-
tő.) T. L. 

szük évben megvigasztalni kegyeskedett. Ezen 
nemes tett űj bizonyságot teszen ; rról, miszerint 
gyülekezetünkből az evangyéliomi szellem, melly 
e1 tanintézetet létre-hozá, tágílá és jelen v i rág-
zatáig fölemelé, — melly azelőtt, mintegy 31 
évvel, hasonlóan nyomasztó évben, hasonló, s a -
ját ösztönzetileg nyújtott segélyre felszólítá, — söt, 
az előtt még csak 8 évvel is, új tanosztály ny i -
tása alkalmakor általános díjemelésre birta, — e' 
gyülekezetben még folyvást éber és még folyvást 
munkás és tettben nyilatkozó! E ' szellem éberlé-
téröli meggyőződés az, melly nekünk is folytonos 
ösztönzőül szolgál arra, hogy e1 nemes gyüleke-
zet bizodalmát teljes mértékben folyvást kiérde-
melhessük, és minden erőnk és törekvésünket, bár 
melly gyenge legyen is az, oda irányozzuk, mi-
szerint működésűnk gyümölcsei, a' kezíinkre-
bizott növendék seregben,a1 ns.gyülekezet méltó 
dicséretére, és általa az egész hazának és az em-
beriségnek üdvére váljanak. A ' mélyen-érzett 
hála újbóli kifejezése mellett, maradtunk" 'stb. 
Aláírva 10 tanító, 's ezek nevében közli az igaz-
gató. Dr. T a v a s s y L a j o s . 

Az egyetemes névtárhoz az illétö adatokat leg-
első küldötte be nt. Sztehlo J. esperes úr , a' 
bács-szerémi esperesség részéről. S z é k á c s J. 

K ü 1 f ö l cl r ; 
Wolff. Igen érdekesek a' viszonyok és viszon-

tagságok, mellyeket az ismeretes missionar WollF 
az általa kiadott: „Sendung nach Bokhara 'stb." 
könyvben életéről közöl. 0 maga beszéli : „É le -
temet mint zsidó kezdém. De már jókor ismerke-
dém a' tiszta ker. egély tanaival meg, előbb a' 
felvilágosodott Stollberg Fridrik Lipót gr. okta-
tása, aztán a' kitűnő r. kath. püspök Sailer János 
Mihály,FrintBécsben, Z?o/sanoPrágában, és mun-
kák által, minők Feneionéi, Pascal- és Bossuet-
éi. Aztán a' jeles pápa VII. Piusnak,Like bibor-
noknak 's a' mostani bibornok Osfininak mutatta-
tám be 's a' Collegio Romanó-ba, utóbb a1 római 
Propagandába vétettem föl. Jóllehet a' Propagan-
dában tanulhatolt némi jókért iránta le vagyok 
kötelezve 's untalan lekötelezve tartandom ma-
gamat benső hálával beszélni VII. Pius és Like 
bibornok felől: mindazáltal némi nézeteket hallék 
s annyi sokféle szokást láttam az egyházban, 

mellyek ellen lelkiösmeretem fölzúdult,hogy kény-
telen valék az ellen nyilvánosan tiltakozni, mi 
VII. Pius pápát és Like bibornokot arra bírta, 
hogy száműzetésemet Rómából elhatároznák. A' 
val sainti conventben, Schweiczban, a' congre-
gatio Sanctissimi Redemptoris rendének szerze-
tesei vagy az ugy-nevezett ligorianok közt még 
inkább meggyőződtem, hogy nézeteim a' r. e g y -
házéitól eltérnek, 1819-ben tehát Cambridgebe 
mentem, ott Lee oktató vezérlete alatt persa és 
arab nyelveket tanultam, istenészeti iskolapályá-
mat az érdemes férfi, Simeon Károly, valóban 



atyai gondoskodása alatt a* combridgei kir, col-
legiumban végeztem 's tisztább világosság derül-
vén föl bennem, az angol egyházba bekebleztet-
tem. — Első missióutamat, melly a' zsidókhoz 
Palaesiina-, Aegyptus- . Mesopotamia-, Persia-, 
Krim-, Georgia- 's török birodalomba vezetett, 
1821-ben elkezdve, 1826-ban végeztem el. Vé-
reim közti közelebbi munkálkodásom Anglia- , 
Skótország-, Irland- 's a' földközi tengerre t e r -
jedett ki 1826-tól 1830-ig. Aztán Törökország-
ot, Persiát, Turkestant, Bokharát, Afghanistant, 
Cashmirt, Hindostant 's a' veres tengert utaztam 
be 1831-töl 1834- ig" 1835-ben már megint 
Abyssinia- 's Arabiába utazott, hol, mint péld. 
Bokharában, a' legnagyobb bántalmaknak tevó 
ki magát. 1837-ben Amerikába ment. Mivel kö-
vetkezett évbeni visszatérte után parochiája An-

gliában csak 29 ft st. jövedelmezett évenként 
(nejének, Georgine ladynek, saját Vagyona van), 
miként tudva van, arra ajánlkozott, hogy újra 
Bokharába elmegy, ott az angol tiszteket kisza-
badítja vagy legalább sorsukról biztos tudósítást 
szerez,— mit meg is tön. Útját Athene-, Konstan-
tinápoly-, Trapezunt- , Persián keresztül vevé. 
Azonkül el nem mulasztá magáról egész keleten 
beszéltetni, mindenütt előre tudatván megérkezése 
hirét, nagyon szembeötlöleg hosszú papi ruhába 
öltözködvén 's a' bibliát kezéből soha le nem t e -
vén. „Egész utamat" így beszéli ö maga, „a' t e n -
gertől Bokharáig teljes papi díszöltözékben v é -
geztem, mert föltettem magamban, hogy egy mul-
lah állása lebegend mindig szemem előtt, mitől, 
miként észrevevém nem sokára, megszabadulásom 
egyedül függött. A' bibliát nyitva tartám kezem-
ben; érzém, hogy egész hatalmam e' könyvben 
fekszik 1s csak annak ereje tarthatott meg. E ' s z o -
katlan-nemü föllépés Schaher Islamból nagy em-
bercsapatokat csábított Bokharába, mi czélomnak 
annyiban kedvezett, hogy ha halálra ítéltetem, 
ennek híre messze elterjedett 's a' következmé-
nyek magára az emirre nézve is nagyon komoly-
természetüek lehettek volna." Csak „a1 nagy 
derwischnek Angliából" nevezték öt. (S. K. Z,) 

Statlstikai adatok. F. év elején a' pápa Mezzo-
fand bibornoktól, ki most, miként tudva van, Lam-
bruschini helyett tanulmányok ministere, hivata-
los tudósítást kívánt a' tartományi városokban 
ugy, mint maga Rómában most csaknem kirekesz-
töleg a' Padri della Dottrina cristiana által kezelt 
elemi oktatásnak mibenlétéről, a* közép 's legal-
sóbb néprétegek férfinemü ifjúságát illetőleg. A' 
kivánt tudósításhoz mellékelt statistika szerint az 
egyházi birodalomban a' népoktatás korán sincs 
ollyan karban, miként azt óhajtani 's várni ke l -
lene. Kiviláglik többi közt, hogy a' községek ál-
tal fizetett világi papoknak az egész országban 
nincs több 18 tanállomásuknál* Ezek közöl Rómá-
ban van 4, a'tartományokban 14. A' rómaiak ezek: 
Trinita dei Monti 300 fiúval, San Salvatore in 

Lauro 360 fiúval, Madonna dei Monti 740 f., Ma-
donna degli Angeli 500 árvával. E ' 4 intézetet, 
valamint a' Borghese hg által alapított ötödiket 
is, 54 tanító kormányozza. Tartományi állomások 
ezek: Tivoli 170 fiúval, jóllehet 200-ná l sokkal 
többnek volna oktatásra szüksége; Viterbo 6 
szerzetes-és 300f iúval ; Orvieto 24 szerz., köz-
tök 16 ujoncz- és 300 f . ; Bolsena 4 szerz. 's 28 
f . ; Corneto 4 szerz. és 170 f . ; Spoleto 7 szerz. 
és 290 f . ; Foligno 4 szerz. és 110 f.; Loreto 4 
szerz, és 170 f.; Sinigaglia 4 szerz., kik egy á r -
vaintézetet kormányoznak; Nocera 3 szerz. és 
110 f . ; Ancona 8 szerz. és 270 f . ; Benevento 
7 szerz. és 120 f . ; Velletri 6 szerz. és 230 f . ; 
Castelgandolfo 4 szerz. és 100 f . . Innen kitűnt, 
hogy jelennen még nagyon sok, névszerint kisebb 
tartományi helyen, nem kevés számú, iskolába 
járható fiú minden elemi oktatás nélkül nő fel ; 
127 tanító csak 4285-öt oktat. (A. Sch* Z.) 

Gyermekek rabszolgasága. A' legkeserűbb s z e -
génység és roppant gazdagság, királyi pompa 's 
legpiszkosb koldússág, fényes paloták és össze-
omlással fenyegető vityillók, a' világon legtisztább 
'slegékesebb, egyszersmind a' legsötétebb és l eg -
sárosabb utczák ellentéteihez, mik Londont ki tün-
tetik , csatlakozik a' szabadság és zsarnokság 
szomszédossága is, melly ott nagyobbnak mutat-
kozik, mint másutt bárhol* Spitalfield, Bethnal-
Green és While-Chapel városrészek Londonban 
celtaféle várost képeznek. Franczia kézművesek, 
a ' nantesi edictum visszavétele után hónukból ki-
űzetve, ir proletárok, Irlandból évenként éhség 
által kikergetve, és zsidók Európa minden ré szé -
ből az angol népességgel képezik a' száműzöttek 
törzsét Spitalfield és Bethnal-Green közt hétfőn 
és kedden 6 és 7 óra közt gyermek vásár tartatik. 
A' szülők 8 — 9 éves, mindkét-nemü gyermekei-
ket oda viszik vásárra, hogy bérbe adják őket. Ha 
pang a' tözsérkedés, e ' vásárban sokszor 300 kis 
munkást lehet találni; ha ismét növekedik a ' kal-
mári munkásság, 50—60-ná l többet egyszerre 
összegyűlve találni nem lehet. Meglevén az alku, 
kibérlöje azt tesz a* gyermekkel, a' mit akar, 
munkásul, futnokul vagy szolgául használja ő t ; a' 
gyermek kirekesztőleg övé napjában 1 2 — 1 5 
óráig, mert a' szülök e' szerencsétlenek számára 
nem kívánnak szolgálhatásnál más nevelést. A1 

szegények gyermekéből, mihelyt ez lábain állhat 
's karjait mozgathatja, így csinál fizetett gépet a* 
mai társaság.Londonon kivül nincsEuropában hely, 
hol illyesmitörténnék. A' bethnal-greeni vásárt a' 
bazárokkal lehet összahasonlítani, hol eladásul 
rabszolgák állíttatnak k i : de Afrika középéig kell 
mennünk, hogy népeket találjunk, mellyek közt 
'a rabszolgákat saját szülőik viszik a' vásárra.(A. 
Sch. Z . ) 

Schweiz. St. Gallen canton elkezdé liberal n é -
zeteit a' római egyházügyekre alkalmazni. Elő-
ször is az új st. galleni püspökség alapító bullá-



jára, aztán az ú j püspök megválasztására ráadta 
a ' fejdelmi tetszvényt (Piacet). Ez ugyan tiszta 
kath. országokban is, péld. Ausztria , Franczia-
országban 'stb. történik: de a' tetszvény a ' róma i 
törvényhozásnál és a ' római ügy természeténél 
fogva mindig gonosz visszaélés, szentségtörés. 
Egy világi hatóság hogyan is meri az egyházinak 
okleveleit vizsgálat alá vetni 's azokat vagy mel-
lőzni vagy elfogadni ? 'S hogyan teheti azt az 
Isten helyettesének irányában! E ' miatt a' pápák 
*s minden hü párthiveik a ' tetszvényt mindig 
súlyos bűnnek tekinték. 'S mégis a' st. galleni 
mostani kis és nagy tanács ezen, Rómában meg-
vetett és száműzött tetszvényt újra alkalmazta. 
Minő zajt okozand ez Luzern-, Eichstadt-, Tríer- , 
Luxenburgban ' s tb . ! De a' st. galleniek még 
tovább mentek. Midőn a' római alattvaló , a' 
mostani új püspök, a" st. gallenieknek alattva 
lói hitet volt leteendő, ezek azt kívánták, hogy 
a' kánoni esküből e ' he ly : „Az eretneke-
ket tehetségem szerint üldözendem - f u ma-
radjon ki. Ez a' st. galleniek részéről nagyon 
eszélyes volt, mert a' kantonban 100000 ev. Ia 
kik. Üldözze ezeket a' püspök? De Róma részé-
ről nem eszélyes az, hogy lemondjon az eretne-
keknek ősrégi, a' mostamVgonosz időben, fá jda-
lom ! igen elhanyatlott üldözéséről. Az illető püs-
pök kihagyja-e a' föntebbi helyet ? Ultramonta-
naink reménylik tán, hogy azt a ' pápa nem fogja 
megengedni. Azonban mi reményeikben nem osz-
tozunk. Pápa, ki olly türelmileg és így kánonel-
lenesen viseli magát, mint a' mostani, ki eretne-
kekkel társalog és beszél; söt ki a' keresztyén-
ség örökölt ellenével, a ' törökkel", követeket és 
ajándékokat vált: püspökeitől továbbá is eretnek-
üldözést nem kivánand. (A. K. Z.) 

A p r ó s á g o k . -
É l t - e valaki hivatala 100 éves jubilaeumaig ? , 

Igen, Hansek Antal, gülki pap a' lüttichi megyé- j 
ben, szül. 1461-ben, pappá lett 1485-ben, jub i - j 
Iáit 15S5 ben 's meghalt 1586 ban. (A. K. Z.) 
— Berlinben nevezetes istentisztelet tartatott, t. j 
i. a' siketnéma-intézet részéről, mellyben nemcsak 
az intézet növendékei ( je lennen85) ,hanem azok! 

is részt vettek, kik abban azelőtt képeztetlek. Az 
istentisztelet azon részekből á l l , mellyekböl a*1 

többi templomban, csakhogy elejétől végéig n é -
ma. Éneklés helyett a' pap pantomim imát tart. 
Hallgatók bebocsátása meg van nehezítve, mert 
általa a* siketnémák genirozva érzik magokat. 
(S. K. Z.) - 0 . m. Frankfurt városa a' lefolyt 
Ínségben saját ösztönéből 300 tall. pótlékfizetést 
adott az elemi tanítóknak. Hasonlót tön a' nassaui 
hgi kormány, 12000 f. pótlékfizetésül javasolván 
a' néptanítók részére, mit a' rendek egyhangúan 
megajánlottak. Szászországban is így gondoskod-
tak a' tanítókról. (A. Sch. Z.) — Az ignorans V ^ ü 
szerzeteseknek Francziaországban már 1830-ban 
237 házok, 350 iskolájok 's mintegy 87000 ta -
nítványok volt. Most van 416 házok, 7 0 3 iskolá-
jok és 175761 tanítványuk. Csak Párisban 10000 
gyermeket 's 2 0 0 0 felnőttet oktatnak. Innen látni, 
Francziaországban minő befolyást gyakorolnak. 
Külföldön van 97 házok és 147 iskolájok. (A. 
Sch. K.) —Rómában ugy, mint Florenczben szá-
mos aláírással ellátott folyamodványok adattak 
be, mellyekben kéretik, hogy a' jezuitáktól v é -
tessék el a' gymnasiumi oktatás. Rómában a' j e -
zuiták nem rég parancsot kaptak, hogy hagyják el 
a' Boromai palotát 's az ebben levő tanintézetet 
tegyék át a' szinte hozzájok tartozó eollegium Ro-
manumba, mert az előbb nevezett épületeta 'pápa 
statusczélokra szádékozik fordítani. (A. Ik Z.) 
— A' königsbergi szabad egyház minden 4 hét-
ben ugy-nevezett szeretet- vagy testvéri lako-
mákat, az eredeti agapák módjára, tart, mellyek-
nél a' jelenlevőknek borsó-, disznósült 's bor ada-
tik. A ' költség aláírással födöztetik , mellyhéz 
mindenki tehetsége szerint adakozik. (A. K. Z.) 
— A' szász föbibliatársulat f. évben 6734 egész 
német, 388 vend bibliát 's 438 új test., —összesen 
tehát 7560 példányt terjesztett el, 1098-czal töb-
bet, mint mult évben. Közölök a' hadseregre 196 
biblia 's 88 új test. jutott. A' fenállása óta (32 év) 
elterjesztett bibliák száma 142827, ú j test. 36237. 
F. é. jövedelme, betudva a' pénztármaradványt, 
7334 tall., 5 szgr., 9 fill. és így majd 2000 tall. 
több, mint mult évben. Összes költsége 6449 tall,, 
27 szgr. 9 fill. (B. A. K. Z ) 

Előfizetési figyelmeztetés. 
A1 „Protestáns Egyházi Iskolai Ijap" jövő 1 8 4 8 - i k é v -

ben is folytattatni fog, és megje lenik , mint eddig , hetenként e g y s z e r : vasárnap, két tömött 
nyomatú íven u jdonuj betűkkel s z e d v e ; alakja 's előfizetési föltételei is szinte változatlanul 
maradnak, úgymin t : Budapesten házhozhordással boríték nélkül f é l é v r e : 3 ft 4 0 kr., postán 
küldve 5 ft pengőben . Az előfizetések elfogadtatnak Pes ten C S n p á f i t C N S f t k Landerer 
és Heckenast könyvnyomdája ügyszobájában (hatvani utcza H o r v á t h - h á z 5 8 3 sz. a . ) és 
minden kir. postahivatalnál. 

A' Prot. Egyh. és Isk. Lap szerkesztősége. 
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Megjelenik e' Lap 2 íven, minden héten egyszer: vasárnap. Előfizetési ár félévre Budapesten házhoz-hordással 3 í i . Idr . 
postán borítékban küldve 5 f t . pengő pénzben. Előfizethetni Pesten hatvani-utczai Horváth-házban 483. szám alatt földszint 

Landerer és Heckenast könyvnyomdája ügy szobájában és minden magyar- és erdélyországi kir. postahivatalnál. 

TARTALOM : Vallásos eszmék és élet. V a n d r á k A n d r á s , 
— A' bihari ref. egyházmegye közgyűlése.— K ;̂ ves 
J á n os. — Válaszok S z i l á g y i A n t a l ür. néha a-
vára. Nagy Z s i g m o n d és Keck D á n i e l . — i s -
k o 1 a- 's n e v e l é s - ü g y : Kisdedóvó intézetek. S z a b ó 
J á n o s . — E m l é k - t á r c z a : Mármarosi egyházmegye 
a' 17-dik században. L u g o s s y J ó z s e f . — V e g y e s 
k ö z l e m é n y e k . 

Vallásos eszmék és élet, az evangyélíom szelle-
mében és az egyszerű böleselet szempontjából. 

,,Mi atyánk 1 jöjjön el a' t e o r s z á g o d " 
Máté 6 : 1 0 . 

I. Revelatio. 
A' vallásos eszméknek és életnek tárgya „as. 

isteni" 
A' vallásos életnek csírázó kezdete, az isteni-

nek 8 ejtése. 
E' sejtés ösztönszerű* velünk született és nem 

szerzett, nem tanult. 
Van az embernek, emberi természeténél fogva, 

vezérösztöne — instinctusa — valamint az igaz-
ra , szépre, jóra , ugy az istenire is ; ez az em-
bernek elvitázbatlan tulajdona. Est deus in nobis. 

Ezen sejtés tehát sem nem ábránd, sem nem 
idegen elem. 

Az épen fejlődő , nem egészen nyers, nem is 
vásott ember keblében, korán jelentkezik az is -
teninek sejlése. Róm. 1, 19. Zsid 8, 10. E' sej-
tés az első revelator és revelatio. 

Ezen sejtés eleintén homályos, gyenge, bizony-
talan, zavart, mint általjában minden lelki műkö-
dés; később azonban , ha el nem fojtatik, mind-
inkább erősbödik, tisztül, bizonyodik. 

A* fejlettebb ember ezen sejtés sugallatainak, 
tehát az isteninek érzetére 's észrevételére fel-
eszmél. Az eszmélet a' második revelator, a ' belső 
kijelentésnek második 's magasb stadiuma. 

Ezen eszmélet- 's öntudattal párosult sejtés-
hez csatlakozik korábban ugyan a' képzelődés, 
kéiöbb a' gondolkodás is. 

A' sejtő érzelem, a' plaslikus phantásiával egye-
sülten 's költőileg működve, szüli az isteninek 
gyermekded, költői felfogását, szüli az isteninek 
mylhikus revelatióját. 

K belső világ illyetén revelatiójának analó-
giáit teljes elfogulatlansággal 's merészen által-
viszi a külvilágnak is valamennyi tüneteire, sejt-

vén 's feltalálván ezekben is , vagy ráruházván 
ezekre is az istenit. Diis omnia plena. 

Erőre jutván a1 másik képző elem, a' reflexi-
vus, okoskodó értelem 's mindent felfogni, ma-
gyarázni, megérteni, megítélni 's ítéleteit szá -
monvenni és bebizonyítni kívánván, vagy kétsé-
geket támaszt, vagy nyilt hadat izen az ?lébbi bé -
kés alakulatoknak, és itt vagy meghódítja azokat 
's alája veti önző, praktikus czéljainak (politika), 
vagy önelégülten külön tábort üt a' theoria ós 
speculatio mezején (philosophia). Készitett re-
velatio. 

Itt, mint látjuk, félbeszakíttatik a' természetes 
bel- és külvilági revelatio, az isteninek természe-
tes fejlődése és közvetlen méltatása. Vallástanok 
támadnak. Az emberek a' valláshoz szoktattatnnk 
's gépszerüleg hozzászoknak. Törvény kezd ural-
kodni 's rendszerek. Siagnatio. Harczok. 

Kitűnő elméknél az isteninek eredeti felfogása 
a1 historikus századok folytán már nem léphet fel 
olly közvetlenül, olly szendén és plastice: a' ki-
jelentés már újnak és vagy ábrándnak, vagy hae-
resisnek vétetik; a* javítni akarók — reformá-
torok — mint háborgatók, üldöztetnek. Az iste-
nire öntudatosan feleszmélt, ihletett férfiúnak, ha 
győzni kiván, mint positivus revelatornak kell fel-
lépnie, többnyire szokatlan 's csudás apparatus-
sal 's magasb tekintélynek védpajzsa alatt. 

Az isteninek, mint más igaznak, teljes, világos 
eszméletére, az emberi szellem fejlődésének la-
byrinthikus akadályai miatt, csak kevés ember 
vergődik fel lelkének különös genialítása és erélye 
mellett, különösen-kedvezö körülmények segít-
ségével, vagy vallásos szempontból ítélve, az is-
teni gondviselésnek különös intézkedésére. 'S ez 
a' rendkívüli, isteni kijelentés. Zsid. 1, 1. 

Az eddig jellemzett revelatio mind eredeti, 
közvetlen; minden más származtatott és közve-
tett. Van egyszerű, van mesterséges, tiszta és 
babonás, fanaticus és higgadt. 

A' bármelly uton nyilatkozó isteni az eszmélő 
emberi lélekben, felöt&ése pillanatától fogva, azon-
nal kezd hatni, legközelebb pedig valóját érez-
tetni 's magát megismertetni. 

Az isteni eleintén ugy jelentkezik, mint idegen 
és ismeretlen; de csak hamaivmeggyőzi a befo-
gsdóÉ arról, hogy rokon és nem ismeretlen. 
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Olly egyszerűen jelentkezik 's érthetőleg szól, 
hogy a' gyermek is megérti; és mégis olly titok-
teljes marad, olly magas és mély, hogy a ' leg-
bölcsebbek értelmét is megszégyeníti 's nyelvét 
elnémítja. 

És jelentkezik majd ugy, mint szende szellő, 
mint szelíd hang, mint mosolygó fény, mint báj 
és kellem, melly szeretetre ösztönöz; majd ismét 
mint vihar, mint felzúdult tenger, mint emésztő 
láng, melly büntetni látszik és félelembe ej t ; majd 
végre mint lángoló hajnal, mint teljes pompájában 
ragyogó nap, mint ünnep, mint felség, melly hó-
dolatra 's imádásra késztet. 

A' tisztuló eszméletben már közelebb ugy j e -
lentkezik az isteni, mint nem-földi, nem-testi, 
nem-anyagi; mint nem vé^es,nem korlátolt,nem 
múlékony; mint minden té r t , időt és mértéket 
meghaladó. Ugy, mint jelenlevő és mégis látha-
tatlan, mint ismert, és mégis kimondhatatlan, mint 
közellevö 's mégis elérhetetlen. Ugy, mint az, a' 
mi legtisztább, legmagasztosb, leghatalmasb és 
legboldogítóbb. 

A* teljesen kifejlett észnek ugy jelentkezik, 
mint örök igazság — szépség — jóság; mint örök 
bölcseség, örök tiszta szeretet, örök szent min-
denhatóság; mint mindennek alkotó, elevenítő 
végoka és kormányzó szent szelleme. 

Jelentkezik pedig mindenütt, mindenben és min-
denkor; jelentkezik földön és égen; jelentkezik 
az ázalékoknak parányi, — és a' naprendszerek-
nek roppant világában ; jelentkezik a ' harmat-
csepben és a' virágszálban, jelentkezik mindenek 
felett az emberi lélekben és léleknek, —jelentkezik 
ellentállhatlanul 's felkölti és élteti legelőször is 
a' hitet, valamint ö maga is él és gyarapodik a' 
hitben. 

II. Hit. 
Az istenit sejtő ép lélek hiszen sejtelmeinek 's 

hiszi az istenit. 
Az istenit megérző szív hiszen érzeteinek 's 

bizodalomteljes hittel fogadja az istenit. 
Az istenire feleszmélt, derült elme hisz öntuda-

tának 's hite meggyőződéssé válik. 
Minek és kinek is higyjen az ember , ha lelke 

legbensöbbjének nem, ha saját keble istenének 
nem, ha a' közvetlenül jelentkező igazságnak 
nem ? 1. Ján. 5, 6. 

Ki és mi iránt is viseltessék bizodalommal az 
ember, ha nyugolt, érett, világos öntudata e re -
deti sugallatai iránt nem ? *) 

Nem a' hitnek sugallata szüli az istenit, hanem 
az isteninek sugallata a' hitet. 

A' hit ugy támad, mint a' szeretet, és ugy,mint 
a ' tisztelet. Ha nincs igazi szeretetre- és tiszte-
letre méltó, nem támad keblünkben igazi szeretet 
és tisztelet. 

A' hit ugy származik, mint a' szikra, aczél és 
*) „Und was die innere Stimme spricht, 

Das táuschet die hoffende Seele nicht." 

kova, és illetletés nélkül nem származhatik ; ugy 
ered, mint forrásból a ' patak, mint lángból a ' m e -
leg, mint a 'napfényre hozott tárgyaknak épszem-
meli láthatása. 

Az igazi, élő hit nem önkény, de szükséges-
ség; nem mesterkéltség, de természetesség; nem 
ábránd és csalódás, de valóság; nem abstractio, 
de erő; nem mód és forma, de élet. 

Hitet adni, venni nem lehet; önkényt ébred az, 
mint vasban a' mágnesi erő, mihelyt közelébe jő 
a' valódi mágnes. 

A' józan hit nem vakító varázs és bübájosság, 
nem bolygó tűz és lidérczkedés/ nem ámítás és 
exaltatio: hanem ép állapot, lelki higgadtság és 
derültség. : 

Nem is puszta találomra való hiszem, hivés, 
valószínűség, pium desiderium : hanem kétségte-
lenség, bizonyosság 's teljesülés. 

A1 hit az istenitől valóilletfetésnek természetes 
eredménye, az isteninek befogadása, elismerése. 

A' hit az isteninek léteiéről és működéséről 
való teljes meggyőződés ós bizonyosság. 

A' hit az igazságnak lelke, melly bennünk l a -
kik és marad. Ján. 14, 17. 

A' hit az isteninek igazsága iránti rendíthetlen 
bizodalom. 

A1 hit az isteninek működésétől elválhatatlan 
remény. Zsid. 1 1 , 1 . 

Ezen hit az idvezítő. 
„ A z igaz ember hitből ó k " Róm. 1. 17. A' 

nem igaz embernek hite nem lehet. Kinek hite 
nincs, nem igaz ember. 

Ki az istenire feleszmélt, abban azonnal meg-
alakúl az az iránti hit. 'S ez az élő, világos hit. 

Ki még fel nem eszmélt és hiszen : annak hite 
vak. 

Ki feleszmélt volt és a' hittől elpártola : annak 
hite holt. 

Ki nem lényegnek és igazságnak, de csak szó-
nak és színnek hisz: annak hite csengő érez és 
pengő czimbalom. 

Ki rémeknek hisz 's képeknek , annak hite 
babona. 

Ki szájjal hisz és viselettel, elő meggyőződés 
nélkül: annak hite gépies. 

Ki szájjal hisz és viselettel, meggyőződése e l -
len: annak hite pharisaeikus. 

Ki csak másnak hisz és más után: annak hite 
kiskorú. 

Általában, a' millyen az ember műveltsége és 
jelleme, ollyan a' hite is : a1 gyermek-embernél 
gyermekes, a* férfiúnál férfiasb; a' gyarlónál 
gyenge, a' szelesnél könnyű, a ' kétkedőnél ne -
héz, a' fejletlennél babonás, az ábrándos 's szen-
vedélyesnél vakbuzgó,hitvány lelkekben szolgai, 
nemesb keblekben tisztább, korcs sziveknek nyűg, 
épeknek büszkeség. 

A' hitetlen pedig vagy vad, vagy romlott, vagy 
hazug, vagy beteg. Zsolt. 14, 1. 



A' hitet számosan gúnyolják; mert, úgymond, 
hinni annyit tesz, mint semmit sem tudni. 

A' hitben számos u. n. felvilágosodottak meg-
tántorodnak ; mert, úgymond, a' hit nem tudat, 's 
csak a' tudat bizonyosság. 

A' hit nem tudat; de azért bizonyosság. 
A' h i t , tárgya igazságának birtokában tudja 

magát, erről hát bizonyossága van. 
De a' hit tárgya az isteni, a'véghetetlen, a' 

határok közé nem szorítható, az örök, a' nem ele-
mezhető, nem magyarázható, nem térben és idő-
ben foglalt, nem demonstrálható, nem származott 
alárendelt, tehát nem következtethető, tehát rend-
szernek, theoriának, tudománynak nem való. 

A' hit tárgyai nem a* tapasztalás, nem a1 cal-
culus, nem a' logikai analysis tárgyai, 

A' hit tárgyai nem esnek sem mikroscop, sem 
teleskop alá , ' snem adnak tenni-valót sem a 'cz i r -
kalomnak, sem a' dialektikus sajtónak. 

A1 materialismus, naturalismus, fatalismus, 
skepticismus, mensurismus és sophislicismus itt 
üresen mennek ki. 

A' hit tárgyai a' tudatra nézve valódi titkok. 
Davusnál ugy, mint Oedipusnál. 

Tudat a' tér és időben levő végesnek felfogója 
és megértője ; hit a' tér és idö felettinek befoga-
dója és méltatója. 

A' meddig még mérhetni, addig terjed a* tudo-
mány, mondá Pascál. 

De hogy a' mérhetön túl nincs ismeret és igaz-
ság, nem mondhatni. 

Hisz hitrd/ is van tudomány, csak hit bői nincs, 
melly t. i. a' hit igazságaiból theoridt, teljes k i -
fejtést és magyarázatot készíthessen. 

Hogy a' hit a' babona és hitetlenségtöl meg-
őriztessék , kell tudomány : de nincs tudomány, 
melly az istenit tapasztalatilag vagy elméletileg 
megfejtse. 

A* hit igazságainak garantiái nem a' tudatban 
keresendők.A' látás, látja, hogy lát. Az érzet, érzi, 
hogy és mit érez. A' józan, igaz, élő, tiszta hit, 
maga magának evidentia. Ipsa sibi certissima testis. 

Mindazáltal mégis maga a' tudat is hitre vezet 
's a1 hitnek igazságait,ha bár akaratja el len, per 
indirectum , de különben is , ha józanon-szilárd, 
certificálja* 

Az empíria, a' theoria, a' speculatio a' termé-
sze t - , élet- 's világnak nemcsak magyarázásá-
ban, hanem ismerésében is csak hamar elakad. 

Mi és mennyi is az, mit igazán tudunk? 
A' szilárd , őszinte tudományosság megvallja 

Sokratessel, hogy minél többet tud, annál vilá-
gosabban látja, hogy milly keveset tud; hogy tu-
data tudatlanságához 's a' tudandókhoz képest 
— annyi,mint egy olajcsepaz óceán felületén. 

A' komoly tudomány csak hamar meggyőző-
dik arról, hogy minden emberi tudat töredék (1 . 
Kor. 13, 9. 12), hogy maga az érzéki világ is 
tudatilag bevégezhetellen es magyarázhatatlan; 

(hogy a' véghetetlen tér és idő tapasztalatilag ki 
nem tölthető ; hogy sem az ős-elemekig lefelé, 
sem az egyetemes egészig felfelé el nem juthatni; 
hogy az egyszerű minőségek magyaráz hallanók, 
's mi azt sem tudjuk, mi voltaképen egy szalma-
vagy hajszál; hogy a' dolgok lényege, eredete 's 
rendeltetése, az erő és élet mind megfoghatatla-
nok; hogy a1 tünemények vég-okai és törvényei 
kifürkészhetlenek. 

A' tudomány megvallani kénytelen, hogy az ő 
tudása 's tudásának világa csak véges, korlátolt, 
részletes, Változó, függő, esetékes, holt. 

De ugyan ö egyszersmind megvallani kény-
telen, hogy a' világ-egyetemet csak nem vehetni 
igazán ollyannak és csak ollyannak,mint a 'm i ly -
lyen a' mi tudomásunk róla*, megvallani kényte-
len , hogy maga magát sem elégítheti ki, annál 
kevésbbé a' lélek 's élet összes kivánatait. 

Itt a" hit jön a ' sorompókon keresztül nem m e -
hető tudat segítségére, mintegy a' hernyónak a ' 
lepke. 

A' hit, melly szabadabb szárnyakon az isteni-
ről meggyőződött, — a'hit, melly a'tiszta szív su -
gallata 's a tiszta ész eszmélete segítségével, az 
ép léleknek igazán divinativus sejtése mellett, az 
igazra fel-felemelkedik, biztos 's a1 lelket meg-
nyugtató úton eljut végre a' véges-mulékonytól 
az örökre, a' hiányostól a' tökéletesre, a' töredé-
kestől a' bevégzettre, a ' korlátolttól a' szabadra, 
az anyagtól a' szellemre, a' haláltól az életre. 

A' hit köpüje physiologice is bizony méz-dú-
sabb, mint a1 tudaté. 

Különben hogy a' kettő, jó testvérként, e g y -
mást támogatva, egymást kiegészítve, egyetér tő-
l eg , nem irigykedve vagy épen egymás ellen 
törve, a1 valódi ép és szép és boldog élet elövi-
telére tudja futni külön, de concentricus pályáját, 
azt kell óhajtanunk, arra kell törekednünk mind-
nyájunknak, különösen pedig azoknak, kikre a ' 
szellemi világ fejlesztése's kormányzása bízatott. 
(Folyt, következik.) V a n d r á k A n d r á s . 

A' bihari ref. egyházmegye közgyűlése. 
Tartatott N. Váradon, november 22-dikén, szo-

kott kettős elnöklet alatt , segédgondnok, tek. 
Hodosi Hodossy Miklós úr házánál. A' csak négy 
óráig tartott, rövid közgyűlés nevezetesebb tár -
gyai ezek voltak: l . A ' mult, jul. 5. tartatott köz-
gyűlésben hozatott, akkor ugyan jegyzőkönyvbe 
hitelesítve be nem mehetett, azon végzés, misze-
rint a' nagy- kereki iskolatanító,a' lelkész becsü-
lete elleni törekvéseért, hivatalából elmozdíttaiik, 
megerősíttet vén, világi ülnök t. Dobozy Lajos u r -
nák átadatni határoztatott, azon meghagyással, 
hogy azt, az illető egyház consistoriumával sze -
mélyesen közölvén, idöhaladék nélkül foganatba 
vétesse. Az így megürülendett tanítóság betölté-
sét illetőleg pedig eleinte hajlandó volt a' köz-
gyűlés, az illető egyház tagjait, minden ellenőr-



ködés nélkül, megbízni, bogy t. i. tanítónak a 
kit akarnak, vigyenek: de majd t segédgondnok 
úr azon nyilatkozata, hogy a' tanító-hivást nem 
kellene egészen illy szabadjára a ' népnek átadni, 
mivel az nem tudja megítélni: ki képes tanítónak, 
hanem csak azt nézi: ki tud vele jó izün beszél-
getni, —azon határozatot eredményezte, miszerint 
az új, szent györgynapig, és így csak ideigle-
nesen szolgálandó tanító n. t. alperes úr híre- 's 
megegyezésével fog vitethetni. 2. Három, a' l eg -
közelebbialkalommallett világi ülnök- 's jegyző-
választásra szavazatot nem küldött 's ezért közö-
nyösség- 's hanyagsággal vádoltatott, *s azillyne-
mii hanyagságért , közgyűlési határozat szerint 
20 p. krnvi birsággal tartozott lelkész, folyamod-
ványaikban elég bőven kifejtett, a' szavazat e l -
maradását okozott akadályok figyelembe vétet-
vén, a megrovás ós bírság-fizetés alul fölmente-
tett. 3. Berettyó-sz.-mártoni lelkész azon jelenté-
sérc, hogy tagosításalkalmakor, az egyház javára 
semmi legelöbeli illetőség nem szakasatatott ki, 's 

hiány orvoslását illető kérésére megjegyezte-
tett : Legelöbeli illetményt az egyház, urbarialitas 
nemléte miatt, nem követelhetvén: a' dolgon se-
gíteni nem lehet. Nem nyugodott ugyan ebben 
meg jegyző úr, állítván, miként belátása, 's általa 
e' dolog érdemében megkérdeztetett jeles jogtu-
dósok ítélete szerint, legelöbeli illetőségnek ki 
kellett volna's kikellene szakasztatni.— Hálásan 
fölemlíltetett ezek után, b. ss. mártoni közbirtokoe 
tek. Bárányi Károly urnák az egyház iránti szí-
ves részvéte, ki is a1 b. sz. mártoni földbeli java-
dalmait, maga részéről, három köblös földdel sza-
porítni kegyeskedett. E« alkalmul szolgált n. t. 
esperes urnák, a1 mult nyáron, ez egyházvidék 
kebelében eső Silerbe beigíaltatott új földesúr, 
gr. Vay Ábrahám ö excellentiájának, bevezette-
tósekor telt azon buzgóságát, miszerint a' siteri 
lelkész és két tanító fizetése javítására e ze rpen -
gÖ forintnyi alapítványt olly kegyes meghagyás-
sal bocsátolt a' főtiszt, egyházkerület fölügyelése 
's kezelése alá, miszerint évenként a' nevezett 
töke kamatja felét , 30 frtot a'lelkész, másik fe 
lót pedig, az abból egy formán, 15 forintjával ré-
szeltetendő két tanító vegye, hálás szívből ömle-
dezett szavakban az azt szíves örömmel hallott 
közgyűlésnek tudomásul adni. 4. A' nyüvedi lel 
késznek, mult közgyűlés alkalmával, közgyűlés 
elébe terjesztett, fabeli járandóságának az egyház 
állal czélba vett megcsonkítása fölött panaszkodó 
folyamodványára, az illető egyház tagjainak írás-
ban tett nyilatkozata, kellékek hiánya miatt, de 
különösen azért, mivel késő, t. i. nem, mint pe -
dig a' közgyűlési határozat 'kívánja, gyűlés előtt 
két héttel adatott az illető kezekhez, föl nem ol-
vastatott. Többen sürgették ugyan az irománynak, 
mint a' melly, mint mondának is, nem folyamod-
vány , hanem nyilatkozat a1 lelkész panaszára, 

H« ípo vzö úr ezt a1 már fölebb em-

lített, minden nemű elkésett irományok fölvételét 
tiltó, 's általa most föl is olvastatott közgyűlési 
határozatba ütközőnek tartván, a ' föl nem vétetést 
kívánta, mibe a' közgyűlés bele is egyezett. A' 
közgyűlés itt, nem tevén kivételt, határozata s é r -
tetlenül maradását eszközlötte, mi ellen-esetben 
csakugyan megszűnt volna sérthetetlen Ienni$mert, 
mond Marmontel, „la régle une fois violée cesserait 
d'élre inviolable." — Egyébiránt az ügy egyház-
látogatáskor meg fog vizsgáltatni. A' főtiszt, e g y -
házkerületnek, az egyházkerületi pénztárnak mult 
1846-dik évben volt állását illető jelentése, nem 
különben a' legközelebb lelkészségre fölszentel-
telteknek, szentelési vizsgálat alkalmával, tudo-
mányos készületükről nyert osztályzataik kimuta-
tása fölolvastatlak. 6. Telegdi lelkész Sziics Pál 
urat, ki részint folyamodványában, részint élő 
szóval, csekély fizetése be nem adatása, 's az 
egyház pusztuló-félben levő. épületeinek minden 
emberi gondviselésből lett kizáratása fölött méltó 
panaszát emelte, azzal vigasztalá a1 közgyűlés, 
hogy az illelő egyházba, melly, jelen körülmé-
nyek között maradása esetében, t. lelkész úr sze-
rint tiz, n. t. esperes úr jóslata szerint pedig még 
előbb elpusztulásra, végenyészetre jutand, a1 t a -
vaszi közgyűlés alkalmával, az elhagyatott e g y -
ház súlyos bajainak orvoslására kinevezett, két 
tagú küldöttséget nehéz, de ha munkáikat süker 
koronázandja, dicső megbizatásnkbani eljárásra 
ujolag fölszólította 7. A' b. sz. mártoni, egymás 
iránt szinte elkeseredésig fölíngerült lelkész és 
tanító közötti, számító, okos előrelálás-szüite k i -
békülésről tétetett jelentés nem bírta a' több t e -
kintetben hibásnak mondatott tanít ót a' közgyűlés 
elölt egészen fölmenteni, többen az ö, sz. györgy-
napkor leendő elmozdíttatását most itéletileg ki-
mondatni sürgetvén. Hogy azonban ez végzésbe 
nem ment, annak ismét a bölcsen számító előre-
látás, mellynek következtében mondatott, hogy 
a' hivatalától ez alkalommal végzésileg megfosz-
tatandó tanítóban, ki így kenyér nélkül maradását 
csakugyan a'lelkészszeli összeütközésnek tulajdo -
nítandja, az ez iránti, már lehangult elkeseredés 
's boszú-vágy ujolag fölzaklattatik, állott, nagy-
részben, ellent. A' közgyűlés tehát e' tekintetből, 
és hogy a' tanítónak megjobbulásra, 's megjob-
bulván, hivatala megtartására időt 's alkalmat e n -
gedjen, a'tanító jövője fölötti ítéletét, ennek isko-
lájáról 's erkölcsi magaviseletéről, egyházlátoga-
tás után, a' közgyűlésre beadandó jelentés ide-
jéig elhalasztotta. 8. A' népiskolai tanítási rend-
szer készítésével megbízott két tagu választmány 
jelenté, hogy többféle, de leginkább a' szükséges 
könyvek nehéz megkerítése, és sok időt kívánó 
átolvasgatásából származott akadályok által há t -
ráltatván, czélhoz nem érhetett ; és hogy az átol-
vasott néhány könyvek közöl még eddig csak 
egyet, n. t. Kiss Bálint úr jeles első évi oktatóját 

1 találta kielégítőnek, 's az első elemi iskolában 



kétség-leien haszonnal alkalmazhatónak. 9. Ván-
csodról a1 lelkész lemondván, 's a ' váncsodiak 
e ' lemondást elfogadván : a' váncsodi lelkész és 
hallgatók közötli pernek vége szakadt, mellynek 
hiteles, a'lelkész és egyháztagok kölcsönös meg-
egyezéséből eredett , Írásban levő erősítése a* 
közgyűlésnek bemutattatott. 10. Fölbontatván a' 
gyámintézeti pénztárnok választására négy híján 
beküldetett minden szavazatok, 's átalános több-
séget senki sem n y e r v é n : a ' l eg több szavazatot 
nyert négy egyén új szavazás alá bocsáltatni 
rendeltetett. 11. A* bihari egyház javadalmait.il-
lető kezelés útbaigazítása végett kineveztetett kül-
döttség munkálata megtermette ohajtott gyümöl-
csét ^ mert, mint a' küldöttségitagok jelenték, tisz-
tában van az egyház állapota. 

A' közgyűlésen egy világi ülnökön kivül min-
den ülnök jelen vol t ; — közlelkészek igen ke-
vesen. K ö n y v e s J á n o s , n. váradi ref. prof. 

Válaszok Szilágyi Antal ságvári lelkész úr Néhány 
szavára. 

I. 
Mást beszél Bodóné, mikor a' bor árát kérik. 

A' Prot. Egyh. és Isk. Lapot ez évben két 
czikkel gazdagítá a' fentisztelt lelkész úr. Az el-
sőben, melly a* 17-ik számban látott világot, a' 
külső-somogyi egyházmegye, folyó évi rendes 
közgyűlésének érdekesb ponljait tárja az olvasóivi-
lág elé; a* másodikban, melly a' 38—ik szám lap-
ján páváskodva kaczérkodik, illy czím alatt han-
dabandáz: Néhány szó a ' külső-somogyi egyház-
megyének özvegy-pénztárt tartalmazó indítványa 
mellett és ellen. Ez utóbbira szándékom válaszolni, 
ugy azonban, hogy amazt se hagyjam annyiban 
érintetlenül, mennyiben a' kettőnek összevetésé-
ből csak világosb lesz az értekező fogalom-za-
vara, s mennyiben annak némelly kitételei vilá-
gosítást, részint czáfolást várók. Két czikkre kell-
vén egyszerre felelnem, — még pedig az é r te -
kező szavainak idézésével felelnem, — bár mint 
akarnám, rövid nem lehetek. 

Azt mondja hát tudósító, első czikkében, a' löb 
bek közt : Szőnyegre jött ama nevezetes, 's már 
tán az egész egyházkerületben tudvalevő, itt pe -
dig részletesen gyakorlatba is vett indítvány, a' 
kegyelem-évre, miszerint minden, akár pap ha-
lálával, akár elköltözésével, egyházba lépő egyén, 
elsőbb esetben ugyan az özvegynek, utóbbiban 
pedig a ' pénztárnak tartozzék fizetni középár 
szerint felszámított jövedelmének felét — Ezt, 
hosszú prologja u tán , így változtatja második 
cz ikkében: „Akarok szólni a' külső-somogyi 
egyházmegye özvegy-pénztári indítványárói,azon 
özvegy-pénztári indítványáról, mellyet ezelőtt 
két évvel Csepelen tartott gyülósébenfogalmazott 
illyformán : minden, akár pap halálával, akár el-
költözésével, egyházba lépő egyén tartozzék fi-
zetni, elsőbb esetben ugyan az özvegynek, utób-

biban pedig a' pénztárnak, jövedelme felét." — 
Imé ! a' mit értekező elébb kegyévi indítványnak 
vallott be : azt, néhány szavában, özvegy-pénz-
tárnak kereszteli. A* mit elébb indítványnak n é -
zett, 's nézetni eröködött : annak, pár sor után, 
akaratlanul megadja illető nevét, midőn egy f á j -
dalmas felkiáltása után ezt mondja: „Az egyház-
megye maradt elébbi határozata mellett." Van-e 
kerek földön zavart fogalom, ha ez nem a z ? Mert 
azt csak nem fogja értekező állíthatni, hogy kegy-
év 's özvegypénztár egy, — (tán azért, mert a ' 
változó pap hivatal-utóditól járandó fizetés az 
özvegypénzfárba tétetni rendeltetett), — holott 
kegyév-díjt az elárvult egyház űj papja fizet e g y -
szer-mindenkorra, előde özvegyének, — és senki 
más: az özvegy-pénztár pedig édes mindnyájunké, 
*s belőle, mint közösből, minden özvegy, min-
den évben, fizetendő. Azpedigszinte megfoghat-
lan, mikép tarthatja az indítványt határozatnak, 
a' határozatot viszont indítványnak, — holott a ' 
kettő lényegesen különbözik egymástól. — Igy 
hát az értekező, hogy vele együtt én is Iatinizál-
jak : in ipso limine peccat. Minek nagyobb vi lá-
gosságául álljon itt egészben a' töredékben idé-
zett határozat: 

«) Gyönk, 1844. apr. 10-én 32- ik szám alatt: 
Szőnyegre jött a* kegyév, jelenlegi ferde alakjá-

I ban, előadatván,mikép az , l -ö r az egyháznak aka -
ratától föltételeztetik, holott az özvegynek 's á r -
vának járandó fizetés egyenesen a' szolgálatot 
tevő pap fizetéséből szakíttatik el, nem pedig az 
egyház által fizettetik külön; 2 - o r a' kegyév fi-
zetése csak azokat a' hivatalosokat terheli, kik, 
— és annyiszor, mennyiszer meghalt papnak le t-
tek hivalal-utódi; azokat pedig első belépésükkel 

kik máshová elhelyzett pap helyébe lép— sem, 
tek: — az elsőre végzésileg kimondatott, hogy 
mivel a' kegy-év megadása iránt csak azért volt 
szükség megkérdezni az egyházakat, mert az ed-
digi gyakorlat szerint kegyév alatt kápláni, vagy 
papihelytartói szolgálattal láttattak el, — melly 
nemű szolgálatot rájuk, beleegyezésük nélkül, e rő -
tetni igazságosan nem lehete. Miután már az e g y -
házvidékben annak gyakorlatba vételével, hogy 
legújabb időben a' megürült egyházi hivatalok, a' 
mellett, hogy az özvegyeknek kegyév Ítéltetett, 
egyenesen rendes lelkipásztorokkal töltettek be, — 
a' fölebb említett ok önként megszűnt: megszűnt 
azzal együtt a' kegyév m e g - vagy nem adásá-
nak az egyház akaratátóli függése és föltételezése 
is, annyival inkább, mivel, — mi figyelembe ve-
endő, — a ' kegyévi jótétemény nem az egyház 
pénztárából, rendes papja fizetésén felül, hanem 
egyenesen ennek fizetéséből levonva fizettetik, — 
következéskép az egyházmegye jogosítva látja 
magát, kegy-évről előforduló alkalmakkal sza-
badon rendelkezni. — Mi a ' második pontot illeti: 
az osztó igazsággal megegyezőnek ítéli, 's annál-
fogva határozza az egyházvidéki gyűlés , hogy 



minden, JZ egyházvidék kebelébe belépendő pap 
fizessen, akár holtnak, akár más helyre helyzeti-
nek utódja leendett, első esetben az özvegynek 
's árváknak, másodikban a' deficiensek pénztá-
rába. Hogy pedig az illynemü fizetések annál 
czélírányosban intéztessenek el 's hajtassanak 
b e : minden termékí jövedelmet közép-árban v é -
ve, pénzben ki fog számíttatni, mellyik egyház 
új, azaz, belépő papja mit fizessen vagy özvegy-
nek, vagy pénztárnak. E ' fizetés aztán, mindkét 
tekintetben, az egyházvidék pénztárnoka által lesz 
behajtandó, 's az elsőbb esetben ismét kifizeten-
dő; mit ha az illető paptól tüstént év elteltével be 
nem vehetne, ellene keresetet indítni útasíttatik. 

/?) Csepel 1845- ik év, apr. 15-én. Olvastatott 
az 1844-ik évi közgyűlés jegyzőkönyvéből, d. 
alatt 32 - ik szám, mellyben megrendelt kegyévi 
fizetések, a' terméki jövedelmek közép-árbani 
vételük mellett, kiszámíttatni határoztatnak. — 
Az e ' tárgyban működött megyei választmányi 
gyűlés ide vonuló munkálata fölolvastatott és 
nagyrészint helyesnek találtatott; azonban az, a1 

netán a' jövedelmek egyenkénti pontos nem isme-
réséből származható fogyatkozások kiigazítására 
nézve köröztetni azért rendeltetik, hogy mindenik 
lelkész, mint ki a' maga jövedelme mennyiségét 
leginkább tudhatja, az iránt, vájjon nincs-e jöve-
delme többre vagy kevesebbre téve, véleményét 
adja, 's n. t. fő-esperes úrhoz beküldje, mindenik 
arra figyelmeztetvén, hogy jövedelmét ne na-
gyítsa, 's a ' személyére netán kizárólag tett j a -
vításokat be ne számítsa. 

Az idézett jegyzőkönyvi kivonatból kitetszik 
1 - s z ö r : hogy az egyházmegye nem özvegyi 
pénztárról, hanem kegyévről, — 's nem indítvá-
nyozott, hanem határozott; 2 - s z o r : hogy a' tu-
dósító, — noha nagyon bőrében állott, — a' ha-
tározatot fel nem fogta, vagy inkább felfogni nem 
akarta. 

„Tüzes vita folyt, — mondja ő, — szinte egy 
óráig a' tárgy fölött. A' zöld asztal helyhatóság 
jogait emlegette, közrendű paptársaink égalitét 
kiáltottak; amaz" etc. — Igenis, tisztelt ú r ! bírnak 
az egyházmegyék helyhatósági j ogga l , mit az 
egyházkerület is folytonosan elismert, — bár mint 
eröködik azt, — mert érdeke így hozza magá-
val, — egyetlenegy ellenzéki társával tölök e l -
v i t a tn i ,— 's ezzel é l tek , é lnek ' s élni fognak. 
E' helyhatósági jogát használta az illető egyház-
megye a1 kegyetek szemeit szúró határozatban, 
— még pedig az egyházkerület megsértése né l -
kül, — miről, ha a' statutumok közt forgatni nem 
restel, meggyőződnie nem lesz nehéz. És higyje 
el kegyed, higyjék el ellenzéki társai, hogy 
ez a' helyhatósági jog nem olly veszélyes, mint 
hinni szeretik; söt ez vala egyszer-másszor h a -
talmas palladium, az egyesekre, vagy egyházakra 
felülről nehezült önkénykedés ellen; nem is ten-
geri szirt, melyen a' józan haladás és tökélete-

sedés hajója összezúzik, vagy bizonyos f ö v é n y -
torlat, mellyen nolle velle, fönakad. Nézzen csak 
figyelmesen szét, egyebeket nem említve, a1 külső-
somogyi egyházmegye 1838-ik 's azótai jegy-
zökönyveiben. — Azt pedig ne higyje, hogy a' 
tarkaság liturgiánkban, — mig az vallásunk szel-
emében létezik, (de minek ellenkezőjét aligha 
udná kegyed megmutatni), — olly szemet-szú-

rólag, olly botrányosan tűnnék föl. — De azt is-
mét higyje, hogy az általa indítványnak erötetett 
határozat, a' mellett még, hogy azt az alsóbara-
nyai egyházmegye magáévá nem tette, lehet jó, 

's jó is. Mert hisz a1 mi nem jó egyiknek, nem 
következik, hogy ne legyen jó a' másiknak; mert 
hisz az egyházmegyék külön-álló, autonómiával 
biró, egymás mellett — nem fölött — álló t e s -
tületek, miknek a* vidék- 's népnél fogva külön 
érdekeik, 's ezeknél fogva, ugyanazon tárgyban, 
különböző határozataik lehetnek, 's vannak, — 's 
egyik határozata nem vár a' másik sanctionálá-
sára. — Hogy kegyed közrendű paptársai é g a -
litét kiáltottak, meglehet; és azt vagy a' kegyed 
saját-magukkal tisztában nem volt ellenzéki t á r -
sai tehették, — nem látván fától az erdőt, — ok 
nélkül; mert hisz épen a' határozat akar égalitét, 
midőn mind a' holt, mind az élők után hivatalt 
foglaló papot fizetteti : vagy a' határozatot értő, 
's a' törvénynek engedni szokott papok tehették 
kegyetek, mint daczolók ellen. — Hogy a1 hatá-
rozat története elbeszéltetett, az is igaz; *s hogy 
a' maga helyén itt is elösoroltassék, — mit más 
alkalommal teendek, — nem felesleges. — Azt 
pedig mikép tehette volna az egyházmegye, hogy 
a' kegyed által, néhány szavában, elősorolt, állí-
tólagosán torony-magasságra halmozott ellen-
okaikra, mik a' piszkos önérdek radical tárczá-
jából kerültek, igazságra, méltányosságra alapí-
tott határozatától elálljon?! De tett, mit tehetett, 
midőn pro aris et focis fáradhatlan tüdejüknek, 
maguk kibeszélhetésükre, (mert ott más ügyek-
től az időt, kegyetek szeszélyeért, el nem fog-
hatta) egy választmánynak, minek tagjaivá 
kegyedet, "s ellenzéki társait is kinevezte, e' 
tárgybani kiküldésével alkalmat nyújtott. És ez -
zel csak azt mutatta m e g , hogy Ioyalis, hogy 
nem követelő. A' miből csak a' következik, hogy 
érzi, tudja, mikép : Nihil est simul et invenlum, et 
perfeetum; hogy : Rien n'est parfait, et les in-
stitutions les plus sages ont leurs cótés faibles: 
de nem következik ám az, mit tán egynémellyik 
következtetni szeretne, — hogy hát nem kell fi-
zetni. Mert feltéve , hogy a1 határozat változni 
fog: annak visszaható ereje nem lehet; hogy p e -
dig annyira változzék, hogy jövőben is fizetni ne 
kelljen, — szinte lehetlen. 

Mi a' szökdécselő Néhány szót illeti, mellőzve 
annak fönhangu nyitányát, következőkre szorít-
kozom: „Igazságosnak látszó, — ezek az író sza-
vai, — az indítványban az, hogy ha a' pap halá-



Iával megürült egyházba lépő egyén fizet: fizes-
sen az is, ki az elköltözött helyébe lép. Quod uni 
justum, alteri aequum. Tovább — bocsánat! — 
bizony indítvány-melletti okokkal a' legszivesb 
készség daczára sem szolgálhatok már , e ' kettőt 
is hosszas fejtörés után sikerült előhalászhatnom; 
mert, mi tagadás benne, e1 tárgyat illetőleg, a1 

somogyi kisded, csak tízből álló egyházi ellenzék 
zászlójához szegődtem, következéskép radical 
tárczámban, liberális okoknál 's eszméknél e g y e -
bek helyet nem foglalhatnak." 

Hát csak rájött értekező, — bár nehezen, — 
arra, hogy igazságos fizetni a' kimozdult pap he-
lyébe mentnek! De hát ez nem elég ok ? Hát 
olly csekély-becsü előtte az igazságosság, miről 
még a1 pogány bölcs is így itélt : Justitia virtus 
omnium est domina, et regina virtutum. — Justi-
tia, omnium virtutum eausa; — az igazságosság, 
miről jelentékeny példabeszéddé vá l t : Fiat justi-
tia, aut pereat mundus; az igazságosság , miről 
azt mondja a' nagy-tapasztalásu bölcs Salamon, 
hogy felmagasztalja a nemzetségei; — az igaz-
ságosság, melly egyik legszebb tulajdona az i s -
tenségnek, 's mit olly jelesen kiemel a' Krisztus-
ban, az öt jellemző lelkes apostol : Szerelted, — 
úgymond, — az igazságot, és gyűlölted a ' hamis-
ságot; a. o* kent meg tégedet az Isten, a ' te Iste-
ned, örömnek olajával, a' te társaid fölölt; — az 
igazságosság, miről egy ellenzéki paptársunk, 
amaz edzett-tollú 's lelkületű férfia egyházunk-
nak, világosan 's elvitázhatlanul mondja : A'jog 
's törvényhozás, sőt maga az ezek szerinti intéz-
kedés is, csak igazságra épülhet; — az igazsá-
gosság, minek reménye teszi sokakra nézve e l -
hordozhatókká pályájuk terheit, édes hitté a' s í -
rontúli életet 's végitéletet ? ! — Hát olly fárad-
ságába került ezt is, mint okot előhalászhatni? 
Ja j ! nem csuda ; mert mit az ember ritkán keres, 
rá nehezen talál. Hát radical tárczájában a' libe-
rális okok közt, az igazságosság nem foglal h e -
l y e t ? — Gonosz egy radical tárcza, — bizony 
nem sok irigylendő van benne. De az szomorító, 
hogy egy keresztyén, mi több, egy protestáns pap, 
illy tárczával, — mit, — ha ugy dugták volna is 
zsebébe, — rég ki kelle vala dobnia, — még di-
csekszik. Illy tárcza mellett, biztosan jóslom, a' 
somogyi tízből álló ellenzék, képzelt ellenének 
épen nem félelmes, 's nem fog szert tenni b a -
bérra. Mellesleg mondva, ha én azon ellenzék 
volnék, nem köszönném meg az olly ismertetést, 
minővel azt jellemzi, szegődött társa e' szavak-
ban : „E* tárgyat illetőleg, (mert ebben van a' 
szó ereje) a ' somogyi ellenzék zászlójához sze-
gődtem." így nem társa, nem barátja , csak ellene 
jellemezheti vala azt. Mert annyi, mintha mon-
daná : én azokhoz szegődtem, kik, bár igazságos, 
fizetni nem akarnak, — kik, az igazságosság da-
czára, önzők. Az illy nem adózunkféle embere-
ket, kiket a' megyei életben mindennek inkább 

neveznek, mint ellenzékinek, így írja le egy j e -
les író (saját szavait igtatom ide , csupán az e l -
lenzék iránti kiméletességböl, hogy ne mindenki 
értsen bennünket: Végoisme est sa passión do-
minante, el un vil intérét le principal mobile de 
presque toutes leurs actions. Voulez vous savoir 
d'avance, quelle sera leur conducte dans les di-
verses occurrences de la vie ? ne demandezpas ce, 
que leurs devoirs exigent: mais examinez ce, qui 
peut favoriser leur vanité, ou leur avarice. — 
Ismét : II est des personnes , qui sont toujours á 
Vaffut des soupcons , des regrets, des piaint es; 
elles prétendent tout obtenir, sans jamais rien ac-
corder, et s'étonnent de nyétre pas aimées, lors-
qu' elles ne font rien pour s* en rendre dignes. 
Incapables de soutenir la moindre contradiction, 
elles contredisent sans cesse, prennent plaisir á 
rous accuser, á vous convaincre. Ne répondez-
vous pas ? c'est les confirmer dans Vopinion d& 
vos torls : repondez-vous ? c'est pire encore, el 
Vopposition la pius modérée se titre d'insolence, 
de témérité, et d'outrage impardonnable. Quel-
quefois elles avouent leurs torts; mais ce nest 
point pour s' en corriger, c'est seulement un ca-
price de pius, ou une ruse pour donner moins de 
price aux reproches des autres. (Principes Phí-
losophiques, politiques, et moraux, par le Colonel 
de Weiss.) 

Hogy az özvegypénztári indítvány csak indít-
vány, tökéletesen igaz. De nem is erre, hanem 
a' kegy-évi határozatra vonulólag követel az egy-
házmegye kötelezvényt, — miér t?! az errei f e -
lelettel nem akarok, noha több tekintetből jó vol-
na, adós maradni. Hajdan az egyházmegyének olly 
emberekkel volt ügye, kik előtt szent volt az adott 
szó, 's megszokták pontosan teljesítni azt, mire 
köteleztettek. Ezek kötelezvény nélkül is fizet-
tek. Ujabb időkben, de kivétellel, más emberekkel 
lett dolga. Történt jelesen, hogy egy paptársunk, 
noha az 1840-ik év ju l : 20 -án az egész gyűlés 
színe előtt önként, még pedig az árvák 's özvegyek 
sorsán ugyancsak könyörületesnek mutatkozva, 's 
ünnepélyesen ajánlkozott előde árváinak kegyévi 
díjt fizetni; majd azon év sept. 25-én ajánlását 
levélben ismételte; nov. 29-én pedig fizetés ha-
tárnapjául az 1841-ik év sept. 29 -é t önkényt 
kitűzte : mégis (nem említve azt, hogy már a' 
másik év nov. 3 -án egyházával, azzal az egyház-
za l , melly annak idejében a' kegyévet maga 
megajánlotta, — akart takaródzni — 's ha az 
akarja, — érteni kell! — csak ugy fizetni; hogy 
majd később nem készpénzzel, de kötelezvénynyel 
kívánt fizetni; hogy csak magát az esperesi h iva-
talt harmincz egynehány levélnek részint Írásával, 
részint olvasásával, az ártatlan, útba-eső egyhá -
zakat pedig ugyanannyinak ide-oda szállításával 
terhelte) öt egész év lefolyta alatt egy k r a j -
czárt sem fizetett. Söt midőn az egyházmegyei 
gyűlés, a' követelő fél sürgetésére, jó hosszú h a -



tárnapot tűzött neki, 's ha addig is meg nem 
fizetne, világi bíróság általi executiót határozott: 
a z t , csupa tiszteletből, egy kocsis-modorban 
irott fenyegető levéllel jutalmazta meg, öt évig 
iránta mutatott kíméleteért, — utoljára is özve-
gye, egy tiszteletre, *s akkori állapotjában rész-
vé t re méltó nő, kényteleníttetvén hordozni a' fi-
zetés te rhé t Ez csak egy példa; de hozhatnék fel 
többet is, — azokét, kik mindent Ígérnek, később, 
hogy semmit fizetniök ne kelljen, mindent elkö-
vetnek. — Ez az oka, hogy most már kötve hisz-
nek a' komának ; és mivel az esperesi hivatal, 
mire néz, többek közt, az illy határozatnak v é g -
rehajtása, illyforma emberek szeszélyének játéka 
nem lehet; de miattuk az egyházmegye sem vesz-
tegetheti a' drága gyűlési időt 's pénzt: az espe-
resi hivatalnak az, hogy senkinek, míg az kegyévi 
tartozásáról, mint világos adósságról, a' formula 
szerint kötelezvényt nem ad, consensust ne ad-
jon, tisztjébe tétetett. E' határozatnak egyik oko-
zóját, tudom, nem kárhoztatják a' nevezett ellen-
zék némelly tagjai; mert ez sem akart fizetni, 
mint ők nem akarnak: de bezzeg kárhoztatnák, 
ha tudnák, hogy azért nem akart fizetni, mert nem 
látta igazságosnak, hogy ö fizessen akkor, mikor 
egy másik, krajczár fizetésére sem szoríttatott. Ez 
kiabálta ám igazán az égalitét! — Mí a' triariu-
sokat, a' potentzírozott quantitásokat illeti: azok 
annak idejében megtették a' magukét ; ' s törvény-
szabta kötelességeiket most is hívebben teljesítik, 
mint sokak azok kőzöl, kik minden csekélységnek 
dobot szoktak ütni. Attól pedig semmit se tartsa-
nak a' hastatusok, hogy az általuk ültetett fáknak 
ezek szednék le álmáit; mert először, azok elébb 
elfognak halni, mint a' fák,miknek ültetésökre a1 

hastatusokban semmi hajlam sem mutatkozik, fe l -
nőnének 's gyümölcsöt hoznának; mert, másod-
szor , sokkal szerényebbek, mint hogy e g y -
vagy másik nyakán élődni kívánnának. Az pedig, 
mit az igazságosságon alapuló törvény közös kút-
főbe szivárogtat, azon joggal illeti őket is, mint 
egyebeket. 

Hogy nunquam dormit diabolus, azt tapasztalni 
némelly egyéneken a' külső-somogyi egyház-
megyének sokszor volt már szerencsétlensége. 
Megtörténik, 's megtörtént az is, — de nem a' 
gyanúsított határozat miatt, hogy néhány száz fo -
rint birtokában levő, — söt — én többet mondok, 
— a' megkerítendő egyház utáni virtualitással 
bíró egyének kevés képességgel képesebbek le t -
tek, és lesznek hivatalra, mint más okos, jól k é -
szült, de szegény Simonidesek. De ez ismét nem 
az egyházmegye hibája 's míve; mert ez az 
illyforma választásoknál csakpassiv szerepet j á t -
szik. — Hogy a' kegyévi határozat simoniára ve -
zetne, nem látom; mert szerinte nem azért kap 
valaki egyházat, mert fizet: hanem azért fizet, 
mert hivatalt kapott. Am mondja meg az ér teke-
ző, ha tudja, mellyik tisztviselő zsebéből kukucsál 

ki a1 simoniacus pénz ? Hogy azonban simonia, 
— de nem az egyházmegye részéről, — gyako-
roltathatik, gyakoroltatik is, nem tagadhatom; mert 
habemus exempla : de ezt nem lehet az egyház-
megyének hibául betudni ; mert az eíFóleknek 
rendesen olly későn juthat tudomására, mint a n -
nak , hogy egyvalaki, már hivatalban levő, olly 
üres egyházban, hova csak a' vele egy kézre do l -
gozott káplán által hivatott meg az egyház képé-
ben, — az egyház által, — miről pedig ez sem-
mit sem tudott, — állítá magát próba-predikálásra 
meghivatottnak lenni; mint ezt a' kezemnél levő 
oklevél tanúsítja. — Hja ! a' világ fiai okosbak 
a' világosság fiainál! 

Hogy káros a1 határozat oeconomiai tekintetben, 
tagadom. Mert igaz, hogy egy ifjú papnak négy-
ötszáz forint kifizetését kiheverni nehéz: de (mel -
lesleg említve, hogy értekező bizonyosan örömes-
tebb fizet, ha már csakugyan meg kell lenni, n é g y -
ötszáz, mint egyszáz forintot) a' kifizetett sum-
mának egyszer-akkor megtérüléséről épen a' h a -
tározat biztosít; holott különben fizettünk a' nél-
kül , hogy kiadott pénzünk csak egy részbeni 
megtérülését is bizton remélhetők. Mert a ' régi 
rendszer mellett, az özvegy 's árva csak ugy k a -
pott valamit, ha az egyház akarta. Hogy podig 
ez, ha akarná is, ne mindég akarjon, némelly r a -
dicalok, kivált jelenben, ki tudják vinni. A' régi 
rendszer mellett kapott a' gazdagabb egyházban 
megholt pap özvegye 's árvája, ha nem olly na-
gyon volt is rászorulva: de az öreg bábonyi, a' 
berényi, kikre igazán rájok fért volna, a' nélkül 
maradtak. Most, különbség nélkül, minden kap, 
még pedig igazságosan kap. Nem erötleníti pedig 
a' határozatot az, hogy o' kiköltözés által ürült 
egyházakba rendelt papok forintjai még nem súr-
lódnak a' tractualis ládd fenekén. Ugyanis a ' ha-
tározat keletkezése óta csak Székely és Ságvár 
töltetett be megüresedés ut ján; így, mivel a' h a -
tározatnak visszaható ereje nincs, nem levén, ki 
fizessen, nincs minek súrlódni. De fizessen csak 
a* ságvári és székelyi pap : mindjárt lesz,mi s ú -
rolja a' szövetség ládája fenekét. Ennek aztán 
az a' jó eredménye lesz a' nevezett lelkészekre, 
hogy leendő özvegyeik egy felöl bizonyosan 
megkapják a' kegyév-d í j t : más felöl az ők *s a ' 
velek egy categoriabeliek fizetésével öregbült 
özvegy-pénztárból jóval többet húznak évenként, 
mint mit a' mostani özvegyek *s árvák húznak. 

Kérdi az értekező, hogy „ha, posito sed non 
concesso, megfizetnék ők— t.i. az ellenzék — a' 
rájuk yetett summát: özvegyeik kitől kapnák azt 
vissza? tán a' tractustól, tán inkább a' succedens 
paptól, 's mikor? tán mikor annak legkönnyebben 
esnék lefizetnie, vagy tán sohasem ? mert, ú g y -
mond, hog-y m egyházmegye brachiumot hasz-
nálna még legkétesb esetben is egy paptársa e l -
len, ezt hinni avvagy csak a' tractus loyalítása, 
's k. humanitása sem engedik,® — Hogy a* suc-



Cedens pap fizessen, igen természetes ; valamint 
az is, hogy annak bőrét a' tractus lehúzni nem 
fogja, hanem határidőt enged. De hogy bárki a' 
fizetést évekről évekre halaszsza,vagy még inkább 
hogy soha napján fizessen, ' segy egész testületet 
évekig úsztasson : azt, véleményem szerint, a' 
tractus, épen azért, mert loyalis, mert humánus, 
meg nem engedheti, megengedni nem fogja. Ne-
ki, mint kormányzó testületnek, tiszteben áll, a' ha-
tározatoknak, minden törvény- engedte módon, — 
ha más nem használ, brachiummal is, — sikert 
eszközleni. Ha ezt teszi, ha ezt részrehajlás nél-
kül mindenki, pap, nem-pap irányában teszi: ak-
kor humánus; nem, mint értekező véli, akkor, ha 
paptársa iránt annyira részrehajló, hogy annak 
személyének a' határozatot, törvényt, a' közügyet 
feláldozza. Ez furcsa egy fogalom a' loyalítás-
's humanitásról. A' Krisztus ugy verte ki a1 g a -
lambárusokat 's pénzváltókat a ' templomból: de 
hogy öt ezért illoyalisnak, inhumanusnak tartaná 
értekező, nem hihetem. 

Mi az özvegyi pénztárt illeti: majd tanakodjunk 
annak létesítése módjáról, ha Isten akarandja 's 
élünk, — ez egyet jegyezve meg most, hogy 
vesz, nem vesz abban részt öreg, ifjú, veteranus, 
initians , — nem , mint értekező tartja , (vagy 
tán nyomda hibája?!) initiens: részemről amaz 
egyházi páriákat, az iskolatanítókat, sem akarom 
kihagyni a* számításból; mert ők is egyházi hi-
vatalnokok, mikép mi; — mert segélyre jobban 
szorultak mint mi; — mert róluk senki sem gon-
doskodik, hanemha mi. 

Az előadottakból kijővén, hogy másról beszél 
értekező, mint beszélnie kell; hogy kegyévi 
határozat az, minélfogva ö is fizetésre szoríltatik, 
nem pedig özvegy-pénztári indítvány : világos, 
hogy először értekező,akarva nem akarva nagyon 
tévelyeg, 's kik neki vakon hittek, tévelypgteti; 
hogy 2-szor feljajdulása 'sütött lármája nemcsak 
igazságtalan, hanem méltatlanul sértő is, —mire ha 
békés természetem, méginkább az olvasó közön-
ség iránti tiszteletem, 's az értekező iránti köleles 
kiméletem engedné: hozzá illő durva modorban 
felelhetnék. Igy elégnek tartva kimutatni .mit kelle, 
befejezem válaszomat az értekező- 's társaihozi 
azon fölszólítással: Vous n'avez qú' á payer, et 
obéir; 's az értekezőhezi e1 szíves kérelemmel: 
hogy jövőben embertársa, annyival inkább egy 
testület irányában meggondolóbb 's igazságosble-
gyen.E^y egész testületnek a' közvélemény előtti 
illy vagy olly állása sokkal kónyesb, a' közügy 
tekintetéből sokkal fontosb, hogysem azt, bár nem 
rnalitiáb >1, de gondatlanságból, vagy elfogultság-
ból koczkáztatni lehetne. Ki egyeseket, mégin-
kább ki egész testületet ad át a' világ Ítéletének: 
nem elég annak azt mondjákra í'p.tni, miről l eg-
többször igaz ez az állítás : En generál on dit est 
la préfaee du mensonge. Hiteles, megczáfolhatlan 
okadatokkal lépjen elö . különben mint rágalmazó 

tűnik föl előttem. Nem meniseg az, mivel sokak 
illy tényeket mentegetni elég szerénytelenek : mi 
a' gyanúsítás korában élünk. Nem nekünk kell a ' 
világ után, hanem ennek mi utánunk menni. Ha 
a' só megizetlenül, mivel sózatik meg? ! Ám ál-
lítsa pelengérre értekező, — ha illyesmiben g y ö -
nyörét találja, — azt, kit tetszik, — egyest vagy 
testületet: de csak ugy , ha megérdemli; kü-
lönben annak becsülete legyen előtte sérthetlen. 

Peremartoni N a g y Z s i g m o n d . 

II. 
T. Szilágyi Antal úr, a' f. évi Prot. Egyh. 's 

Isk. Lapokban, már kétszer állott s íkra , 's mind 
a' kétszer — szeretem hinni — nem annyira erős 
meggyőződés, mint önérdekből, a' k. somogyi e.-
megye özvegyi pénztárának — így nevezi — 
„indítványát" támadja meg. 

Legközelebb az említett Lap 38-dik számában, 
nemcsak a 'maga által is hosszúnak bevallott p ro-
logban, hanem az egész zavart szövegben hetet-
havat össze-hord. . . beszél Szemere, Simonides, 
simonia , Pap István, Fogarasi , Kölcsey, római 
régiségekről és még Isten tudja, miről ? egy szó-
val : egész Conversations-Lexicont ír , de még 
dalol is , csakhogy andalító édes hangjával az 
olvasót arra nyerje meg, hogy az helyeselné, ha 
ö fizetni nem akar. — így van a?., mikor az em-
ber csúsztatni akar , *s kétségbe-esett ügyet o l -
talmaz ! 

Én, hogy helyes ítéletet lehessen hozni, meg-
mondom, mi ok indította a 'k. somogyi e . -megyét 
arra, hogy a' kegyelem-évről, 's annak folytá-
ban a' papözvegyi pénztárról a'fönt-álló gyakor-
lat szerint intézkedjék? 

Van a' dunamelléki e.-kerületnek — a'többek 
közt — illyen csudálatos szabálya, vagy statutu-
ma : „A' rendes pap halála után a' tractusnak 
van joga fél, a' superintendentiának szinte fél, ós 
így a' kettőnek — a' nép kívánsága hozzá-járul-
tával (!) egy egész kegyévet adni."*) így tehát, 
mivel az az év, mellybe a' pap bele-hal, még nem 
kegyelem-év, hanem a' papnak rendes szolgálati 
éve : gyakran megtörténik, hogy az egyház, a' 
pap halála után, szinte két egész évig is a' pap-
Jakban maradt árva csalid által tartott és fizetett 
káplán hivatalos szolgálatával láttatik el. Látta a 
k. somogyi e.-megyei elöjáróság, hogy az illyen 
két év az, melly a' leggyalázatosabb korteskedés 
's legaljasb népkegy-vadászásra nyit tágas ka -
put, mind az árva család, mind a' káplán részéről. 

Úgy van. A' meghalt pap vagy öreg, vagy j a -
vabeli, fiatal. Ha ö reg : leányai, — ha if jú: öz-
vegye csinálnak kinézéseket. A' káplán hiába 

*) Ebből sokszor az lett, hogy a' kinek a' tractus adott 
fél kegyévet : nem adott hozzá a' kerület — ha a' család 
rá szorult is — másikat. Megesett az is, hogy mind a' tra-
ctus, mind a' kerület akart adni : de az egyház nem fogadta 
el. Sok volt a' visszaélés t K. D. 
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mondja mindennap az úri imádság 6-dik kérését. 
Kísértetbe j ö ; még pedig két oldalról. 0 az egy-
házat szeretné, — néha járulékkal : öt a' fiatal 
özvegy, vagy a' háznál levő hajadon. *) 

A' házasság praeliminaris pontjai csak hamar 
megkészülnek. Mindkét részről első és fő feltét, 
hogy helyben maradhassanak. Már most egész 
erővel megkezdik az etetés és itatást, —mire sok-
szor nemcsak a' kegyévi jövedelem, hanem az 
utolsó megkímélt fillér is felmegy Két év hosszú 
idö! Végre eljö a1 tractualis gyűlés, benyujtatik 
a' tömérdek — egy kézzel — aláirt nevekkel 
erösnek-hilt folyamodás, kérik a' káplánt; ki, 
miután két év alatt mindig ezen egy folyamo 
dásért dolgozott : most ugy mutatja, mintha ne -
heztelne a1 ritka sajátságaiért! — kizárólag 
egyedül öt kérő,betanított,megbízottakra,—szen-
vedőlegesen — passive — viseli magát , 's ha 
végre elég vakmerő volna öt — a' legbizonyosb 
adatok nyomán — korteskedés vagy vétkes nép-
kegy-vadászással bárki vádolni: elégnek tartja, 
ártatlanságát tanúsító sóhajai közt, ennyit rebeg-
hetni : „Nem tehet róla, hogy, minden örizkedése 
mellett, halálosan bele-szeretlek. **) 

A' tractus — többnyire — nem adja meg az 
illy törvény-ellenes kérést, folyamodást. Az ügy 
felebb vitetik. Hova ? a' kerületre. Az úti költ-
ség s kalácscsal ellátott megbízottak, a' most ol-
dalgó-, laterizáló-káplánnal egyjó héttel a' kitű-
zött nap előtt elindulnak a'kerületi gyűlés állan-
dósított helyére; sorba veszik a' feldictált nép-
boldogító (? ) ülnököket; le rakják .— a' hol ki 
nem verik vele — a' polyvába dugdosott tojás-
teli kosarakat, czipelik aíkonyodáskor a' mes-
terségesen kerített d ámvad-, vagy szarvasokat; 
legördítik az úton vízzel föleresztett boros hor-
dókat. Eljö a'gyiilés napja is A" ritkán látott ala-
kok sürü megjelenéséből előre sejteni lehet, hogy 
most statutum el vagy megrontása czéloztatik. 
Ugy van! A' szerénységet hallgatásban tarló 
egyháziak ellenmondásuk nélkül — a' másnapi 
óvás és dohogás mifsem érvén — a' statútumot 
elrontják, a' tractus ítéletét megváltoztatják , a' 
káplánt — de csak most az egyszer (!!) — m e g -
adják; a' lakodalmat pedig otthon csak hamar e l -
lakják. 

llogy illy badar dolgok ne történjenek, okulva 
szomorú tapasztalásain a' k. somogyi e . -megye, 
elhatározta : hogy kegyeleméve legyen ugyan 
minden özvegy papnénak: de ugy, hogy a ' m e g -
holt helyébe tüstént rendelendő lelkész f ) a' 
paplakból elköltözött özvegynek fizesse ki az 
ugyanazon egy kulcs szerint , minden ekklára, 
egyszer-mindenkorra kivetett , kegyelem-
évi járandóságot, meliyet csalhatatlanul az ö öz-

*) Mindenben van Kivétel. 
A' ki nem ollyan, ne vegye magóra ! 

f ) T. i. a1 k egy -év kezde t eko r . 

K. D. 
K. D. 
K . D. 

vegye is v i ssza-nyer ; de ha családja nem volna: 
rendelkezhetik is felöle. Ez az első ok ! . . 

Második oka volt az e.-mqgyei gyűlésnek, a' 
fen-forgó terv létesítésére az, hogy többnyire az 
őszi és tavaszi vetések felezése, a' természetbeni 
osztozás szülte a ' volt pap családja 's a' hivata-
los utód közt sokszor felmerült illetlen össze-
kocczanásokat, gyűlés elébe került panaszokat : 
így készpénzbeni, egyszerrei kielégíttetéssel, 
előzve van minden, most említett ' snem is emlí-
tett kellemetlenség. 

Ugy gondolnám tehát, hogy ollyan esetben, ha 
családos pap után megy valaki,* az elősorolt n é -
zetekből helyes a' k. somogyi határzat. Az ö z -
vegy nem veszt , 's egyszerre kezébe megy a1 

pénz, 's azt azonnal használhatja, — a' kegyév 
megadását nem feltétezi a' sokszor hálátlan nép 
ingadozó indulata; az egyház, idejében rendes 
pappal láttatván el, rendetlenségbe — abnormis 
állapotba — nem jö ; a' demoralisatio kikerülte-
tik; az utód, hivatalába beállhatása után nem v á -
rakozik ; a' papi család és administrator, vagy 
helyettes-közti, roszszá fajulható viszonyok meg-
szűnnek. 

Most már, ha helyes, hogy fizessen a'családos 
papnak hivatalos utóda : helyes, hogy fizessen az 
az ifjú is, ki a' papnak más helyre lett költözkö-
dése után, annak helyébe megy. De kinek? és 
hová ? az a' kérdés. Természetesen a' papözve-
gyi pénztárba, hol mindegyik papözvegy feltalál-
ja — a' kegyévi fizetésen felül is — osztályré-
szét De nemcsak helyes, hanem igazságos is 
az ezen utolsó esetbeni fizetés, avagy csak azért 
is, mert ha az ifjú — nőtlen —pap megházasodik : 
akár az először nyert egyházban, akár előlépte-
tés utján nyerendő nagyobban hal meg: maradéka 
húzni fogja a1 hivatalos utódtól az arra az e g y -
házra kivetett kegyévi mennyiséget, a' mellyben 
meghalt. 

Ez az a' része a' papözvegyi pénztár tervé-
nek, melly czikkíró úr fejébe már csak azért sem 
fér. mert neki ez esetben fizetni kell. Nézzük, ha 
a' mellette szóló okokat nem akar ta , vagy nem 
tudta idézni: ellene millyen okokat húzott elő r a -
dical tárczájából? 

Először is azzal szeretné magát vigasztalni n' 
morosus fizető, hogy a \ t e r v még csak indítvány." 
Erre azt mondom, hogy ezen terv, miután 4 é v -
vel ezelőtt az arra megbízott választmány által 
kidolgoztatott; az e. megye minden papjával, v é -
leményezés végett, közöltetett, és így mind a' 29 
megyebeli papnak egyező akaratával törvény-
méltóságra emeltetett: már rég megszűnt indít-
vány. de megszűnt terv is lenni; és azért, hogy 
A. Baranya, minicipalis jogainál fogva — mit igen 
helyesen tesz, neki a' maga özvegyi intézete in-
kább tetszvén — el nem fogadja : kötelező 's foly-
tonos gyakorlat által szentesített törvény. Erős-
ségül veszi czikkíró, és — vajha több kegyelet-



t e l ! ! — kérdi: Hát a' régibb papok mért nem 
fizetnek ? — Ebben vél író rejleni valami nagy 
nyomósságot: azonban , melly súly-nélküli az 
egy kevéssé gúnyos 's gyanúsító megjegyzés, 
megtetszik onnan, hogy csakugyan önmaga a' 
kérdésre megfelelt, és meg sem gondolva — mert 
különben hallgat vele — helyesokát adta : miért 
nem fizetnek, 's kezdhetik most már az idősbek 
az illynemü fizetést? Egyikért t. i. azért, mert 
2 0 — 3 0 's több évek alatt csakugyan adtak 's 
adóztak az özvegyi pénztárba annyit, mennyit fi-
zetni most nem akarna czikkíró: — de ha nem fi-
zettek volna is ?! minden jó tervnek egyszer csak 
életbe kell lépni, 's valakin az életbe-léptetésnek 
elkezdetni. Hiszen édes hazánkban most minden 
jótékony intézet s ezek megalapítása 's föntartá-
sának terhe az ifjabb nemzedéket nyomják. Mit 
atyáink és élő öregeink tehettek volna, de nem 
tettek: a* jelenkor feladata ! — Ezen ürügy alatt 
akarni azért az igazságos fizetés kötelessége alól 
kibúvni,valóban— akár hogy czifrázzuk—valóban 
nem nagy- le lküség, — kivált ollyan Simonides-
töl, kit mi, az élet hullámos tengeréből töredék-
deszkáján rimánkodva felénk úszót, szívtelenül 
vissza oda nem taszítottunk, hol most is éviczkél-
n e ü ! A' mit ad vocem Simonides felhoz : simo-
niát: igazán gyávácska kis, lehetőségből-merített 
erösségccske. A* „dilemma formácskaa pedig merő 
csalfa tételeken alapúi. Mert a' mellett, hogy az 
ollyan értetlenre, ki — mint a* gyermek — a' 
maga javát sem tudja, kell a' jótéteményt tukmál-
n i : nem is egy emberre, hanem az összes e. me-
gyei papságra, éspedig leginkább jövendőre szá 
mított jótétemény ez ; és bár hogy altizáljon czikk-
író, jobban illik a' mi szánkba idézett dala, mint 
az övébe. Egyébiránt végre, a* szerencsétlen di-
lemna után, elöjö czikkíró az eddig elhallgatott 
igaz okkal is. Ezt mondja : „Leginkább ellene van 
az indítványnak az általa okoztatott oeconomiai 
kár." Ez már ok ! el hiszem,kivált, ha az ember első 
évi jövedelme szép részét, magán-szerződés u t -
ján, hivatalos eldödének adja 's szenteli. Ok,mon-
dom, — de nem a' tervet-megdöntö, — és e' 
miatt bú nélkül fizethet a somogyi kisded, csak 
tízből álló ellenzék ! — Ad vocem: Ellenzék! 
Nem hiába mi protestánsok hiszünk invisibilisek-
klésiát is, — ollyat, mellynek tagjai, azért, hogy 
nem láthatók, mégis léteznek. Illyen invisibilis 
lenne, ha volna, a 'k -somogyi ellenzék is ; mert én 
kétlem, hogy czikkíró, ha minden radical zsebét ki-
keresi is,abból tizet előszedhessen, ha csak, önma-
gában nincs egy legio, legalább decuria ellenzék. 
De tegyük fel — posito sed non concesso —hogy 
czikkíró ellenzéki zászló alatt vitézkedik: nézzük, 
hová vezet ezen állítás ? A* k. somogyi e. megye 
előjárósága az egyházi szerkezet hiányait által-
látja, hibáit javítja, korszerű haladást nemcsak 
nem akadályoz, de tesz. És így, ha van kifejletlen 
egyházunkban ellenzék : ezen egyházmegye elő-

járósága 's papsága ellenzékszellemü. Ha már 
most áll, hogy ezek ellenébe czikkíró ellenzéki: 
azt kérdem : Mi az ellenzék ellenzéke ? Felelet: a ' 
conservativ; és így czikkíró, tíz czimborájával, 
minden radical tárcza's liberális eszme mellett is, 
conservativ. És valóban az i s ; mert szeretné zse-
bében azon egynehány forintot conserválni, mely-
lyet abból — a' tractus Ioyalitása sem állhatván 
ellent — akármelly szolgabíró egyszerű Ítélete, 
8 nap alatt, kiolvas. — Zárom tehát feleletem 
azzal, hogy czikkíró úr, akarja, nem akarja, alkal-
masint fog fizetni, és az a' választmány, mellynek 
feladata, a' papözvegyi intézet terve körül felme-
rülő nehézségeket eloszlatni; mint szinte, az elé-
gületleneknok nagy szorgalommal, ez érdemben 
gyűjtött észrevételeiket figyelembe véve — a' hol 
lehet — használni: ugy hiszem azt fogja czikkíró 
úr, mint munkatársának, őszintén tanácsolni, hogy 
világos adósságát fizesse, róvja, tisztázza le. 

October 12—ik 1847. K e c k D á n i e l , 
k. somogyi alesperes. 

ISKOLA- 'S NEVELÉSÜGY : 
Kisdedóvó intézetek. 

Átalános a' panasz, hogy köznépünk neveletlen 
's erkölcstelen, mit tagadni nem lehet. Közös az 
elismerés, hogy ez illy sülyedt állapotában tovább 
nem maradhat. Nem ! mert korunk — e' minden 
j ó r a , szépre felhajnalodott kor — emberi jogokat 
akar osztani, hogy örüljön mindenki és érezze 
becsét a' rövid életnek. De éretlen, 's leendő sza-
badabb-körű helyzetébe magát keletelni nem-tu-
dó népre olly jogokat ruházni, me lyeket okosan 
használni még most nem képes : annyi, mint a' 
status csendességét koczkára tenni. Érzi a' nép 
maga is elmerült helyzetét, ebből szabadulni akar-
na : de ereje nincs. — Mi lehetne azért üdvösebb, 
's nemzeti fölvirágzásunk jövőjére bíztosb, egy -
szersmind legrövidebbül, mint népünk nevelésé-
ben, nem mint eddig, mikor a' rosz benyomások 
magvai már gyümölcsöztek is — 7. 8 . éven túl, 
hanem mint az alkotó kezeiből tisztán létre-jött 
kis emberekben ragadni meg az ügyet. 

A* népnevelést régen virágzásra-fejtett külföld 
példájára, a' kisdedóvás, mint idegen égalju plán-
ta, édes hazánk földére illy czélból ültettetett át. 
— Mi csoda ! öröm látni! az új plánta szereti 
helyét, é l , bokrosodik, — ' c s a k pártfogás és 
ügyes ápoló ne hibázzék, szét lehel ültetni e' ke -
rek hazában. Hogy e 'növény avatolt ápolói hova-
tovább sznporodjartak : illy végre alkatott, elébb 
ugyan Tolnán, majd innét fővárosunk Pest kebe-
lébe vitt, a' müveit külföld bármellyikével is v e r -
senyezhető, kisdedóvó-képző intézet. 

Milly sikerrel járt ez eddigelé hivatásában ? 
erre honunkban alig évtized alatt nyitott , hatvan 
kisdedóvodák, szinte azokban az emberiség j a -
vára naponként megmentett hatezer kis polgárok 
feleljenek. Mennyiben teszik ez intézetek n e v e -



lésünk alapját? azt, részint ez érdemben megje-
lent egyes czikkek, de főkép „Nefe l e j t s " és 
„Terc" (kisdedovó-intézetek terjesztése iránt a' 
két magyar hazában) czimü kötetek, t. cz. 
Ney Ferencz és Varga István uraktól, kimeritö-
leg adják elő. Azért, feltéve mégis , hogy ezen 
könyvecskék, minden nagy becsök mellett is, ke -
vés kézen fordulhattak meg, 's így a' kisdedóvás 
körüli eljárásról kellő fogalommal kevesen bírnak: 
czélszerünek láttam azoknak kivonatát, csak ugy 
dióhéjba szorítva is, közleni Lássuk : 

A kisdedóvó- intézetek alkata és ozélja. 
Azon száraz, tágas és világos épület, mellyben 

a1 már járni 's beszélni tudó gyermekek egész a' 
hétéves korúakig naponként össze-gyülnek; 
mellyben a' szegényebb-sorsuak, kiknek szülőik 
külső dolgaik vagy napszámaik miatt ebédre haza 
nem mennek, — reggel eleséget vivén magok-
kal, az egész napot, — a' jobb-móduak r kik haza 
kész ebédre mehetnek, a' déli kis időn kivül szinte 
az egész napot egy józan, értelmes, becsületes 
férfinak, ós egy anyai hivatalt viselő asszonynak 
vagy dajkának felvigyázata, oktatása és vezér-
lete alatt töltik; mellyben a ' kis gyermeksereg 
meglepő tisztaságban, rendben,pontosságban, szü-
netlen foglalatosságban él és nevekedik; melly-
ben, bizonyos módszer szerint, a 'gyermekek testi 
erejök és lelki tehetségeik szoros összhangzás-
ban, lépcsőnként fejtetnek, gyakoroltatnak és mi-
veltelnek; mellyben a 'gyermekek emberi és pol-
gári kötelességeiket jókorán megismerve, rend-
hez, takarékossághoz, egymás iránti megelőző 
szívességhez szoknak; szóval : mellyben a' még 
iskolába nem-járható gyermekek, hogy se a ' szü-
lőknek otthon aggságul ne legyenek, sem magokra 
nevelő felvigyázat nélkül ne hagyassanak, sem a' 
velők született's minden jónak forrásául szolgái-
ható cselekvési inger hatását legfelebb kárté-
telre ne fecséreljék, — minden testi és lelki rosz-
tól megóvatnak, testi ós szellemiképen fejtetnek, 
minden jót és szépet tartós gyakorlattal meg-
szokván, az életre előkészíttetnek : — kisdedóvó-
intézetnek neveztetik. Ezen intézethez tágas ud-
var, és bármi kis kert is szükséges; amaz. mint 
czélszerü gépekkel ellátott játékhely a' testi f e j -
lődés és erősödés tekintetéből • emez, mint fog-
lalatosságot-nyujtó, egyszersmind a' természet 
iránti szeretetet ébresztő, a' gazdálkodási szelle-
met elevenítő, a ' munka közvetlen sikerét édesen 
éreztető, végre mint a' gyermek kezét, szívét 's 
értelmét gyakorló iskola, mellyben mindenfélét, 
mi kíváncsiságát ingerli, lásson , de hozzá nem 
nyúlni, becsülni, minden kártételtől megőrizni ta -
nuljon. 

A kisdedóvó intézetek ezélja: Hogy a' munka 
által elfoglalt szülék gyermekeikre való gondos-
kodástól fölmenlessenek ; hogy a1 gyermekek az 
ezerféle módon előadható veszedelmektől megó-
vassanak ; hogy a'közbátorságnak, mellyet gond-

viselés nélkül hagyott gyermekek pajkossága, 
vagy tudatlansága már gyakran veszedelmezte-
tett, segédeszköz nyujtassék ; hogy a1 gye rme-
kek az utcza helyett, hol a1 hivalkodást, dologta-
lanságot, versengést, boszu-állást, erkölcstelen-
séget, fajtalanságot szokhatnák meg, a r r a - r en -
delt épületben és szorgos felvigyázat alatt a* tár-
sas élet örömeire és tartozásaira, csinosságra, 
rendre, tisztaságra, felebaráti szeretetre, mun-
kásságra, ügyességre, szóval: minden emberi és 
polgári erényre szokjanak; hogy természeti ha j -
lamaik czélszerü eszközök által fejtessenek, tes-
tök pedig a' léleknek erős, ügyes és tartós szol-
gájává idomíttassék; és hogy a" status jövendő 
nemzedéke olly esetben is, ha a' szülök restek, 
dologtalanok vagy épen erkölcstelenek, 's így 
gyermekeikre veszedelmes hatással vannak, az 
erkölcsi és nemzeti nevelés bízlosíttassék. 

A kisdedóvó intézetek haszna: Ereje a' hazá-
nak a' nép, jóllehet állandóságának biztosítéka 
az erkölcsiség. Olly polgárokra van a' hazának 
szüksége, kiknek mindenike, mint a' dolgozó em-
beriség lánczszeme, saját hatáskörében maradván, 
ebből semmi melléknézetek, haszonlesés, más 
nyugtalanok izgatása, elcsüggedés, vagy elérhe-
tetlen ohajtatok csiklandó ösztönei által ki ne r a -
gadtassanak, — kik egyes czélókra, a' közjónak 
átalános czéljára kitelhető szorgalommal, ügyes-
séggel és lelkiösmereíességgel munkálkodjanak; 
kik, a' közös szeretet elbomolhatailan kapcsa ál-
lal szorosan egyesülve, egymást béketűréssel se -
gítsék; kik az erkölcs és vallás bátorító palla-
diuma alatt, az igazság szerint a'magokét szoro-
san megkívánva, másét egy szálig megadva, a1 

földi lét bajait a* jövendő megnyugtató reményei-
től áthatva tűrni, jobb oldalát pedig józan inér-
seklettel éldelni tudják, illy polgárok nevelő- is -
kolája a ' j ó l elrendelt kisdedovóintézelek, hacsak 
azon alapigazságnál fogva is, hogy a' szokás az 
emberi természetben nagy hatalmasság. Szóval : 
a' czélszerüen rendezett, földabrjszokkal, állati 's 
növényképekkel, mestermü-mintákkal,fali és rajz 
ra használandó pála—táblákkal, számvető gépek-
kel 'stb. fölszerelt, és egy képzett óvói-egyén 
által vezetett kisdedóvodának feladata hatni 's üd-
vösen munkálni a' gyermek egyénisége tekinte-
téből : 

AJ Annak lelkére, vagy a" lelket óvni meg: a. 
Az önzéstől, b. Az irigységtől, c. Fösvénységtől. 
d. Nagyra-vágyástól .e. Csalárdságtól./". Kevély-
ségtől. g. Gyűlölettől, h. Boszuvágytól. i. Vakhit-
tői. k. Tespedéstöl. 

A' lelket nem csak megóvni, de annak gon-
dolkozó, értelmi, s érzelmi tehetségeit fokozato-
san fejleszteni: a. A' természeti tárgyak átalános 
és részletes ismerete, b. Szívnemesítés, n. Igaz, 
szép, jóiránti érzés. d. Tisztelet, e. Felebaráti sze-
retet. f. Erkölcsiség./;. Vallás, h. Főkép honsze-
retet és i. Nemzeti nyelv beoltása által. 



B) A' kisdedóvás másik fŐfigyelme alá veszi a' 
gyermek testét, mennyiben azt megóvja : a) Sze-
rencsétlenségektől. b) Betegségektől, cj Henye-
séglöl. De nemcsak megóvja, hanem neveli is an-
nak erejét, még pedig: a) egészség tekintetéből: 
a. Vidorságban. b. Tisztaságban, c. Mérsékelt 
tiszta légben, d Czélszerü mozgások által. /?) 
Ügyesség tekintetéből', a ) Testi gyakorlatok, b) 
Érzéki gyakorlatok, cj Dalok, és dj Beszéd által, 
különösen a' kiejtésre nézve. 

Volt idő, uraim! mellyben harczméző volt a' 
földháta, — 's á' derék embert testi ügyesség, ki-
fejtett vaderö, vitézség tették; majd az emberi-
nem kibékülvén lassanként magával, eszméi sze -
lídültek, vágyai tisztábbak lettek, a' lélek pallé-
rozás alá fogatott A' siker, melly ez érdemben 
mutatkozott, a' lélek vizsgálására vonla az embe-
rek figyelmét annyira, hogy, kivált jelenünkben, 
ismét egy más túlságba estünk. — Csak a' lelki! 
Csak a" mennyei! Hiszen jól van ez. Ámde ne 
feledjük azt sem, hogy gondvisele.tlenség mialt 
roskadozó hajlékból a' lélek mindig költözködik 5 
vagy mikor a' lélek tehetségeit gyengéd ihlelség-
gel fej tegetjük: akkor ezen gond a' testre is k i -
terjeszkedjék ; annyival inkább, mert az emberi-
ség már volt erösebb, szálasabb. Ezt mutatják a' 
felásott embercsontok, — amazt a1 muzeumokban 
látható sisak, paizs, mellvas, vasing és fegyverek. 
Az ifjú nemzedék elhanyagoltatása sülyeszté mos-
tani állapotába az embert. Mi lesz belőle, ha még 
most sem fordítunk arra figyelmet, hogy ujra erős-
sé neveltessék? Mondom : kétszáz év kell neki, 
ha így haladunk lefelé; a1 földmivessel szembe-
száll a' daru. Ismét négyszáz kell! 's a' kacsa 
felkapdossa 's elnyeldesi utódinkat. 

De hogy fent kezembe fogott dióhéjba beleszo-
rítsam a1 kisdedóvást: leírom még azon napirend-
szer t , mellyet egy képzelt óvó, rendszeresített 
óvodájában követni tartozik : 

Hétfőn reggel: Betűk ismertetése; hangzók sze-
rinti tagolás. — Beszélgetések, intések , tiszta-
ság, rend, engedelmesség felett 'stb. — Termé-
szetleirás állatokról (képekkel) — 's mütani fi-
gyelmeztetések. Versecskék. 

Délután: Számológép. — Mértékekről. — Ma-
gyarország földleirása, megyék, hegyek, folyók 
'stb. Mesterségekről. —- Nyelvgyakorlat. — E l -
lentétek színben, nagyságban, alakban, bútorban, 
szövetben. 

Kedd. reggel: Természettani apróságok : Viz, 
hó, fagy, jég, gőz, szivárvány, nap 'stb. Alaktan 
rajzokkal. Alaktani gyakorlat pála-táblákon. E m -
bertani jegyzetek érzékekről 'stb. Beszélgetések, 
erkölcsi mondatok. 

Délután : Magyaror. megyéi kivágva. •— F e j -
tegetések a' dolgok hasznáról, — pénzekről. — 
Magyaror. történeteiből jellemvonások, beszél-
getés alakjában. — Nyelv-gyakorlat. 

Szerd. reggel : Európa országai, tengerek, he-

gyek 'stb. minősége. — Népkülönségek. — E r -
kölcsi beszélgetés felebaráti szeretetről (mind-
nyájan testyérek vagyunk.) Alaktan képek e lö-
mutatásával. Allatokról mesék. Erkölcsi mondatok. 

Délután : Idöfelosztásról. — Számológép. B e -
tü-ismertetés (hangoztatási uton.) Erkölcsi b e -
szélgetés szülői- és gyermeki viszonyról. — In-
nen Isten jóságáról. Tárgyak összehasonlítása. 
Nyelvgyakorlat. 

Csöt. reggel: Nyelvgyakorlat. Erkölcsi beszéd 
illedelemröl 'stb. — Allatok megnevezése- és 
azok hasznairól. — Versecskék növényekről és 
állatokról. — Természettani apróságok. 

Délután : Különféle mesterségekről. — Szer -
számok megismertetése. Embertani jegyzetek.— 
Természeíleirás (növényekről) átalában. — A l a k -
tan (gyakorlat pálczácskákkal összerakni) r é -
szek- és egészről. 

Pént.reggel: Földleírás átalában,egy-egy hely-
ről némelly történeti, müipari adatok. — Nyelv-
gyakorlat. — Erkölcsi beszélgetés egymás iránti 
szeretetről, Isten szeretetéről, mindenhatóságáról 
'stb. Erk. mondatok. 

Délután : Erkölcsi beszélgetés. — Számoló-
gép. — Tárgyak összehasonlítása. — Növények-
ről, — külön egyes növények. — Számjegyek 
megismertetése kézzel foghatólag. 

Szomb. reggel: A'hazáról. A' megyék kivág-
va. — Természettani apróságok. Ásványokról. 
Betűk összerakása. — Embertani jegyzetek. 
Kell-e munkásnak lenni? 

Délután : Természet-leirás átalában 's mütani 
figyelmeztetés. Természeti és készített tárgyak. 
— Ellentétek. — Nyelvgyakorlat. Erkölcsi ész-
revétel. Mire való a' vasárnap ? 

Minden ünnepnapon szünidő. Rendes napokon 
a' tanítási, helyesebben, foglalkozási időszak r e g -
gel : 9—1 O-ig-, és 11-töl fél 12 óráig. — Dél-
után 3 —4-ig , — a' többi játék, de válogatott. 

Miután egy óvoda fölszerelése egyszer minden-
korra 6 0 0 , — az abban működő képzett egyén 
évi díja 800, - - segédéé 300, — dajkáé 250 
vltó forintokra üt : látnivaló, hogy illyet csak 
anyagilag, tán szellemileg is, tehetösb városok 
vagy helységek nyithatnak. Miképen részeltethet-
nek azért ennek áldásaiban a' szegényebb, 's így 
a' nevelést inkább szomjuzó nagyobb részt, vagy 
falukat? — vagyok bátor megkísérteni: 

A' kisdedóvásnak egyik föczélja levén a' gyer-
meket testi, lelki veszélytől óvni m e g ; ha többet 
nem tennénk is, — mint a' gyermeket az utczai 
botrányok 's rosz példák látásától, kútba, fo lyam-
ba-eshetéstöl, — mérges növények- 's állatok— 
kali társalgástól egy olly házba vonni össze, mely-
lyet lakosai — mint a1 kovács vagy pásztor e m -
berek lakát vályogból — olly helyeken köböl egy 
garas költség nélkül állítottak: már magában fe l -
számíthallan nyereség lenne. — A' már óvoda 
nevet nyert hajlék felbutorozásaekkép történhet-



nék: Elsőben is az özvegyek mészszel, — ha ez 
nincs, agyaggal kimeszelik azt. Északra fekvő fa-
lára, hiteles rajz után, Magyarország földképét 
festek. A'helysóg ügyesebbjei hársból, gyékény-
vagy szalmából aprd székeket fonnak. Földmive-
lési- 's müszerszámok készítését csak ugy kis 
mintában a' lakosok tréfából (mert ez új talál-
mánynak hisz is, nem is) is felvállalják. — Ál-
lat-, növény - , ásvány-czikkek nem festve , de 
természetben is gyűjthetők faluhelyeken; — ama-
zok bőre kitömve, lepkék, bogarak pedig egész-
ben. — Számoló gépeket (ollyforma eszköz, — 
mint min az asszonyok fonalat vetnek), fa-golyók, 
helyett diókat alkalmazva, valamint kis téglákat, 
épületfácskákat,, kézgyakorló fagömböket k é -
szíteni*, úgyszintén pálakörajztáblákat, — test-
gyakorló tilókat, — hinta-, mázsásra használandó 
köteleket, lajtorját 'stb. kivált erdős helyen, elő-
állítani krajczár költség nélkül lehet. — De ki 
vezesse már ezen intézetet ? Fel . : Nagy feneket 
ne kerítsünk a' dolognak ! Minden faluban van egy 
természetes-eszü, feddhetetlen-erkölcsü , ezen 
czélra kis fáradsággal elkészíthető fiatal nösfér-
fiu, kit — két hónapi gyakorlat alatt — nem-
csak az egyszerű megóvásba, de mind két nemű 
tehetségek ügyes fejtegetésébe is be lehetne v e -
zetni. Söt ez idő alatt egy, már óletbe-léptetett, 
illyféle óvodában, közel 's távol helyekről, kép-
zés végett egybe-gyül t , válogatott 10 — 20 
egyént az óváskörüli természetes eljárásra elta-
nítani egy képzett óvónak könnyen kivihető. *} 

Mi jutalmat kössünk már ki illy kisdedóvóink-
nak ? Minthogy az illy, falusi óvók csak tavasz-
tól késő őszig, így mégis a' kenyérkereshetési 
idő alatt bajmolnának gyermekekkel : önként jő, 
hogy élelmökröl a' lakosok gondolkozzanak. Ezen 
élelmi szerek gabona-nemüekben, a' megóvott 
kisdedek száma'segyesség szerint fognának adat4 
ni. Szerintem, az illy fizetést közösen kell viselni, 
— bár lenne házaspár , ki az illy fizetésre-
kényszerítéskor mondaná : „Minek fizetnék ? nincs 
nekem dedóba gyermekem ! — Mire meggyőző-r 
leg lehetne felelni : „De van másnak ! ki ön ab^ 
lakát behajthatná, — kerten a' mákját lefejelhet-
né 'stb. 

Ezen óvodák gyámolgatására különösen meg-
kérhetnök a' földesuraságokat 's jobb-móduakat. 

Az óvó tiszte, ki egy helybeli választmány fel 
ügyelete alatt áll: reggel, a' gyermek-ébredés 
időszakán, feleségestül együtt (dajka) a' fő ut-
czák szélein kezdve, sorba össze-szedni a' kis em-
bereket, — az elvontabb utczákon pedig sorosok 
lesznek, kik a' gyermeket (épen, mint a' hogy a' 
borjút hajtják) megkedvelt helyökre vezetgetnék, 
hol a már nyert utasítás szerint töltenék az 

*) Alulirt, Borsodmegye felvidékén ohajtozván egykor, 
mint pap, használni az emberiségnek : kápláni, így szaba-
dabb időm alatt, illynemü megbízatásnak lelkemből örülnék. 

Sz. J. 

időt. — Délben a* haza-kisérés ismét az óvó 's 
dajka tennivalója lenne. Délután szinte mint délig. 

Uraim ! mind meglehet ez, ha akarjuk, egy g a -
ras nélkül. 

Ha képző 's útmutató nélkül szűkölködünk pe -
dig : nem a' világ minden egyházmegyéből vagy 
kerületből, csak ugy aratási szünidő alatt is, egy 
vagy kétpár jófejű elemi iskola-igazgatót Pestre, 
a' példány-intézetbe, felrugtatni. — Ragad aztán 
ez ! 

Egyébiránt ha ezen eszméim tevékenységre 
bírnának valamelly helységet : a' körülmények 
szerint lehetne alkalmazkodni. — Különben ter -
vem még rokkant-állású elemi iskoláinkra divat-
szerübb köntöst szabni. Később a' magosabbakat 
is érintem, de nem bolygatom-

tir dftu S z a b ó J á n o s , 
theol. cand. képzett-óvó. 

EMLÉK-TÁRCZA : 
Mármarosi egyházmegye a'XVII-dik században. *) 

1. Hosszúmezei 
Lelkészek. 

Legenyei János 1683. 
Buzinkai Mátyás 1627. 
tlosvai Szilágy István 1628. rt 
Buzinkai Mátyás ismét 1640. 

Nagyari P. Péter 1624. 
Kidéi Endre. 
Kovásznai Mihál 1627. 
Némethi M. István. 
Szekeresi István 1635. 
Felsőbányái Péter 1638. 
Károlyi Mihál 1639. 
Penyigei B. Jakab 1641. 
Peleskei Demeter 1642. 
Szenczi S. Mihály 1646. 
Farczádi N. György 1647. 
Ecsedi János 1649. 
Küküllővári Endre 1650. 
Zabolai Endre 1654. 
Apáthi Miklós 1655. 

Báthi Márton 1643. 
Békési János 1663. 
Czeglédi 0. István 1681. 
Váradi Pap Samu 1695. 

Tanítók. 
Hídvégi János 1657. 
Szathmári Mihál 1661. 
Monakí István 1664. i 
Csekei Eudre 1665. 
Urai Mihál 1667. 
Torjai János 1668. 
Vári Dávid 1670. 
Héczei István 1672. 
Sárói Endre 1679. 
Trencsényi János 1680. 
Pávai Miklós 1684. 
Makfalvi Péter 1685. 
Papi János 1686. 
Kisari Miklós 1693. 
Ungvári János 1699 

2. Huszti, 
L e l k é s z e k . 

Mindszenti István 1612. 
Óvári György 1616. 
Csepei Ferencz 1621. 
Tornai Pap Ferenc* 1623. 

1628. 
Margitai Péter 1629. 
Varsányi P. István. 
GéressiP. Mihál 1639. 1640. 
Yisolyi Simon. 

Sélyei Balog István 1641. 
Bedmeczi Péter. 
Báthori Mihál 1658. 
Tóthfalusi P. István 1659. 
Felsőbanyai K.János 1660. 
Szántai P. István 1667. 
Somogyi Ferencz 1674. 
Pathai Samu 1683. 
Huszti L. Samu 1688. 

*) Szigetre nézvea'XVI-ik,sőt, tanítóit illetőleg, a' XVI11— 
ik századra iá kiterjeszkedik e' laistrom; utóbbi t. i. azért, 
mivel ezek névsora már hiányosan megjelent néhai szigeti 
professor nt. B r e z n a i Pál úr összeállítása szerint, illy 
czimü munkácska végén; Beszédek, mellyek a' szigethi ref. 
Lyceumban a' magyar-törrény-tanítói szék felállíttatása 's 
abba t. P a t a k i J á n o s urnák ünnepelyes beigtatása alkal-
mára készültek. Jul. 1 1837.Debrecz. 1837.8-adr.64. lap.,' 



Segédpapok. 
Komlósi Gáspár 1635. 
Németi Endre 1658. 
Tarczai P. Gergely 1659. 

Tanítók. 
Domaliidi S. Miklós. 
Komlódi Endre. 
Majtini T. Albert. . 
Jánki Márton. 
Enyedi P. Bálint. 
Szekeresi N. Lukács. 
Békési P. Mihál. 
Muzsaji Endre 1638. 
Felsőbányai Gergely. 
Zólyomi P. István 1641. 
Egeresi D. Márton 1643. 
Enyedi M. János 1647. 
Halrri Endre 1653. 
Torjai Mihál 1654. 
Inancsi István 1655. 
Diószegi S. István 1656. 
Kémesi Mózes 1658., 
Váradi K. Ferencz 1661. 

3. R e m e t e 
Lelkészek. 

Marosi Mihál 1662. 
Szathmárnémeti István 1666. 

KLadadarai László horvát nem-
zet 1662. 

Szathmári Endre 1663. 
Helmeczi János 1664. 
Csekei Pál 1665. 
Pápai György 1668. 
Zombori György 1670. ; 
Nagyari József 1672. 
Perecseni István 1673. 
Nádudvari P. György 1676. 
Nánási P. L. István 1677. 
Huszli L. Samu 1680. 
Nánási Mihál 1682. 
Diószegi Dániel 1686. 
Nánási Endre 1689. 
Hadadi István 1692. 
Nánási József 1693. 
Szenczi Mihál 1699. 

i. 

Uosvni Szilágy István. 
Sosvári Mihál. 
Óvári J. Mihál.; • 
Kökényesdi János 1641. 
Berkeszi János 1660. 

Vásárhelyi Ferencz 1674. 
Gyalakuti János 1676. 
Viski Nagyszombati Samu 

1683. 

Tanítók. 
N i n c s e n e k . 

Szigethi. 
L e l k é s z e k . 

M«£Ögyáni Balázs 1595. 
Mindszenti Islván 1610. 
Körösi Nagy István 1621 — 

27. 
Vetési Z. István 1628. 
Sonkádi János 1634. 
Géressi P. Mihál 1637. 
Varanói János 1640 
Zabolai K. Miklós 1643. 
Panyiti István 1652. 

Nánási L. István 1653. 
Borsai Peteó Tamás 1660. 
Tölczeki János 1662. 
Sülelmedi Bálint 1665. 
Técsi Endre 1670. 
Patai Samu. 
Gyalai K. István 1690. 
Szigethi György 1694. 
Bogdányi Mihál 1699. 

Sárosi János 1621. 
Sellyei Endre 1671. 

Nánási István 1542. 
Szegedi Albert 1569. 
Sárosi János 1572. 
Péterfalusi Albert 1578. 
Szeöke Albert 1579. 
Szentkirályi Imre 1591. 
Kézdivásárhelyi Mózes 1595. 
Szinérváraljai F. Mihál 1627. 
Bánffi-Hunyadi János. 
Szentmiklósi Pap Zsigmond. 
Panyi P. Pál. 
Tóthfalusi P. István. 
Salánki D. Miklós 1635. 
Udvari Jakab 1637. 
Nagybányai János 1638. 
Felsőbányai János 1639 
Váradi Mihál 1641. 
Meggyesi István 1643. 

Segédpapok. 
| Szigethi György 1678. 

Tanítók. 
Saalyi F. Péter 1646. 
Böszörményi István 1648. 
Huszti István 1649. 
Dévai P. János 1651. 
Kőszeg-Remetei Mihál 1652. 
Mihályfalvi Sz. János 1654. 
Felsőbányai B. István 1658. 
Laskói János 1661. 
Vízaknai Endre 1668 — 79. 
Szigeti Mihál 1682. 
Gyalai K. István 1683 — 7. 
Waji Miklós 1688. 
Papolczi Bálint 1690. 
Gyalai Endre. 
Munkácsi Dávid. 
Demsedi János. 
Udvarhelyi Mihál 1701. 
Szigethi Gyula György 1705. 

Deák József 1707. 
Bányai B. Mátyás 1709. 
Szathmárnémeti Endre 1710. 
Zalányi István 1712. 
Baczoni Márton 1715. 
Kézdivásárhelyi Malkó István 

1716. 
Alsó Csernátoni Cseh Samu 

1718. 
Jeremiás István 1721. 
Kolosvári Pap Samu 1723. 
Széki F. István 1725. 
Nánási L. József 1728. 
Sóós Ferencz 1730. 
Vajai Gábor 1732. 
Bodoki Henter Márton 1734. 
Sófalvi József 1736. 
Benedek Menyhért 1738. 
Dálnoki K. Demeter 1741. 
Kassai Zsigmond 1744 — 45. 

Vámosi K. János 1747. 
Ikafalvi János 1749. 
Endrédi Ferencz 1750—51. 
Gyalai K. József 1754. 
Fodor Miklós 1758. 
Keresztes Máté 1759. 
Zoványi György 1761. 
Dombi János 1764. 
Zoványi Pál 1767. 
Forizs Ferencz 1769. 
Kolosvári Samu 1771. 
Szalontai Pap József 1772. 
Kolosvári György 1774. 
Kun István 1777. 
Bertalan Mihál 1781. 
Bethleni Hari Péter 1784. 
Incze Mihál 1787. 
Dálnoki G. Antal 1789. 
Beke György 1792. 
Miklós Márton 1795 — 7. 

5. Taraczköz. 
Ide való lelkészeket 's tanítókat a' XVII-ik századból nem 

találtam. 

6. Técsöi. 
L e l k é s z e k . 

Vári Mihál Í623. 
Legenyei János 1639 — 40. 
Czeglédi A. István 1641. 
Baranyai Veresmarthi István 

1648. ' 
Tanítók. 

Fancsikai S. János. 
Gődenházi Cz.|János. 
Salánki István. 
Kölesei Pál. 
Baranyai V. István. 
Váraljai T. György 1637. 
Gyarmati István 1638 
Váraljai Ábrahám 1639, 
Miklóslaki T. Lukács 1641. 
Láposi F. István 1643. 
Salánki Mihály 1646. 
Angyalosi S. Mihály 1648. 
Tatai Mihály 1652. 
Técsi Mihály 1656. 

Szerencsi H. Mihály 1659. 
Debreczeni Péter 1671. 
Komáromi Mihály 1680. 
Teremi P. István 1687. 

Nagybányai P. István 1657. 
Daróczi K. György 1662. 
Hosszufalusi János 1668. 
Técsi Endre 1671. 
Szoboszlai B. Pál 1677. 
Baksai Mihály 1680. 
Szecsei Mihály 1682. 
Majtini Ferencz 1683. 
Kémeri István 1684. 
Bánki János 1685. 
Héczei Samu 1689. 
Pataki János 1690. 
Técsi János 1692. 
Lörincz Zsigmond 1699. 

7. Urmezei. 
L e l k é s z e k . 

Técsi Endre 1678. 
Técsi Benedek 1679. 

Viski János 1623. 
Szepsi P.Menyhért 1627. 
Helmeczi L. Pál 1633. 
Viski B. Márton 1635. 
Szathmári Lázár Miklós 1644. 
Szepsi Kórócz Endre 1655. 
Vilmányi Endre 1659. 
Oloszteleki Máté 1660. 

Tanítók. 

Rév Komáromi János 1687. 
Técsi István 1697. 

Tanítók. 
N i n c s e n e k . 

8. Viski. 
L e l k é s z e k . 

Szepsi Kórócz Endre 1665. 
Csekei Pál 1669. 
Vilmányi Endre 1670. 
Viski Pál 1672. 
Szenczi Pál 1680. 
Szigeti György 1683. 
Viski Lörincz 1691. 

Szenczi S. Miklós. 
Szenczi János 1627. 
Redmeczi B. Márton. 

Zsarolyáni János. 
Godóczi P. Pál 1635. 
Vaji János 1638, 



Batizi Gergely 1640. 
Szitvási István 1642. 
Oloszteleki Máté 1649. 
Nagykárolyi János 1652. 
Viski János 1654. 
Báthori Jeremiás 1656. 
Harsányi Máté 1664. 
Nagyszombati Samu 1668. 
Szendrei István 1670. 
Ladányi István 1 671. 

Közli 

Miskolczi P. István 1672. 
Czeglédi 0. István 1677. 
Héczei Mihál 1680. 
Gyalui Mózes 1681. 
Losonczi Samu 1687. 
Újvárosi Márton 1689. 
Kismarjai Pál 1690. 
Gidofalvi Péter 1691. 
Viski Mihál 1692. 
Szalontai V.Mihály 1 6 9 3 - 9 . 
L u g o s s y J ó z s e f . 

VEGYES KOZLEMENYEK. 
B e l f ö l d : ; ^ Í 

Halálozás. Az urigi 's f.-zempléni egyházme-
gyében f. hó 1 - sö napján hunytéi tiszt. t. Tóth Já-
nos úr , a' mihályi ref. egyház derék lelkipásztora, 
élte 64- ik , pászforsága 30- ik évében. — Haíála 
szelíd volt, mint élete. — Hideg tetemei 3 - án 
adattak át a 'közanyának ; szónokoltak felette t. t. 
Sárkány Sándor b. újlaki, 's Antal Sándor kol-
básai lelkész urak. Megindítólag rajzolá első szó-
nok a' papnak szép, de nehéz hivatását, ki ha a' 
nemes harczot megharczolla, a* pályát megfutot-
ta, hitét mindvégig megtartotta is : egyedül Is-
tennél van számára letéve az igazság jutalom- ko-
ronája. A' megboldogult derék népész fel bírta 
fogni az élet egész értékét, becsülte ós használta 
azt bölcsen, önnön 's mások javára : de szíve nem 
volt erősen a'földiekhez tapadva csendes meg-
adással hajtá ősz fejét a ' halál fagyos keblére, 's 
mi keserű volt a' végelválásban, felette enyhíté 
azon nyugtató tudat — ah, melly olly kevés prot. 
papnak jut fáradalmas élte végperczeiben! — 
hogy szerette gyermekeit már majdnem önszár-
nyukon láthatta. — Elhunytát kesergik a' mély-
bánatú özvegygyei,két szép-reményü íia,'s ugyan-
annyi leánya; megkönyezé minden, ki ót köze-
lebbről ismeré; megkönyezék még volt e g y -
házának azon néhány csökönyös tagja is, kik, — 
a* megboldogult férfiú elődének papi hivatalt g y a -
lázó tettei által az az iránti tiszteletlenségre szok-
tatva, 's később is, miután .ez az Úr szőlője hü 
munkásainak sorából kitöröltetvén, közöltök húzá 
meg magát, aljas fondorkodásival folytonosan iz-
gatva, — keményebb tanításaiért, szigorú feddé-
seiért, pontos igazságaért, szóval: lelkészi köte-
lessége megtartásaért, élte alkonyát viszályossá 
kezdék tenni. 0 ezeknek régen megbocsátolt, 
mert nem tudják vala, mit cselekesznek: forró 
óhajtása volt mégis élte végnapjaiban: vajha ez 
aljas izgatás-szülte rágalmaktól tisztultan száll-
hatna sírjába, 's a' küldöttség, melly ez ügyben 
a' n. t. egyházmegye által már rég kinevezve 
volt, teljesítené megbízását! De e ' forró óhajtás, 
a ' küldött urak egynémellyikénekindolentiája mi-
att, nem létesülhetett: pedig a'tisztelt urak egyi-
kének itt szép alkalom nyilt volna megkísérteni, 
vájjon olly könnyü-e a'becsületet fölépíteni, mint 
ledönteni? Nyugodjanak a'megboldogultnak áldott 
porai csendesen! S z o m s z é d . 

Körlelkészi jelentés. Az utolsó közleményemben 

kifejezett forró óhajtás nem maradt kihallgatlanuí, 
mert november 23-kán színről színre láttuk e g y -
mást, *s az úrvacsorájával-élés által ezen díszes 
együtttartáshoz ujabb buzdítást nyerénk; beval l -
hatjuk, hogy ezután' nem lesz mi felett panasz-
kodnunk. — A' szentséget kiszolgáltató t. Mocs-
konyi József, t. szelei lelkészbarátunk, igen kelle-
mesen meglepett bennünket a' kiosztás közben 
mondott szavakkal, a' mennyibennem a' használ-
ni szokott „vegyétek és egyétek" 'sb.igéket,hanem 
a' következő, igen meghatókat idézé : „Ez az én 
parancsolatom, mondá Jézus , hogy szeressétek 
egymást, mint én szedettelek titeket. Nincsen sen-
kiben nagyobb szeretet annál, mint ha valaki az 
ö életét adja az ö barátiért. Ti én barátim lesztek, 
ha azokat cselekedenditek, mellyeket én parancso-
lok nektek; — Nem mondalak többé titeket szol-
gáknak, mert a' szolga*) nem tudja, mit mivel az 
ö u ra ; titeket pedig mondalak barátimnak, mert 
mindeneket, a' mellyeket hallottam az én Atyám-
tól, megjelentettem nektek." János. 15, 12 — 16. 
— Igen czélszerü, érdekébrésztés tekintetéből, a ' 
régi egyhangúság közé, illy változtatás által, ujabb 
's szinte józusi hangokat elegyíteni. ' 

Két helyütt még csakleczkerendet sem találtunk, 
holott az iskolába nem valókat; például : kutyát, 
macskát, pipákat lehete szemlélnünk. — Ép eset-
leg kérdezők az illy helyeken: hogy van-e elég 
felügyelet a' gyermekek tisztaságára? megvizs-
gál ta tnak-ereggelenkénVs van-e köztük, ki nem 
mosdanék vagy nem fésülködnék ? 'S ime voltak 
elegen i pedig mi keleti nép vagyunk 's már csak 
származásunkat tekintve is, minél többször kellene 
mosdanunk. — A' külső rendetlenség, piszkos-
ság feltételezi a' belső aljasságot. 

Kecskeméten különösen feltűnt, hogy a' n e -
vendékek fele más felekezetbeli; ugy tetszett, 
mintha kérdezték volna ezpn gyermekek : Kell-e 
szeretett tanítónknak ennél szebb ajánló levél ? 
— Lehetünk mi, habár számra csekélyek, nagyok, 
csak lelkesen munkálkodjunk és erőnk fogytáig 
ellankadni ne tudjunk. - f Ezt pedig nem fogjuk 
tenni; söt abban, hogy szegények vagyunk 's e' 
gazdag hazában árván, gyámoltalanul hagyatunk, 
ujabb ösztönt lálandunk egyházunk kitüntetésére; 
nem fölöslegünket, hanem mindenünket — egy 
nélkülözésben és áldozatokban átküzdött hosszú 
életet —neki adandjuk. — Kérdés: Mi aztán dicsőbb, 
magasztosabb : milliókat felülhaladó pangó holt 
alapítványok-e, vagy illy lélekemelő élet, küzdés 
és diadalom? 7 -C 

Faluhelyeken mindeddig félig üresek az iskolák. 
Kérés keveset, az erő-hatalom pedig épen semmit 
sem használ, mert nem alkalmaztatik. — Vájjon 
ezen országos panasz magára fogja-e vonni mosta-
ni fényes országgyülésüuk figyelmét, 's meg lesz-e 
általa valahára szüntetve ? E l e f á n t M i h á l y . 

*) Különös, hogjr a1 Kőszegen kinyomatott újtestamentom-
ban az oux oT$t „tudji"; nem pedig „nein tudja" szavakkal van { 
lefordítva, miáltal az egész vers foglalata el van ferdítve. E. M. 
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Vallásos eszmék i s élet , az evangyéliom szelle-
mében és az egyszerű bölcselet szempontjából. 

III. Hitbuzgóság, religio, kegyesség, vallásos-
ság, — szeretet. 

Mindez az élö hit természetes és dicső emo-
iiója az ember ép szivében. 

A* vallásos növénymag, meliyet a1 hit hozott, 
az ép szívben olly termékeny földre talál, hogy 
benne rögtön csírázni, hajtani, majd virágzani 's 
gyümölcsöt érlelni képes. E' jó föld nélkül a' hit 
köre hullott mag. 

Az élő hit igazságainak fénysugárait a1 szív 
atrtiösphaerája felfogván, azokat .mintegy össze-
süríti 's belölök melegséget fejt ki 's a' vallásos 
Igazságok varázs-hatalmát lelkesülten érezni 
kezdi. így támad a' hitbuzgóság. 

A' tiszta szív az isteninek felvételével ennek 
nemcsak új templomává válik, hanem valódi szen-
tek-szentévé, religióvá alakúi. 

Religio a? szentnek tisztelete, imádása. 
A' religio szent ihletés, szent áhítat, határtalan 

hódolat, őszinte alázatosság az isteninek általel-
lenében. 

A' religio megszenteli a' szívnek minden dob-
banását, minden érzelmeket, vágyakat, törekvése-
ket, — 's létre-hozza a' kegyességet 's teljes val-
lásosságot , melly azután átmegy a' gyakorlati 
életbe is, 's megszenteli a1 kíilsö embert is. 

A' vallásos életnek föütere a' szív religiója. 
A1 hit megnevezi a' vallásos tárgyakat, esz-

méket, igazságokat, megállapítja a'hitágazatokat, 
sőt egész hittanokat is . de mindezek vajmi szá-
raz, hideg és meddő dolgok a' szív melengető 
érzelmei, a' szíy^religiója nélkül. 

A' hit szövétneke, mint kalauzoló, az első mun-
kás, — de a' hitbuzgóság, a' szív religiója, mint 
méltató, mindjárt a' második 's nagyobbik. 

A* hit tanít és vezet, őrködik és védelmez, az 
irány 's szellemről határoz : de a' hitbuzgó szív 
religiója ápol és dajkálkodik, érdemesít és hódol, 
buzdít és nyugtat, éltet és boldogít. 

A' hit apa, a' religio anya. 
A* hit megnevezi az igét: de az azt befogadó 

szív religiója okozza, hogy az ige testté válik, és 
mi látjuk annak dicsőségét és hódolunk neki, és 
lelkünket, testünket annak méltó templomává ala-
kítjuk, hogy lakozzék mibennünk és legyen 
urunk, szentünk, mennyországunk. 

A' hit csak a' szívben válik isteni hatalommá 
's eszközli az ujjá-születést, a' megszenteltetést, 
a' szent lelket, a' szent, igaz életet, tiszia szívet, 
örömet, hékeséget, türelmet, jóságot, bizodalmat, 
lelkesülést, alázatosságot 's e' lángkeresztségnek 
bélyegét viselő minden erényt és boldogságot, 
mind as egyesek, mind a' népek életében. (Gol. 
5, 22, Mát. 5, 3 — 1 2 . ) 

Az érző szívnek leggyöngédedebb, leghatal-
masb *s legnemesb terméke a1 szeretet. 

Lehet 's van szeretet religio-ihlette szellem 
nélkül, közönséges, profanus szeretet. 

De van a' religio empyraeumában megkeresz-
telt szeretet is. 

Az illy szeretet aztán nagyobb, mint a' hit. 1. 
Kor. 13, 13. 

Ez elölt nincs aztán homály és kétség, aka -
dály és vonakodás, panasz és nyomor. 

Az illy szeretet „hosszútűrő, kegyes , melly 
nem irigykedik, nem cselekszik álnokul, fel nem 
fuvalkodik, nem keresi Önhasznát, nem gerjed h a -
mar haragra, nem gondol gonoszt, nem örül a" 
hamisságnak, mindeneket elfedez, mindeneket hi-
szen, mindeneket reményi és soha el nem fogy." 
1 Kor. 13, 4—8. 

A' religio-ihlette szeretet a1 vallásos életnek 
centruma s mindenható emeltyűje. 

Ez az Isten országának legméltóbb, legmun-
kásabb, legbiztosb plántálója. 

A' hitnek 's religiónak nincs ezen tiszta, mun-
kás szeretet nélkül sem méltó hatása, sem érdeme, 
sem áldása. Gal. 5, 6. 1 Kor. 13, 1. 2. 

Volt néphit és népreligio, mellynek a' félvilág 
hódolt, — a' félelem és rettegés hite és vallása? 

a' szolgaság hite és vallása, a' hizelgö és vérengző 
áldozatok hite, az élvezés és ámítás hite, a' kép-
mutatás 's gépiesség hite és vallása : de az 
emberiség meg nem köszönte fanyar gyümölcseit. 

A' mi olly közel feküdt és fenhangon szólott 
az emberi szívben, a' szeretet: arra utoljára jött 
az emberiség ama galilaei próféta egyszerű r e v e -
latiója által. 



A' szerelemnek volt religiója és cultusa (Aslar-
te, Aphrodité, Venus, Bajadérek) : de a ' szere-
tetnek, a1 Jézusféle szeretetnek, az ö idejéig nem, 
azóta is csak részletesen és tökéletlenül. 

„Szeressed Uradat, Istenedet 's felebarátodat 
( a ' zsidót), mint önmagadat," (mire a' Jézus is 
hivatkozik, megaka rva mintegy szógyenítni az 
írástudót)*) — azótestament.ban áll ugyan (Deut. 
l l , Lev. 19 ,18 ) , de csak alkalmilag "s mellékesen. 

És ha áll is betüszerint világosan: szelleme 
nem értetett, nem működött; a ' föeszme, a ' s a r k -
elv, az életalakító és mozgató az ótestamentomban 
más vala. 

Csak Jézus religiója a' tiszta szeretet religiója. 
A Szeretet az evayyeliov, a1 xcuv>i dia&iiX)], 

íiz igazi örvendetes hírmondó v a g y üdvhozó és 
új üdvalkotmány. 

„Az isten örök, tiszta szeretet, édes a tyánk; 
nem boszuálló, rettenetes ura a' se regeknek: 
hanem kegyelmes, irgalmas, jóságos Isten. 

A' szeretetnek hirdetője is teljes tiszta szere-
tet, a' mennyei atyának legjobb, legméltóbb, leg-
dicsöbb fia. 

Szeretet az ö személye, szeretet az ö egész 
tana ; szeretet élete 's még halála is megtestesült 
szeretet. - • 

Az emberek a' mennyei atyának fiai, tehát 
egymás közt testvérek, mindnyájan atyafiak, r o -
konok, felebarátok, tehát mindnyájan — gyar -
lóbbak és erösbek, e' vagy más akolba tartozók, 
— a' szeretet tárgyai. 

Krisztus országa, mint az Istené, a ' szeretet 
országa. „Ezen sziklára építem anyaegyházamat." 
A' szeretet hite az igazi hit. 

Hit, melly nem ezen a1 téren 's nem ide műkö-
dik, álhit, pogányhit, valódi eretnekség. 

„Azon ismernek meg titeket, hogy tanítványaim 
vagytok, ha egymást szeretitek. Á' ki azt mondja: 
szeretem az Istent 's gyűlöli felebarát ját : hazug 
az. Szeressétek ellenségeiteket is, áldjátok azo-
kat, a1 kik titeket átkoznak! jót tegyetek azokkal, 
kik titeket gyűlölnek" . . . és az egész felséges 
u. n. hegyi beszéd, a' keresztyén léleknek fe l -
avattatása. Mát. 5. 6. 7. 

A1 szeretettel ellenkező ország, az i r igység-
nek, ravaszságnak, gyülölségnek, üldözésnek or-
szága, a' sátán országa 
IV. Val lásos sy inbo l ika , **) szépség, poesis, 

cultus. 
Kinek lelke az eddigi uton módon az istenivel 

megtelt : az azt Isten 's emberek előtt nyilványi-
tani, kifejezni 's bizonyos életidommal tanúsítani 
is fogja akarni. 

A' kellő kifejezés azonban a' legnehezebb 's 
legtöbb tévedéseknek tárgya és kútfeje is. 

*) Ki mester tevén Izraelben, ezt vagy nem tudja , vagy 
nem ért i . 

* * ) Hogy symbolika alatt itt nem a' hitvallási symbol ikus-
könyveket é r t jük , a' szövegből könnyen kiviláglik. V. A. 

Közbe-vegyül itt már a' phanlasia, a' nyelv 's 
a' jelelés (Bezeichnung) minden nemei. 

Míg lelkünk öntudata's érzelme belül állanak a ' 
vallásos sejtelmek , eszmék, érzetek : addig olly 
egyszerütiszták,ollybizonyosak,ollymelegek,hogy 
nyilvánításukat a1 legkönnyebbnek gondolnók* 

Mihelyt szólni kezdünk , hogy hitünk- 's üd-
vünkről lelkes tanúbizonyságot adjunk , — vagy 
elakad nyelvünk , vagy ha szól is , azonnal t a -
pasztaljuk , hogy az ectypus, árnyéka sem lehet 
az archefyptosnak. 

Hogy is fejezze ki a 'véges szó és jel ' s a ' ko r -
látolt fogalom a1 véghetetlent, érzék-felettit, örö-
köt, istenit ? 

Az érzék, természet és ösztön embere nem 
sokat aggódik a' kifejezésen. 

0 minden rendkívüliben, jótékony vagy ár ta l -
mas lény- és tünetben istenit gyanít, fél és f jsz-
tel. Pantheismus. A' természet nyers cultusa, 's 
fetisismus, mint legdurvább fajai. 

Az élénkebb phanlásiáju 's gondolkodni kezdő 
ember a ' természeti elemeket, erőket, tünemé-
nyeket , törvényeket személyesiti. A1 lég, víz, 
fény, tüz, föld,idő,tér,— azután közelebb, t á rgya-
sítottabb (concret) képekben, a ' nap, hold, t en -
ger, villám, felhő, vulkánhegy 'sll>. neki közvet-
lenül istenek, 's a'cultus is (symbolika, liturgika^ 
mythologia is) közvetlen, de a' nép és tartomány 
jelleme szerint a' legtarkább. Emanatio, hylozoi-
smus, sabbaei?nius. anlhropomorphismus. 

Tiszta metaphysikus religio soha sem lehet n é -
pies és históriai. 

A' tisztább spiritualismus is (millyen a' Móse-
sé, Mahomedé 's kivált Jézusé), bár a' hit t á r -
gyait eszmékbe és elvont fogalmakba foglalni 
igyekszik , "s minden mythologiát megvetve, az 
Istent lélekben és igazságban imádni parancsolja: 
a' hitigazságok megismértetése- 's éreztetésé-
ben a1 symbolikus, képies , meiaphorikus, para -
bolikus kifejezéshez folyamodni kénytelen. 

A metaphora többn\ire eijiikai 's nemesebb, 
— de van physikalis is. 

E ' metaphora nem önkény, nem játék,"nem pi -
pere : hanem szükség, és az igazság hüvelye. 

Mennyire frequentált e' symbolikus, melapho-
rikus, kifejezés az ó - és újtestamentom minden 
lapján, könnyen meggyőződhetni. 

„Az Isten szellem, úr^ király, sergeknek ura, 
édes atya, a világosságnak atyja, a' szeretetnek 
forrása, erős várunk, sziklánk, pajzsunk, pászto-
runk, bíránk, menedékünk, szivek 's vesék vizs-
gálója. A menny az ö ülöszéke , és a' föld az ö 
lábainak zsámolya; kinyújtja az ö karját és az ö 
jobbja megtart engemet; dicsőséget és ékességet 
öltözött magára, 's körülvette magát világosság-
gal, mint öltözettel; kiterjeszti az egeket mint 
kárpitot, a' felhőket rendeli szekerévé és jár a ' 
szélnek szárnyain stb. 

„Jézus, Isten fia, istenember, ige, út, ajtó, szöl-



lötö, pásztor, bárány, Krisztus, (felkent) Messiás, 
Megváltó, Üdvezítö 'stb. Az ö országa az igaz-
ság, lelkitisztaság, béke országa, melly hasonla-
tos a' mustármaghoz, a' kovászhoz, ' s tb . Mink 
ezen országnak polgárai, Isten fiai, a 'vi lágosság-
nak és nappalnak fiai, az ujjá-születtek, mennyei 
kincsek örökösei, kiknek sziveikbe kiöntetett az 
Isten szerelme a' szentlélek által, kiknek életök 
a' jóságos mennyei atya kezében, ugy hogy biz-
tosak lehetnek az ö szárnyainak árnyékában 's 
megelégíttetnek az ö házának kövérségével. T e -
kintselek az égi madarakra, . . .nézzétek a' me-
zei liliomokat., . Öltözzétek fel az Istennek min-
den fegyverét. . . Ephes, 6 : 1 1 , 14. 

De a' példákat végtelenül lehetne halmozni. 
Illy képies kifejezésnek oka nem, mint sokan 

elfogultan vélekednek, az orientalismus 
Illy képies beszéd a' tárgyaknak érzékfeletti-

sége, magyarázhatlansága miatt , 's hogy a' hit-
buzgó lélek a' valót legalább megközelíteni, az 
elméhez és szívhez közelebb hozni törekszik, — 
kikeriilhetlen és természetes. 

'S illyen a' szertartások symbolikájais. A' szö-
vetség cherubimos ládája, a' körülmetélkedés, a' 
templom, a' kárpit , a' gyertyatartók, áldozatok, 
ünnepek 'stb. a' mosaismusban; a' keresztség, nz 
úrvacsora 's föünnepek jelentősége a' tiszta k e -
resztyénségben. 

A' feladás tehát nem lehet az : kivetkeztetni a' 
képiesen kifejezett hitbeli igazságokat és érzel -
meket metaphorikiis öltözetökböl, 1s kiküszöbölni 
minden symbolikát és Iiturgikát: hanem a' már 
meglevő, positiv symbolikát ugyan legjózanabb 
oldaláról felfogni, tisztogatni, méltánylani, a ' még 
csak szándékolt symb. és liturg. nézve pedig mi-
nél tisztább, méltóbb symbolikus nyelvet és szer-
tartásokat teremteni 's használni. 

De mi és ki lesz már az isteninek legméltóbb 's 
legszerencsésb tolmácslója ? 

Lehetne felelni: , ,a ' hol élő hit, élő hitbuzgó-
ság és szeretet létezendnek: ott lesz a' szent lé -
lek, 's az megtanít benneteket , mit és mikép kell 
szólani." 

Ez elvben ugyan igaz, de a' kivitelben sok 
csak a' véletlentől fog függni, 's számos szánandó 
tévelygéseknek és nevetséges vagy botrányos 
sectáknak lesz szülője. (Lásd az egyh. történe-
teket .) 

Az isteni, némelly természeti tá rgyak- 's t ü -
netekben mintegy megtestesülve jelentkezik, ezek 
használandók tehát jelképekiil, de u g y , hogy a' 
kép a' dologgal össze ne zavartassék4 

Az isteninek legméltóbb kifejezési eszköze 's 
képviselője az leend, a' melly vele a' látható és 
felfogható belső és külső világban a' legrokonabb. 

Az isteninek legméltóbb képei azok, mellyek 
a ' tiszta szépségnek és fellengzöségnek, a ' szel-
lemi ép fejlésnek, derékségnek 's erényességnek 
remek példányai; mellyek a' legtisztábbak , l eg -

nemesbek 's Iegtökélyesbek a' természet 's e m -
beri élet színpadán; és mindaz, a' mi, mint i g a -
zán szép és fenséges, legtisztább szeretelünket 's 
legőszintébb tiszteletünket érdemli. 

De ezeknek kellő felfogása, méltánylása 's 
előterjesztéséhez különös lelki működés, genialis 
jeles elme, dús szellem, müveit biztos izlés és mű-
vészi ügyesség kívántatik. 

Itt nemhasználand sem éles speculatio, sem t ü -
zes peroratio, hanem nyugodt contemplatio. A' 
világnak 's életnek aesthetikai felfogása egész-
ben és részletekben. 

Itt nem használand szörszálhasgató dialektika, 
nem ropogó-pattogó rhetorika, — hanem derült, 
ép poésis és plastika. 

Az igazi, fejedelmi, komoly költök az isteninek 
legszerencsésb tolmácsai. (Póeta sacer — in te r -
presque deorum.) 

Azonban nem minden verselő, zenész, építész 
és u. n. művész mindjárt költő,'s még nem is min-
den költő olly magas-repülésü isteni tolmács. 

Különben a' valódi költészet és religio iker-
testvér. 

Mind a' kettőnek egy 's ugyanaz a' gyökere 
az emberi lélekben, t. i az örök igazság sejtése 
ós szeretele és valósíthatása az életben. 

A' föeszmék logikai 's aesthetikai tekintetben 
mindkét részről ugyanazok (ember, világ, Isten; 
epikai, drámai és lyrai idomok.) 

A' föérzelmek is ugyanazon közösek : a' l e l -
kesedés, alázatosság, szeretet, imádás érzelmei. 

Mind a' kettőnek világa , a' szent létnek, az 
általános tökélynek, az örök bölcseségnek, a' 
szellemek magasb életének, szóval : az isteninek 
világa. 

Minden felavatott remek költő, *) religio-dús 
lélek; 's minden religio-dús lélek költői. 

Minden religio működése csudateli, mondhat-
nók, mysteriosus, 's ollyan a'tisztán, magasztosán 
ihletett művészé is. 

A' költészet lényege revelatio, 's korán sem, 
mint vulgo taníttatik, fictio, puha enyelgés, hiú 
ábrándozás, mulattatási ügyesség, szemfényvesz-
tés, luxus és mámor. 

Az igazi költészet és művészet nincs mély igaz-
ság nélkül. „Es ist dennoch dasSchöne d a s W a h -
re. Nur durch das Morgenthor des Schönen, 
dringst du in der Erkenntniss Land. (Különösen 
a' hit mezején.) 

„Hát a' vallás körül főszerepet játszanak a ' 
költök és művészek?! A ' vallás csak poésis l e -
gyen ? így szóland a' száraz értelem embere. 

Értsük meg 's méltányoljuk a' vallásos élet 

*) „YVelchen die Götter vor der Geburt schon 
Liebten, welchen als Kind Yenus in Armen gewiegt. 

Welchem Phoebus die Augen und Hermes die Lippon 
gelöset, 

Und das Siegel der Macht Zeus auf die Stirne ge -
drückt." Soli i l t er . 



elemeit, mindegyiket a' maga természete 's r e n -
deltetése szerint. 

A' vallásos életnek lényeges, tárgylagos, be l -
ső elemei a hit 's ennek tiszta eszméi és igaz-ö 1 

sága i ; azután a1 józan belső hitbuzgóság, a' szív 
religiója : de ezeknek nyilatkozata, ápolása, t e r -
jesztése megkíván más, szintén lényeges, dekiilsö 
's személyleges elemeket, kivált a' cultus 's nyil-
vános ájtatosság érdekében. 

A ' hiteszméknek 's igazságoknak kiszemelése 
's megállítása minden oldalulag kiművelt észt, és 
nyugodt, éles, gyakorlott értelmet kiván, hogy a' 
babonától 's hitetlenségtől megőriztessék. Itt v i -
lágos higgadt tanítás kell és bölcs tanítók. 

Hanem a' hiteszméknek tisztába hozatala 's 
biztosítása után, ugyanazoknak életbe-léptetésére 
"s ha azt akarjuk hogy hassanak, szükséges a' 
cultus, nem mini Istennek teendő szolgálat (hisz 
ő erre nem szorult), — hanem saját épülhetésünk 
érdekében. 

Itt már föfő segédek a' szépmüvészelek 's a' I 
vallásos igazságoktól meghatott , ihletett művé-
szek, hogy a' cultus fenséges tárgyához is méltó 
legyen 's a ' községet ís építse. 

Hogy eszköznél többnek ne vétethessék 's érni 
ne akarjon, gondoskodniok kell a' vallásos ügyek 
fövezetöiknek. 

A1 méltó cultusnak felül kell emelkednie a' 
mindennapiasságon, helyre, időre, készületekre, 
módra 's mindenre nézve. 

Lakadalomhoz lakadalmi köntös; arany g y ü -
mölcshöz ezüst tányér ; isteni ünnepélyhez mél-
tóságteli ünnepélyes készület! 

Ronda, szorult, jelentéktelen nyomorék helyen, 
alkalmatlan időben, hitvány, viszás készület mel-
lett, gépies, aluszékony vagy könnyelmű, érzéki-
leg spectaculosus, vagy indulatosan rajoskodó 
(forensis) modorban vájjon érzendjük 's dicsöi-
tendjük-e az istenit? 

Ellenben akár a1 nagy 's szép természet ölén, 
alkalmas időben a' szabadban (mit Jézus is any-
nyira kedvelt), akár a' nagyszerű, legtisztább a r -
chitektonika szerint dicsőén kiállított, az istenire 
méltó, már a1 belépésnél is megható, több ezreket 
befogadó méltóságos falak közt; a1 lágy szelíd-
sége és komoly méltósága által egyaránt emelő 
müveit, ihletett zene- és énekharmonia mellett; 
egy szende, szilárd, az istenitől átmelegült, pró-
fétai és apostoli szellemű papnak szive mélyéből 
ömlő 's sziveket találó imája az oítár előtt, egy 
másnak hasonló jellemű, lelkesült, tisztán-vallásos 
szónoklata,— egy harmadiknak, talán a' főpapnak 
áldást osztó szava segítségével, egy roppant-szá-
mú, a' közájtatosságot már így is emelő, néha-
néha ténylegesen is résztvevő hitbuzgó közön-
ség közepette vájjon nem fogunk-e vallásosan 
épülni, 's az istenit méltóbban dicsőíteni? 

Az illy cultus csak ritkábban történhetik s tör-
ténjék is, mind helyre, mind időre nézve. 

De egy illy, bár gyérebb cultusnak hatása f e -
lejthetetlen maradna's megérdemelné egy egyh . -
megyének vagy kerületnek concentrált erejét, 
megérdetnélné a' T—10 mértföldrőli odavándor-
lást. 

Egyéb helyeken lenne egyszerű imaház 's é l -
tesbek és fiatalok oktatását eszközlö egy vagy 
több jó iskola. (Folyt, máskor.) 

V a n d r á k A n d r á s . 

Még egyszer a' cultusról. 
(Fe le le t tiszt. S z a b ó M i h á l y urnák . ) 

„teli bin nicht der Meinung', dáss durclis Evangélium 
sollten alle Künste zu Boden geschlagen werden, 
wie etliche Abergeistliclie fiirgeben, s o n d e r n 
w i l l a l l e . K ü n s t e , s o n d e r I i c li d i e M u -
s i c a , g e r n s e h e n im D i n s t e d e s s , d e r 
s i e g e s c ii a f f e n li a t." Luther, 

Olvastam e' Lap 31-dik számában Szabó Mi-
hály úr fitemplomainkról" szóló czikkót, mellyben 
„a' protestanz isteni tisztelet, aesthetikai szem-
pontból tekintve" czimü czikkem ellen kikelt. Szép 
és nem-szép felett vitatkozni nem igen van ked-
vem, mert hiszem de gust'rbus non est disputan-
dum: mindamellett ez egyszer nem hallgathatok, 
leginkább azért nem , mert ugy látszik, mintha 
megtámadom nem igen érteit volna. Mindenek 
előtt tudniillik azt vei lem észre, hogy ö csikkem-
ben a' reformata egyház "s annak Helvetica Con-
fessiója ellen emelt fegyvert latolt; ez kitetszik 
leginkább abból, mivel képzelt csapásomat, egy 
viszon vág ássál igyekszik erőtlenné lenni, midőn 
tudniillik azt mondja : „ha aesthesist keresünk, 
ugy bizony, édes atyámfia ! az evangy. templo-
mokban kiváltkép nem találunk, kivévén a1 k i -
veendőket; - milly sok oltárt 's orgonát láttunk 
már, mellyek csak salyrái az oltárnak és orgo-
nának, ha művészetet s Ízlést keresünk rajtok." 
Erre nézve csak azt mondom Szabó urnák, hogy 
tökéletes igaza van! Hiszen épen ezen rosz izlés 
s kontár művészet ellen szólaltam én fel. Van-

nak, igenis, vannak nálunk rosz-izlésü oltárok, 
orgonák, sőt egész templomok, mellyek épen olly 
czéliránylalanok, mint a' reformátusok legpusz-
tább templomaik. Tehát e' tekintetben tisztában 
volnánk, azaz : én nemcsak a' reformúta, de az 
evangy. egyház templomairól is mondottam azt, 
hogy kevés hennöka' művészet, 's hogy az aes -
thetikai elemnek igen szűk tér van engedve. Van-
nak ugyan kivételek ; valamint Szabó úr meg-
vallja, hogy nem minden evangvv oltár ós orgo-
na, satyrája az oltárnak és orgonának: ugy én 
is kész vagyok megvallani, hogy sok csinos r e -
formátus templomot láttam. De ha mi templomok-
ról beszélünk, ugy azokat általában kell v e n -
nünk ; 1s e' tekintetben én még egyszer azt mon-
dom : hogy valamint az evangyélmi, ugy a' r e -
fprmáta egyház templomaiban is, kevés a' szép, 
kevés a' művészet, kiváltképen a reformátusok-



ndh Szabó úr ugyan azt mondja, hogy a' l í e lve-
tica Confessio ki nem űzte a' művészetet az i s -
teni tiszteletből, 's ennek bebizonyítására követ-
kezőket idéz belőle : „Verus templorum ornatus 
non constat ebore, auro et gemmis, sed frug-ali-
tate, pietate, virtutibusque eorum, qui versantur 
in templo." Szép szólam, dea1 művészetre alkal-
mazva üres , ' s magától eloszlik,—mert:frngalitas, 
pietas, virlutes s. a. t. sunt ornatus eorum qui 
versantur in templis, non autern templorum! E z e k -
nek anyagi díszre van szükségök. Továbbá : „sínt 
loca in quibus coeunt fideles honesta, et ecclesiae 
Dei per omnia commoda, Deligantur er^o aedes 
amplae aut templa." Loca honesta, commoda, aedes 
amplae. Mindez nálam még nem művészet 's leg-
felebb a' művészet egy ágazatának, t. i. az építé-
szetnek, engedtetik ez által bizonyos .tér. V é g r e : 
„repurgenter tamen ab iis rebus omnibus, quae 
ecclesiam non decent." Hiszen épen az ;itten a1 

kérdés, quid decet, quid non ? Lássuk tehát quid 
deceat, quid non ? 

Szabó úr azt mondja : „ha templomaink külső, 
belső kellékeiről igazán akarunk Ítélni: helyes 
fogalmunknak kell lenni arról, mire valóké1 szent 
házak ?" Jó, de lám már itt különböző nézeteink 
yannak. Szabó urnák tudniillik a' templom nem 
egyéb olly épületnél, , mellyet az isteni tisztelet 
helyére kő- vagy más anyagból azért emelünk, 
hogy itt, mint lakó házainkban, a telő és falak az 
idő viszontagságaitól bennünket megóvjanak. N e -
kem a' templom több. Nekem az olly hely, hol a 
vallási eszmék a' művészet által külsölegesen ki-
alakíttatnak 's így az érzékek világába mintegy 
bevezet te tnek, 's benne megtestesülnek ; tehát 
áz öröknek kialakítása mulandó alakban. Nekem 
a' tempíom olly épület,,mellynek mint külsejére, 
ugy belsejére nézve isV mintegy homlokára van 
írva : ez az Úr házal 's, mellyben az áhítatos k e -
resztyén lelkében mintegy viszhangzanak az Űr 
azon szavai : „old le saruidat lábaidról, mert a' 
föld, mellyen állsz, szent föld" 2 Mós. 3, 5. Én te-
hát szép templomot kívánok: „adjatok az Urnák, 
az ö nevének, dicsőséget, imádjátok az Urat az ö 
szent hajlékának ékességében;í Zsolt. 29 , „Min-
denek pedig ékesen és jó renddel legyenek ti 
köztetgV4 ' 1. Kor. 14, 40. — Azt mondja Szabó 
úr, 'hÓgy a ' világ 6 ezer éves történetei tanúsít-
ják, hogy a' templombeli ékességek ragyogó f é -
nye, a' szentségeknek babonáig-űzött tisztelete, 
nem sokban különbözők a' vallástalanságtól. A1 hol 
sok a' bámulandó spectaculum^ 'stb. Ám igen; de 
ki mondta Szabó úrnak,hogy én bámulandó spe-
ctaculumokat kívánok? Higye el Szabó úr, én a ' 
sok haszontalan brimboriumnak épen olly nagy 
ellensége vagyok, mint Szabó űr. Én valódi mű-
vészetet kívánok ! A' világ 6 ezer éves történe-
tei tanúsítják, hogy ez mindig jó-hatású volt a' 
vallásosságra : sőt a1 pogányoknál is, a' rómaik-
nál, görögöknél és aegyptombelieknél addig volt 

vallásosság, mig a' művészet virágzott, 's ennek 
hanyatlásával a' vallásosság is sírba szállt. Sírba 
szállt, mert tökéletes igaz az, mit minap a' fuldai 
templom egy névtelen leírásában olvastam: „Es 
ist schon oft bemerkt worden, dass Architektur 
und Musik verwandt seien. Wer betrachtend in 
einem gothischen Döme steht, wird die Wahrhei t 
dieses Satzes erkennen oder vielmehr empfinden. 
Gleichwie dieMusik Gefühle erweckt,die nicht die-
ser Welt angehören, unbestimmt, traumerisch^ 
heilig, eine Stimme ferner Welten, so gehören 
auch die -Empfindungen, die sich der Seele b e -
meistern, wenn sie sich dem Gesammteindrucke 
eines solchen Bauewerkes hingiebt, in das A n -
schauen seiner Grösse und Symmetrie verlíert , 
wesentlich jener Seelenstimmung an, welche e i -
ne erhabene Musik hervórbringt. Und so hat die 
Vorsehung in Luft und Stein, die scheinbar en l -
gegengesetzten Diöge, die verwandte Kraft g e -
legt, tom írdischen abzuziehen und zu den We-
sen zu erheben, die wir iceder hören noch sehenr 

sondern nur ahnen und fúhlen— De miben áll-
jon már ezen művészet? Mi az a' szép ? Igaza 
van Szabó urnák, midőn azt mondja : „a1 mi n e -
kem szép, Sztehlo urnák, meglehet, ugyanaz nem 
fogna szép lenni." Meglehet! Szabó úr az orgona 
nélkül zsoltárokat éneklő iskolamesternek sok-
szor igen műveletlen hangját szépnek tarthatja : 
én irtózom tőle, — nekem orgona kell. Csak ez 
adhatja az éneklésnek a' szükséges malasztot; "s 
ha valóban jól^ 's ügyesen játszatik, bizonyosan 
lélek-emelő. Én őszintén megvallom, hogy én 
ritkán voltam olly áhítatos, mint midőn a' bécsi 
sz. István-templomban Haydn „Schöpfung" czi-
mü szent énekét remekül hallottam előadatni. P á -
pistáskodásnak nevezheti ezt Szabó úr, —nem tehe-
tek róla. — Nem kell továbbá Szabó urnák üíol-
tár, — mert benne „ótestameritomi í4 zsidóságot 
lát. Tehát nem azért veti meg, mivel tán czé l -
iránytalan, hanem mivel „ótestamentomi," mivel 
zsidóság. Szegény zsidók ! Pedig sok jót kaptunk 
mi tőletek, p. o. a' monotheismust s a ' keresz-
tyénséget ! Én, midőn az oltárra tekintek, koránt 
sem gondolok a' zsidók áldozataira : de emlékez-
tet az engem a r ra , ki érettünk megáldoztatott. 
Egyébiránt én nem a' dolog eredetét, de a' dolgot 
magát szoktam szemügyre venni, 's így én az oltár-
ban nem látok egyebet, mint, egy jó festmény s z á -
mára szánt pompás és nagyszerű rámát.De imSzabó 
urnakisméta'/fejoefcnem kellenek,mertbennökido-
lolalriátiát. Én azt ismét nem látom,'s Szabó űr b i -
zonyosan nem idézhet történeti adatot, mellyel b e -
bizonyíthatná, hogy az evangyélmi protestánsok, 
valaha vagy valahol idololalrák lettek volna, mind-
amellett hogy 300 év óta templomaikat képekkel 
szokták felékesít ni. Ellenkezőt mondhat felölük t. 
i. hogy semmitsem imádtuk, — de ezt nem! Csak 
attól függ a' dolog : hogyan taníttatik a' nép 's 
minő szempontból tekint képek, e ? képek-



kel a* reformata egyház a1 művészet legnemesb 
ágazatát templomaiból kizárta. Hol a' templom-
ban sok jó, bibliai jeleneteket elénkbe állító képek 
vannak : ott a' templom a' szent Írásnak mintegy 
illustrált kiadása. Egy lipcsei deák egyszer Dres -
dába ment, 's több napot töltvén ezen városban, 
ez által természetesen sok leczkét mulasztott. 
Visszajővén Lipcsébe, az exegesis oktatójától 
megdorgáltatott. De a1 fiúnak jó ötletei valának 
*s ö azt felelte : ,,Ich habéin Dresden die Gemal-
de-Gallerie besucht und dort die biblischen Ge-
maldeeines Angelico von Fiesole, Rafael, Coreg-
gio, Leonardo da Vinci, Michael Angelo, Domi-
nichino u. a. stüdiert unddarausmehrExegesege -
lernt, als aus Ihren Voríesüngen, Herr Doctor!" 
Ezen feleletben igen nagy igazság rejlik. Való-
ban ezen képek mintegy a1 keresztyénsóget-hir-
detö eleven apostolok's a' Fiesolei Angeliko k é -
peiben például (kinek a' festés Urunkkal való köz-
lekedés volt, 's ki képeit — ezen isteni jelenése-
ket — soha ima nélkül 's gyakran sírva festette) 
több valódi keresztyénség van, mint gyakran száz 
protestáns predikátzióban! — Olvastam valahol 
következő szép szavakat : ,,Das Cruzifix, die 
Vergegenwartigung dieser göttlichen Resigna-
tion, dieses Todeskam^fes, dieses wundervollen 
Opfers, wie beredt Sprichtsie zu unsern Schmer-
zen, welche Lehre enthált dieses Bild für die E i -
telkeit unserer VVünsche, für unser unzufridenes 
Sehnen !4í Sok jó oldala van ezen művészetnek a1 

templomokban,'s ha van árnyékoldala, tehát egye-
dül az lehet, hogy nincs elegendő pénzünk annak 
ápolásáral — Azt mondja Szabó ú r : „a1 papöl-
tönyre nézve is, ha már csakugyan kell egyenru-
ha, miből megismerjenek bennünket, hogfmicso-
da osztálybeliek vagyunk : I a ' templomban is 's 
más ünnepélyes alkalmakkor is, jobb nemzeti 
ruha, mint a1 Luther-öltöny.u A' nemzeti ruha ! 
Hiszen ez által el nem érjük az egyenlőséget, mi-
ből megismerjenek bennünket, hogy micsoda osz-
tálybeliek vagyunk; — mert hiszen nemzeti r u -
hát kiki visel. Szabó urnák nem tetszik a' Luther-
öltöny; ismét nem azért, mivel tán czéliránytalan, 
hanem mivel szerzetes öltönye. Szegény szerze-
tesek ! Pedig sok jót kaptunk mi tőletek, így azt 
a ' sok, könyvtáraitokban megőrizett görög, római 
's más auctort, 's végre a'reformátiót. Én, midőn 
Luthernek ezen öltönyére nézek, abstrahálok a' 
szerzetestől, 's benne csak a' nagy reformátor öl-
tönyét látom, mellyet ö viselt, 's mellybe ruházva 
volt, midőn király, ország 's világ előtt az evan-
gyéimi szabadságért harczolt, 's mellyhez, mint 
illyenhez, nagyszerű történeti visszaemlékezések 
kapcsolvák. '8 ezeknek, tudniillik a' történeti visz-
szaemlékezéseknek, morális erejök mindig nagy, 
's képzelődési tehetségünkre hatván, bennünk lel-
kesedést ébresztenek! Nemzeti rnha ! Tisztelem 
én a' nemzeti ruhát 's viselem is a' közéletben : 
de a1 templomban ezen, minden hajdún látható, 

ruhát , (mellyhez semmiféle történeti vallásos 
visszaemlékezések nem kapcsoltatnak), az oTien-
talis és nagyszerű bibliai stylus, — az antik k e -
hely 's más effélék társaságábartlátni, — ez, e n -
gedje meg Szabó úr , szörnyű prosai tünemény l 
'S ha én ezen különnemü dolgokat együtt látom: 
akkor akaratom ellen eszembe jönek Horatius kö-
vetkező versei : 

„Humano capiti cervicem pictor equinam 
Jungere si velit^ et varias inducere plumas, 
Undique cotlatis niembris, ut turpiter atrum 
Desinat in piscem mulier formosa superne, 
Spectatum admissi Hsiyn teneatis, amici !u 'stb. 

A' mi pedig a* „fehér inget" illeti, erre nézve 
Szabó úr is kénytelen lesz megvallani, hogy ez, 
némelly szegényebb-sorsu református papnak is 
nem ártana ; elfedné tudniillik kabátjának rongált 
állapotát, a' nemzeti ruhának ezen satyráját ! 

Valljuk meg őszintén, édes atyámfia! hogy azon 
protestáns félelem mindentől, 's azon megvetése 
mindannak, mi katholikus eredetű, 's bennünket 
arra amiékeztet, egy kissé nevetséges, — 'shogy 
azon vélekedés, miszerint templomaink mezte-
lenségében állana a ' protestáns szabadság, 's hogy 
mennél kevesebb a' művészet, annál szabadabban 
mozoghatna a ' lélek, — igen prosai, söt kissé 
cynikus is. Mintha bizony a' léleknek lábai volná-
nak, 's félni kellene, hogy majd egy képrámán 
megbotlik! Hiszen hogy áz Isten lélekben és igaz-
ságban imádandó, *s hogy csak illy isteni t iszte-
let, igazán keresztyén isteni tisztelet, — azt mi 
is tudjuk. De hogy ez megtörténhessék, t. i. a ' l é -
lekben és igazságban való imádás, nem elég a? 
templomokban egyedül a? hideg értelemre hatni, 
a' szívet pedig, a'lelki meleg forrását 's kú fe jó t , 
pusztán 's érintetlenül hagyna Kimarad nálunk az 
isteni tisztelet emelő 1s jótékony hatása a' szívre 
's érzékekre. Nem ébresztetík nálunk érzemény, 
nem lelkesedés, nem buzgalom; pedig a' vallás 
inkább a' szívelet dolga, mintsem a' hidegen okos-
kodó és bonczolgató értelemé, melly olly könnyen 
eltéveszti az igazi utat, *s kételyekre 's szomorú 
tévtanokra Vetemedik. A'szívben vannak a' f e n -
ségesnek, nagynak, szépnek, jónak emelő 's bol-
dogító érzetei, 's ez az igazi kegyesség, ez a ' v a -
lódi vallásos ihlettség, benső eleven meggyőző-
dés, rendíthetlen hit. 

Még egyre kell felelnem. Azt mondja Szabó 
úr : , ,a ' dicső reformátorok felől is igen roszul 
gondolkozik Sztehlo úr, midőn ázt mondja, hogy 
„ők, mint a' katholicismus ellenpártja,mindent, mi 
ebben 's ez által jött létre, megvetettek:4 ' jóllehet 
nem kis okuk lett volna erre, de mégis a' jót t isz-
telni, söt követni ellenségeinkben is ők tanítottak.a 

Én a' reformátorok dicsőségéről tökéletesen meg 
vagyok győződve,'s tudom őket becsülni: de e n -
gedje meg Szabó úr, hogy egy képpel vagyis h a -
sonlattal magyarázzam meg, mit akartam az -
zal mondani. Tanítása fáját az élő emberi szívbe 



ülteté Krisztus, a' keresztyén isteni vallás fáját, 
melly a' termőföldben megfogamzott, erős g y ö -
kereket vert és szétterjesztő ágait, mellyek á r -
nyékában a ' fold népei letelepedőnek. De miv^l 
azön föld, mellybe a' mag elliinteték, — az e m -
beri szív tudniillik, — természeténél fogva nem 
egészen tiszta föld : megtörtént, hogy azon fája 
az új tanításnak rosz és káros nedveket is szíva 
be, és így keletkezett a' századök folyása alatt — 
nagyobbrészt csak az ápolók Y kertészek t é v e -
dése 's gondatlansága által — a' sok nemtelen 
kinövés, vagy rothadt, vagy keserű gyümölcsö-
ket hozandó még a' késő maradéknak is. A' re for -
mátorok látván ezt, herólcus haragban a1 fát m e g -
ragadák is addigrázák, mignem a" századok ezen 
mérges gyümölcsei — a1 vakbuzgóság, tévedés 
's önkény mind megannyi bizonyságai, — le nem 
hullának örökre. De a ' m i illyen esetekben mindig: 
szokott történni, megtörtént itt i s : a rothadt g y ü -
mölcsökkel tudniillik itt-ott egy pár egészséges is 
lehullott. 

De már nagyon is sokat beszéltem ; mégsem 
hizelgek magamnak, hogy Szabó úrban egy p r o -
selytát csináltam volna az ol tárnak ' Ha ez azon-
ban mégís megtörtént volna, igen'nagyon ö rven -
denék; ha meg nem történt, kénytelen leszek v i -
gasztalást keresni Goethe ezen szavaiban: 

„Ueberzeugung soll mir'Nieüiand rauben ; 
Wer's bess«r weiss, der rmig es glauben'!" 

S z t e hl o A n d r á s , " 
dobsinai ev. pap. 

ISKOLA-ÜGY: 
Pipái gyfotiáslm 's teendőnk. 

A' Prot. E. és I. Lap czéljai közé tartozik az 
iskolák 's nevelés ügyét is tárgyalni, az itt-ott 
feltünedező hiányokon javítni, a ' re j té lyek , 's n é -
melly helyütt tán a' mysticismUs sötét leple alatt 
lappangó titkokat fölfedni, *s a ' teendők ezreit 
elősorolni: szóval: a ' k o r igényei szer in te ' tekin-
tetben is haladni, 's azelmaradtakat, vagy e lma-
radozni szeretöket is haladásra bírni. E ' czélnak' 
akarván megfelelni, nem szükségtelennek, söt igen 
is szükségesnek véltem e* helyütt a1 dunántúli f. 
t. eg\házkerület Pápán létező fötanodáj^tíoz csá-
toít. 's ugyanannak atyai gondviselése alatt álló, 
gymnMutyról néhány szót előterjeszteni. Nem ú j -
ság az , ' a* mit mondok, vagy mondani akarok; 
sokan tudják ezt, sőt vannak, kik jobban tudják 
nálamnál; de mivéf sokan hallgatnak, hol szólani, 
és hátravonulnak, hol tenni is kellene, — a' do-
log pedig ollyan, mit mindenkinek tudni, 's minek 
következtében haladék nélkül tenni ke l l : illy ese t -
ben véteknek tartom hallgatni. Csupán azt kérem 
magamról megjegyeztetni, hogy e' czélomban jó 
szándoknál ns az iskola jóllétének buzgó óhaj tá-
sánál egyéb érdek nem vezérelt. 

A ' mult augusztusban Pápán tartatott sup. gyű-
lésre beadá a ' , N r a ^ ' a l a p í t v á n y feletti intézkedés 1 

tárgyában működött tudós választmány nézetét, 
miszerint az alapít vány egyik fele fölött ki is m o n -
datott a ' határozat, de a 'másik fele iránti ajánlata 
a' választmánynak, hogy t. i. fordítassék az a ' h u -
m'aniorum-osztályba, jelesül a'poétikába, állítandó 
rendes állandó tanár fizetésére, — nem fogadtatott 
e l ; mert az mondatott, hogy a' végrendelet csak 
főiskolaikathedráról szói — Itt jónak láttam e lő-
legesen is némi észrevételt tenni. Hogy mi ha tá r -
vonalok különítik el a főiskolát a' gymnasiumtól, 
vagy meddig terjed, mindegyik köre, s miben k ü -
lönbözik e&fyik kaíhedra 1s professor a' másiktól, 
vag-y ha mindegyik szükséges, mellyik szüksége-
sebb mégis a' másiknál ? — erről én szólani nem 
akarok : de hogy főiskolát gymnasium, miként é lő-
fát törzsök és gyökér nélkül nem képzelhetni; és 
bár külföldön az academiá más tért foglal is el 
physice, de hónunkban a ' főiskola fogalmába a' 
gymnasiumé is befoglallalik, minthogy physice is 
egy tért foglalnak e l ; végre , hogy ama nagylel-
kű Várady , dicső alapítványával nem a' sup. 
akadémiának — a melly e ' néven egyházunkban 
nem is létezik — sem a ' pápai gymnasiumnak, 
hanem egyedül a' dunántúli egyházkerület főisko-
lájának, mellyben az egyházkerület gymnasiuma 
és akadémiája egy személyben létezik, akart és 
czélozott használni: erre,ugy hiszem,nem szük-
ség commentar. Tisztelnünk illik ugyan az alapí-
tónak a' végrendeletben nyilatkoztatott akarata 
sérthetlensége fölötti éber őrködést; de egysze r s -
mind ovakodnunk kell mindentől, mi beti imagya-
rázgatásra vezetne. Fődolog itt felfogni a' bo l -
dogult alapító dicső czélját és szellemét; — ö 
használni akart a* legsükeresebben; és hasonlag 
mi is csak ügy használandunk a' legsükeresebben, 
ha, felfogván magasztos akaratát, a" főiskola l eg -
nagyobb hasznára fordítjuk alapítványát. Él k e b -
lémben a1 meggyőződés, és velem együtt min-
denkiében, ki a1 főiskola boldogságát szívén h o r -
dozza, azon hitre nézve* hogy dicső emlékű V á -
ra,dynk örömmel csatolandja alapítványa mellé 
mennyei hónából is áldását, ha azt a ' sülyedt 
gymnasium fölemelésére, 's ez által a ' főiskola 
legnagyobb hasznára fordítandjuk. Ellenkező ese t -
re, bár próféta nem v a g y o k , de ki kell monda-
nom, miszerint félő, hogy ama nagyszerű alapít-
ványnak igen kevés hatása leend, 's nem t e r -
mend annyi áldást, mennyinek termésére azt a ' 
nagylelkű alapító szánta. 

Legnagyobb mértékben használandunk tehát 
a1 főiskolának ugy, ha a' humaniorum-osztályok-
ba rendes állandó tanítókat, vagy mivel az a l a -
pítványból csak egy kathedra alapja kerül ki, j e -
len körülményiek közt, legalább a' költészetibe, 
állandó t a n í t ó t helyezendünk. Mert az eddigi r end-
szer, miként e' Lapok ez idei 30 - ik számában is 
egy ügybarát állal megjegyeztetek, káros, melly 
mialt a' gymnasium 's általa a' főiskola nem hogy 

I emelkednék, söt fokonként alább siilyed. — Igen-



is, ne mystificáljunk, hanem valljuk meg javunkra 
őszintén, miszerint gymnasiuraunk csakugyan na -
gyon gyenge ; és ennek oka maguk a' tanítók, 
vagy maga az iskolai igazgatóság, melly a' t an í -
tók alkalmazásában az eddigi hiányos rendszert 
kénytelen követni. 

Gyenge a' gymnasium, mert gyengék a' taní-
tók, akár nevelői képességűket, akár tekintély-
tartásukat, akár végre tanítói készültségöket 
veszszük tekintet alá. —Tagadjiatlan, hogy isko-
láinkban , minden magyar iskolákban, nemcsak 
tanítni, hanem nevelni is ke l l , legalább- e' kettőt 
egymástól elkülönítni nem lehet. Akár tanítni, 
akár nevelni pedig csak az képes, ki maga is tud, 
és maga is nevelt; mert a ' tanítás és nevelés 
czélja szerint csak így teheti a' tanító és nevelő 
tanítványát azzá , a' mi Önmaga, t. i. tanulttá és 
neveltté. Embert csak az nevelhet , ki maga már 
ember, és csak az taníthat, ki maga már megta-
nulta, mily nehéz emberré lenni. Tehát mielőtt 
tanításra és nevelésre adná magát valaki; mielőtt 
ajakát megnyitná a' végre, hogy tanítson, és k e -
zébe vesszőt fogna , hogy fenyítve neveljen, 's 
kathedrába iilne , hogy mindkettőt teljesítse : 
szükség, hogy magát elébb mind ezen fontos vá l -
lalkozásra kiképezze , különben nevelés helyett 
elnevelést fog essközleni. ,Nincs rosz ember a' 
világon, hanem van elég rosz szüle , és rosz n e -
velő. A ' gyermek azzá lesz, mivé teszik' — ezt ol-
vastam valahol; és igaz. Minden mesterséget t a -
nulnunk és gyakorlanunk kel l ; csak a'' nevelés 
mestersége a z , mellyben tanulás és gyakorlás 
nélkül mesterekül lépünk fel. Hol sok a' kontár, 
sok a' kontármü is. Az ifjú szívet gyenge viasz-
hoz hasonlítják, melly mindenféle alakot fölfogad; 
igenis, azzal a különbséggel, hogy a* már e g y -
szer befogadott képet ritka mesteri kéz birja a ' 
szívből többé kitörleni. A' gyermekek gyenge v i -
rágok , miket egy gondatlan érintés, egy tüzes 
indulat égető fuvaima , vagy egy komor éj de r -
mesztő szele könnyen lesorvaszthat. Vigyázzatok, 
kiknek kezeikre bízzátok gyermekeiteket, a1 £zü-

ugy akarják mivelni, mint a1 földet. Fölszántnak 
egy jókora darabot; ekkor előáll egy ember, 
belé veti zsákkal a' magot , 's hogy millyen t e r -
més leend, jó remény fejében az időtől várja. 
Megterhelik a' tanítót és nevelöt is egy zsák tu-
dománynyal, bevezetik egy iskolába , hol szórja 
a1 magot össze-vissza; de hogy hány századik 
kel ki, és millyen aratással b iz ta t : ez sors ö k e -
gyelmének tetszésétől függ. Az értelem határa, 
és szív világa végetlen , 's az ember maga egy 
kis világ, melly az égalj, táj, vidék természete és 
a ' ráfordított szorgalom mértéke és minősége 
szerint különféle módon mivelendö,'s gyümölcsöt 
különféle mennyiségben és minőségben termő. 
Valahány ember, annyi világ 's annyi képesség; 
mi nagy tudomány kell ennyi világ, ennyi képes-

ség kiismerésére! és mégis az illy sokféle v i l ág -
ból alkotott egésznek, az iskoláknak vezérlése,-
miyelése 's tagjainak nevelése? nálunk fiatal, t a -
pasztalatlankezekre van bizva. Krisztus 30 éves 
korában ktzdte el tanítói hivatalát, pedig ö isten-
fia volt ; 's általában, minden időben — raegérettr. 
a' tapasztalat,és hosszas studium nyomán kikép-
zett férfikorban tűntek fel a' leghíresebb nevelök: 
ugyan hogy állhat akkor nálunk, fiatal, tapaszta-
latlan kezek közt, a' nevelés '?! , 

De gyenge a' gymnasium, mert gyengék aT 

tanítók tekintélytartás tekintetében is. — Kétsé-
genkivüli dolog, hogy tanítóban, 's különösen 
nyilvános tanítóban legfőbb lényeges kellék a' 
t^kintélytartás. Tömeget , hol annyi különféle 
egyéniség vegyül össze, együtt-tartani, egy közös 
törvény alá kényszerjtni tudni csak egy talisman 
képes, t. i. a' tekintély. Lehet a' tanító tudomá-
nyos tekintetben a' legkészültebb, 's erkölcsileg 
a legjobb,—legszeretetre-méltóbb, — de ha t e -
kintélye nincs, csak Jupitertől dobolt léczdarab, 
kinek tanítványi előbb-utóbb nyakára ülnek. A' 
tapasztalat felsőbb és alsóbb iskolákban már e lég-
gé megmutatta. Tekintély alapítja meg tanító s z á -
mára a' tiszteletet, és a' mi legfőbb, a' haUqttaj^ 
mondottak 's tanultak- feletti hitet, melly ha nincs, 
hiába beszéli tanító a' legfelségesb igazságokat, 
— elhangoznak azok, mint pusztában a1 kiáltó 
szó. Tekintély nélkül tömegre hatni lehetetlen. A' 
magán tanításoknál 's felsőbb iskolákban minden 
másképen méhet, — noha ki merné tagadni, hogy 
tekintély itt is szükséges . — de gymnasialis i s -
kolákban azconditiosine guanón?, Azonban egész 
őszinteséggel bátorkodom kérdezni : lehet-e fia-
tal embernek tekintélye csak egy egyén , annyi-, 
val inkább tömeg és különösen gyermek-tömeg 
előtt? — Az igaz, hogy sok tanító igen ügyes, 
még szelídebb századunkban is, tekintélyét bizo-
nyos barbar eszközök és módok segítségével 
megalapítni tudni; hanem soha se feledjük, mikép 
a ' természet, különösen a' gyermeki természet, 
minden erőltetést keserű büntetéssel szokott meg-

léi kebel gyenge virágait! Különös, az embert is .bőszülni. Vájjon egy fiatal ember , ki csali kezdő 
mindenben, hol nagyot kell kivinni; kit a' magá-
vali küzdelem is eléggé elfoglal, képes-e a' csak 
hosszas gondolkozás, a" gyermeki természet mé-
lyebb vizsgálata, folytonos gyakorlat ós az e g y -
másutáni biikdosások nyomán gyűjtött kínos t a -
pasztalat által sajátítható ügyességre - r eltalál-
hatni azon középutat, mellyen "túl egyik oldalról 
a' lágyság, másikról a' szigorúság határtalansá-
gába tévedhet : pedig mindenik által a' tekintély 
koczkáztatik. Vessünk sötét fátyolt a' barbarismus 
korára, mellyben sclávokat neveltek, mellyben a" 
tekintélyt bot szerezte meg a' tanítónak: de j u s -
son eszünkbe egyszersmind, hogy ama túlságból 
másikba estünk, t. i. a1 tekintélytelenség lúlságá-
ba, — egyik lúlság pedig olly veszélyes,mint a' m á -
sik. Azonban a' botozás kiküszöbölése, a'holt l a -



tin nyelv általi nyomorgatás megszüntetése, — 
melly említett két jeles tulajdonságon kivül a' t a -
nítótól alig kívántatott egyéb, é* kpttpben pedig 
akármellyik is dicséretes tanítói .ügyességre t e -
hetett szert , — 's általában a' nevelés szelídebb 
módja , ' s az új tanrendszer behozatala előtt, a' 
tanítónak boton kivül egyéb is szerzett tekintélyt. 
Mert a'benlakás patriarchalis korában már a' lak-
szobákbani elsőbbsége, később az egyetemes i f -
júság fölötti juratusi örködé.se„.maj4 tanító-korá-
ban is a' sedes táblabirái.közé sorozta tása,,. 's az 
if júság fölötti itélhetési joga, és.mindezeknek 
következtében a' diáktársaitól! elszigeteltség 's 
megkülönböztetés szükségessége olly tekintélyt 
szerzett meg számára, minél fogva mintegy kis 
zsarnok, mindenkitől tiszteltetve és, rettegve, ül-
hetett be kathedrájába. Ámde jelenben, mindazon 
jogok és előnyök megszűntével, mi ad elsőbbsé-
get 's tekintélyt a' tanítónak? Szellemi kitűnőség? 
r r szép ; de a' mellett, hogy a' kitűnőbb tehetsé-
gek közöl ritka marad ben a' hasszu papi pályát 
végezni , 's még ezen felül a' tanítóság átokkal 
gulyo§üÍt terhét is egy éven át kényszeríttetve 
^iíphöWlni: ne feledjük, mikép a' bensőnek kül-
sőleg is kell nyilatkozni, 's a'szellemi kitünőség-
Szerezte tekintélynek testben megjelenni, külön-
ben abstracttá válik 's; mint illyen, a' puszta foga-
lomnál egyé{* nem lesz, gyermeket nézletileg kell 
tanítnunk Í neki látni kell, hogy tanítójának van 
t ek in té lye , különben nem ad neki ö sem tekin-
télyt. De nincs,tekintélye, mert mielőtt tanítóvá 
lön, már az előtt elvesztette. Nem szólok itt a' 
fensöbbektöl a1 tanítók; kicstnségére alásugárzan-
4ó fényről, melly ezeknek is tekintélyére, leg-r 
alább közvetve és megtörve, némi gyenge világot 
terjeszthetne ; nem a' megvettetésröl, melly őket 
csaknem mindenütt é r i : de szólok azon okokról, 
mellyek a' tanítók tekintélytelenségének közvetr 
len szülői. 

Nem tudhatni bizonyos okát, de egy kárhoza-
tos szellem uralkodik ifjaink közt. Elsőbbséget, 
tekintélyt nem tűrni, a.' jelesebbet lecsépelni, a', 
kitünöbbet gyalázni, a' szerényt gúnyolniy mások 
szemében szálkát piszgálgatni, hibákat keresni 's 
rovogatni, egymással vetélkedniv egymás iránt a' 
féltékenység indulatát táplálni, 's mások fölé to-
lakodni akarni ez jelleme nagyobbrészint ifjaink— 
nak, — a' kivételeknek teljes tisztelet adatván 
mindenütt. 'S az illy jellemzések műhelyéből k e -
rülhet-e ki valamelly kharakter tisztán és sérthet-
lenül, melly egy tanítóban olly felette szükséges, 
's melly legfőbb tényezője a' tekintélynek ? N e -
veli ezen hibás szellemet az is, hogy a* tanítóvá 
lett diák, akár elfoglaltatás miatt, akár ifjúi hiú-
ságból, annak következtében, hogy ö már hiva-
talra lépett, *s az általa most már profanusnak te-
kintett diáknép fölé emelkedett, régi pajtásitól, 
komatársitól, kikkel azelőtt az együttélés, tár-
salgás, egy terembe 's padba-járás, a1 közös tö r -

vény 1s közös szenvedés, szoros viszonyba helye-
zett, ,•— elkülönözi magát; minek következtében 
méltán vagy nem méltán, kevélynek, nagyralátó-
nak, "s erinélfogva közösen gyűlöltnek nyilvánít-
tatik. Ezen kárhozatos szellemnek kifolyásából 
ered aztán az, hogy mielőtt tanítóvá lenne valaki, 
már az előtt olly színben ismeretes, melly tek in-
télyét'fekete folttal tünteti föl tanítványi előtt. Tud-
juk, hogy gyermeknek a' véíjre, miszerint taní-
tójának tekintélyt ne adjon, 's bizalmát benne ne 
helyezze, nem kell több, csak egyetlenegy hiba 
vagy gyöngeség fölismerése, — az ifjúi éles ész 's 
lángtekintet pedig mi könnyen talál hibát m a g á -

ltól is, annyival inkább mások jellemzése vagy fi-
gyelmeztetése után I Hozzá kell ezekhez számítani 
azt is, sőt nem hibázunk, ha minden rosznak l e g -
főbb forrásául az együttélést, a ' convictust ta r t -
juk. Itt együtt van jó és rosz, szép és rú t ; ido 
összecsődül nagyobb diáLa1 kisebbel, úr a1 szol-
gájával, a1 leendő tanító leendő :t$nítványával; — 
itt történnek a ' mindenféle jogélvezések,, és 
követelések, a* komázások* egymássali tisztelet-
len szóváltások, witíjeiések, .gunyolások, hibaro-
vogatások, fensőbbség elleni kitörések, tanako-
d t o k , méltatlankodások; itt látja a' tanítvány l e -
endő tanítójáról, mennyire föl sem vetetik, figye-
lem iránta,.nemmutattatik, a' köztartásból az ö szá-
mára is a' legutósó diákkal egyenlő mérték é* 
szolgálat adatik, ós sokszor a' többivel együtt 5 
is ében kényteleníttetik haza menni. Azért sohase 
csodálkozzunk azon, ha a ' t an í tvány tanítójának 
utóbb sem akar több jogot és tekintélyt engedni, 
mint barátjának, vagy épen komatársának ; mert 
akármint erőltessük is tekintélyünket, többel csak-
ugyan soha sem birandunk, mint a1 mennyit t a -
nítványink adnak. Mindezek csekélységeknek lá t -
szanak azok előtt, kik az illyesek felett még nem 
gondolkoztak: de épen azért nem is tudják, milly 
óriási hatásuk szokott lenni az illy csekélységek-
nek. Egy csekély botlás sokszor bukásunkat e sz -
közli. 

A' tekintély megrontásáfa nevezetes befolyást 
gyakorlanak maguk a' tanítók is.'Nem birok köl-
tőj tehetséggel, ennélfogva legkisebbet sem n a -
gyítok, ha azt mondom, hogy tanítóinkban is sok 
hiba van. A' mi volt a' diák, ugyanaz marad a* 
tanító is. Megvan a' tanítók közt is a' szenvedhet-
len vetélkedés, féltékenység, irigység, el lensé-
geskedés, és sokszor olly mértékben, hogy a' s ze -
mélyes indulatoskodást 's egymásra-törést á tv i -
szik iskoláikba is. Mondhatnék rá példát, mikép 
nyilvános tanító nem borzadt tiszttársát tanítványi 
előtt iskolában nyilvánosan jellemezni , — de 
exempla sunt odiosa ; — söt megtörtént az is, — 
mert mi nem történhetik meg tapasztalatlan, g o n -
dolatlan 's szenvedélyektől izgatott ifjú emberek 
közt ? ! — hogy a' tanító ellenséges indulatból, 
leendő utódát is fekete színnel mázolta be leendő 
tanítványi előtt. Minő szemekkel és hittel fogad-

52 * 



ják aztán a* illy tanítót leendő tanítványi ? ! I s -
kolánkivüli rongálásáról a' tekintélynek nem szó-
lok. — Mindezek szomorú következményül isko-
lában és iskolán kivül eszközlik a tanítói tekin-
tély 's iskola alásülyedését, — *s a' rosz terjed, 
és terjed kiirthatlanul, mathematicai progressióval, 
iskoláink 's a ' nevelés rovására. 

A' gymnasium gyöngeségét ' s következőleg az 
iskola alapjábani siilyedését, legnagyobb mérték-
ben, a' tanítók alkalmazásában használni szokott 
's használandó hibás rendszer okozza, —minek kell 
tulajdonítani a' tanítói készültség 's képesség hiá-
nyát is. Darab ideig a' tanítói hivatalnak három 
évig tartóssága csak tett valami jó t ; mert bár ha-
nyagabbul teljesíté is tisztét a' tanító utósó éveiben: 
de szerzett készültsége 's hivatali ügyessége a' ha-
nyagságból eredt hiányokat csak helyrepótolá, — 
a1 mellett nem kellett az iskolai igazgatóságnak 
is minden évben kétségbeesni a' tanítók tevése 
iránt: hanem ez az egy évig tartó, minden évben 
változó,pályáját végzett, vagy sokszor nem is vég-
zett, ennélfogva minden előleges készületnélküli, 
tapasztalatlan, — sőt, mondhatni, éretlen, — ifjak 
nyakára, sokszor hivatás ellenére, minden eset-
ben pedig kellemetlen iskolai adóul feleröszakolt 
tanítóság mire viszi az iskolát és nevelést, csak 
az tudhatja, ki az iskola és nevelés ügyét figye-
lemmel kíséri. És ha az illy figyetmezönek szíve 
van, 's szivében a' nevelés pártolásának, a ' köz-
ügy szeretetének, egyházunk és honunk fölvirág-
zása reményének csak egy szikrája is él még : 
lehetlen keserű fájdalommal nem telni 'él keblé-
ben annak tudására, hogy egyházkerületi gym-
nasiumunk olly kezekre van bízva, hot a1 nevelés 
vesszeje igen könnyen az ifjúi szenvedély tüzé-
nél fölgyúlt lángostorrá, a' tanítás szelíd igéje éles 
késsé, vagy a' tanuló termékeny kebléből minden 
életcsirát kioltó jégzáporrá válhatik. Igenis, már 
fölebb említém , miszerint jelesebb-tehetségű i f -
jaink közöl r i tka , de ritka marad ben végezni a' 
hosszú tanulói pályát; minek következtében kény-
telen az igazgatóság minden évben e* veszélyes 
elvet alkalmazni a' tanítók tevésekor : millyen 
«a«, ollyant kell tennünkaz alkalmazandó egyén 
pedig, gyöngesége tudalma mellett, illy önbizta-
tással élni : nfae totem, talis ero.u — Alsóbb i s -
kolákban, hol könnyebb tanokkal, 's némelly t a -
noknak csak elemeikkel kell foglalkozni, köny-
nyebben m e g y ; holott ki tagadhatná, miként mi-
nél kisebb tárgyakkal kell bibelödni, és minél 
gyöngébb tanulókkal vesződni: annál nagyobb 
ügyesség, alkalmazkodás, belátás, türelem és k i -
tartás szükség a' tanításban; de a'felsőbb iskolák-
ban^ ' humaniorum-osztályokban,hol a1 száraz sza-
bályok tanultalása, 's a' latin nyelv általi gyötrés 
helyett, mellyekben határozódott a' már említettem 
régibb tanrendszer, — egyéb is, t. i. életbehatóbb 
reálismeret - terjesztés, élethivatásra - vezérlés, 
életirány-jelölés , 's átalában a' scientiae at-

tium humaniorum teszik az iskoták körét — tanuló 
padból egyszerre, minden tariítói készültség nélkül, 
tanszékbe ültetni ifjú embereket : nem a' t e rmé-
szet törvényének megtagadása-e ? Tanulónak és 
tanítónak, valamint növendéknek és nevelőnek 
lenni nem mindegy; nálunk pedig e 'ket tő egynek 
véte t ik ; mert itt, akár moraliter, akár physice t e -
kintjük, tanító a' tanulóval egy categoriába s o -
roztatik. 'S jelen körülményink közt nem is lehet 
máskép i de épen azért nem is lehet csodálnunk, 
ha e'viszonyból olly sok anomáliák és természetel-
leniségék fe jődnek, lebontásával minden nevelési 
elveknek ós sülyedésével az erkölcsi erőnek 's 

'iskola hitelének. í ját a' tanítói buzgóság, lelkesült-
ség, jó kedv, és az áldást termő erély, mellyek 
egy jó tanítónak lételemei, mellyek nélkül a ' t a -
nító minden inkább, mint tanító, hol vannak ? Bi -
zony nem csoda, hogy midőn az ifjú embert, c h a -
osba-halmozott ismereteivel, egy iskolába b e t a -
szítják, hogy ott most már a' mit tanult, mint áz 
egyszeri doctorinas a' czérnára fűzött recepteket, 
olcsó pénzért és sovány kenyérért árulgassa; ' s 
az ifjú ember azt sem tudja, jobb lábával lépjen-e 
be kathedrájába, vagy ballal; 's itt isméi, liogy 
egy bámuló tömeg elölt, mellynek minden tagja 
magasra emeli a ' ferde nevelés következtében k i -
nőtt szarvait, és semmit sem tud bölcsebben, mint 
tanítójánál magát tudósabbnak tartanr, annak h i -
báit fürkészni, és ha nyelve megtévedt, vagy 
krétája a' táblán roszul fogott, kinevetni; vágy 
ha gyermeki hiúságának s bele öröklött elkapá-
toltságának előbbi tanítójánál meg jobban hizeleg-
ni, vagy vele komázni nem tud vagy nem akar — 
boszantani, vele daczolni; mondom, mivel az ifjú 
ember azt sem tudja , hogy kathedrájában « - n 
kezdje-e , vagy w - n ; 's ezen módon, midőn a* 
szünteleni sántikálás ós bukdosások után egy v é -
getlenül hosszú éven keresztül, fiatal erejének 
csaknem végkimerülésével, átkínlódolt, hálát ad 
Istenének, hogy legalább ép lélekkel megszaba-
dúlhalott : illy körülmények közt, ismétlem, nem 
csoda, ha az iskola nem terem kivánt gyümölcsöt. 

De nem szólok többet, mert tartok tőie,hogyaz 
iskola sorsának elgondolásánál különben mérsékelt 
kedélyem hévre, *s ez túlságra ragadna: hanem, az 
okok és okozatok hosszas fejtegetésé helyett, k i je-
lentem utójára abbeli meggyőződésemet, miszerint 
hiszem, hogy ama halhatlan-emlékü Vdrady, ha 
ennyire ismeri iskolánk állását, használni akaró 
szelleme indításából, mindkét alapítványát határo-
zottan a 'czélra hagyja, hogy a 'humaniorum-osz-
tályokba állandó tanárok alkalmaztassanak;'s kije-
lentem meggyőződésemet, miszerint hiszem, hogy 
a1 f. t. egyházkerületi gyűlés is, méltányolván az 
okokat 's belátván a1 sürgető szükséget, a' nagy-
lelkű alapító szellemében, az alapítvány föltétlenül 
hagyott másik felét hasonló czél elérésére, 's e k -
képen a' főiskola legnagyobb hasznára, fordí-
tandja. V i k á r J á n o s , ácsi néptanító. 



S Z E N T - L A N T : 

Jónathán. 
Van a n g y a l i m é r t van j ó b a r á t , — 
Él I s ten , g y ö t a ' j ó . 
I g a i n a k czél ja szen t , ö r ö k , 
Igaz , mindenha tó . 
Bár ü ldözi vész , r ága lom : 
Megóvja é g i i rga lom. — 

Saul , mint veszni induló 
Tetéz te bűnei t , 
Gyűlöl te népé t , Dávidot 
'S dicső e r é n y e i t ; 
N é p é t , mer t él t , halt Dávidér t , — 
Ot, f ényes győzéde lmié r t . — 

V é r e s b o s z ú j a nő t tön nőt t 
' S kitört, de hasztalan; 
Kopjá ja kétszer nem ta lá l t 
' S Dávid már mentve van ; 
' S hogy titkon meg nem ölheté , 
Hadát e l lene Yezeté. 

Hiába k é r i J ó n a t h á n , i. 
F ia , a ' j ó b a r á t ; 
„Dávid nem é l h e t , " — mond Saul — 
Mert áhít k o r o n á t ; ' • í 
Es ha föld nye l te volna e l , . — 
Utána mind — öljétek el l a — 

Elnémul t e r r e J ó n a t h á n , 
' S fu to t t , mint fu tha to t t , — 
' S nyomában bá r zúg s zö rnyű vész , 
Dávidnál mula to t t : 
E g y k o r k i rá ly i ö l t önyé t , 
Most é r t t é ad j a é l e t é t . 

Nyugta t j a szóval édesen : —• 
„Ol ly n a g y e ' pusz ta ság , 
H o g y ide , hová r e j t ezé l , 
Csak Isten szeme l á t ; 
Ne fé l j ! — A t y á m bár r é sen á l l , 
Te mentve lesz és nagy k i r á ly . " 

' S mikén t ha Is ten mondaná , 
E ' j ó s l a t t e l j esü l t , — 
Saul fia mind e lese t t 
És ó k a r d j á b a dől , — 
'S Dávid, habá r nye r t k o r o n á t , 
S í r t , — hisz nem é l t a1 j ó b a r á t ! — # 

» * * 
Bará to t ha ad nékem is 
Is teni v é g e z e t : 
Örömmel é r t t é á ldozom 
T e n y é r n i é l temet . 
Bará t nélkül k ín , p u s z t a s á g 
Az é le t és a ' nagy v i lág . — 

E l e f á n t M i h á l y . 

VEGYES KÖZLEMÉNYEK. 
B e l f ö l d : 

A' bánáti iskolai kerület tanítói egyletéről. A ' 
bánáti helv. hitv. tanítók t. Nádor Károly, szkulai 
lelkész urnák, mint a' bánáti iskolák felügyelőjé-
nek lelkes felszólalata következtében 12-dik 
octoberben Szkulíán gyűltek legelőször össze; 
névszerint : Miklósi Venczel, klopodiai, Szilágyi 
István, temesvári, Pap Lajos, podporányi, Má-
gori István , ittebei, Tóth Márton, nagy-szre-

distyei, Sebestyén Dániel, csávosi, Szabó István, 
szkulai, Jáger József, ri t tbergi, egy része lelki, 
egy része iskolai tanítók. — Ezen első alkalom-
mal 1-ször: A' békési iskolai kerületnek az e g y -
házmegye által 1847. april. 23-kán 26 szám alatt 
helybe-hagyott 's módosított, mint az iskolákat 
illető, az egyházak jegyzökönyvébe is beiktatott 
javallatai felolvastattak. — 2-szor. Elnöknek, 
egyszersmind könyv- és pénztárnoknak is, tiszt. 
Nádor Károly úr, jegyzőnek Szilágyi István v á -
lasztattak, 's alapszabályok készítése rendeltetett. 
3-szor. Az említett nevelési javallatok értelmé-
ben a' tanítandó tudományokróli értekezés így 
következik : 1-ször . Katechismus. Eddig csak-
nem mindenik iskolában más használtatván, most 
egyenlően Zákány József észvallása és a duna-
melléki kerület katechismusa fogadtatott el. — 
2-szor. Szentir&s-históriák a' német új fordítás 
szerint tanítandók a* 2-ik éveseknek, mert az első 
évesek a' hetüzést, olvasást, az iskolai imákat t a -
nulják, az irást,számolgatást kezdik és még ugyan-
csak az első év 2-ik félében a ' vallásban n. t. 
Kiss Bálint úr első évi oktatója szerint vezérel-
tetnek, így azután a '2 - ik a' katechismust és bib-
liai históriákat. —-3-szor. Éneklés. A' gyakrab-
ban előforduló zsoltárok és dicséretek első versei 
könyv nélkül mondatandók, azé r t , hogy így n ó -
táikat könnyebben tanulhatják.— 4-szer . Olva-
sókönyveklesznek r .A ' hármas- és a' gazdasági-
kistükör, — az>énekeskönyv, — a' bibi. história. 
— 5-saör, Földrajz és mik benne feltaláltatnak , 
a' Kistükör szérint. — 6-szor. Számtan. Először 
is tudjon a ' gyermek kérdezés által összeadni, 
kivonni, sokszorozni és osztani; azután kezdjen 
táblán,papiroson, még akkor is nem ezreseken,ha-
nem kicsinyeken számolni. — 7-szer . Irás. Nt. 
esperes úr első évi oktatója szerint, táblán és p a -
piroson; a' kezdőknek a'betűk ismeretével mind-
járt kell mutogatni, hogy kell egyenes és görbe 
vonásokat tenni; a' második évesek Írjanak d i -
ctálás után, a' hibák kiigazítását magokkal e g y -
mással tetesse a'tanító, — csak a' mit épen egyik 
sem talál ki, abban legyen nekik segítségül. — 
8-szor. Fogalmazás. Először dolgokat, neveket 
kell Íratni, mondatni; azután szobában, udvaron, 
utczán mik láthatók, — mik alattunk, felettünk, 
körülöttünk ? 'stb ; azután kell eszökre adni, mik, 
mellyik osztályához tartoznak a' természetnek ? 
ezeknek megértése 's bennek magoktóli foglala-
toskodhatásuk ulán levelek, nyuglatvány, kö te -
lezvény 's egyebek fogalmazását. — Ezek sze-
rint minden hónap végével mit , hogy végeztek, 
írásban, — ugy félév elteltével összesen az i s -
kolák felügyelőjének be kell adni. — Igy az i s -
kolák gyakori látogatásával, egyszersmind a' ta-
nítók illy müködésökközbeni észrevételeik e lő -
terjesztésével, 's szerintek a ' legjobb módok hasz-
nálatával határoztuk a' tökéletesbülést czélba 
venni 's növendékeinket az észt korlátozva, szinte 
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megkötve tartó, 'ma már nevetséges majmosko-
dástól, különösen itt talán legeláradoltabb 's leg-
jobban pártolt régi rosz szokások megrögzésé-
töl. ha mi részben is, szabadítgatni. 

Illy, magunk-elhatározása után elnökünk t e r í -
tett asztalánál erősítők ismét egyletünket; főbb V 
alsóbb kormányzóinknak áldás 's hosszú élet k í -
vánásában is cgyesítök szánkat, szivünket; köze-
lebb egyletünk elnöke t. Nádor Károly, úr közre-
világolásárais poharaküríttettek. Még eddig itteni 
egyházaink, a 'miatt , hogy távol feküsznek, és a1 

hívek többféle idegen-ajkuak, bár kebeleztetve 
voltak , de az esperesi kormányzás hasznával 's 
jó következéseivel nem élhettek, minek szomorú 
nyomai láthatók most, e?- részben is, — egyletünk 
felállításával egyházainkra 's iskoláinkra, remél 
jük, ü j féhy derülend. Adja Isten, hogy ezen most 
alakult, kisded egyletünk, melly a1 népnevelés 
útai egyengetését, melly itt,. ismét mondjuk, t a -
lán legszomorúbb és Iértőbb akadálylyal kiizd.-* 
tiizte ki magának, — lelkes elnökünk vezérléte 
alatt, virágozzék V később majd a' most ohajtott 
gyümölcsöt is megteremhesse! Ehez van is r e - , 
menyünk, mert a' község 's elöljáróik ennek lé t re-
jöttétől nem idegenkedtek ; a*: durva értetlenség 
ismeretes szokott szavát „ismét új koholt alkalom 
a' költekezésre, az eszem-iszomra^ nfem hallottuk^ 
nem is gyaníthattuk : söt velünk kezt^rfoűfni lát-
szattak, segedelmöket későbbre is ígérték ; ösz-
szejövetünket elfogadja tisaíte'sséges ellátással-
mindenik egyház 'stb. Ennek némi bizonyságára 
haza-tértünkkor a' rittbergiek szívesen látták, 
kocsit rendeltek 'stb.; szóval: egyházi elöljáróink 
(itt bennünket nagyobb-részint csak e#ek pártol-
nak) minden színmutatás nélküli lelkesedéssel fo-
gadták eg\ létünk czéljáróli előadásunkat. E ' rész-
ben is, de különben is legtöbbet köszönünk, még 
inost, többször említett elnökünknek , mint egy -
letünk létrehozójának, egyébiránt is a' közjó-
nak magát , mindenét feláldozó, emberi r en -
deltetésének, lelki-tanítói ; hivatásának teljesen 
megfelelő férfiúnak , kis körünk most támadt fé -
nyének 's új világának. S z i l á g y i I s t v á n , 

egyleti jegyző 
Papválasztás-körüli javaslat. Az egyházkerület 

a" népnek, a' tőle számos éveken keresztül e l r a -
bolt, papválaszthatási jogát visszaadván, a ' pap-
választás körül már eddig is több helyen mutat-
kozott visszaélés és korteskedésre utat nyitott, és 
alkalmat szolgáltatott; melly tény azonban, össze-
vetve ezen végzésből eredett szellemi és anyagi 
hasznokkal, mellyeket elősorolnom jelenleg czé -
lomonkivüli, a' végzés érdeméből keveset róv 
le. Mivel, mégis tagadhatatlan igazság, hogy a' 
vissza-éiést , a1 hol csak lehet, és hol mód 's al-
kalom van, gátolni, vagy legalább korlátolni illő, 
sőt kell : az egész népre kiterjesztett pap válasz-
tási jog gyakorlatából már eddig is eredett, 's 
majdan, — mig az egyházkerület gyűlésén már 

többször szőnyegen forgott képviseleti rendszer 
egész általánosságban elfogadva, kidolgozva, és 
az az egyházaknak kiadva lenne, — eredendő 
visszaélések , véleményem szerint , á' mindjárt 
előadandó mód szerint czélszerüen, vagy legalább 
czélt közelítve lennének gátolva. 

Minekutána elismert tény és tagadhatatlan 
igazság, hogy a' nép, a1 nyers tömeg, az ígéret, 
a' meleget hideget egyformán korlátlanul elhan-
goztató száj csábító hangja, ajándék és más mel-
lékes érdekek által könnyen tévutakra vezethető : 
óhajtanám, hogy a' nép a1 választásba ne egész 
sokaságában, hanembizori^os,határozott mennyi-
ségében folyhasson be; vagy más szóval: addig is, 
míg az egyházkerület a1 képviseletet behozná, 
az előfordulandó p^pvalasztásokra, az illető kö-
zönségek képviseletet állítsanak. 

Melly gyakorlatilag alkalmazva, K. Ií. Halas 
városára példának okáért, kivihető ekképen : 

Halas hat tizedre (decuria) osztott, a' tizedek 
szavazható népességét a1 presbvterium az adózó 
könyvből megtudhatja; tudva a' nép számát,a' ti-
zedek népességéhez aránylag, néhány magános 
polgár ellenörködése mellett, kulcsot készít, hogy 
mellyik tized hány papválasztó képviselőt válasz-
szon ? — melly meglevén határozva és elrendel-
ve, a' tizedek külön-külön gyűlést tartanak, ós 
először elnököt választanak, ki a' rendet szoro-
san fentartsa ; azután választmányt, melly elölt a' 
nép, még az napon, képviselőket, még pedig, a' 
mennyire lehetséges, titkos szavazattal, válasz-
szon ; az egész nép által ekkép meglevén a ' k é p -
viselők választva, a' presbyterimn által kitűzött 
bizonyos napon, a papválasztásra minden t ized-
ből a' választott képviselők össze-gyülnek, melly 
papválasztási gyűlésben, — hol a' presbyterium 
egyes tagjainak, csak mint a1 fentebb leírt mód 
szerint megválasztott képviselőknek, nem pedig 
mint prcsbyterialis tagoknak is, legyen szavazati 
joguk, — ha a' képviselők általános többsége b i -
zonyos papi egyén választásában megegyez : l e -
gyen az törvényesen elválasztott pap; ha pedig 
a' szavazatot-nyertek közöl senki általános több-
séget nem nyert; a' legtöbb szavazatot nyert há-
rom egyén kijelöltnek tekintessék, 's ez esetben 
minden tized a' maga tizedeben külön-külön a' 
három kijeleltre szavazzon, és ki több szavazatot 
nyeri, az az egész tized választottja l egyen ; — 
vagy más szóval: ha a' harmadik tizednek 25 kép -
viselője van, óse ' 25 közöl keltőre nyolcz-nyolcz, 
egyre kilencz képviselő szavazott : e1 kilencz 
szavazatot nyert egyénnek számíttassék a' h a r -
madik tized 2 5 szavazata ; így menvén a' többi 
tizedeknél is a' választás végbe, a' kijelölt három 
egyén közöl a' többséget nyert legyen a' pap. — 
E' választási mód, minekutána még az egyház-
kerület által képviseleti rendszer behozva nincsen, 
a' vissza-éléseket s a' visszaélések eredményeit, 
a' botrányt, kevesbítné 's akadályozná. H a l a s i . 



Igazolás. A' Prot. Egyh. és Isk. Lap f. évi 48-
dik számának 1322- ik hasábján Droppa Dániel 
sajó-keszi lelkész urnák tetszetb „Hálairat" czím 
alatt a ' közvélemény Ítélőszéke előtt áldást mon-
dani azökra, kik, földesúri tisztök 's erkölcsi kö-
telességöktöl hívatva, a' sajó-keszi templom föl-
építéséhez segedelemmel járultak. — Ha áldás 
volt keble ösztöne, 'a tiszta szándék vezérlé tol-
l á t : sorai méltánylandók. 

De nem felel meg czímének a' „Hálairatu vég-
pontja, melly így van megírva : 

„Sajnálom, hogy épen ezt nem tehetem a' tor -
naijai tettes közbirtokosság mostani evang. prot. 
igazgatója tettes H. A. úr irányában is^ki amaz el-
rongyollott helyébe építendő új templom legelső 
15 öl köveért, csupán a' levegőért, helypénzül, 
többszöri folyamodásunk daczára, amaz áldozott 
hulladékokból 5 pengő forintot fizettetett." 

Tiszteli alulírt a'nyilvánosságot 's annak min-
den közlönyét, meddig az híven tükrözi a' ténye-
ke t : azonban a1 „llálairal" idézett pontja általiga-
zolásra érzi felhívottnak magát, melly azonfelül, 
hogy gúny, még rágalom is. 

Isten szolgájának, gúnyt kerülve, erkölcsileg 
kell hatni, — mihez ha nem ért, lépjen le felfogni 
nem tudott pályájáról! • r 

Mi a' rágalmat illeti: a' tornaijai köabirtokos-
ság. 's annak közvélemény előtt compromittáíni 
szándéklott igazgatója sem levén érintkezésben 
Sajő^Keszi helységével, annak szükségeit sem 
ismerheti; lelkészének azon állítása pedig, misze-
rint az valaha, érintett templom újítására, kő iránt 
folyamodott volna, — merő valótlanság; söt becsü-
letére vallja alulírt, hogy ha ezen méltatlan gúnyt 
's rágalmat nem olvassa, nem is tudja, hogy a' 
sajó-keszii egyház részére Tornaija határából kő 
szállíttatott; miután a' kőbánya kezelésére meg-
bízott erdő-bírói hivatal számadásai csupán év 
végével kerülnek vizsgálat alá. 

De ha folyamodott volna is a 'nevezett egyház, 
vagy derék lelkésze, és sikert nem arat vala t 
v an -e ezért joga gúnyiratra ? Tartozik-e a1 tor-
nalj ai közbirtokosság, vagy annak igazgatója a ' | 
sajó-keszii egyház, vagy lelkészének, — mint 
vele legkisebb viszonyban sem levőnek — bármi 
kedvezménynyel ? — >s ép azon hitszónoknalq ki 
egyháza javára nyerhető segedelem reményében 
— bár Tornaiján, szülői lakhelyén, számtalan-
szor megjelenik : sohasem tartá érdemesnek a' 
közbirtokosságigazgatójánál szót emelni azon kő 
's levegő megnyeréseért, melly miatt czikkében 
annyira epéskedik. 

Nem olvasott ön pontot a' szent írásban, melly 
gúnyt-szóró modorban intené Isten szolgáit ada-
kozás gyűjtésére : hanem olvasott emlékeztetöt, 
mikép kérjetek és megadatik, kopogjatok és meg-
nyittatik. 

A ' sajó-keszii lelkész nem kért, nem kopogott, 
's ha meg nem adatott, meg nem nyittatott, tegye 

jövendőben, mit Üdvözítőnk parancsol, 's mulasz-
tott kötelessége fájdalmában ne rágalmazzon! 

H á m o s A n t a l . 
Igazolás. S. A. Ujbelyből. Cs. M. november 1 4 -

dtki óvó czikkében haragosan zúgolódik, 's desa-
voüirozza alülirlnak azon vadászi közgyűlésről 
írt october 10-diki közleményét, mellyben nem 
az ö sérthetlen személyét, haneni a személyével 
párosult tárgy körtili átalános véleményt nyilvá-
nítja. Nyilvánította pedig azért, mert a' főtiszt, 
e.-kerületnek a- megürült politikai oktatószék b e -
töltésére tett intézvénye megváltoztatásának 's 
halasztó sikeresítésének indokait zsebre dugni 
nem lehetett; 's ezen indokoknak rugótolla — 
nem közlő értelme, hanem b1 közgyűlés vé le -
ménye V a r r a épített halasztási rendszere szerint 
— pedig Cs. M . volt, mint 4 - d i k j e l e l t ; ' s így ö a' 
játékból ki nem maradhatott. 

Nem ,.becstelenítő rágalmazásból vitetett ez 
ügy gyűlés elébe," úfint Cs. M.-nak tetszik : ha-
neni "gyűlés elébe terjesztette azt köztiszteletben 
álló segédfőgondnokunk, ki hivatalosan értesítet-
vén a' tiltó 's ijesztő levelekről, mellyek templom-
ban és útfélen elhányaltak, — legelébb is maga 
fögondnok úr combinált, mint természetes i sme-
rője a* mult eseményeknek, és Cs. Mt, juliusi 
gyűlés határzata ellenére, szükségesnek látta fel 
nem szólítni, hanem az ügyet gyűlés elébe t e r -
jesztetté* gf ülés méltánylotta az elnöki el já-
rás t ; és'inem „áz aljas rágalmazóktól elhitetett 
némellyek , " hanem a' gyűlés í tél t , még pedig-
átalános többséggel, mellyben közlő legkisebb 
részt sem vett, — mert hisz minden felháborodott 
a' váratlan hírre! És ha az ijesztő levelek közbe 
nem jönek, a' 4-dik jelelt is felszólítatik az elébbi 
határzat szerint : de a' gyűlés kényszerült h ó -
dolni a' körülményeknek ; s megváltoztatott h a -
tárzata igazlására , természetesen, kimutatta a ' 
rugótollat, combinált, vádolt és itélt. — Közlő hál 
nem írhatta, hogy a' gyűlés pártolta Cs.Mt, mert 
akkor öt bizonyosan fel kellett volna vagy az e l -
nöknek, vagy a' gyűlésnek szólítnia, holott a' ha -
lárzat szerint elmellözte/s az ügycsomó megfe j -
tését elhalasztotta, épén azon okok miatt, mely-
lyek Cs. ellen felhozattak. 

Mit akar hát óvó úr ? A' vadászi gyűlés köz -
lőjét „felvilágosításával," gyanúsítása-, al jasí-
tása- 's paprikás kifejezéseivel bizonyosan hi-
tetlenílni akarja a* nagy közönség előtt V ! és f ö l -
leplezi saját nevét,mint 4- ik jeleltet, egész taní-
tói búsulással, miről a' szomszédban semmit sem 
tudtak. Igen 1 de közlő a' vadászi közgyűlés e l -
járását kéri fel tanúul, 's hivatkozik a' tisztelt 
gyűlésre : Vájjon nem kímélettel ir ta-e meg azt, 
mit meg nem irnia nem lehetett? És ugyan h e -
lyeselhetö-e egy „az igazság szemébe szabadon 
néző felsőbb szónoklati osztály proí'essorának" 
azt követelni: hogy valaki az ö becses személye-
ért, egy gyűlésnek főiskolát érdeklő határzatát 



vagy elhallgassa, vagy a' csodálatosnak tetsző 
határzat többek által és bíróilag- elősorolt indo-
kait elferdítse? Mert a' mitCs.úr gyanúsításomra 
felemlít : ,,Miért közlöm ez eseményt, 's illy mo-
dorban hirlapilag, ki a' juliusi közgyűlésről sem-
mit nem közlöttem ? " — nyomadéktalan: mivel 
egy paptársam közleni szándéklotta ( 's jegyzett 
is) azon gyűlést, 's valahogy elmaradt, pedig 
közgyűléseinkről soká nem tudtunk valamit. Mert 
a ' tisztelt szerkesztőség egy ellenem intézett 
csikkre adott hajdani válaszomat tárczájába t e -
mette (pedig igazomat akármikor bebizonyítha-
tom). 'S bár tudjuk, mennyire kellemetlenek a' 
szerkesztőség és olvasók előtt a ' feleselések : 
mégis csak szeretjük magunkat — ha igazunkat 
érezzük — a' vádlók ellenébe tiszta alakunkban 
fölmutatni. Hiszen, ha csak egy tárgyat közlünk 
is, mellybe személy vegyül , fölkavartuk a' zsa-
rátnakot, 's nincs vége-hossza a' pörnek! 

Közlő sem alattomosan, sem nyilván soha sem 
fondorkodott óvó űr ellen, mert szintúgy „szemébe 
szeret nézni az igazságnak," vagy inkább az igaz-
ságtalanságnak, — mert amannak ugy is jó sze-
me van ; 's azon szomorú események alatt nem 
is igen járta a' közgyűléseket. És éles rágalmait, 

„egyenességnek"bérmált nyers modorát,amúgy 
professoriatlan tónon vissza is tudná sújtani, han-
dabandázását megczáfolni, ha helyszerünek lá t -
ná. Csak egy pont ez állítmány igaalására l Ön, 
mint „egyenes" , ezt állítja: „M., J. hivataláról le -
mondott, lemondása elfogadtatott, nem a' zavar-
gások miatt, mellyeket valamint büntetni tudott, 
ngy tudott volna megszüntetni is az elöljáróság." 
Önnek, mint igazság-hősnek, így kellett volna azt 
— mit sokan tudnak — előadni : M. J. hivatalá-
ról lemondott, lemondása elfogadtatott, a' zavar-
gások miatt, mellyeket valamint büntetni tudott, 
ngy megszüntetni nem tudott az elöljáróság ( mit 
egy ember alkalmasint tehetett volna). A' mit ön, 
elébbi szavainak utána vet : „hanem, fájdalom ! 
jól tudjuk, ini a' h iba!" ezt önnek, mint tiszttárs-
nak, bírálásul fölvetni, egy kis meggondolatlanság, 
egy kis kézfogás némelly hívatlan végrehajtókkal, 
fs ha egyik tiszttársnak hibája van : másiknak is 
van más — XIX. század-ellenes, mit oroszföldön' 
követnek! 

Hányszor volt vizsgáló ós csöndesítö küldött-

ség a' színhelyen? — nem emlékezik ön? Az 
Az említett elnök n r is volt, és egy másik tiszta— 
keblű segédgondnok,'sakkori algondnok-helyet-
tes, nép- és ifju-barát, többször; 's jelenlétükben 
is zavargottak az öszeülőhely küszöbe előtt. Az; 
1846. juliusi közgyűlés végítélete után ismét z a -
vargások voltak , 's M. J . -nek le kellett lépnie l 
'S ön, „felvilágosító czikkében" M J.-re , mint r e -
ctorra vonatkozva, maga ad okot a' combinatiora. 
Különben is , szenvedélyesen szereti gáncsolni— 
kell-, nem kell—tiszttársai eljárását még a' zöld-
asztal mellett is, minek közlő szemtanuja volt egy 
pálnapi iskolai székben; tanuja a' hegyet vö l -
gyet lángba tor í tó phaéíoni nyargalásnak a* k e -
rek világ négy szegletein. És a' többség el lené-
ben (két szavazattal) szüntelen magának a r r o -
gálni az igazságot, képtelenség a' társas életben, 
elvaduitság az iskolában. 'S ha ön, szabad tanítás 
nélkül, egy anyagilag elárvult iskolában a ' t a -
nítványok kezébe fogja adni a' tiszttársa fölötti 
itéletpálczát : könnyen eltöri azt az eleven-vérü 
's erös-karu if jú; de illy uton a' minapi kopor-
sóvers önnek is szólhat: „Hodiemjhi, cras t ibi!" 

Mi Sz.L,úr cómmentar-függelékét illeti; áldja 
meg a' jó Isten érte, hogy megosztja baráta sor-
sát ! : de az „igazságot ellenfele irányában" is 
méltányolja, és ne irtózzék annyira a' közgyűlési 
vitatkozások nyilvánításától. 'S mielőtt valakit il-
ledelemre tanítna, elébb maga tanulja meg, hoggf 
ha egyik közgyűlés a1 másiknak határzati nyő-
máról eltérni, kivált illy fontos ügyben, kényte-
len : nem szükséges akkor „a7 saját nézeteinkkel 
összevágó egyes felszólalásokat a' közgyűlés t e -
kintélyébe palástolva árulgatni." 

Zádorfalára nézve épen annyit mondott com-
mentator úr, mint közlő — olvassa bár meg még 
egyszer mind a' kettőt, — sem többet sem k e v e -
sebbet; kivéve : „hogy a' farkast jóltartotta, a* 
bárányt megörzötte!" — Auch g u l ü 

Egyébiránt az áldott békeért mindenre kész 
közlő. — De valamíg azt be nem bizonyítják, 
hogy Cs.M., a' főtiszt, superintendentia által, p o -
litika-oktatónak a' septemberi közgyűlésen meg-
erösítetett; vagy hogy a'juliusi közgyűlés ha tá r -
zata nyomán csak is felszólíttatott: mindaddig a' 
kitálalt fekete levest az illető szakács uraknak 
egész tisztelettel élvezni hagyja V á l y i P á l . 

d ^ r Előfizetési figyelmeztetés. 
A? „Protestáns Egyházi 9m Iskolai JLap" jövő 1 8 4 8 - i k é v -

ben is folytattatni fog, és megjelenik, mint eddig, hetenként e g y s z e r : vasárnap, két tömött 
nyomatú íven ujdonuj betűkkel s z e d v e ; alakja ' s előfizetési föltételei is szinte változatlanul 
maradnak, ugymint : Budapesten házhozhordással boriték nélkül f é l é v r e : 3 ft 4 0 kr., postán 
küldve 5 ft pengőben. Az előfizetések elfogadtatnak Pesten C S U p á l l € £ & l £ Landerer 
é s Heckenast könyvnyomdája ügyszobájában (hatvani utcza Horvá th -ház 5 8 3 sz. a . ) é s 
minden kir. postahivatalnál. 

A' Prot. Egyh. és Isk. Lap szerkesztősége. 
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Honi prot. egyházunk főgondnokai s' 
jutalmuk. N e m e s L. 1270. 

Igénytelen figyelmeztetés a1 hazai ható-
ságokhoz a' szegénység ügyében. 
F á y A. 631. 

Kath. tanulóknak prot. oktatók általi 
megvizsgáltatásuk. 1338. 

Ker. vallás és bölcselet viszonya ko-
ronként. H e g e d ű s L. 1137.1169. 
1201. 

Lélek gyümölcsei. T e r h e s S. 822. 
A. 143ÖX 

Még egy szó a ^ c u l t u s r ó l . S z t e h l o 
855. 887. 918. 952. 983} 

Minden papnak kitűnőnek kell-e lenni? 
P a p i . 894. 

Nagy S. székfoglaló beszéde. 1145. 
Ne tiltsuk az ó t e s t a m e n t o m olva-

sását. E l e f á nt 11. 1307. 

Palástdíjakról. Malmos . 849. 881. 
913. 

Pályakérdés. S z a l a i J. 721. )Jr, 
Pillantat a' prot. külföldre. G e d u l y 

B. 785. 817. 
Püspök nevezet, hivatal, püspöki egy-

házszerkezet. Terhes S. 689. 
Bóm. kath. yaUásról prot. egyházba 

^tért egyén gyermekei, mellyik val-
lásban nevelendük? S z e n t m i k -
lós i . 1274. ' L 

Szabadluvási jog a' tiszáninneni kerü-
letben. D a p s i P. 923. 

/Szabadság és szabadakaratról. S z a l a i 
1. 945. 

SziIágy?=A. úrhoz válaszok. N a g y S. 
K e c k D . 1399. 

Tanácsos-e a' papoknak a' paphitási 
szabadjogot korlátozniok? M a k 1 á r i 
L. 662. 

Templomainkról. S z a b ó M. 762. 
Vallásos eszmék és élet. Y a n d r á k 

A. 1391. 1423. 
Váratlanul indokolt válaszok a' hit— 

egység eszméje fölött. K í n S. 
1173. 

' b) Iskolát 's nevelést illeiőh. 
A' lőcsei ev. fötanoda vadirata. 1148. 
A' népiskolatanító-képezdék. Wargha 

J. 636. 668. 
A' tudomány-elöiskolák. W a r g h a 

J. K á r o 1 y i I. 705. 735. 768. 
Békési ref. iskola. H a j n a 1 Á. 896. 

Debreczeni főiskolai tisztújítás 's em-
lékbeszéd Csécsi I. felett. 1124. 

Egy kis tájékozás 's ellencommentár. 
H u n f a 1 v y J. 1182. 

Együtt foglalatoskodtató leczke-rend-
szer. N a g y J. 1024. 

Erdélyi iskolákban megújított gymna-
sialis rendszer. 1215. 

Kisdedóvó intézetek. S z a b ó J. 1412. 
Körmöczbányai evang. progymnasium, 

B u r r a y M. 1343. 
Locsmándon iskolarend. H a m m e r-

s c h m i d t J. 828. 864. 
Nyíregyházán néptanítókat - képezde. 

T a v a s s y L. 1277. 
Pápai gymnasium és teendőnk. V i k á r 

-jL_1436. 
Tanévnyítás , tanszünet, köi és nyilv. 

tanítás. T a v a s s y L. 1050. 
Zay-ugróczi terv a' tiszai kerületben. 

H u n f a 1 v y J. 797. 

Gyűlések : 

Ág. hitv. egyetemes. 862, 
Bányakerületi. 860. 
Bihari. 734. 1396. 
Dunántúli ref. kerületi. 730. 
F. szabolcsi. 702. 

Heves, nagy-kunsági. 796. 
Trencséni. 667. 
Kecskeméti. 1017. 
Nógrádi 795. 
Pesti. 665. 
Tiszai ev. kerületi. 1309. 
Tiszai helv. h. kerületi. 1086. 
Tiszántúli helv. h. kerületi. 958. y 

Irodalom : -Ő-i- • -
Csötönyi M. Számvetés és mezógazd. 

számadás 1168. 
Erdélyi prot. egyh. beszédek tára. 

1264. 1377. 
Észrevételek az egyházrendszer-ja— 

vaslatra. 1311. 
Fábián A. A1 kath. egyház történele. 

641. 
Földvári J . Halotti predikátziók. 913, 
Fördős és Szivos. Egyházszertartáai 

beszédek. 741. 
Herepei Gergely. Alkalmi beszédek. 

674. 
Károlyi I. Hellen anthologia. 912 . 

1264. 
Kiss B. Népiskolai könyvek. 715. 
Kiss M. A' szentírás gyöngyei. 1264. 
Koszta J. Ker. vallás katechismusa. 

713. 
Kun B. Egyházi szónoklattan. 1246. 
Kővári L. 

Erdéfy statisticája, Györké 
geographiája. 1264. 

Nagy J. Halotti szónoklatok. 912. 
Nagy P. Állattan. 1264. 
Révész B. Imádságok. 9 l l . 1345. 
Sumarjai K Nyelvtanok. 777. v 

Szabó R. Nök világa. 1060. 1090. 
Szőnyi P. Alaktan. 912. 
Udvardy I. Protestantismus fejleménye. 

901. 930. 961. 995. 1027. 
Uniói alválasztmány javaslata. 800. 

833. 867. 
Zsarnay L. Paptan. 713. 912. 
Jancsovics I. Tót szótár. 912. 
Vandrák A. Lélektan. 912. 

Okirat 's emléktárcza : 
A' beregi zsinat rendtartásai. Lugossy 

J. 1252. 
A' felső őri ref. gyülekezet történeti 

vázlata. S z í j G y. 1154. 
A" k. sz. miklósi ref. egyház eredete. 

F ö r d ő s L. 1350. 
A' mező-csáthi ref. egyház történeti 

vázlata. P e t n e h á z i G. 679. 
Formula visitationis 1726-ból. L u-

g o s s y J. 1221. 
Máramorosi egyházmegye a1 XVII-dik 

században. L u g o s s y J. 1418. 
Miskolczi Sz. János életrajza. 1191. 
Szuhay I. püsp. levele Migazzi M. püs-

pökhöz. K a n y a P. 647. 
Zoványi Gy. superint. levele Ráday 

Pálhoz. D o b o s . 1000. 



Szent-lanl: 
A' gazdag és Lázár. E I e f á n t M. 

778. 
A" tékozló fiú. E l e f á n t M. 1225. 
Dávid és Absolon. E l e f á n t M. 

778. 
Dávid zsoltárai. B a k s a y D. 647. 

841. 1192. 1318. 1382. 
Hálaima. M i s k o 1 c z i P. 747. 
Jonathán. E l e f á n t M. 1443. 
Isten jósága. K o p r é F. 681. 
Keresztelő János. M e d g y e s L. 681. 
Luther; r b á n J. 747. 
Saul király. E l e f á n t M. 1225. 
Teremtés. B a k s a y D. 805. 

Vegyes közlemények. 
. a) Belföld : 

A' borsodi papi egylet. 718. 
Anyakönyvi kivonatokban részvét. 652. 
Aradi csőd. 1356. 
Átmeneti életkor. 1099. 
Ajándék Tisza Lajostól. 781. 
Bánáti isk. kerület tanítói egyletéről; 

1443. 
Bányakerületi papgyamolda. 1002. 

1033. 1281 
Bajai ev. imaház felszentelése. 715. 
Békési ev. tanítóegylet. 938. 
Bogyiszlói jóltevők. 781. 
Budai ev. templom fölszentelése. 939. 

1097. 
Budán az ev. templom alapkövének 

letétele. 842. 
Czáfolat. 1323. 
Csoorban papi tisztfoglalás. 1257. 
Csurgói csőd. 1066. 1100. 
Debreczenben oktató -választás. 905. 
Dunamelléki egyház k. gyűlése. 811. 
Édes János emléke,, 1353. 
Egyházi látogatás a' dunántúli, kerü-

letben. 683. 
Egyházi névtár 1067. 1101. 1323. 

1386. 
Egy pár komoly szó V. S. esp. úrhoz. 

970. 
Előfizetés. 1357. 1389. 1450. 
Figyelmeztetés. 1131. 
Gusztáv-adolfi segély. 1066. 
Gyámintézet a1 n. szalontai megyében. 

1160 . 
Gyászünnep Kisújszálláson. 684. 
Gyönki iskola. 685. 1005. 
Győrött újdivatu szorgalomdíj-osztás. 

1355. 
Halálozások , nekrologok : Agonás S. 

806. Benedikty J. 1383. Bergmann 
T. 1287. Clementis K 874. Csécsi 
Nagy J. 779. Dobronyoyszky J. 
1383. Édes Gergely. 1226. Gyárfás 
P. 748. Klein J. 874. Moizsissovics 
J. 874. Munkácsy D. 1320. Ragályi 
P. 1352. Sárkány Pálné. 1321. 
Schedius L. 1286. Szokolay S. 1032. 
Tóth J. 1421. Jászay J. 1289. 
Végh J. 1320. 

Hálaszó B. Komáromból 779. Battyáni 

F.-hoz. 1162. Ibrányi J.-néhez. 
1227. AbalTy és Mumhart urakhoz 
1322. 

Hongyülés által figyelemre méltatandó 
egyházi ügy. 1258. 

Hunfalvy J. czikkéhez correctura és 
commentár 965. 

T. Igaron adományozások. 780. 
Igazolás. 1447. 
Irodalmi jelentés. 1130. 
István főherczeg kegyessége. 1256. 
Kecskeméti főiskola. 1129. 
Kir. helytartó körútja 1194. 
Kisbajomiak hálája. 875. ^ 
Körlelkészi jelentés. 1421, 
Körösvölgyi papikör. 1128. 
Kővágó-Örsi gymnasium. 1322. 
Máramaros-Szigeten isk. közYizsgálat. 

842. ' 
Mentség és felvilágosítás. 969. 
Nevelesi pályakérdések. 1034. 
Nőnevelés ügyében 847. 
Nyíregyházi tanítóképezde megnyitása. 

1034. 
Országgyűlési pap. 1066. 
Osztrákok áttérése Magyarhonban. 936. 
Osgyánból köszönet. 905. 
Pályamunkákróji jelentés. 751. 
Papi conferentíák ügyében 651. 
Papválasztás körüli javaslat. 1445. 
Párbér-váltság. 1162. 
Petitío, ,1328. 
Ratíwvölgyi tanítók egylete, 749. 
Sajnos liir Nógrádból . 649. 
Sajó G'ömör. 719. 846. 
Soprony 's vasmegyei tanító-egylet. 
Jll'SB; 

N.'Szépséftyben egyházalakulás. 1257. 
Széghaljni isk. kerületben tanítói egy-
l e t . 937. 
Tanítók díjjavítása. 1385. 
Tatavidéki tanítókör. 1195. 
Temesvári új iskola. 905. 
Jádon organaavatás. 936. 
Jegyzökönyvek 1259. 1356. 
Váczon Ielkészigtatás. 1352. 
Vallási türelmetlenség és türelem pél-

dái. 807. 
Várady alapítvány. 750. 
Vajda-emlék. 1290. 

b) Külföld : 
Abyssinia. 654."* 
Afrika. 1260. 
Amerikában róm. kathol. 1230. 
Angliában nem róm. katholikusok. 1197. 
Angol buzgóság. 974. 
Angliában protestantismus állása. 973. 
Apróságok. 720. 752.784. 815.848. 

880. 910. 943. 974. 1008. 1040. 
1071. 1104. 1136. 1166. 1200. 
1231. 1262. 1296, 1325. 1389. 

Bosznia. 940. 
Bűnös adománya. 656. 
China. 687. 908. 1357. 
Coelibatus. 1325. 
Dissid. katholikusok 

Egyetemi tanulók száma. 1131. 
Egyházi fenyíték. 1102. 
Előkészítő iskola. 878. 
Esemény a'mostani pápa életéből. 1261, 
Evang. egyesület. 719. 
Evang. örmények. 877. 
Francziaországi prot. egyház jelen á l -

lapota. 1035. 
Francziaországban a1 prot. egyházi 

béke. 1036. 
Franczia reformált egyházban új köny--

vek. 1040. 
Francziaországi nép-iskolák. 1197. 
Genf cantoni katholikusok. 688. 
Gusz táv -Adol f i egy le t . 7 2 0 . 1 1 6 6 . 
Gyermekek rabszolgasága. 1 3 8 8 . 
Hatzfeld herczeg. 1 2 8 2 . 
Hermesianok. 941. 
Irland. 942. 1164. 
Keleti kolostorok. 655. 
Lelkészi eskü. 1040. 
Magdeburgi f o lyamodvány és felirata 

1134. 1135. 
Missio. 811. 1294. 
Németországban népiskolák. TÍ98. 
Németország 's az ulframontánok. 1293v 
Norvégiai papok. 655. 
Nyári iskola. 1104. 
Oroszországi hitfelekezetek. 909. 
Pápai nyilatkozat. 68,7. 
Papok és nem papok. 1103. 
Pontius Pilátus. 687. 
Porosz zsinat felett franczia nézet. Í067. 
Portugál papság; 719: 
Puseyták. 653. 
Reform. 1135. 
Régi kéziratok. 973. 
Roussel Napoleon. 1165. 
Szardíniában protestánsok eltemetéW 

1260. 
Schweiz. 1388. 
Skót szabadegyház. 940." 
Spanyolország. 878. 
Statistikai adatok. 655. 1228. 1387. 
Súrlódás. 1070. 
Szabad egyház. 8 l4 . |872 .1296 . 
Szándok. 1070. 
Szellem-virágok. 1323. 
Svédország. 939. 
Tanító-gyámolda. 1162. 
Test-gyakorlás. 1103. 
Történeti adatok és róm. egyhá zvisio-

nyairól prot. és kath. kormányok el-^ 
lenébe^. 1039. 

Uj felekezet. 941. 
Zsidó reform. 909. 
Jéna. 876. 
Jesuita kátéból mutatvány. 1164. 
Vád és visszautasítás. 941. 
Waadti ügyek. 910. 
Waldeck és Pyrmont. 783. 
Wesley egylet. 909. 
Wolff. 1386. 
Würtembergben erkölcsiség állapota^ 

1163. 
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